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Undervisningsplanen behandlades i styrgruppen för undervisningsverksamheten den 5
maj 2015.

Polisyrkeshögskolans styrelse godkände undervisningsplanen för den examensinriktade
fortbildningen Polis (YH) den 21 maj 2015 och ändringarna i planen den 24 juni 2015.
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EXAMENSINRIKTAD FORTBILDNING POLIS (YH)
Den examensinriktade fortbildningen Polis (YH) är avsedd för studerande som har antagits till
utbildningen Polis (lägre YH) och som saknar den behörighet som nämns i 23 § i lagen om
Polisyrkeshögskolan (1164/2013) ("har avlagt en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en annan
lämplig högskoleexamen").

Inom ramen för den examensinriktade fortbildningen Polis (YH) kompletterar studerandena den
grundläggande utbildning för polis som de tidigare avlagt (grundexamen för polis eller
motsvarande tidigare utbildning) för att få en yrkeshögskoleexamen.

UNDERVISNINGSPLANENS STRUKTUR
Studierna inom den examensinriktade fortbildningen Polis (YH) (45 sp) utgörs av följande
studiehelheter och studieperioder:

Kompetens som stöder polisarbetet (7 sp)
- Orienterande studier (1 sp)
- Det andra inhemska språket och kommunikation (3 sp)
- Engelska språket och kommunikation (3 sp)

Utvecklingskompetens i samhällelig säkerhet (13 sp)
- Planering av polisverksamheten och grunderna i ledning (6 sp)
- Forskning, utveckling och innovationer (7 sp)

Lärdomsprov (15 sp)
Valfria studier (10 sp)

I beskrivningarna av studieperioderna som finns i undervisningsplanen anges varje studieperiods
omfattning, nivå och en allmän beskrivning samt kompetensmål,
ämneshelheter, obligatoriska prestationer, bedömningsskala och eventuella tidigare studier
som ska ha avlagts innan ifrågavarande studieperiod inleds. Studieperiodernas närmare innehåll
och genomförande samt studiernas framskridande och tillgodoräknande av tidigare kompetenser
beskrivs i en skild genomförandeplan.
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STUDIEPERIODER

Orienterande studier
(FYh2015PTorie)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Kompetens som stöder polisarbetet

Studieperiodens nivå
Grundstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
1 sp

Beskrivning
Den studerande bekantar sig med den examensinriktade fortbildningen (YH), skaffar tillräckliga
färdigheter för att studera vid Polisyrkeshögskolan och utarbetar en individuell studieplan.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- planera, utvärdera, utveckla och följa upp de egna studierna i förhållande till
examenskraven

- använda sig av till buds stående möjligheter och tjänster som stöd för sina studier, med
iakttagande av ändamålsenlighet, regler och bestämmelser.

Ämneshelheter
- studier vid Polisyrkeshögskolan
- inlärningsmiljön
- undervisnings- och genomförandeplaner
- individuell studieplan (HOPS)

Obligatoriska prestationer
En individuell studieplan

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Det andra inhemska språket och kommunikation

(FYh2015PTru)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Kompetens som stöder polisarbetet

Studieperiodens nivå
Grundstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
3 sp

Beskrivning
Under studieperioden skaffar sig den studerande de kunskaper och färdigheter med vilka denne
tryggar uppfyllandet av sina klienters språkliga rättigheter och tillgodogör sig samtidigt den
internationaliseringskompetens som förutsätts av en polisman. Dessutom uppnår den studerande
en sådan språkkunskap i det andra inhemska språket som, enligt lagen om språkkunskaper
krävs av statens tjänstemän i en tjänst som förutsätter högskoleexamen, på ett tvåspråkigt
tjänsteområde och som för yrkets utövande och den yrkesmässiga utvecklingen är nödvändigt.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- använda det andra inhemska språket (finska/svenska) på den nivå som krävs av en
tjänsteman

- kommunicera muntligt och skriftligt i kommunikationssituationer som hör till yrkesområdet
- utveckla sina kunskaper i det andra inhemska språket som en del av sin yrkesskicklighet.

Ämneshelheter
- muntlig färdighet
- skriftlig färdighet

Obligatoriska prestationer
Muntlig och skriftlig tentamen

Bedömningsskala
Muntliga språkkunskaper: nöjaktiga (1–3) eller goda (4–5)
Skriftliga språkkunskaper: nöjaktiga (1–3) eller goda (4–5)
Bedömningen stödjer sig på den europeiska referensramen och dess kunskapsnivåer och de
nationella YH-kunskapsnivåer som härletts från dessa (att skriva och prata finska/svenska).
Kunskapsnivå B1–B2.

Tidigare studier
Utgångsnivåtest
Kurs i repetering av finska/svenska språket (obligatorisk för de studerande som inte klarar
utgångsnivåtestet)
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Engelska språket och kommunikation
(FYh2015PTen)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Kompetens som stöder polisarbetet

Studieperiodens nivå
Grundstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
3 sp

Beskrivning
Den studerande behärskar polisens yrkesterminologi så att denne kan klara sig på engelska i
arbetslivets kommunikations- och dialogsituationer. Dessutom uppnår den studerande en sådan
skriftlig och muntlig språkkunskap i engelska som är nödvändigt för yrkets utövande och för den
yrkesmässiga utvecklingen.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- använda engelska språket på en den nivå som förutsätts för en yrkeshögskoleexamen.
- kommunicera muntligt och skriftligt i kommunikationssituationer som hör till yrkesområdet
- utveckla sina kunskaper i engelska språket som en del av sin yrkesskicklighet.

