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1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE
Dessa urvalsgrunder gäller för ansökan och antagning till studier för
yrkeshögskoleexamen för polis – polis (YH) – som ordnas av
Polisyrkeshögskolan (Polamk). Polis (YH)-examen omfattar 180
studiepoäng och den målsatta tiden för avläggande av den är tre år.
Utbildningen ger behörighet till de tjänster som avses i
polisförvaltningsförordningen (158/1996).
Antalet studerande som antas för att avlägga examen fastställs årligen för
ett visst antal år. Polisstyrelsen beslutar om antalet studerande som antas
till examensutbildningen polis (YH).
Lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) samt statsrådets förordning
(282/2014) som innehåller preciseringar till lagen innehåller föreskrifter om
behörigheterna för studier som resulterar i en yrkeshögskoleexamen.
Enligt 27 § 1 mom. i lagen om Polisyrkeshögskolan beslutar
Polisyrkeshögskolan om grunderna för antagningen av studerande.
2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Ansökan till utbildningen görs på webben på adressen
https://haku.polamk.fi. Polisyrkeshögskolan publicerar tidsschemat för
ansökan och närmare ansökningsanvisningar på sin webbplats
www.polamk.fi.
Ansökan till examensutbildningen polis (YH) görs i den gemensamma
ansökan till högskolor. Det finns inga kvoter för studieplatserna för
polisutbildningen. Bestämmelsen om en enda högskoleplats gäller inte
Polisyrkeshögskolan.
En separat ansökningsperiod och ett separat urvalsprov ordnas för varje
polis (YH)-examensutbildning som påbörjas. Ansökan till en utbildning kan
lämnas in för varje ansökningsperiod, dock inte för både den svensk- och
finskspråkiga utbildningen som startar samtidigt.
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3 BEHÖRIGHET
Enligt lag ska den som utbildar sig till polis uppfylla följande krav. Kraven
ska ha uppfyllts före utgången av ansökningstiden. En sökande som
uppfyller kraven kallas till urvals- och lämplighetsproven.
Den sökande
 har avlagt någon av följande utbildningar:
o gymnasiets lärokurs eller examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005),
o en i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd yrkesinriktad
grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare examen,
o tjänsteexamen för polisbefäl, polisunderbefälsexamen, tjänsteexamen för polisunderbefäl, grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap enligt tidigare bestämmelser, eller
o en utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för
högskolestudier,
 är finländsk medborgare,
 beträffande hälsotillståndet är lämplig för uppgiften som polisman,
 på det sätt som polisuppgifterna förutsätter är oförvitlig och inte har
sådana bindningar som äventyrar en behörig och oberoende skötsel av
uppgifterna och också annars är tillförlitlig, samt
 har körrätt för kategori B.

Den sökande ska lämna in ett intyg över sin utbildning före utgången av
ansökningstiden till Polisyrkeshögskolan, om sökandens
utbildningsbakgrund är någon av följande:
 gymnasiets lärokurs: intyg över att gymnasiets lärokurs avlagts med
godkänt resultat eller avgångsbetyg från gymnasiet,
 IB-gymnasiets lärokurs: Final Report (motsvarande gymnasiets
avgångsbetyg) eller IB-Diploma (motsvarande studentbetyg), eller
 utländsk examen: examensintyg från utbildning som i landet där det
avlagts ger behörighet till högskolestudier. Om intyget inte är på finska,
svenska eller engelska, ska sökanden lämna in en översättning av
intyget.
Sökandens hälsotillstånd kontrolleras efter det villkorliga
antagningsbeslutet. Beslutet är villkorligt fram till att en yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården som anvisats av Polisyrkeshögskolan
har utfört en hälsokontroll i enlighet med Polisyrkeshögskolans anvisning
om hälsokontroller och ett drogtest för personen som antagits till
utbildningen och konstaterat att personen i fråga om hälsotillståndet är
lämplig för polisens uppgifter (punkt 6). Kraven som gäller hälsotillståndet
ska emellertid uppfyllas redan i ansökningsskedet.
Sökandens oförvitlighet bedöms utifrån en normal säkerhetsutredning om
sökanden.
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4 URVALS- OCH LÄMPLIGHETSPROV
Polisyrkeshögskolan kallar sökandena till ett prov som ligger till grund för
antagningen av studerande. Sökandena avlägger ett prov i två delar på
examensspråket (finska/svenska). Polisyrkeshögskolan kan kräva en
anmälan till de olika skedena av provet.
I det första skedet av provet ska den sökande göra
 ett konditionstest,
 ett skriftligt prov och
 en del av testen i den psykologiska delen.
Provet avläggs vid Polisyrkeshögskolan.
Till det andra skedet av provet kallas ett tillräckligt stort antal ansökande
jämfört med antalet startplatser enligt rangordningen som grundar sig på
poängantalet.
I det andra skedet av provet ska den sökande delta i
 testen i den psykologiska delen,
 en individuell uppgift och en gruppuppgift samt
 en personlig intervju.
Det andra skedet ordnas vid Polisyrkeshögskolan och decentraliserat i
samarbete med några polisinrättningar på olika ställen i Finland.

