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EXAMENSSTADGA FÖR POLISYRKESHÖGSKOLAN
Godkännande och giltighetstid
Enligt 7 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) har Polisyrkeshögskolans styrelse i uppgift att
godkänna

yrkeshögskolans examensstadga. Examensstadgan

har godkänts vid

styrelsens

sammanträde 24.6.2015 och är från och med nämnda tidpunkt i kraft tills vidare. Ändringar som
eventuellt senare görs i examensstadgan införs i de berörda punkterna tillsammans med datum för det
styrelsemöte vid vilket ändringen har godkänts.

EXAMENSSTADGANS SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Examensstadgan baserar sig på lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) och statsrådets förordning
om Polisyrkeshögskolan (282/2014). På Polisyrkeshögskolan tillämpas på grund av skolans egen
lagstiftning inte yrkeshögskolelagen (351/2003).
Examensstadgan fastställer vid Polisyrkeshögskolan utifrån nämnda lag och förordning YH- och högre
YH-examen jämte övriga studier inom polisbranschen och styr anordnandet av undervisningen och
studierna. Examensstadgan tillämpas i tillämpliga delar på examina som tidigare anordnats vid
läroanstalten. I examensstadgan beskrivs de bestämmelser som fastställer polisutbildningen endast i
behövlig utsträckning och anges de preciseringar och tillägg som verksamheten förutsätter. Genom
examensstadgan utfärdas preciserande bestämmelser och anvisningar om examina, läroplaner,
studier, studiehandledning, deltagande i undervisningen, tillgodoräknande av andra studier, praktik,
lärdomsprov, bedömning och betyg.
Detaljerade mål för undervisning och övrig utbildning vid Polisyrkeshögskolan jämte anvisningar för
tillvägagångssätt anges i läroplanerna för examina, Polisyrkeshögskolans verksamhetshandbok samt
Polisyrkeshögskolans

övriga

anvisningar

och

rekommendationer.

Yrkeshögskoleexamen

för

räddningsbranschen följer dessutom i tillämpliga delar lagen och förordningen om Räddningsinstitutet,
arbetsordningen för Räddningsinstitutet jämte övriga anvisningar.
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I stadgan för Polisyrkeshögskolan utfärdas bestämmelser om angelägenheter som berör
organisationen, förfarandet för styrelsens beslutsfattande jämte ärenden om vilka styrelsen ska fatta
beslut samt delegering till annan tjänsteman av frågor om vilka rektor ska fatta beslut inklusive avbrott
i studierna, återkallande av studierätt, delegering för viss tid av studerande eller skriftlig varning till
studerande.
Polisyrkeshögskolans ordningsstadga föreskriver om praktiska arrangemang, vederbörligt uppförande,
maktmedelsredskap, hantering av Polisyrkeshögskolans egendom. Stadgan föreskriver även om var
man får vistas och röra sig i Polisyrkeshögskolans lokaler och område.
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POLISYRKESHÖGSKOLANS

UPPGIFT

SAMT

UNDERVISNINGEN

VID

POLISYRKESHÖGSKOLAN
1§

Polisyrkeshögskolans utbildningsuppdrag (15.6.2017)

Polisyrkeshögskolan är en läroanstalt som omfattas av inrikesministeriets förvaltningsområde och är
underställd Polisstyrelsen. Polisyrkeshögskolans utbildningsområde är den inre säkerheten.
Polisyrkeshögskolan är den enda läroanstalten i Finland som tillhandahåller examensutbildning för
polisen. Polisyrkeshögskolan har dessutom utbildningsansvar för yrkeshögskoleexamen inom
räddningsbranschen.
Polisyrkeshögskolans utbildningsuppdrag

omfattar att

enligt

lagen

om Polisyrkeshögskolan

(1164/2013) 2 § inom området för inre säkerhet ge en på forskning och kulturella utgångspunkter
baserad högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter och ledningsuppgifter samt att stödja
individens yrkesutveckling och främja livslångt lärande samt bedriva tillämpat forsknings- och
utvecklingsarbete som betjänar planeringen och utvecklingen av polisverksamheten och den inre
säkerheten samt undervisningen vid Polisyrkeshögskolan. Vid skötseln av sina uppgifter samarbetar
Polisyrkeshögskolan med polisens nationella och internationella intressentgrupper.
2§

Examina som avläggs vid Polisyrkeshögskolan (15.6.2017)

Examina som avläggs vid Polisyrkeshögskolan är:
1

yrkeshögskoleexamen för polis: poliisi (AMK), polis (YH), Bachelor of Police Services.

2

yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen, till vilken i enlighet med utbildningsområdet fogas
examensbenämningen befälsexamen för räddningsbranschen (YH), Bachelor of Rescue Services.

Den

högre

yrkeshögskoleexamen

yrkeshögskoleexamen

för

polis,

som
till

avläggs

vilken

i

vid

enlighet

Polisyrkeshögskolan
med

är

högre

utbildningsområdet

fogas

examensbenämningen poliisi (ylempi AMK), polis (högre YH), Master of Police Services.
Den examen som vid Polisyrkeshögskolan avläggs under övergångstiden är även examen för polisbefäl
(t.o.m. 31.12.2017).
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3§

Specialiseringsstudier för polisunderbefäl och övrig utbildning

Vid Polisyrkeshögskolan ordnas förutom utbildning som leder till högskoleexamen inom området för inre
säkerhet även yrkesinriktade specialiseringsstudier om 30–60 studiepoäng samt övrig utbildning som
upprätthåller och ökar yrkesfärdigheten.
Specialiseringsstudierna är helheter som grundar sig på yrkeshögskoleexamina för polis, tidigare
tjänsteexamina för polis eller övrig utbildning som lämpar sig för ifrågavarande studier, och de behandlar
yrkesinriktade teman i enlighet med läroplanerna som godkänts av Polisyrkeshögskolans styrelse.
Övrig utbildning som upprätthåller och förbättrar yrkesskickligheten fastställs i den årliga
utbildningskalendern.
4§ Examensstrukturen (15.6.2017)
Examen Polis (YH) omfattar 180 studiepoäng och består av följande studier:
-

grund- och yrkesstudier

-

valfria studier

-

praktik som främjar yrkesfärdigheten och

-

lärdomsprov

Examen Polis (YH) omfattar 120 studiepoäng och består av följande studier:
-

fördjupade yrkesstudier

-

valfria studier

-

lärdomsprov

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH) omfattar 240 studiepoäng och består av följande studier:
-

grund- och yrkesstudier

-

valfria studier

-

praktik

-

lärdomsprov
5§

Examensmål

De allmänna målen för studier som leder till yrkeshögskoleexamen har fastställts i 5 § i förordningen
om Polisyrkeshögskolan (282/2014), och målen för högre yrkeshögskoleexamen har fastställts i 6 § i
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förordningen. Närmare särskilda och yrkesmässiga mål fastställs i de examensspecifika läroplanerna
som godkänns av Polisyrkeshögskolans styrelse.
6§

Examensspråk

Undervisnings-

och

examensspråket

vid

Polisyrkeshögskolan

är

finska

eller

svenska.

