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MÅLET ÄR YRKESSKICKLIGHET 

En polis förutsätts ha mångfacetterad kompetens som baseras på allmänt godkända 
värderingar och verksamhetsprinciper inom polisverksamheten. 

Polisyrkeshögskolans uppgift är att inom området för inre säkerhet ge en på forskning och 
kulturella utgångspunkter baserad högskoleundervisning för yrkesmässiga 
sakkunniguppgifter och ledningsuppgifter samt att stödja individens yrkesmässiga tillväxt och 
främja livslångt lärande. Dessutom bedriver Polisyrkeshögskolan tillämpat forsknings- och 
utvecklingsarbete som betjänar planeringen och utvecklingen av polisverksamheten och den 
inre säkerheten samt undervisningen vid Polisyrkeshögskolan. 

Polis (YH) -studierna leder till en yrkeshögskoleexamen inom polisbranschen. Det allmänna 
målet för examen är, att den studerande skaffar: 

− omfattande praktiska grundläggande kunskaper samt teoretiska grunder för dessa för 
att kunna sköta expertuppgifter inom området för inre säkerhet;  

− förutsättningar för att följa med och främja utvecklingen inom området för inre säkerhet;  
− tillräckliga kommunikations- och språkfärdigheter  
− färdigheter för livslångt lärande; 
− färdigheter som internationell verksamhet inom området för inre säkerhet förutsätter.  

Polis (YH) -examen omfattar 180 studiepoäng och den eftersträvade studietiden är tre år. En 
studerande som tagit examen har färdigheter att fungera både självständigt och i 
mångdisciplinära arbetsgrupper som sakkunnig inom polisarbete och utveckla polisarbete. 
Om behörighetskraven för tjänster inom polisväsendet bestäms närmare i 16 § i 
förordningen om polisförvaltningen (ändrad med statsrådets förordning 59/2014). 

 

ALLMÄNNA OCH YRKESMÄSSIGA KOMPETENSER 

Målet för polis (YH) -examen är att utveckla färdigheter som den studerande behöver i 
framtidens samhälle. Allmänna arbetslivsfärdigheter skapar grunden för att fungera i 
arbetslivet, för samarbete och för att utvecklas som sakkunnig. Allmänna 
arbetslivsfärdigheter är bl.a. inlärningsfärdigheter, etisk kompetens, 
arbetsgemenskapskompetens, innovationskompetens och internationell kompetens. 

I polisarbetet består den yrkesmässiga sakkunnigheten av polisens yrkesmässiga 
specialkompetens som uppnås under utbildningen. Polisarbetets yrkesmässiga 
kompetensområden är övervaknings- och alarmeringsverksamhetskompetens, 
brottsbekämpnings- och utredningskompetens, kompetens inom utvecklandet av säkerheten 
i samhället samt kompetens som stöder polisarbetet.  

Allmänna kompetenser 
Inlärningskompetens 
Studerande 

− kan utvärdera och utveckla sitt kunnande och sin inlärningsstil  
− kan söka, hantera och bedöma information kritiskt  
− kan ta ansvar för gruppens inlärning och för att dela med sig av kunskapen  
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Etisk kompetens 
Studerande 

− kan ta ansvar för sitt handlande och följderna av det, 
− kan tillämpa de yrkesetiska principerna inom sin bransch,  
− kan ta olika aktörer i beaktande i sitt eget arbete,  
− kan tillämpa principerna för jämställdhet,  
− kan tillämpa principerna för hållbar utveckling  
− kan påverka genom att utnyttja sin samhälleliga kompetens och på basis av etiska 

värderingar  

Kompetens inom arbetsgemenskapen 
Studerande 

− kan fungera i en arbetsgemenskap och främja välbefinnandet i gemenskapen  
− behärskar kommunikations- och samspelssituationer i arbetslivet  
− kan utnyttja informations- och kommunikationstekniken inom sin bransch  
− kan skapa personliga kontakter inom arbetslivet och verka i nätverk  
− kan fatta beslut i oförutsedda situationer  
− kan leda arbetet och har förmåga till självständigt arbete i sakkunniguppgifter  

Innovationskompetens 
Studerande 

− har förmåga till kreativ problemlösning och utveckling av arbetssätt  
− kan arbeta i projekt  
− kan genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillämpa den information 

och de metoder som finns i branschen  
− kan hitta kundorienterade, hållbara och ekonomiskt lönsamma lösningar 