5 BEDÖMNING OCH POÄNGSÄTTNING
Det högsta poängantalet i provet är hundra (100) poäng.
De olika delarna i provet poängsätts på följande sätt:
Skriftligt prov (0–30 poäng)
 essä
o fem delar som bedöms
o en del bedöms med 0, 2, 4 eller 6 poäng
Konditionsprov (0–20 poäng)
o fyra delar som bedöms
o en del bedöms med 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 poäng
Lämplighetsbedömning (0–50 poäng)
 psykologisk del
o 0–30 poäng (glidande poängsättning)
 intervju
o 0–15 poäng (0,1,3,5,7,9,11,13 eller 15)
 en individuell uppgift och en gruppuppgift
o 0–5 poäng (0, 1, 3 eller 5)
Om sökanden får underkänt resultat i det skriftliga provet eller den
psykologiska delen eller konditionsprovet, underkänns sökandens
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prestation. Om sökanden avbryter provet eller får underkänt resultat i
konditionsprovet, bedöms inte sökandens övriga prestationer i del 1.
I provets första skede räknas sökandens poäng från konditionsprovet och
det skriftliga provet samt högst 20 poäng från den psykologiska delen till
godo.
Till det andra skedet av provet kallas ett tillräckligt stort antal sökande som
rangordnats enligt det totala poängantalet.
Efter det andra skedet adderas poängantalet från alla prov. För att
sökandens provresultat ska vara godkänt, ska minst 30 poäng komma från
lämplighetsbedömningen, varav minst 15 poäng från den psykologiska
delen. Sökande som fått godkänt provresultat rangordnas efter det slutliga
totala poängantalet.
5.1 Det skriftliga provet
•