Examensutbildningar ordnas på båda språken i den omfattning som krävs av utbildningsbehovet.
Polisyrkeshögskolan beslutar om användning av annat undervisnings- och examensspråk i
undervisning och studieprestationer.
6a§

Språkkunskaper (12.12.2018, 20.3.2019)

Den studerande ska i de studier som ingår i yrkeshögskoleexamen eller på något annat sätt visa att
han eller hon har förvärvat:
1

sådana kunskaper i finska och svenska som enligt lagen om de språkkunskaper som av offentligt
anställda (424/2003) inom ett tvåspråkigt tjänsteområde krävs för en tjänst som förutsätter
högskoleexamen och som behövs med tanke på yrkesutövningen och utvecklingen i yrket;

2

sådana skriftliga och muntliga kunskaper i ett eller två främmande språk som behövs för
yrkesutövningen och utvecklingen i yrket.

Utbildningschefen kan av särskild och motiverad anledning befria en studerande från kravet på
språkkunskaper helt eller delvis (exempel: 1. en studerande som fått sin skolbildning på ett annat språk
än finska eller svenska, 2. en studerande som fått sin skolbildning utomlands eller 3. en studerande
med konstaterad dyslexi). Den studerande ska då ersätta språkstudierna med andra överenskomna
studier som till mängden motsvarar befrielsen. Den sammanlagda omfattningen av examen får inte
ändras.
En studerande som studerar vid den finskspråkiga examensutbildningen poliisi (AMK) och vars
skolbildningsspråk är svenska, visar att han eller hon besitter den språkkunskap som krävs genom att
avlägga mognadsprovet på svenska jämte kursen i finska språket

samt kommunikation

(poliskommunikation) som ingår i läroplanen.
På samma sätt visar en studerande som studerar vid den svenskspråkiga examensutbildningen polis
(YH) och vars skolbildningsspråk är finska, att han eller hon besitter den språkkunskap som krävs
genom att avlägga mognadsprovet på finska jämte kursen i svenska språket samt kommunikation
(poliskommunikation) som ingår i läroplanen.
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Genom att avlägga examensutbildningen polis (YH) på det andra inhemska språket och genomföra
studierna i det andra inhemska språket förvärvar den studerande goda muntliga och skriftliga kunskaper
i det andra inhemska språket.
7§

Läroplanerna för examina (20.10.2015, 9.11.2016, 15.6.2017, 13.6.2018)

Polisyrkeshögskolans läroplaner är kompetensbaserade. I dem framhävs ett inlärnings- och
kompetensbaserat tankesätt med studeranden i fokus. Undervisningen och studierna avser att utveckla
en målinriktad kompetens, förstärka lärandets perspektiv och sammanställa arbetslivsnära
studieområden.
Polisyrkeshögskolans styrelse godkänner läroplanerna för examina för ett läs- eller kalenderår åt
gången. Av motiverad anledning kan en läroplan för examensutbildning också godkännas för en längre
tid. Läroplanerna för specialiseringsstudier kan godkännas för studier som inleds ett visst läsår.
En studerande som beviljats studierätt har rätt att avlägga examen inom utsatt tid. Läroinrättningen ska
ordna undervisningen så att det som nämns ovan är möjligt inom de gällande begränsningarna.
I regel ordnas undervisningen under det innevarande läs- eller kalenderåret endast i enlighet med den
senaste gällande läroplanen.
Om en studerandes läroplan ändras, löser man de situationer som uppstår enligt beslut av
utbildningschefen. I lösningarna strävar man alltid efter en tolkning som gynnar studeranden.
8§

Personlig studieplan (HOPS) (15.6.2017)

Studerande som avlägger polis (YH)-examen och polis (högre YH)-examen samt befälsexamen för
räddningsbranschen (YH) gör upp en personlig studieplan. I den personliga studieplanen införs tidigare
avlagda studier och övrig kompetens för vilka studeranden överväger att ansöka om tillgodoräknande
eller om att tidigare prestationer inkluderas i examen. I planen fastställs dessutom de valfria studier
som ska inkluderas i examen samt den studerandes personliga kompetens- och utvecklingsmål. Den
personliga studieplanen och tillgodoräknande av tidigare förvärvad kompetens görs enligt närmare
anvisningar som getts om detta.
9§

Valfria studier (14.12.2016, 15.6.2017)

Valfria studier som ingår i examen polis (YH) och motsvarar minst 10 studiepoäng ska inkluderas i
examen. De 15 studiepoäng som förvärvats genom studentutbyte tillgodoräknas i sin helhet i examen.
Valfria studier kan väljas inom Polisyrkeshögskolans utbud av valfria studier eller någon annan
8

utbildning på högskolenivå. De studerande kan välja studieperioderna bland de studier de uppfattar
som relevanta med avseende på förbättrad sakkunskap samt en fördjupad och utvidgad kompetens.
Valfria studier som avläggs någon annanstans ska motsvara minst nivån av den examen som avläggs
och stöda utvecklingen av den egna yrkeskunnigheten och sakkunnigheten.
I polis (YH)-examen motsvarar de valfria studierna 5 studiepoäng. I dessa studier har de studerande
möjlighet att fördjupa och utvidga sin kompetens med valfria studier som ingår i Polisyrkeshögskolans
studieperiodsutbud eller med studier på högskolenivå som avläggs någon annanstans.
Utbudet av valbara studier i läroplanerna för gällande examina i polisbranschen kan utökas under läsoch kalenderåret genom ett beslut om ibruktagande av en studieperiodsbeskrivning som
Polisyrkeshögskolans utbildningschef fattar, om tidtabellen för genomförandet av studieperioden
förutsätter det.
Valfria studier som ingår i befälsexamen för räddningsbranschen (YH) ska inkluderas i examen i en
omfattning av minst 15 studiepoäng. Valfria studier är högskolestudier inom ett område som den
studerande själv har valt. Studierna kan ordnas av Räddningsinstitutet eller till exempel
Polisyrkeshögskolan, öppna universitetet eller motsvarande organisation.
Att välja valfria studier ingår i utarbetandet av studerandens personliga studieplan (HOPS).
10§

Praktik (15.6.2017)