Internationell kompetens 
Studerande 

− har nödvändiga språkkunskaper för att klara sig i sitt arbete och för att kunna 
utvecklas inom sin bransch  

− har förmåga till multikulturellt samarbete  
− känner till effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna 

yrkesområdet 

 

Yrkesmässiga kompetenser 
Kompetens för övervakning och alarmverksamhet 
Studerande 

− kan tillämpa kunskaps-, färdighets- och värdegrunder i anslutning till övervaknings- 
och alarmuppgifter samt motiverar sina åtgärder 

− kan tillämpa verksamhetsmetoder och -sätt i olika övervaknings- och 
alarmverksamhetssituationer samt utvärderar deras genomslagskraft 

− kan dra nytta av analyserad information i planeringen av övervaknings- och 
alarmverksamhet samt i inriktningen av verksamheten 

− kan tillämpa metoder och arbetssätt för förebyggande verksamhet 
− kan leda polispatrullens verksamhet och inledande åtgärder i en operativ situation 
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Brottsbekämpnings- och utredningskompetens  
Studerande 

− kan tillämpa kunskaps-, färdighets- och värdegrunder i anslutning till 
brottsbekämpnings- och utredningsuppdrag samt motiverar sina åtgärder 

− kan tillämpa verksamhetsmetoder och -sätt i olika brottsbekämpnings- och 
utredningssituationer samt utvärderar deras genomslagskraft 

− kan utnyttja analyserad information i planering, inriktning och genomförande av 
utredningar 

− kan känna till centrala funktioner i anslutning till hur man leder utredningar 
 

Utvecklingskompetens i samhällssäkerhet 
Studerande 

− kan tillämpa rättvist central lagstiftning som reglerar polisverksamheten i olika 
beslutssituationer och motiverar sitt handlande 

− kan planera, genomför, utvärderar och utvecklar polisverksamheten i olika 
verksamhetsmiljöer genom att utnyttja den egna branschens forskningsinformation   

− kan verka i samarbete med olika myndigheter och samarbetspartners  
− kan analysera och reflekterar över betydelsen av sin egen verksamhet samt sina 

attityder i yrkesmässiga samspelssituationer 

 
Kompetens som stöder polisarbetet 
Studerande 

− kan använda nödvändiga metoder, utrustning och apparater i det dagliga polisarbetet 
på ett rätt och säkert sätt   

− kan kommunicera skriftligt och muntligt såväl med personer inom som utanför 
branschen 

− kan använda svenska i samspels- och kommunikationssituationer samt minst ett 
främmande språk  

− kan planera och genomför ett personligt motionsprogram för att upprätthålla den 
fysiska funktionsförmåga som arbetet kräver 
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YRKESMÄSSIG TILLVÄXT 

Indelningen av inlärningsprocessen i faser förtydligas av studieårsteman som beskriver 
framstegen i fråga om den yrkesmässiga mognaden. I polis (YH) har man fördelat studierna 
på tre årsteman för att göra en gradvis fördjupning av expertisen möjlig. 

  

 
 
Figur 1: Yrkesmässig tillväxt 
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PEDAGOGISK STRATEGI SOM GRUND FÖR LÄROPLANEN 

Polisyrkeshögskolans läroplaner grundar sig på kunnande.  I läroplanerna betonas ett 
tänkesätt som utgår från studeranden själv och från inlärning och kunnande. Undervisningen 
och studierna styrs av att kunnandet utvecklas på ett målinriktat sätt, inlärningssynvinkeln 
stärks och att man bygger undervisningshelheter med nära anknytning till arbetslivet.  

Vid Polisyrkeshögskolan uppskattar man kunskap som producerats i olika miljöer och 
kulturer. Man vill också främja utnyttjandet av tidigare kunskap och skapandet av nya 
nätverk vid inlärandet av nya saker. Lärandet ska bestå av inspirerande, nyskapande, 
ansvarsfullt och undersökande utvecklingsarbete för arbetslivet. I studierna stöds och 
betonas den studerandes eget aktiva deltagande i inlärningsprocessen samt utvecklingen av 
både det professionella och personliga kunnandet.  