essä 0–30 poäng

I det skriftliga provet mäts de grundläggande skriftliga färdigheterna som är
ytterst viktiga för polisyrket. De nyckelfärdigheter som bedöms i provet är
kunskaper i undersökande skrivande, det vill säga att kunna skriva
krävande referat och motivera: hur väl den sökande lyckas jämföra
innehållet och synvinklarna i olika texter med varandra, dra egna slutsatser
och motivera dem samt strukturera sin egen text.
Provet tar cirka två timmar (120 minuter). Essän skrivs på dator. På basis
av ett intyg/beslut (se tillgänglighet i antagning av studerande) som läggs
fram av den sökande kan hen beviljas extra tid på 30 minuter för det
skriftliga provet.
Den sökande ska sätta sig in i litteraturen för det skriftliga provet. För varje
ansökningsperiod finns den obligatoriska litteraturen tillgänglig avgiftsfritt
på Polisyrkeshögskolans webbplats.
I det skriftliga provet ska den sökande skriva en essä om ett ämne som
anges i uppgiftstilldelningen. I essän ska en jämförelse göras mellan två
artiklar i litteraturen samt en text som ges vid provtillfället. Den sökande
ska behandla kopplingarna, likheterna och skillnaderna i de ovan nämnda
texterna, kombinera uppgifter och aspekter samt motivera sina egna
slutsatser. Den sökande ska visa att hen tagit del av de två artiklarna som
nämns i uppgiftstilldelningen, förstå tankegången och nyckelbegreppen i
dessa samt att hen kan tillämpa innehållet i artiklarna på ett meningsfullt
sätt när hen skriver sin essä. Litteraturen får inte ligga framme under
provet, utan de sökande ska behärska innehållet i artiklarna ur minnet. Den
sökande blir underkänd, om hen i sin essä inte kan visa att hen känner till
de artiklar i litteraturen som nämns i uppgiftstilldelningen. Den text som
delas ut under provet är kort, cirka 2–5 sidor.
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Följande delar i essän bedöms:
1. Hur bra visar skribenten att hen kan innehållet i artiklarna och hur väl
använder skribenten dem i sin egen essä?
2. Hur bra gör kan skribenten jämföra innehållet och aspekterna i texterna i
sin essä?
3. Hur bra kan skribenten dra egna slutsatser i sin essä och motivera
dessa?
4. Hur bra har essän disponerats?
5. Hur tydligt, exakt och korrekt är språket i essän?
Delarna poängsätts på följande sätt:
0 = allvarliga brister, avsaknad av nödvändiga grundläggande färdigheter
2 = tillfredsställande
4 = god
6 = berömlig
I det skriftliga provet ges högst 30 poäng (5 x 6).
Det skriftliga provet underkänns, om
1) resultatet i del 5 (hur tydligt, exakt och korrekt språket i essän är) är
0 poäng eller
2) resultatet i två andra delar är 0 poäng.
Ett underkänt betyg i det skriftliga provet leder till att hela urvals- och
lämplighetsprovet underkänns.
5.2 Konditionsprov
Syftet är att försäkra sig om att de sökande har grundläggande färdigheter
då det gäller de fysiska egenskaperna och bedöma huruvida sökandena i
fråga om konditionen når upp till en sådan miniminivå att hen klarar av
examensutbildningen och senare polisarbetet.
Den sökande ska vara simkunnig. Detta testas i Finlands
Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s nordiska
simkunnighetstest. Testet omfattar hopp i djupt vatten så att huvudet går
under ytan. Då man kommer upp till ytan ska man simma 200 meter i ett
sträck, varav minst 50 meter på rygg. Intygsblankett och anvisningar för att
genomföra testet finns på Polisyrkeshögskolans webbplats. Sökanden ska
lämna in en kopia av ett intyg över erforderlig simkunnighet efter villkorligt
antagningsbeslut inom den tid som Polisyrkeshögskolan bestämmer.
Konditionsprovet omfattar fyra (4) delar som avläggs i följande
ordningsföljd: uthållighetsprov, koordinationsprov, latsdrag/armhävningar
och bänkpress. Varje delprov mäter en separat fysisk funktionsförmåga
som är av väsentlig vikt för polisens arbete.
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I det skriftliga provet ges högst 20 poäng (4 x 5):
• Uthållighetsprov
0–5 poäng
o aerobisk och anaerobisk kondition (indikator för allmänkonditionen)
• Koordinationsprov
0–5 poäng
o kroppskontroll, koordination och motorik
• latsdrag/armhävningar
0–5 poäng
o styrka i förhållande till den egna kroppen då det gäller musklerna i
den övre delen av ryggen och armarnas böjmuskler
• Bänkpress
0–5 poäng
o överkroppens styrkenivå mot extern belastning
5.2.1 Prestationskrav, bedömningsanvisningar och poänggränser för delproven
I prestationskraven och poänggränserna har skillnaderna gällande den
fysiska funktionsförmågan mellan könen beaktats. I delproven där
gränserna för poängsättningen fastställs utifrån prestationstiderna
(uthållighet och koordination) har kvinnorna andra tidsgränser än männen. I
delprov där gränserna i poängsättningen bestäms utifrån
prestationsvolymerna (latsdrag/armhävningar och bänkpress) är gränserna
i poängsättningen de samma, men prestationssätten och tyngderna som
används i prestationerna olika.
Alla delprov i konditionsprovet ska avläggas med godkänt resultat. I
följande fall avbryts konditionsprovet och den sökande gallras ut:
• den sökande avbryter ett delprov,
• den sökande avlägger inte ett delprov,
• den sökandes prestation underkänns (= 0 poäng) i ett delprov.
uthållighetsprovet är ett löptest på 1 500 meter. Tiden för den sökandes
löpning poängsätts. Testet görs utomhus i varierande terräng. På vintern
kan testet också göras inomhus.
Tid för kvinnor
över 7.45
7.26–7.45
7.00–7.25
6.40–6.59
6.15–6.39
under 6.15