Examen polis (YH) omfattar praktik som motsvarar 55 studiepoäng. Målet för praktiken som ingår i
yrkeshögskoleexamen är att under handledning göra studeranden förtrogen med sådana praktiska
arbetsuppgifter som är av central betydelse, i synnerhet för yrkesstudierna samt tillämpningen av
kunskaper och färdigheter i arbetslivet. För praktiktiden utnämns studeranden till ett tidsbundet
tjänsteförhållande som yngre konstapel vid en polisinrättning som utses av Polisyrkeshögskolan.
Före man kan inleda praktiken som ingår i examen polis (YH)- krävs det att studeranden har blivit
godkänd

i

alla

yrkesstudier

som

föregår

praktiken

samt

i

de

studieprestationer

och

yrkeskompetensrelaterade studier som separat fastställs i genomförandeplanen.
Syftet för praktiken som ingår i befälsexamen för räddningsbranschen (YH) är att under handledning
göra den studerande förtrogen med sådana arbetsuppgifter som är av central betydelse för på
yrkesstudierna samt tillämpningen av kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Den praktik som fordras
motsvarar 30 studiepoäng.
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Praktiken indelas i två huvuddelar: den första delen består av yrkesorientering 10 studiepoäng och den
andra delen av fördjupande praktik 20 studiepoäng, som omfattar befälsuppgifter (förebyggande av
olyckor, riskhantering, beredskap, ledning av räddningsverksamheten, intern och extern utbildning vid
räddningsverket, administration och andra befälsuppgifter). Den första delen av praktikperioden avläggs
i sin helhet vid räddningsverken. Den fördjupande praktiken i andra delen kan också genomföras inom
räddningsväsendets myndighets- och samarbetsnätverk.
11§

Lärdomsprov och mognadsprov (16.12.2015, 15.6.2017, 12.12.2018)

Syftet med lärdomsprovet (30 sp) som ingår i examen polis (högre YH) är att utveckla och visa
studerandens förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska expertuppgifter som ingår
i yrkesstudierna.
Syftet med det lärdomsprov (30 sp) som ingår i examen polis (högre YH) är att utveckla och visa
studerandens förmåga att tillämpa forskningsinformation och använda valda metoder för att analysera
och lösa problem i arbetslivet samt färdigheter för krävande, självständigt expertarbete.
Syftet med lärdomsprovet (15 sp) som ingår i befälsexamen för räddningsbranschen (YH) är att utveckla
och visa studerandens förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska expertuppgifter i
anslutning till yrkesstudierna.

Samtidigt övas informationssökning, lösning av praktiska problem,

rapportering i arbetet samt systematisk och målmedveten utveckling av räddningsväsendet.

I

lärdomsprovet betonas kontakten med arbetslivet.
Lärdomsprovet avläggs på examensspråket, men det kan även avläggas på finska, svenska eller
engelska förutsatt att studeranden kommer överens om detta med handledaren.
För examen ska studeranden inom området för sitt lärdomsprov avlägga ett skriftligt mognadsprov som
visar förtrogenheten med området samt kunskaper i finska eller svenska. Den studerande avlägger
mognadsprovet på sitt skolbildningsspråk. Om studerandens skolbildningsspråk är något annat än
finska eller svenska, avläggs mognadsprovet på examensspråket.
12§

Lärdomsprovets offentlighet

Offentligheten beträffande det lärdomsprov som ingår i yrkeshögskoleexamen och högre
yrkeshögskoleexamen fastställs enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Lärdomsprovet som studeranden skriver för examen blir offentligt då studeranden överlämnat det till
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Polisyrkeshögskolan för bedömning och Polisyrkeshögskolan har godkänt det. Ett rättelseyrkande som
berör studerandens vitsord påverkar inte ett godkänt lärdomsprovs offentlighet.
Ett godkänt lärdomsprov publiceras först och främst i elektronisk form i nätbiblioteket Theseus. Om
studeranden eller arbetets uppdragsgivare inte vill publicera lärdomsprovet på nätet skickas det i tryckt
format till biblioteket.
Enligt Arkivverkets beslut av den 18.9.2014 ska de lärdomsprov som ingår i den examensinriktade
utbildningen i yrkeshögskolorna förvaras permanent. Därför arkiveras lärdomsproven i Polisens system
för ärendehantering, beslutsfattande och arkivering.
Lärdomsprovet får inte innehålla sekretessbelagd information (se 24 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet). Om det har uppkommit sekretessbelagd information som resultat av
lärdomsprovet bör den sekretessbelagda informationen införas i en promemoria skilt från det egentliga
lärdomsprovet.
Om man använt sekretessbelagd information som forskningsmaterial i lärdomsprovet (se även 22 § i
examensstadgan) bör studeranden skaffa tillstånd att använda forskningsmaterialet och i sin hantering
av materialet följa de villkor som anges i tillståndet.
De personer som på Polisyrkeshögskolan svarar för lärdomsprovens godkännande och bedömning och
ska ta ställning till eventuella fuskmisstankar får behandla de sekretessbelagda uppgifter som
uppkommit som resultat av lärdomsprovet eller som använts som forskningsmaterial.
Då studeranden ansöker om det användningstillstånd som avses i 5 mom. bör det beaktas som sägs i
6 mom.
13§

Genomförande och dimensionering av undervisningen (15.6.2017)

Polisyrkeshögskolan ska ordna studierna som leder till examen på ett sådant sätt att en
heltidsstuderande

kan

avlägga

yrkeshögskoleexamen

för

polis

på

tre

år

och

högre

yrkeshögskoleexamen för polis på två år. Polisyrkeshögskolans läsår börjar 1.8 och slutar 31.7.
Undervisningen genomförs i två perioder per termin och totalt fyra perioder per läsår. Beslutet om
periodernas närmare placering fattas på läsårsnivå på Polisyrkeshögskolan. Beslut om preciserad
tidtabell för perioderna fattas på läsårsnivå på Polisyrkeshögskolan. Genomförandeplanerna, som
utarbetas på basis av läroplanerna, görs upp så att de studerande får en uppfattning om hur
undervisningen ordnas och studierna framskrider under varje period.
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På Polisyrkeshögskolan utarbetas en särskild dimensioneringsrekommendation för förberedande av
läroplaner.
Grunden för dimensioneringen av studierna är ett studiepoäng. Studieperioderna poängsätts enligt den
arbetsmängd de kräver. Ett studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete för studeranden.
Studerandens arbetsvecka är cirka 40 timmar, dvs. 1,5 studiepoäng. Varje period motsvarar 15
studiepoäng (400 h), varje termin 30 studiepoäng (800 h) och varje läsår 60 studiepoäng (1600 h).
Studierna som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen ordnas på ett sådant sätt att en
heltidsstuderande kan avlägga examen på fyra år. Examen kan också avläggas som flerformsstudier.
Grunden för dimensioneringen av studierna är enheten studiepoäng. Studieperioderna poängsätts
enligt den arbetsmängd de kräver. Ett studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete för studeranden.
Undervisningen för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen ordnas över två terminer under
läsåret. Beslut om preciserad tidtabell för perioderna fattas på läsårsnivå. Genomförandeplanerna som
utarbetas på basis av läroplanerna, görs upp så att de studerande får en uppfattning om hur
undervisningen ordnas och studierna framskrider under varje period.
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STUDIERÄTT
14§

Antagning av studerande (15.6.2017, 4.10.2017)

Polis (YH)-examen är inte med i den gemensamma ansökan och högskolornas regel om en enda
studieplats gäller inte Polisyrkeshögskolan. Därför tas inte tidigare avlagd högskoleexamen eller en
mottagen studieplats som leder till sådan i beaktande i Polisyrkeshögskolans antagning av studerande.
Polisstyrelsen fastställer utifrån utbildningsbehovet det antal studerande som kan antas till
examensstudier. Under ett läsår inleds i regel fyra finskspråkiga och en svenskspråkig utbildning som
leder till examen polis (YH).
Inrikesministeriets räddningsavdelning fastställer det antal studerande som antas till studierna för
yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen.
Antagningen av studerande regleras i 4 kap. i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) och 15 och
16 § i förordningen om Polisyrkeshögskolan (282/2014) samt i 16 a § i (1352/2016).

