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POLISYRKESHÖGSKOLAN  

Vaajakatu 2, PB 123, 33721 Tammerfors  

polamk@poliisi.fi  

Tel. 0295 480 121, Fax 0295 411 860 polamk.fi 
 

Ansökningsanvisning för polis (högre YH) -examen (finskspråkig utbildning) 

Denna ansökningsanvisning preciserar urvalsgrunderna för utbildningen polis (högre YH), vilka 

Polisyrkeshögskolans styrelse har godkänt 10.12.2020. Urvalsgrunderna fastställer de grundläggande 

principerna för ansökan och antagningen. Du hittar urvalsgrunderna på Polamks webbplats och 

intranät. 

Innehåll 

Ansökningstid .................................................................................................................................. 2 

Utbildningens tidpunkt ...................................................................................................................... 2 

Tidtabell för antagningen .................................................................................................................. 2 

Behörighet ....................................................................................................................................... 2 

Ackumulering av arbetserfarenhet ................................................................................................ 3 

Ansökningsförfarande ...................................................................................................................... 4 

Utlåtande från polisenheten ............................................................................................................. 5 

Antal nybörjarplatser ........................................................................................................................ 5 

Urvalsprov........................................................................................................................................ 5 

Första skedet: Skriftligt prov ......................................................................................................... 5 

Andra skedet: Lämplighetsbedömning .......................................................................................... 6 

Mottagande av studieplats ............................................................................................................... 7 

Läroplan ........................................................................................................................................... 7 



  2 (7) 

  
 

 

 

Meddelande till arbetsgivaren .......................................................................................................... 7 

Tilläggsuppgifter .............................................................................................................................. 7 

 

Ansökningstid 

Ansökningstiden till utbildningen är 10.2.2021–24.3.2021. 

Utbildningens tidpunkt 

 Polis (YH) -examensinriktad fortbildning: januari 2022 – december 2022 

 Polis (högre YH) -utbildning: januari 2023 – december 2024 

Vi meddelar de mer specifika tidpunkterna för utbildningarnas början senare. De som antas till 

utbildningen och som direkt inleder studierna för högre YH-examen kan erbjudas möjligheten att 

inleda examensutbildningen polis (högre YH) tillsammans med den utbildning som inleds 10.1.2022, 

om det finns lediga nybörjarplatser i utbildningen. 

Tidtabell för antagningen  

 Kallelse till urvalsprov: 26.3.2021 

 Anmälan till provet: 14.4.2021 

 Urvalsprovets första skede (skriftligt prov): 19.5.2021 

 Kallelse till provets andra skede: senast 29.6.2021 

 Polisenhetens/arbetsplatsens utlåtande hos Polamk: senast 20.8.2021 

 Urvalsprovets andra skede (lämplighetsbedömning): 31.8–2.9.2021 

 Antagningsbeslut: 29.9.2021 

 Inlämning av matrikelutdrag: senast 20.10.2021 

 Mottagande av studieplats: november 2021, vi meddelar den exakta tidpunkten till de antagna. 

Behörighet 

Till utbildningen kan personer söka som har: 

 lämplig tidigare utbildning 
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 minst tre års arbetserfarenhet inom området för inre säkerhet efter avlagd examen.  

Den sökande bör uppfylla ansökningskraven innan ansökningstiden går ut den 24 mars 2021.  

Målet med utbildningen polis (högre YH) är att trygga personalens tillräcklighet i polisens 

befälsuppgifter. Lämplig högskoleexamen för utbildningen polis (högre YH) är polis (YH) -examen. 

Även personer som avlagt någon annan lämplig högskoleexamen kan söka till utbildningen. 

Polisyrkeshögskolan beslutar från fall till fall om den sökandes avlagda högskoleexamen är lämplig. 

Även personer som avlagt grundexamen för polis eller annan tidigare grundutbildning för polis är 

behöriga att söka. 

Personer som avlagt polisbefälsexamen eller A-delen av polisbefälsexamen är inte behöriga att 

ansöka, eftersom de redan har avlagt polisbefälsutbildningen som arbetsgivaren stöder och härmed 

är befälsbehöriga.  

En person som avstängts från tjänsteutövning är inte behörig att söka under den tid avstängningen 

från tjänsteutövningen pågår. 