Utbildningsverksamheten styrs, och kvaliteten på undervisningen och inlärandet styrs med 
hjälp av polisyrkeshögskolans pedagogiska strategi. Den styr planerandet, genomförandet, -
utvärderingen och utvecklingen av undervisningen och lärandet. Den pedagogiska strategin 
styr, särskilt via läroplanen, utvecklingen av kunnandet och utvecklingen till sakkunnig.  

 
LÄROPLANENS UPPBYGGNAD 

Studierna för polis (YH) -examen består av följande studiehelheter:    
- kompetens som stöder polisarbetet (26 sp) 
- brottsbekämpnings- och utredningskompetens (18 sp) 
- kompetens för övervaknings- och alarmverksamhet (24 sp) 
- utvecklinskompetens i samhällssäkerhet (32 sp). 

 
Studiehelheterna består av två eller fler obligatoriska studieperioder, som genomförs under 
olika studieår. Studieperioderna består av total 19 studiepoäng grundstudier och 81 
studiepoäng yrkesstudier. Arbetsparktikens andel av studierna är 55 studiepoäng och 
lärdomsprovets andel är 15 studiepoäng. Den studerande bör dessutom inkludera minst 19 
studiepoäng fritt valbara studier i examen. 

I läroplanens beskrivningar över studieperioderna framgår för varje studieperiod dess 
omfattning, nivå och en allmän beskrivning samt kunskapsmål, sakhelheter, prestationer 
som krävs, bedömningsskala och eventuella tidigare studier som krävs innan ifrågavarande 
studieperiod. Studieperiodernas innehåll och genomförande samt studiernas framskridande 
beskrivs i en särskild genomförandeplan. Dessutom finns information om studiernas 
bedömning, handledning och dyl. i studentguiden och examensstadgan.   
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Figur 2: Studiehelheterna och -perioderna i polis (YH) -examen  
 
 
 
Grundstudier (19 sp)  

Under grundstudierna skaffar den studerande sig en omfattande översikt över den ställning 
och det ansvar som myndigheterna för den inre säkerheten har i samhället, arbetslivet och 
internationellt. Dessutom blir den studerande förtrogen med områdets allmänna teoretiska 
grunder och kommunikation samt skaffar sig den språkkunskap som behövs i arbetet. 
Tidsmässigt placerar sig grundstudierna huvudsakligen inom det första studieåret.   

Studieperioder som ingår i grundstudierna:  
- Orienterande studier 
- Poliskommunikation 
- Finska språket och kommunikation 
- Engelska språket och kommunikation 
- Idrottsundervisning och fysisk fostran 
- Polisen, individen och samhället  

 
Yrkesstudier (81 sp) 

I yrkesstudierna skaffar polisen sig det kärnkunnande som förutsätts i polisyrket. Den 
studerande blir förtrogen med den inre säkerhetens centrala problemhelheter samt deras 
vetenskapliga grunder, så att han eller hon efter examen kan arbeta självständigt i 
sakkunniguppdrag inom inre säkerhet och delta i utvecklandet av arbetsgemenskapen. 
Grundstudierna börjar under det första studieåret och fortsätter under hela utbildningen.  

Studieperioder som ingår i yrkesstudierna: 
- Grunderna i övervaknings- och alarmverksamhet 
- Operativt fältarbete och ledning 
- Bruk av maktmedel och taktik 
- Trafiksäkerhet 
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- Körteknik och -taktik 
- Grunderna i brottsbekämpning 
- Förundersökning 
- Polisverksamhetens rättsliga grund 
- Polisens tillståndsförvaltning 
- Planering av polisverksamhet och grunderna i ledning 
- Forskning, utveckling och innovationer 

 
Under praktiken (55 sp) blir den studerande under handledning förtrogen med i synnerhet 
sådana praktiska arbetsuppgifter som är centrala ur yrkesstudiesynvinkel, samt med att 
tillämpa kunskap och färdigheter i arbetslivet. Under praktiken tillämpar den studerande sina 
inlärda kunskaper och färdigheter inom polisverksamhetens olika delområden. Praktiken 
börjar under slutet av det andra studieåret och fortsätter inpå det tredje studieåret.   