Närmare

anvisningar om antagningsförfarande ges i de examensspecifika antagningskriterierna för examen polis
(YH) som godkänns av Polisyrkeshögskolans styrelse i enlighet med läroanstaltens stadga.
15§

Anmälan om mottagande av studieplats (15.6.2017)

De som har antagits som studerande ska inom den tid som anges i Polisyrkeshögskolans
antagningsmeddelande, d.v.s. inom fjorton (14) dygn, meddela Polisyrkeshögskolan att de tar emot
studieplatsen.
De som har antagits till studierna för befälsexamen för räddningsbranschen (YH) ska inom utsatt tid,
det vill säga inom fjorton (14) dygn, meddela Räddningsinstitutet att de tar emot studieplatsen.
16§

Närvaroeller
frånvaroanmälan
15.6.2017, 4.10.2017, 12.12.2018)

(20.10.2015,

15.6.2016,

14.12.2016,

Polisyrkeshögskolans läsår börjar varje kalenderår 1.8 och slutar 31.7 följande år. Höstterminen börjar
1.8 och slutar 31.12 och vårterminen börjar 1.1 och slutar 31.7. Under läsåret ordnas undervisningen
för examen polis (YH) i fyra perioder.
Studerande som avlägger examen polis (YH) inleder i regel sina studier vid fyra alternativa tidpunkter
under året, i början av varje period. För att garantera att de studerande behandlas jämlikt anges
uppläggningen av undervisningen och tidsplanen för YH-examina på Polisyrkeshögskolan även
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omräknade i studieår och studieterminer. Ett studieår innehåller fyra perioder, och börjar för varje
studerande då han eller hon inleder sina studier. På motsvarande sätt omfattar en studietermin två
perioder, och delar studieåret i två delar.
Efter att ha tagit emot sin studieplats bör den studerande anmäla sig närvarande eller frånvarande under
det första studieåret i enlighet med de krav som föreskrivs i lagen. Anmälan kan inte ändras under det
första studieåret. En studerande kan anmäla sig frånvarande under sammanlagt två studieår.
Efter detta ska studeranden som avlägger polis (YH)-examen från och med den tidpunkt då studierna
inleds, anmäla sig närvarande eller frånvarande en gång per studieår. En studerande kan dock lämna
en anmälan för en studietermin (en tidsperiod som omfattar två perioder) åt gången. Anmälan görs i
Wilma enligt följande tidtabell:
-

studerande som inlett studierna i januari anmäler sig i november samma år,

-

studerande som inlett studierna i mars–april anmäler sig i februari året därpå,

-

studerande som inlett studierna i augusti anmäler sig i maj året därpå och

-

studerande som inlett studierna i oktober anmäler sig i augusti året därpå.

När det gäller personer som avlägger polis (YH)-examen lämnas anmälan under de tre första veckorna
av månaden i fråga. Under praktiken ska studeranden vara närvaroanmäld och praktiken kan inte
avbrytas med en frånvaroanmälan.
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Av motiverad anledning kan Polisyrkeshögskolan godkänna ändringar i närvaro- eller frånvaroanmälan.
En ändring kan godkännas tidigast från och med början av följande period och för minst 2 perioder åt
gången. Sådana motiverade skäl kan vara:
1

tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om
frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995);

2

moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet;

3

oförmåga att på grund av egen sjukdom eller skada inleda studierna;

4

annat sådant särskilt skäl som betydligt försvårar närvaro under studierna; eller

5

ändring av frånvaroanmälan till närvarande om ändringen är möjlig med tanke på genomförandet
och övriga arrangemang.

Endast en studerande som anmält sig närvarande kan bedriva studier. En studerande som inte anmäler
sig inom utsatt tid förlorar sin studierätt enligt 32 § 1 mom. i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013).
På studerande som anmält sig frånvarande tillämpas de examensfordringar som är i kraft då
studeranden fortsätter sina studier efter frånvaron. Den personliga studieplanen för en studerande som
fortsätter sina studier efter en frånvaro eller ett avbrott uppdateras vid behov.
Studerande som avlägger befälsexamen för räddningsbranschen (YH) inleder i regel sina studier på
hösten (dagstudier), med undantag för flerformsstudierna som inleds på våren. Studierna för
befälsexamen för räddningsbranschen (YH) anges i studieår och studieterminer. Läsåret är indelat i
höst- och vårtermin.
Efter att ha tagit emot sin studieplats bör den studerande anmäla sig närvarande eller frånvarande under
det första studieåret i enlighet med de krav som föreskrivs i lagen. En studerande kan anmäla sig
frånvarande under sammanlagt två studieår.
En studerande som fortsätter sina studier ska anmäla sig närvarande eller frånvarande varje år enligt
en tidtabell som Räddningsinstitutet anger.
Läsårsanmälan görs via Wilma. I samband med anmälan har den studerade ansvaret att kontrollera
uppgifterna om namn, adress och hemkommun. Anmälan till vårterminen kan ändras i Wilma före
terminens början.
Av motiverade skäl kan Polisyrkeshögskolan godkänna ändringar i närvaro- eller frånvaroanmälan.
Sådana motiverade skäl kan vara:
15

1

Tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om
frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995);

2

moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet;

3

oförmåga att på grund av egen sjukdom eller skada inleda studierna;

4

annat sådant särskilt skäl som betydligt försvårar närvaro under studierna; eller

5

ändring av frånvaroanmälan till närvaro om ändringen är möjlig med tanke på genomförandet och
övriga arrangemang.