De antagna som avlagt grundutbildningen för polis och som inte har en högskoleexamen väljs först till 

den examensinriktade fortbildningen för polis (YH) som omfattar 45 studiepoäng. Fortbildningen inleds 

i januari/februari 2022 enligt den preliminära planen. Efter att ha genomgått den examensinriktade 

fortbildningen fortsätter dessa personer utan separat urvalsförfarande till examensutbildningen polis 

(högre YH). 

De sökande som utöver grundutbildningen för polis har en högskoleexamen antas direkt till den högre 

yrkeshögskoleexamen. Till dem kan Polisyrkeshögskolan erbjuda möjligheten att inleda utbildningen 

redan i januari 2022 om det finns lediga nybörjarplatser i den utbildning som inleds då. 

Ackumulering av arbetserfarenhet 

Den erfarenhet av arbete inom inre säkerhet i minst tre år som krävs ackumuleras hos följande 

arbetsgivare: 

 Nödcentralsverket 

 räddningsväsendet 

 polisen 

 Försvarsmakten 
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 Gränsbevakningsväsendet 

 Brottspåföljdsmyndigheten 

 Tullen 

När arbetserfarenheten beräknas ska den sökande ta följande i beaktande: 

 Arbetserfarenheten ska ha förvärvats efter den utbildning som krävs. 

 Kravet på arbetserfarenhet ska i sin helhet vara uppfyllt innan ansökningstiden upphör. 

 Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande. 

 En deltidsanställning omvandlas till heltidsanställning så att 150 timmar eller 20 hela 

arbetsdagar (minst 7 timmar) motsvarar en månad. 

 Den arbetspraktiks- och fältarbetsperiod som ingår i grundutbildningen för polis räknas inte 

som arbetserfarenhet. 

 För de perioder som tjänstgöringen varit avbruten enligt matrikeln ackumuleras ingen 

arbetserfarenhet. 

 Antagning av studerande är villkorlig tills vi kontrollerat att behörigheten uppfylls. Vi 

kontrollerar endast behörigheten av sökande som antagits villkorligt till utbildningen. Om 

behörighetsvillkoren inte uppfylls häver Polamk antagningen. 

Ansökningsförfarande  

Det nya ansökningsförfarandet för utbildningen har ännu inte färdigställts. Tills ansökningssystemet är 

klart kan du söka till utbildningen polis (högre YH) genom att skicka e-post till adressen 

valinnat.polamk@poliisi.fi.  

Innan du skickar meddelandet ska du kontrollera din behörighet i denna anvisning och urvals-

grunderna för utbildningen polis (högre YH). 

Ange Polis HYH ansökan som ämne för meddelandet. Ange dina kontaktuppgifter i meddelandet: e-

postadress, tjänst/arbetsplats och telefonnummer. Skicka inte din personbeteckning per e-post. 

Polamk skickar en anvisning om komplettering av ansökan till den sökande före utgången av 

ansökningstiden. 

mailto:valinnat.polamk@poliisi.fi
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Utlåtande från polisenheten 

Polisyrkeshögskolan ber om ett utlåtande om de sökande som kallats in till andra skedet från de 

sökandes polisenheter. Vi skickar en begäran om utlåtande till den sökandes polisenhets tjänstepost. 

För att säkerställa bedömningens opartiskhet ger två personer ett gemensamt utlåtande om den 

sökande. Sökandens närmaste chef och en förman inom befälet som känner sökanden som 

arbetstagare ska ge utlåtandet. 

Vi följer förfarandet för begäran om utlåtande i tillämpliga delar för sökande utanför polisförvaltningen. 

Antal nybörjarplatser  

Målet är att få 30 nybörjarplatser fyllda på den finskspråkiga utbildningen polis (högre YH). Antalet 

nybörjarplatser omfattar studerande både från de examensinriktade studierna och de som antas direkt 

till den högre yrkeshögskoleutbildningen.  

Vi väljer sökande till utbildningen i rangordning utifrån urvalsprovets sammanlagda poängantal. Om 

två eller flera sökande fått samma poängantal bestäms rangordningen mellan dem enligt det totala 

poängantalet i lämplighetsbedömningen. 

Polamk fastställer en minimipoängnivå i urvalsprovet för varje ansökningsperiod som sökande måste 

ha för att antas till utbildningen.  

Urvalsprov 

Det maximala poängantalet för urvalsprovet i två skeden är sammanlagt 100 poäng. För det skriftliga 

provet kan man få högst 40 poäng och för lämplighetsbedömningen högst 60 poäng.  