Målet för lärdomsprovet (15 sp) är att utveckla och visa den studerandes förmåga att 
tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska sakkunniguppgifter i anslutning till 
yrkesstudierna. För examen ska den studerande inom området för sitt lärdomsprov skriva ett 
mognadsprov, som utvisar förtrogenhet med området samt kunskaper i finska eller svenska. 
Lärdomsprovsarbetet genomförs huvudsakligen under det tredje studieåret. 

Inom de fritt valbara studierna har den studerande möjlighet att fördjupa och utvidga sitt 
kunnande.  Fritt valbara studier på yrkeshögskolenivå kan avläggas också utanför 
Polisyrkeshögskolan samt inom ramen för Polisyrkeshögskolans projekt och 
utvecklingsprojekt enligt separat överenskommelse. De fritt valbara studierna genomförs 
huvudsakligen under det tredje studieåret. 
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STUDIEHELHETER OCH 
STUDIEPERIODER  
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KOMPETENS SOM STÖDER POLISARBETET  
(YH2016KSP) 
 
När studiehelheten är genomförd kan den studerande i det dagliga polisarbetet använda 
nödvändiga metoder, utrustning och apparater på ett rätt och säkert sätt, kommunicera väl 
på finska skriftligt och muntligt både inom polisbranschen och utanför, samt använda 
svenska språket i dialog- och kommunikationssituationer samt minst ett främmande språk. 
Dessutom kan den studerande planera och genomföra ett personligt motionsprogram för att 
upprätthålla den fysiska funktionsförmåga som arbetet kräver. 

Studiehelheten Kompetens som stöder polisarbetet (26 sp) består av följande 
studieperioder: 

− Orienterande studier (3 sp) 
− Poliskommunikation (3 sp)  
− Finska språket och kommunikation (3 sp) 
− Engelska språket och kommunikation (3 sp) 
− Idrottsundervisning och fysisk fostran (3 sp) 
− Körteknik och -taktik (3 sp) 
− Bruk av maktmedel och taktik (8 sp) 
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Orienterande studier  
(YH2016KSPorie)  

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens som stöder polisarbetet 

Studieperiodens nivå    
Grundstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under orienteringsperioden bekantar sig den studerande med YH-examen och skaffar sig 
tillräckliga färdigheter för att studera vid Polisyrkeshögskolan. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

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

− på ett ändamålsenligt sätt använda sig av tjänster som finns till stöd för sina studier 
med iakttagande av regler och bestämmelser. 
 

Ämneshelheter 
− att vara studerande vid Polamk  
− inlärningsmiljön 
− YH-examen 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter 
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Förutsätts inte.  
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Poliskommunikation  
(YH2016KSPpokom) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens som stöder polisarbetet 

Studieperiodens nivå               
Grundstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden lär sig studeranden att uttrycka sig skriftligt och muntligt, och att 
använda sig av polisiära termer. Den studerande tränar i synnerhet på att skriva texter som 
behövs vid förundersökning. Dessutom gör den studerande ett projektarbete om något av 
polisens specialområden och lär sig dela med sig av den sakkunskap denne införskaffat. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− kommunicera muntligt och skriftligt på svenska, enligt arbetslivets krav vid 
kommunikations- och samspelssituationer 

− utveckla sina färdigheter i svenska språket och i kommunikationen, som en del av 
den egna yrkesskickligheten 

− använda skrivandet som medel för undersökande tänkande och som medel för 
planering av den egna verksamheten samt för dokumentering. 
 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av tre delperioder: 
1. Växelverkan och att dela med sig av den egna sakkunskapen i polisarbetet (1 sp) 
2. Skrivande och växelverkan vid förundersökningar 1 (1,5 sp) 
3. Skrivande och växelverkan vid förundersökningar 2 (0,5 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 

− Tenter 
− Skriftliga och muntliga inlärningsuppgifter  
− Självbedömning och jämförelseutvärdering 

 
Bedömningsskala 
Utbildningsperioden bedöms enligt skalan 0-5    

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Finska språket och kommunikation 
(YH2016KSPfi) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens som stöder polisarbetet 

Studieperiodens nivå 
Grundstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden skaffar sig studerande de kunskaper och färdigheter med vilka denne 
tryggar uppfyllandet av sina klienters språkliga rättigheter och tillgodogör sig samtidigt den 
internationella kompetens som förutsätts av en polisman. Dessutom uppnår den studerande 
en sådan språkkunskap i finska som krävs enligt lagen om de språkkunskaper som krävs av 
offentligt anställda.   