Endast en studerande som anmält sig närvarande kan bedriva studier. En studerande som inte anmäler
sig inom utsatt tid förlorar sin studierätt enligt 32 § 1 mom. i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013).
På studerande som anmält sig frånvarande tillämpas de examensfordringar som är i kraft då
studeranden fortsätter sina studier efter frånvaron. Den personliga studieplanen för en studerande som
fortsätter sina studier efter en frånvaro eller ett avbrott uppdateras vid behov.
17§

Studierättstid (14.12.2016, 15.6.2017)

Enligt 31 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) ska heltidsstuderande avlägga
yrkeshögskoleexamen och övre yrkeshögskoleexamen inom en tid som är högst ett år längre än tiden
för studiernas omfattning. I denna maximitid inräknas inte den tid då studeranden varit frånvarande på
grund av en frånvaroanmälan, avbrutna studier eller tidsbunden relegering.
Personer som avlägger den svenskspråkiga polis (YH)-examen har utan hinder av bestämmelserna om
studierättstid rätt att fortsätta sina studier på nästa kurs som efter avbrottet anordnas för svenskspråkig
examen polis (YH).
En person som antagits till den svenskspråkiga utbildningen för examen polis (YH), den
examensinriktade fortbildningen för examen polis (YH) och polis (högre YH)-examen får av motiverade
skäl vid fördröjda studier övergå till att avlägga den finskspråkiga examen, om han eller hon samtycker
till flytten och anses uppfylla förutsättningarna för att avlägga den finskspråkiga examen.
Den statistiska definitionen av högskolestudier på heltid och deltid på Polisyrkeshögskolan baserar sig
på avlagda studiepoäng. Studerande som avlagt 30 studiepoäng eller fler under ett studieår klassas
som heltidsstuderande, och studerande som avlagt färre än 30 studiepoäng klassas som
deltidsstuderande. Alla studerande som anmält sig frånvarande klassas som deltidsstuderande.
Första års studerande har inte ännu några studiepoängsuppgifter och betraktas därför som
heltidsstuderande under det första studieåret.
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I enlighet med studiehandledningens helhetsplan följer man regelbundet med hur den studerandes
studier framskrider.
En heltidsstuderande som avlägger befälsexamen för räddningsbranschen (YH) ska genomföra
studierna för yrkeshögskoleexamen inom en tid som är högst ett år längre än tiden för studiernas
omfattning. I denna maximitid inräknas inte den tid då studeranden varit frånvarande på grund av en
frånvaroanmälan, avbrutna studier eller tidsbunden relegering.

Man följer regelbundet hur den

studerandes studier framskrider.
18§

Indragning av studierätten och avbrytande av studierna (13.4.2016, 15.6.2017)

Med stöd av 37 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) kan
Polisyrkeshögskolan dra in en studerandes studierätt eller med stöd av 38 § avbryta studierna, om
studeranden inte till sitt hälsotillstånd längre är lämplig för uppgiften som polisman eller uppgift inom
räddningsväsendet eller vägrar att på Polisyrkeshögskolans uppmaning delta i en hälsoundersökning
som krävs för att konstatera hälsotillståndet.
När indragning av studierätten och avbrytande av studierna övervägs för polis (YH)-examen tar man i
betraktande att studeranden kan bli sjuk eller skadas långvarigt eller permanent under
examensutbildningen så att hans eller hennes rörlighet eller övriga fysiska funktionsförmåga att fullfölja
examenskraven till någon del har försvagats eller är bristfällig, men att förutsättningarna att verka som
polis i vissa polisuppgifter fortfarande existerar.
I denna situation har den studerande, läkaren vid studerandehälsovården, studiehandledaren eller
läraren rätt att till utbildningschefen som ansvarar för ifrågavarande examensutbildning lägga fram ett
förslag om att utforma en personlig studieplan för studeranden. Studieplanen ska godkännas av
utbildningschefen.
Studiehandledaren

och

studeranden

utformar

tillsammans

den

personliga

studieplanen.

Studiehandledaren ska av läkaren vid studerandehälsovården och vederbörande lärare inhämta de
uppgifter som påverkar utformandet av planen. I planen beaktas studerandens möjligheter att fullfölja
studierna med olika ersättande prestationer för de fordringar som sjukdomen eller skadan speciellt
försvårar. En obligatorisk studieperiod som hör till studieplanen och som kan fullföljas endast delvis
eller inte alls pga. nämnda orsak, kan ersättas med andra studier på samma nivå för att det antal
studiepoäng som krävs för ifrågavarande examen ska uppnås. Av examensbetyget ska tydligt framgå
de studieperioder som har ersatts helt och hållet, likaledes ska av betyget framgå de studier med vilka
de uteblivna studieperioderna har ersatts.
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Uppgifterna om den studerandes hälsotillstånd är sekretessbelagda och endast de som behöver dessa
uppgifter för beslut i anknytning till ärendet eller för att utforma studerandens personliga studieplan har
rätt att handlägga dem.

17b§ Studierätt vid fortbildning för examen polis (YH) (9.11.2016)
Den examensinriktade fortbildningen för examen polis (YH) är avsedd för studerande som har antagits
till studier för examen polis (högre YH)- och som saknar lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan
lämplig högskoleexamen. (Lagen om Polisyrkeshögskolan 1164/2013, 23 §.)
Examensinriktad fortbildning examen polis (YH) är även avsedd för de poliser som avlagt polisutbildning
och som verkar som lärare vid Polisyrkeshögskolan så som avses i 41 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
(1164/2013) men som saknar tidigare högskoleexamen.
Undervisningen för studerande som antagits till den examensinriktade fortbildningen för examen polis
(högre YH) ordnas så att examen kan avläggas på ett år.
Examen polis (YH) ska avläggas innan studierna för examen polis (högre YH) inleds.
För dem som fungerar som lärare på Polisyrkeshögskolan och som deltar i den examensinriktade
fortbildningen (YH) ordnas undervisningen så att studierna kan genomföras inom två år från det att
studierna inleddes i enlighet med den personliga studieplanen. Studierätten är i kraft medan personen
arbetar som lärare och inom ovannämnda tidsfrist även då personen under studietiden flyttar till en
annan polisenhet eller arbetsgivare, om den nya enheten eller arbetsgivaren godkänner de fortsatta
studierna som personalutbildning.

STUDIER FÖR YH-EXAMEN OCH HÖGRE YH-EXAMEN
19§

Internationalisering (15.6.2017)

Internationella mål för examen polis (YH) och befälsexamen för räddningsbranschen (YH) är att de
studerande efter avlagd examen:
-

har nödvändiga språkkunskaper för att klara sig och utvecklas i sina arbetsuppgifter

-

har förmåga till multikulturellt samarbete

-

i sitt arbete förmår beakta internationaliseringen och dess möjligheter
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I examen polis (högre YH) omfattar de internationella målen att de studerande förvärvar de färdigheter
som krävs för internationell interaktion och yrkesmässig verksamhet, och att dessa stärks i studierna.
Man främjar examensstudiernas internationella inriktning med studentutbyte, internationella
studieperioder och övriga former av internationellt samarbete.