Första skedet: Skriftligt prov 

Vi kallar alla behöriga sökande till det skriftliga provet. De sökande avlägger ett skriftligt prov vid 

Polisyrkeshögskolan och vid behov i andra utrymmen som fastställs av Polamk. Vi meddelar den 

sökande var provet avläggs. 

Den sökande ska anmäla sig till urvalsprovet enligt de anvisningar som finns i kallelsen. 
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Det skriftliga provet grundar sig på material som anges i ansökningsanvisningen och den kompetens 

som den sökande skaffat i arbetslivet. Materialet för urvalsprovet får inte vara framme under provet. 

För att kunna svara på frågorna krävs god behärskning och förståelse av materialet samt förmåga att 

personligen bedöma det lästa. I urvalsgrunderna nämns att man i provet kan dela ut material utifrån 

vilket den sökande ska besvara frågorna. Den här gången kommer inget material att delas ut vid 

provtillfället. 

Material till urvalsprovet: 

 Hyppänen, Riitta (2013): Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan menestystekijä. Helsingfors: 

Edita. 

 Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen och Marko Viitanen (2020): Esitutkinta ja 

pakkokeinot. Helsingfors: Talentum. Kapitel 3, 5 och 8.  

 Poliisiyksiköiden analyysi- ja tiedustelutoimintojen järjestäminen, tehtävät ja vastuut: 

Polisstyrelsens föreskrift (utfärdad 19.12.2019), diarienummer POL-2019-58976, ID-19307059. 

 Jyrki Virolainen & Petri Martikainen (2003): Pro & Contra – Tuomion perustelemisen keskeisiä 

kysymyksiä. Helsingfors: Talentum. Kapitel 2. 

 Klaus Helminen, Matti Kuusimäki och Satu Rantaeskola (2012): Poliisilaki. Helsingfors: 

Talentum. Kapitel 1, 2, 4 och 5.  

 Timo Korander (2014): Rikottujen ikkunoiden nollatoleranssi: tutkimus New Yorkin 

rikoksentorjunnan uuskonservatiivimallista Suomessa. Avhandling, Åbo universitets 

publikationer. http://www.utupub.fi/handle/10024/99198 

Andra skedet: Lämplighetsbedömning 

I det andra skedet bedöms den sökandes lämplighet. I lämplighetsbedömningen ingår psykologiska 

tester, en personlig intervju och en simuleringsuppgift.   

Vi kallar de sökande till urvalsprovets andra skede utgående från resultaten i det skriftliga provet. Till 

andra skedet kallar vi högst dubbelt så många sökande som det finns nybörjarplatser. Vi ber de 

sökande som kallats till det andra skedet om information om deras utbildningsbakgrund, motivation, 

tidsanvändning och karriärmål. 

I provets andra skede utnyttjar vi arbetsgivarens utlåtande om den sökande och uppgifterna som den 

sökande gett om sin utbildningsbakgrund, motivation, tidsanvändning och karriärmål. Vi poängsätter 

inte utlåtandet eller uppgifterna som den sökande gett. 

http://www.utupub.fi/handle/10024/99198
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Mottagande av studieplats 

Den som antagits måste meddela om hen tar emot studieplatsen inom den tidsfrist som anges i 

antagningsbeslutet. En studerande som inte tar emot studieplatsen inom tidsfristen förlorar sin 

studieplats. 

Läroplan 

De giltiga läroplanerna för den examensinriktade fortbildningen 2020–2022 och examensutbildningen 

polis (högre YH) under läsåret 2021–2022 finns både på Polamk webbplats och intranät. 

Meddelande till arbetsgivaren 

Polamk meddelar inte namnet på sökandena eller dem som deltar i urvalsprovet till arbetsgivaren. 

Den sökande måste själv meddela sin arbetsplats om sin ansökan till utbildningen och deltagande i 

urvalsprovet. 

Tilläggsuppgifter 

Ansökningsprocess och antagning: 

 Planerare Kirsti Asunta, kirsti.asunta@poliisi.fi, tfn 0295 483 706 

 Studietjänster / antagning av studerande, valinnat.polamk@poliisi.fi, tfn 0295 418 301 

Utbildningens innehåll: 

 Utbildningschef Lotta Parjanen, lotta.parjanen@poliisi.fi, tfn 0295 483 615  

 Utbildningsplanerare Maija Ohvo, maija.ohvo@poliisi.fi, tfn 0295 483 165 
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