Tid för män
över 7.00
6.30–7.00
6.05–6.29
5.45–6.04
5.25–5.44
under 5.25

Poängantal
0 = underkänd prestation
1
2
3
4
5

Koordinationsprovet omfattar olika prestationer på en bana inomhus. Tiden
för banprestationen poängsätts (med en halv sekunds noggrannhet). För
misslyckade prestationer på banan läggs 0,5–1,5 sekunder till den slutliga
tiden.
Banan omfattar följande prestationer:
• 10 gånger korssteg över en bänk
 Om sökanden misslyckas måste han eller hon börja korsstegen om
från början.
 om sökanden misslyckas en gång till ska hen göra prestationen
gående
• kullerbytta
• gå runt en kon
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•
•
•
•
•

gå under ett hinder (50 cm högt)
gå runt en kon, vända om och springa baklänges
springa 10 meter baklänges, vända om och springa framåt
gå runt en kon
hoppa över tre hinder (höjd: kvinnor 69 cm, män 77 cm)
Tid för kvinnor
över 38 s
36–38 s
33,5–35,5 s
31,5–33 s
29,5–31 s
under 29,5 s

Tid för män
över 35 s
33,5–35 s
31,5–33 s
28,5–31 s
26,5–28 s
under 26,5 s

Poängantal
0 = underkänd prestation
1
2
3
4
5

I latsdrag/armhävningar poängsätts prestationerna. Den som bedömer
prestationen räknar med hög röst hur många godkända drag den sökande
har gjort. Kvinnor genomför latsdragen med en vikt som är 70 procent av
den egna kroppsvikten. Män genomför upprepade armhävningar med sin
egen kropp som vikt eller latsdrag med 100 kilos vikt.
Antal prestationer
0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
över 15

Poängantal
0 = underkänd prestation
1
2
3
4
5

Båda sätten genomförs med övertag (med knogarna mot en själv), och då
testet inleds är händerna raka och armbågsleden sträckt. Latsdragen
genomförs så att man drar oavbrutet med händerna så att hakans spets
når över stången. Vid latsdrag begränsar sätets ryggstöd svängningar och
gungningsrörelser. Latsdrag utförs med bred grepp. Armhävningarna
genomförs så att den sökande hänger i stången med raka armar och drar
sig själv upp så att hens haka kommer ovanpå stången. Man får inte ge fart
åt rörelsen med benen, och benen ska vara i kors vid vristerna då
armhävningarna görs. Den som bedömer prestationen kan begränsa
svängande rörelser och gungningsrörelser.
I bänkpress poängsätts prestationerna. Den som bedömer prestationen
räknar med hög röst hur många godkända bänkpressar den sökande har
gjort. Kvinnor utför bänkpressen med 35 kilos vikter och män med 65 kilos
vikter.
Antal prestationer
0–1
2–4
5–9
10–14
15–18
över 18

Poängantal
0 = underkänd prestation
1
2
3
4
5
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När testet utförs håller man ett axelbrett grepp om stången. Då testet börjar
är händerna raka, armbågen sträckt. Benen ska inte röra golvet (fotsulorna
på bänken eller vristerna i kors ovanför bänken). Baken ska hållas på
bänken. Stången sänks ner så att den rör bröstet (diafragmans övre del)
och lyfts utan avbrott upp på raka händer.
5.3 Lämplighetsbedömning
•
•
•

psykologisk del 0–30 poäng (glidande poängsättning)
intervju 0–15 poäng (0,1,3,5,7,9,11,13,15)
en individuell uppgift och en gruppuppgift 0-5 poäng (0, 1, 3 eller 5)