För enskilda studerande fastställs

internationaliseringen närmare i den personliga studieplanen.
De internationella studier som införts i studerandens personliga studieplan tas i beaktande i
examensstudierna antingen i AHOT-processen eller i form av internationellt studentutbyte.
Internationella studier införs i regel som en prestation i valfria studier för examen polis (YH). Även övriga
studier, lärdomsprovet samt praktiken kan emellertid genomföras internationellt.
20§

Studiehandledning (15.6.2017)

Syftet med Polisyrkeshögskolans studiehandledning är att säkerställa att studierna förlöper smidigt, att
förbättra de studerandes sakkunnighet och att stöda deras professionella utveckling. Närmare
genomförande av studiehandledningen fastställs i studiehandledningens helhetsplan.
Vid Polisyrkeshögskolan koordineras studiehandledningen av en utsedd studiehandledare. I början av
varje studieperiod är det på lärarens ansvar att för de studerande redogöra för studieperiodens innehåll
och kunskapsmål och hur studieperioden stöder de studerandes sakkunskap och professionella
utveckling.
Efter beslutet om antagning till studier för examen polis (YH) skickas den allmänna studiehandboken till
de antagna. Under de orienterande studierna i början av studietiden får de studerande handledning i
studierna. Samtidigt får de lära känna studiemiljön. Under studietiden får de studerande stöd av bland
annat

lärartutorerna,

studiehandledaren,

studieperiodernas

ansvariga

lärare

samt

av

studerandetjänsterna.
Praktikhandledningen är en väsentlig del av studiehandledningen. Praktikhandledarna gör de
studerande insatta i polisarbetet, fördjupar överensstämmelsen mellan studierna och arbetslivet samt
stöder de studerandes yrkesmässiga utveckling.
I studiernas slutskede fokuserar handledningen på lärdomsprovet och den förestående examen samt
på att fördjupa helhetsbilden av polisarbetet. Dessutom ges de studerande vid behov handledning i
övergången till arbetsliv och sysselsättning.
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Studiehandledningen för studerande som avlägger befälsexamen för räddningsbranschen (YH) ges vid
Räddningsinstitutet.
21§

Studiernas tillgänglighet

I sin verksamhet beaktar Polisyrkeshögskolan studerandes konstaterade inlärningssvårigheter.
Polisyrkeshögskolan har utfärdat närmare anvisningar om hur man ska beakta inlärningssvårigheter för
både

lärare

och

studerande.

Anvisningarna

innehåller

information

om

olika

typer

av

inlärningssvårigheter hos studerande och hur man kan stöda dessa studerande i allmänhet och vid
Polisyrkeshögskolan i synnerhet. Studeranden och läraren kommer tillsammans överens om eventuella
specialarrangemang för studierna.
22§

Att delta i studierna och att avlägga studieperioder (9.3.2016, 15.6.2016, 15.6.2017)

En examensstuderande går framåt i sina studier enligt genomförandeplanen och den personliga
studieplanen. För att kunna delta i undervisningen krävs det att man anmäler sig närvarande en gång
per studieår.
Studerandes rättighet och skyldighet att delta i undervisningen fastställs skilt för varje studieperiod i
genomförandeplanen.
En studerande som avlägger examen polis (YH) ska anmäla sig i Wilma för alla studieperioder inklusive
praktiken. Till höstterminens studieperioder och till praktik som börjar under höstterminen eller
juluppehållet anmäler man sig under de två första veckorna i juni. Till vårterminens studieperioder och
den praktik som börjar under höstterminen eller sommaruppehållet anmäler man sig under de två fösta
veckorna i december. Efter detta kan man anmäla sig till studieperioderna endast genom
studieperiodens ansvariga lärare. De nya polis (YH)-studerandena anmäler sig till studieperioderna
under pågående termin under orienteringsveckan och i fortsättningen enligt ovan nämnda tidtabell.
Polisyrkeshögskolan kan begränsa det antal studerande som får delta i en studieperiod, om rätten att
genomföra studieperioden i första hand måste anvisas en viss studerandegrupp för att tidtabellen för
avläggande av examen ska kunna iakttas, eller av annan motsvarande särskild orsak.
Beslut om godkännande av delprestationer för en studieperiod som inte slutförts fattas av
studieperiodens ansvariga lärare.
För närvarande studerande som avlägger befälsexamen för räddningsbranschen (YH) väljs
studieperiod för grund- och yrkesstudier samt praktik automatiskt i början av studierna i
20

Räddningsinstitutets studerandetjänster. Studerande anmäler sig via Wilma endast till de fördjupade
yrkesstudierna under den fjärde terminen.
Studiernas prestationssätt anges i läroplanens beskrivningar av studieperioderna. Studierna kan bestå
av olika slags arbete med anknytning till studieperiodens studier, såsom deltagande i när- och
flerformsundervisning eller webbundervisning, utförande av övningsuppgifter, planering av övningar,
deltagande i övningar på övningsområdet, materielunderhåll eller förberedelser inför prov eller
tentamina.
Deltagande i vissa studieperioder förutsätter att tidigare obligatoriska studier har avlagts. Vilka tidigare
studier som fordras anges i beskrivningarna av studieperioderna.
23§

Sekretessbelagd information och polisregister

Läraren är skyldig att meddela de studerande när man i samband med undervisningen behandlar
information som är sekretessbelagd med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
eller någon annan lag. Polisyrkeshögskolans studerande får varken under studietiden eller därefter röja
eller olagligt utnyttja sekretessbelagd information.
Polisens personregister får användas i polisens utbildningsverksamhet om uppgifterna är nödvändiga
för att genomföra utbildningen (se 16 och 18 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet). För att övervaka användningen av registren bör läraren emellertid efteråt kunna redovisa
vilka uppgifter som använts i utbildningen eller för arbete med förelagda övningsuppgifter.
Det är förbjudet att i studier som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen utan
särskilt tillstånd som forskningsmaterial för lärdomsprov använda information från polisens
personregister. Forskningsmaterial för lärdomsprov får inte samlas in i samband med material för
utbildningsändamål som avses i 2 mom.
Närmare bestämmelser om ansökan om användningstillstånd och beslutsfattande i ärendet anges
separat.
24§

Utveckling av undervisningsverksamheten (15.6.2017)

I Polisyrkeshögskolan samlas allmän respons in från studerande inom alla examensutbildningar på
läsårs-, termins- och periodnivå samt särskilt för varje studieperiod jämte praktikperioden.
Responssystemet beskrivs närmare i Polisyrkeshögskolans verksamhetshandbok.
21

De studerande lämnar respons anonymt genom ett elektroniskt responssystem, och därför kan man
inte identifiera enskilda svar. Lärarna svarar på den respons de fått genom att lämna svarsrespons till
studerandegrupperna.
För varje studieperiod görs en sammanfattning av de studerandes respons och skickas till läraren som
genomförde undervisningen för svarsrespons, samt till ifrågavarande lärares närmaste chef,
utbildningschefen

och

utbildningsplaneraren

för

kännedom.

Kompetensområdena

och

utbildningscheferna behandlar regelbundet responsen under sina möten.
Dessutom gör utbildningsplaneraren en sammanställning av hela årets responssammanfattningar som
behandlas i styrgruppen för utbildningen och i Polisyrkeshögskolans styrelse på ett sätt som närmare
definieras i processen för läroplanernas godkännande.
Räddningsinstitutet ansvarar för det responssystem som gäller befälsexamen för räddningsbranschen
(YH) och hanteringen av responsen.