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− använda finska språket enligt de nivåer som krävas av en tjänsteman  
− kommunicera muntligt och skriftligt i situationer som hör till yrkesområdet 
− utveckla sina kunskaper i det finska språket som en del av sin yrkesskicklighet. 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av två delperioder: 
1. Finska språket och kommunikation, muntlig 
2. Finska språket och kommunikation, skriftlig 

 
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 stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (svenska i tal och 
skrift). Kunskapsnivå B1–B2. 

Tidigare studier 
Utgångsnivåtest.  
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Engelska språket och kommunikation  
(YH2016KSPen) 
 
Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens som stöder polisarbetet 
 
Studieperiodens nivå 
Grundstudier 
 
Typ 
Obligatorisk 
 
Omfattning 
3 sp 
 
Beskrivning 
Under studieperioden bekantar sig studeranden med polisens yrkesterminologi så att denne 
kan klara sig på engelska i arbetslivets kommunikations- och samspelssituationer. Dessutom 
uppnår den studerande en sådan skriftlig och muntlig språkkunskap i engelska som är 
nödvändig för yrkets utövande och för den yrkesmässiga utvecklingen. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− använda engelska på en nivå som förutsätts av en yrkeshögskoleexamen  
− kommunicera muntligt och skriftligt i kommunikationssituationer som hör till 

yrkesområdet 
− utveckla sina kunskaper i det 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 stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna . Kunskapsnivå B2. 
 
Tidigare studier 
Utgångsnivåtest Förberedande kurs i engelska (obligatorisk för de studerande som inte 
klarar utgångsnivåtestet). 
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Idrottsundervisning och fysisk fostran  
(YH2016KSPidfy) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens som stöder polisarbetet 

Studieperiodens nivå    
Grundstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden gör sig den studerande förtrogen med olika träningsmetoder för 
uthållighets- och styrketräning samt gör upp ett träningsprogram åt sig själv. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− planera och genomföra ett personligt träningsprogram som stöder de krav 
polisarbetet ställer på fysisk kondition och hälsa 

− utvärdera den egna psykiska och fysiska arbetskonditionen samt utveckla denna. 
 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av tre delperioder: 
1. Idrottsundervisning och fysisk handlingsförmåga 1 (1 sp) 
2. Idrottsundervisning och fysisk handlingsförmåga 2 (1,5 sp) 
3. Idrottsundervisning och fysisk handlingsförmåga 3 (0,5 sp) 
 
Obligatoriska prestationer 
Tester 
Självutvärdering 
Uppgörande av ett eget träningsprogram  
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5    

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Körteknik och -taktik  
(YH2016KSPkör) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens som stöder polisarbetet 

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden införskaffar och erhåller studerande baskunskaper i att köra polisbil 
samt ha kunskap om övervakning av olika fordons trafikduglighet. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− hantera och köra säkert med polisbil i varierande körsituationer 
− övervaka fordons trafikduglighet. 

 
Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av två delperioder: 
1. Polisbilen som arbetsredskap och fordonens teknik (1 sp) 
2. Körkunskap (2 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen 
Godkänt genomförande av uppgifter som påvisar kompetens inom undervisningstemat 
Självutvärdering 
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0–5    

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Bruk av maktmedel och taktik  
(YH2016KSPmakt) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens som stöder polisarbetet 

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
8 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden erhåller den studerande beredskapen för fysiska maktmedel samt för 
säker behandling och användning av maktmedelsredskap. Den studerande bildar sig en 
uppfattning om personliga stressmekanismer och denne lär sig tillämpa polistaktiska 
verksamhetsmodeller i maktmedelssituationer. Dessutom bekantar sig den studerande med 
arbetssäker verksamhet och lär sig använda passiv och/eller annan nödvändig 
skyddsutrustning. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− använda fysiskt maktmedel och maktmedelsredskap ändamålsenligt och säkert med 
avseende på omgivning, förhållanden och objekt   

− motivera sina åtgärder 
− tillämpa polistaktiska verksamhetsmodeller som en del av maktmedelssituationer 

med beaktande av synpunkter på arbetssäkerheten 
− bedöma den personliga kunskapen i maktmedelsberedskap och utveckla denna. 