Ämneshelheter
- muntlig färdighet
- skriftlig färdighet

Obligatoriska prestationer
Muntlig och skriftlig tentamen

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.
Bedömningen stödjer sig på den europeiska referensramen och dess kunskapsnivåer och de
nationella YH-kunskapsnivåer som härletts från dessa. Kunskapsnivå B2.

Tidigare studier
Utgångsnivåtest
Kurs i repetering av engelska språket (obligatorisk för de studerande som inte klarar utgångs-
nivåtestet)
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Planering av polisverksamheten och grunderna i ledning
(FYh2015YTKjoht)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Utvecklingskompetens i samhällelig säkerhet

Studieperiodens nivå
Yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
6 sp

Beskrivning
Under studieperioden gör den studerande sig förtrogen med planering av polisverksamhet och
allmänna utgångspunkter för ledning. Den studerande skaffar sig färdigheter för att utveckla
verksamheten och arbetsgemenskapen, bidra till en informationsledd polisverksamhet och vara
verksam som chef.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- förklara de allmänna principerna för och grundbegrepp inom polisens styrsystem, strategisk
ledning samt verksamhets- och ekonomistyrning

- bedöma och utveckla den egna verksamheten och arbetsgemenskapens verksamhet samt
agera som en ansvarsfull medlem i arbetsgemenskapen

- handla konstruktivt i förändringssituationer och utmanande situationer i arbetslivet
- utvärdera sin kompetens och stöda medlemmarna i sin arbetsgemenskap i den

yrkesmässiga mognaden
- förklara grundbegrepp och verksamhetssätt i informationsledd polis- och analysverksamhet

samt deras betydelse i polisverksamheten
- presentera närmande- och tillvägagångssätt i fråga om säkerhetsplanering samt

tillämpningsmöjligheterna för dessa på praktisk nivå

Ämneshelheter
- polisens styrsystem, strategisk ledning och resultatstyrning
- grunderna i personalledning
- samarbetsfärdigheter
- utveckling av verksamheten och arbetsgemenskapen
- informationsledd polisverksamhet och analysverksamhet.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Forskning, utveckling och innovationer
(FYh2015YTKtuke)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Utvecklingskompetens i samhällelig säkerhet

Studieperiodens nivå
Yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
7 sp

Beskrivning
Under studieperioden erhåller den studerande färdigheter för att utföra lärdomsprovet samt
färdigheter för att genomföra utvecklingsprojekt. Efter utförd studieperiod förstår den studerande
sin roll som utvecklare av polisens verksamhet.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- inhämta, utvärdera och tillämpa information inom det egna området samt forsknings- och
utvecklingsmetoder kritiskt och med iakttagande av etiska principer

- beskriva forsknings- och utvecklingsprocessens skeden och planeringsprinciper
- välja material och metoder för lärdomsprovsprojektet
- göra upp en projektplan för det egna lärdomsprovet
- göra upp en forskningsrapport.

Ämneshelheter
- principer för forskning och utveckling
- forskningsmetoder
- argumentation, slutsatser och rapportering.

Obligatoriska prestationer
Tentamina eller alternativt uppgörande av en inlärningsdagbok

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Lärdomsprov
(FYh2015ONT)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Lärdomsprov

Studieperiodens nivå
Lärdomsprov

Typ
Obligatorisk

Omfattning
15 sp

Beskrivning
Den studerande utför ett lärdomsprov kring en praktisk expertuppgift inom den egna
yrkesbranschen. Lärdomsprovet kan vara ett operativt utvecklingsarbete som utgår från
arbetslivets behov eller annan tillämpad forskning vars syfte är att utveckla och påvisa den
studerandes förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en praktisk expertuppgift med
anknytning till yrkesstudierna. Därtill avlägger den studerande ett mognadsprov i anslutning till
lärdomsprovet.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- skaffa fram, analysera och tillämpa information i utvecklandet av den egna branschen
- arbeta långsiktigt, planmässigt och systematiskt
- utarbeta ett lärdomsprov som utvecklar den studerande själv, arbetsgemenskapen och

branschen.

Ämneshelheter
- Lärdomsprovsprocessen

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter i anslutning till seminarierna, lärdomsprov och mognadsprov

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Den studerande har avlagt studieperioden Forskning, utveckling och innovationer.
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Valfria studier
(FYh2015AMOS)

Den examensinriktade fortbildningen Polis (YH) omfattar valfria studier som kompletterar de
yrkesmässiga kunskaperna. Minst 10 studiepoäng valfria studierna ska avläggas eller inkluderas i
examen.

De valfria studieperioderna kan väljas ur Polisyrkeshögskolans examensutbildningars kursutbud
beroende på genomförande och deltagarantal eller från en annan utbildning på högskolenivå.
Studerandena kan välja studieperioderna ur de studier som de tycker att bäst kommer att utveckla
deras sakkunskap, så att de kan fördjupa och utvidga sin kompetens.

Valfria studier som avläggs någon annanstans ska minst motsvara nivån på den examen som
avläggs och stöda utvecklingen av den egna yrkeskunnigheten och sakkunnigheten. De valfria
studierna kan dessutom enligt skild överenskommelse omfatta arbete i utvecklingsprojekt och
projekt inom Polisyrkeshögskolan i enlighet med Polisyrkeshögskolans förfarande för erkännande
av tidigare förvärvad kompetens (AHOT).