BEDÖMNING AV STUDIER OCH KOMPETENS
25§

Utvärderingsprinciper och bedömningsskala

En godkänd studieprestation förutsätter att de kunskapsmål som definieras i läroplanen för
studieperioden har uppnåtts. För varje studieperiod bestäms vilken kunskapsnivå som fordras.
Resultaten av det inlärda är föremål för bedömningen som utgår från kunskapsmålen.
Bedömningsmetoden väljs så att den kan användas för att bedöma de eftersträvade kunskaperna.
Bedömningsmetoden fastställs i läroplanen, och de lärare som utsetts att genomföra ifrågavarande
studieperiod ansvarar för bedömningen. På basis av kunskapsmålen fastställer läraren kriterier för
bedömning av kunskaperna som beskriver uppfyllandet av kunskapsmålen som kunskap hos
studeranden.
I bedömningen av studierna används i regel bedömningsskalan 0–5. I den numeriska bedömningen
betyder vitsord 0 underkänt. Av motiverade skäl kan man använda vitsorden godkänd/underkänd som
bedömningsskala.
Vid Polisyrkeshögskolan har en särskild anvisning utfärdats om bedömning av studierna.

Den

bedömningsskala som används för studieperioden anges i läroplanen. Bedömningen kan omfatta en
studieperiod eller vid behov en del av en studieperiod. För vitsorden 1, 3 och 5 finns fastställda
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bedömningskriterier. För varje studieperiod fastställs bedömningskriterierna för godkänt och underkänt
vitsord.
De särskilda bestämmelser som gäller bedömning av språkstudier och de bedömningsskalor som ska
användas beskrivs närmare i guiden Kompetensbaserat läroplansarbete, som används på
Polisyrkeshögskolan.
26§

Bedömning av praktiken (15.6.2017)

I examen polis (YH) bedöms övervaknings- och utryckningsperioden samt brottsbekämpnings- och
brottsutredningsperioden enligt skalan 0–5.
Polisenhetens stödfunktioner, kundservice- och tillståndsförvaltningsperioden samt övningsuppgifterna
bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.
Praktiken bedöms i sin helhet enligt skalan godkänd/underkänd.
För en godkänd praktik krävs att alla praktikperioder får godkänt vitsord samt att studeranden fyller i
studiedagboken och kompetenskortet och gör en självutvärdering.
Praktiken som ingår i befälsexamen för räddningsbranschen (YH) bedöms enligt skalan
godkänd/underkänd.
27§

Bedömning av lärdomsprov (15.6.2017)

I bedömningen av lärdomsprov följs en bedömningsmatris där verbala bedömningskriterier fastställs för
vitsorden 1, 3 och 5.
Lärdomsprovet för examen polis (YH) bedöms enligt skalan 0–5. För att få godkänt krävs att
studeranden deltar i seminariet, gör de övningsuppgifter som ingår i seminariet samt skriver
lärdomsprovet och mognadsprovet.
Lärdomsprovet för examen polis (högre YH) bedöms enligt skalan 0–5 För att få godkänt krävs att
studeranden deltar i seminariet, utför de övningsuppgifter som ingår i seminariet samt skriver
lärdomsprovet och mognadsprovet.
I bedömningen av lärdomsprovet för befälsexamen för räddningsbranschen (YH) följs en
bedömningsmatris där verbala bedömningskriterier fastställs för vitsorden 0–5. För att få godkänt krävs
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att studeranden deltar i seminariet, utför de övningsuppgifter som ingår i seminariet samt skriver
lärdomsprovet och mognadsprovet.
28§

Frånvaro och kompensationsuppgifter

För bedömningen av de ersättande övningsuppgifter som en studerande förelagts på grund av frånvaro
används en bedömningsskala som anges i läroplanen.
29§

Omtagning av studieprestation eller delprestation (12.6.2019)

Studieperioderna kan omfatta en eller flera prestationer för bedömning på det sätt som fastställs i planen
för genomförande.
För en tentamen som ingår i en studieperiod anordnas vid behov två omtagningstillfällen. En studerande
har rätt att två gånger ta om en underkänd provprestation och en gång höja ett godkänt vitsord vid ett
allmänt tentamenstillfälle eller annat arrangemang för omtagning (exempelvis en elektronisk tentamen).
Läraren meddelar i början av studie- eller delperioden datum för omtentamen. Omtentamen och höjning
av vitsord ska ske under studieperioden eller senast inom loppet av sex månader.
Att inte komma till tentamenstillfället räknas som en omtagningsgång. Om studieprestationen bedöms
på annat sätt än genom skriftlig tentamen, meddelar vederbörande lärare den studerande hur
prestationen kan tas om.
Omtagning och ersättande prestationer bedöms enligt samma bedömningskriterier som den
ursprungliga prestationen. Det bästa vitsordet förblir i kraft.
Om den studerande inte såsom ovan beskrivits blir godkänd i en studieperiod, ska den studerande på
nytt delta i studieperiodens undervisning på ett sätt som avtalas med studieperiodens ansvarige lärare,
om den återstående tiden av studierätten tillåter det. Därefter återstår ett normalt antal
prestationstillfällen som ska bedömas.
Det är i princip inte möjligt att göra om en underkänd praktik, eftersom genomförandet av praktiken
kräver att studeranden utnämns till en tjänst vid en polisinrättning. Praktikperioden kan förlängas p.g.a.
sjukdomsfall eller skada eller något annat synnerligen vägande skäl på det sätt och i den omfattning
som fastställs av Polisyrkeshögskolan.
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30§

Att spara vitsord och förvara bedömningsuppgifter (15.5.2019)

Lärarna sparar senast tre (3) veckor efter studieperiodens sista del- eller helhetsprestation i
studieprestationsregistret de vitsord de gett. I studieprestationsregistret sparas helhetsvitsord och
delprestationer efter varje studieprestation. Efter omtagning och höjning uppdateras alltid det nya
vitsordet och datumet för prestationen i studieprestationsregistret. Vid höjning av vitsord gäller det
bästa av vitsorden.
Läraren ansvarar för att studieprestationerna registreras i studieprestationsregistret och för att bedömda
prestationer förvaras i sex (6) månader.
Resultaten av studieprestationerna (bedömningen) förvaras i elektronisk form i läroanstaltens
datasystem. Därifrån överförs regelbundet information till den riksomfattande studiedatatjänsten VIRTA
där uppgifterna förvaras permanent.
Examensbetygen förvaras permanent hos studietjänsterna.
Bedömningsmaterialet för studerande som avbrutit sina studier sparas tills de fortsätter med sina
studier.
31§

Rätt till information om bedömningen

Studerande har rätt att få reda på hur bedömningskriterierna har tillämpats på deras studieprestation.
Den studerande bereds även möjlighet att ta del av sin bedömda skriftliga eller på annat sätt lagrade
studieprestation.
Studerande kan med sina användarkoder själva gå in i studieregistret, granska sina studieprestationer
och skriva ut ett studieprestationsutdrag. Godkända vitsord som införts i studieprestationsregistret kan
inte tas bort i efterhand.
Bedömningen av studieprestationer och offentliggörande av resultaten bör tidsplaneras så att de
studerandes möjlighet att få fullt studiestöd kan garanteras. Dessutom bör man innan praktiken inleds
vara säker på att de studieprestationer som krävs för praktiken är godkända.
32§

Vitsordens offentlighet

Offentlighets- och dataskyddslagstiftningen reglerar vitsordens offentlighet. Sifferbedömningen är
offentlig.