I bedömningen tillämpas allmänna test och kartläggningar som utvecklats
för bedömningsbehoven inom säkerhetsbranschen samt andra skriftliga
uppgifter.
Bedömningen innefattar dessutom individuella uppgifter och gruppuppgifter
samt observationer och intryck som fåtts av den sökande.
I lämplighetsbedömningen underkänns sökanden, om hen inte får minst 30
poäng i lämplighetsbedömningen, och av dessa ska 15 poäng ha erhållits i
den psykologiska delen.
Enligt bedömningspraxisen inom säkerhetsbranschen kan man i
lämplighetsbedömningen också använda andra uppgifter från sökandens
tidigare lämplighetsbedömningar, om hen tidigare deltagit i
Polisyrkeshögskolans urvals- och lämplighetsprov.
5.3.1 Psykologisk del
I den psykologiska delen bedöms den sökandes balans, färdigheter för
problemlösning, interaktions- och samarbetsfärdigheter samt den i
polisarbetet nödvändiga förmågan att ta ansvar för att styra och leda
praktiska situationer.
I bedömningen underkänns den sökande, om hen i någon del får 0 poäng
eller under 15 poäng för hela provet.
5.3.2 Intervju
I intervjun bedöms i synnerhet den sökandes motivation, självkännedom
och kunskaper om polisbranschen samt insikter om branschens speciella
drag och krav. Dessutom bedöms den sökandes attityder samt inställning
till arbetslivet och upprätthållande av arbetsförmågan. Den sökande gallras
ut, om hen får 0 poäng i intervjun.
5.3.3 Individuell uppgift och gruppuppgift
I den individuella uppgiften och gruppuppgiften bedöms sökandens
förmåga för sjävständigt arbete, analytiska förmåga, förmåga att framträda
samt samarbets- och interaktionsförmåga. Den sökande gallras inte ut, om
hen får 0 poäng i den individuella uppgiften eller gruppuppgiften.
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6 HÄLSOKONTROLL OCH NARKOTIKATEST
Sökanden ska uppfylla kraven på hälsotillstånd senast när ansökningstiden
går ut.
Hälsotillståndet kontrolleras efter det villkorliga antagningsbeslutet.
Antagningsbeslutet är villkorligt fram till att en yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården som anvisats av Polisyrkeshögskolan har utfört en
hälsokontroll i enlighet med Polisyrkeshögskolans anvisning om
hälsokontroller och ett drogtest för personen som antagits till utbildningen
och konstaterat att personen i fråga om hälsotillståndet är lämplig för
polisens uppgifter.
Hälsokontrollen utförs med tillämpning av försvarsmaktens
hälsokontrollanvisning så, att sökanden i regel ska uppfylla kraven för
tjänstgöringsduglighet i klass A.
Följande föreskrivs om en antagen studerandes hälsotillstånd:
• sökande får inte ha en sjukdom, skada eller ett handikapp som
försämrar sökandens funktionsförmåga i den utsträckning att den
sökande inte klarar av polisens uppgifter,
• den sökande har inte använt narkotika som tas upp i 3 § 1 mom. 5
punkten i narkotikalagen (373/2008) för några andra ändamål än
medicinska ändamål,
• sökandens synförmåga är på båda ögonen separat utan glasögon
minst 0.2 samt med glasögonkorrigering minst 1.0 och
• sökandens hörsel är på båda öronen, utan hjälpmedel, sådan att hen
hör normalt tal på fyra meters avstånd.
Den sökande lämnar de nödvändiga uppgifterna om sitt hälsotillstånd till en
av Polisyrkeshögskolan anvisad yrkesutbildad person inom sjuk- och
hälsovården för en hälsokontroll.
I hälsokontrollen av den som väljs till utbildningen är det av betydelse hur
personen i fråga om hälsotillståndet bedöms klara av polisutbildningen och
polisens arbete utan att äventyra sin egen eller andras säkerhet i arbetet
med beaktande av utbildningskraven och -förhållandena. I hälsokontrollen
kontrolleras också synen och hörseln samt riskkonsumtion av alkohol med
hjälp av ett AUDIT-test eller motsvarande test.
Utöver hälsokontrollen görs ett narkotikatest. I narkotikatestet utreds
huruvida den sökande använt narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten
i narkotikalagen (373/2008) för andra ändamål än medicinska ändamål. I
hälsokontrollen utreds det efter behov också huruvida den sökandes
funktionsförmåga försämrats på grund av användning av narkotika för
medicinska ändamål.
Den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som gör
hälsokontrollen kan efter behov och med Polisyrkeshögskolans samtycke
begära ett utlåtande från en specialist inom den aktuella sjukdomen, om
det bedöms att sjukdomen försämrar eller begränsar arbetsförmågan.
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En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården lämnar till
Polisyrkeshögskolan skriftliga slutsatser gällande huruvida hälsotillståndet
hos en antagen studerande är lämpligt för uppgiften som polisman.
Dessutom kan den ovan nämnda yrkesutbildade personen med samtycke
av den som genomgått hälsokontrollen lämna motiveringar för lämpligheten
till Polisyrkeshögskolan. Resultatet av narkotikatestet ingår i slutsatserna
om hälsotillståndet.
7 SÄKERHETSUTREDNING
Ett beslut om antagning av en studerande är villkorligt fram till att en
säkerhetsutredning som avses i lagen om säkerhetsutredningar har gjorts
för den som valts till utbildningen.
Sökandens oförvitlighet bedöms utifrån en säkerhetsutredning om
sökanden. Vid bedömningen kan beaktas även anhängiga brottmål där
sökanden är misstänkt för brott eller svarande.
Utöver oförvitligheten bedöms också den sökandes bindningar och pålitlighet i enlighet med 24 § 1 mom. 3 punkten i lagen om Polisyrkeshögskolan.

8 TILLGÄNGLIGHET I ANTAGNING AV STUDERANDE
Innan ansökningstiden går ut ska en sökande till Polisyrkeshögskolan
lämna in en skriftlig ansökan om särskilda arrangemang som hen behöver
för urvalsprovet. En blankett för ansökan om särskilda arrangemang finns
på Polisyrkeshögskolans webbplats.
För det skriftliga provet kan extra tid på ansökan beviljas i följande fall:
• den sökande sänder en kopia av studentexamensnämndens beslut
enligt vilket den sökande beviljats extra tid i studentskrivningarna,
• den sökande sänder ett utlåtande om medelsvår eller svår dyslexi.
o Läs- och skrivsvårigheter kan påvisas med ett expertutlåtande som
ges av en speciallärare, psykolog eller talterapeut.
o Ett utlåtande om dyslexi ska ha inhämtats tidigast när den sökande
var 16 år.
Vid provet får den sökande extra tid på 30 minuter för att skriva essän, om
ansökan om extra tid godkänns.
9 VAL AV STUDERANDE
Ansöknings- och urvalsförfarandet framskrider steg för steg, och
Polisyrkeshögskolan fattar i valet av studerande beslut om vem som ska
kallas till följande skede och antas till studierna.
Till utbildningen antas de sökande som i urvals- och lämplighetsprovet fått
godkänt provresultat i den rangordning som det slutliga, sammanräknade
poängantalet visar.
Om två eller flera sökande fått samma poängantal bestäms rangordningen
mellan dem enligt det totala poängantalet i lämplighetsbedömningen. Om
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också det poängantalet är det samma för två eller flera sökande avgör i
första hand poängantalet i den psykologiska delen, i andra hand
poängantalet i intervjun och i tredje hand den individuella uppgiften och
gruppuppgiften. Om de sökande också i dem har samma poängantal antas
alla sökande med samma poängantal till utbildningen.
Beslutet om antagning av studerande är villkorligt fram till att de valda
enligt hälsokontrollen som gjorts av en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården som anvisats av Polisyrkeshögskolan och Skyddspolisens
normala säkerhetsutredning konstaterats lämpa sig för polisuppgifterna.
Antagningsbeslutet är villkorligt fram till att den som antagits har lämnat in
en kopia av ett avgångsbetyg eller något annat betyg för utbildning som
uppfyller behörighetskravet, och med vilket personen ansökt till
utbildningen samt det krävda intyget på simkunnighet. Betygen sänds på
det sätt som anges i Polisyrkeshögskolans antagningsbeslut.
Studerande kan kallas från reservplatser i poängordning till studieplatser
som blir lediga på grund av annullering.
10 INFORMATION OM ANTAGNINGEN
Beslut om antagningen meddelas elektroniskt till den sökande.
11 BEHANDLING AV KÄNSLIGA UPPGIFTER
I ett ärende som gäller antagning av studerande har Polisyrkeshögskolan
rätt att i enlighet med 49 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013)
behandla de uppgifter som tas upp i artiklarna nio och tio i den allmänna
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och som beskriver
•
•

en brottslig gärning, ett straff eller någon annan brottspåföljd och
personens hälsotillstånd, sjukdom eller funktionshinder, eller
vårdåtgärder eller jämförbara åtgärder som vidtagits för personen.

12 IKRAFTTRÄDANDE
Dessa urvalsgrunder träder i kraft då ansökningstiden börjar 28.1.2020.