Verbala

omdömen

om

den

studerandes

studier

får

inte

offentliggöras.

Ett

bedömningsutlåtande om lärdomsprov för examen är offentligt.
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Namn på underkända och detaljerade underkända resultat offentliggörs inte.
33§

Fusk i studierna

Om en studerande i sin studieprestation har gjort sig skyldig till plagiering eller annat fusk, ska
studieprestationen underkännas. Med fusk avses bland annat användning av otillåtet material eller
otillåtet samarbete med en annan studerande.
Lärdomsproven för examina Polis (YH) och polis (högre YH) som skrivs av Polisyrkeshögskolans
studerande granskas med ett plagieringskontrollprogram. Om den studerandes lärdomsprov innehåller
sekretessbelagda delar analyseras endast den offentliga rapporten i programmet.
I samband med att studieperiodernas beskrivningar bekräftas fastställs det vilka studieperiodsspecifika
skriftliga övnings- och utvecklingsuppgifter som kontrolleras med plagieringskontrollprogrammet.
Plagieringskontrollprogrammet kan dessutom användas för att utreda övriga plagiatmisstankar.
Misstänkta fall av fusk behandlas på Polisyrkeshögskolan enligt närmare förfaranderegler som getts i
ärendet.

TILLGODORÄKNANDE AV STUDIER
34§

Tillgodoräknande av studier och kompetens 19.11.2015, 10.5.2017, 30.8.2017

Tillgodoräknande innebär att tidigare förvärvad kompetens kan ersättas, inräknas, identifieras och
erkännas.
Med ersätta avses att en studieperiod eller studiehelhet ersätts med högskolestudier med motsvarande
innehåll som avlagts före eller under studietiden.
Att inräkna betyder att man i examen polis (YH) eller polis (högre YH) inräknar högskolestudier som
avlagts någon annanstans.
Om en person som deltagit i ansökan och antagningsförfarandet för examen polis (YH), därigenom
beviljats studierätt och tidigare har avlagt grundexamen för polis, sker tillgodoräknandet genom
inräknande. Efter tillgodoräknandet ska studeranden avlägga de studier om 45 studiepoäng som anges
i läroplanen för examensinriktad fortbildning för polis (YH). Studeranden lämnar till den utbildningschef
som ansvarar för examensutbildningen en ansökan om att en examen eller en del av examen ska
inräknas.
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I den examensinriktade fortbildningen för polis (YH) som anordnas för personer som verkar som lärare
vid Polisyrkeshögskolan ingår obligatoriska studier för utveckling av lärarkompetens. På dessa studier
tillämpas inte AHOT-förfarandet och därför ska studierna avläggas i sin helhet enligt den för tillfället
gällande undervisnings- och genomförandeplanen.
Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens (AHOT) är en process där studeranden
utvärderar sin egen kompetens i förhållande till kunskapsmålen och gör en presentation som behandlas
i processen för identifiering och erkännande av kompetens. Läroanstalten utvärderar för sin del den
tidigare förvärvade kompetensen som studeranden presenterar i förhållande till de kunskapsmål och
inlärningsresultat som fastställs i läroplanen. Om den studerandes påvisande godtas kan
studieperioden eller -helheten tillgodoräknas.
Studierna kan tillgodoräknas antingen i sin helhet eller delvis. Om studeranden får tillgodoräkna
studierna behöver han eller hon inte delta i de delar av studierna som har tillgodoräknats. Om endast
en del av studieperioden tillgodoräknas ska studeranden komplettera sina studier på det sätt som anges
av den ansvariga läraren.
Högst tio år gamla studier kan tillgodoräknas.
Lärdomsprovet och praktiken kan inte tillgodoräknas.
35§

Tillgodoräknande av språkstudier

En studerande kan ansöka om att tillgodoräkna studieperioderna i främmande språk på basis av tidigare
studieprestationer.
Om studeranden har avlagt språkstudier för ett motsvarande yrkesområde i en annan yrkeshögskola
eller ett universitet kan studierna tillgodoräknas som sådana.
Om studeranden har avlagt språkstudier i samma omfattning och på samma nivå för ett annat
yrkesområde i en annan yrkeshögskola eller ett universitet; eller allmän språkexamen med nivå fyra (4)
eller högre; eller språkexamina för statsförvaltningen, kompletterar studeranden ovannämnda studier
enligt yrkesområdet, så att de yrkesrelaterade språkkunskaper som bestämmelserna kräver uppnås.
36§

Tillgodoräknande av det andrainhemska språket (4.10.2017, 12.12.2018)

Studerande kan ansöka om att tillgodoräkna språkprovet och/eller en del av det andra inhemska
språkets kontaktstudier med språkexamina för statsförvaltningen, allmän språkexamen (nivå 3) eller
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med språkstudier som avlagts i samband med tidigare studier på det sätt som anges i statsrådets
förordning (481/2003) om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen.
Man ansöker om tillgodoräknande av studierna i det andra inhemska språket med en skild ansökan i
början av studierna, senast innan undervisningen i språket börjar.

BETYG SOM UTFÄRDAS TILL DEN STUDERANDE
37§

Betyg som utfärdas till den studerande (10.5.2017)

Polisyrkeshögskolan utfärdar på ansökan examensbetyg till den studerande. Den studerande kan
ansöka om examensbetyg efter att alla studieprestationer som fordras för examen har genomförts.
Betygsansökan ska lämnas till studerandetjänsterna minst tre (3) veckor före önskat examensdatum.
Examensdagar är den sista vardagen i varje månad utom i juli då utexaminering inte sker. Om
betygsansökan inte lämnas in inom utsatt tid överförs den automatiskt till nästa möjliga examensdag.
På begäran kan Polisyrkeshögskolan till den sökande lämna ett kvitto inlämnad betygsansökan och
meddela en uppskattad examensdag på det sätt som avses i 23a § i förvaltningslagen (434/2003).
Det utfärdade examensbetyget skickas per post på examensdagen till den adress som anges på
ansökan. Alternativt kan studeranden hämta betyget hos studerandetjänsterna från och med
examensdagen.
Utöver examensbetyget och studieprestationsutdraget får studeranden som bilaga till högskolans
examensbetyg ett Diploma Supplement som är avsett för internationellt bruk.
Under studietiden kan studeranden skriva ut sitt studieregisterutdrag genom Wilma-systemet. Vid
behov lämnas till den studerande ett intyg från Polisyrkeshögskolan som bevis på studierätt och
närvaro.
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