 
Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av fem delperioder: 
1. Maktmedel 1 (2 sp) 
2. Maktmedel 2 (2,5 sp) 
3. Maktmedel 3 (1,5 sp) 
4. Maktmedel 4 (1,5 sp) 
5. Maktmedel 5 (0,5 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Godkänt genomförande av uppgifter som påvisar kompetens inom undervisningstemat  

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Förutsätts inte.  
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KOMPETENS FÖR ÖVERVAKNINGS- OCH ALARMVERKSAMHET 
(YH2016ÖAV) 

Efter utförd studiehelhet innehar den studerande avancerade kognitiva och praktiska 
färdigheter samt förmår verka självständigt i expertuppgifter inom övervaknings- och 
alarmverksamhet.  

Efter studiehelheten kan den studerande: 
− tillämpa kunskaps-, färdighets- och värdegrunder i anslutning till övervaknings-, 

alarm- och trafikuppgifter samt motivera sina åtgärder 
− tillämpa verksamhetsmetoder och -sätt i olika övervaknings- och alarmssituationer 

samt utvärdera deras genomslagskraft 
− dra nytta av analyserad information i planeringen av övervaknings- och 

alarmverksamhet samt förstå innebörden med inriktad verksamhet 
− kan tillämpa metoder och arbetssätt för förebyggande verksamhet 
− leda polispatrullens verksamhet och inledande åtgärder i en krävande operativ 

situation. 

Studiehelheten Kompetens för övervaknings- och alarmverksamhet (24 sp) utgörs av 
följande studieperioder: 

− Grunderna i övervaknings- och alarmverksamhet (3 sp) 
− Trafiksäkerhet (7 sp) 
− Operativ fältverksamhet och ledning (14 sp) 
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Grunderna i övervaknings- och alarmverksamhet 
(YH2016ÖAVöval) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens för övervaknings- och alarmverksamhet  

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden blir den studerande förtrogen med begrepp inom allmän ordning och 
säkerhet samt med polisens arbetsuppgifter inom detta verksamhetsområde. Dessutom 
bekantar sig studeranden med målen och arbetsformerna för polisens förebyggande arbete. 
Under studieperioden blir den studerande även förtrogen med myndighetsnätverket (Virve) 
och lär sig grunderna i användningen av Virve-radion. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− definiera centrala begrepp inom allmän ordning och säkerhet  
− veta och känna till arbetsformerna för den av polisen utförda övervakningen för 

upprätthållande av allmän ordning och säkerhet 
− förklara betydelsen av polisens förebyggande arbete och närpolisverksamhetens 

strategi 
− beskriva hurdana arbetsmetoder man använder i olika alarmerings- och 

övervakningsuppgifter 
− de förordningar och anvisningar som reglerar användningen av myndighetsnätverket 

(Virve) 
− använda polisens Virve-radio i övervaknings- och alarmsuppgifter samt i uppgifter 

som inkluderar flera olika myndigheter. 
 

Ämneshelheter 
− grunderna i övervakningsverksamhet 
− grunderna i alarmverksamhet 
− polisens förebyggande verksamhet 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen och inlärningsuppgifter 
Godkänt genomförande av uppgifter som påvisar kompetens inom undervisningstemat 

 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5    
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Trafiksäkerhet  
(YH2016ÖAVtraf) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens för övervaknings- och alarmverksamhet  

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
7 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden görs den studerande väl förtrogen med faktorer som inverkar på 
trafiksäkerhet, aktörer i trafiksäkerhetsarbetet och i polisens uppgifter som utvecklare av 
trafiksäkerhet. Dessutom görs den studerande förtrogen med polisens 
befogenhetsstadganden i trafikövervakningen, trafikregler samt påföljder som föreskrivits för 
brott mot dessa. Den studerande bildar sig också en uppfattning om vilka metoder och 
åtgärder polisen har till sitt förfogande vid trafikövervakning och trafikbrottsundersökning. 
 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− förklara centrala faktorer som påverkar trafiksäkerheten 
− verktyg för trafikanalys samt vet vilken information som finns tillgänglig för planering 

av trafikövervakning och inriktning av övervakning  
− tillämpa central lagstiftning om trafik i polisarbetet  
− under handledning agera i trafikövervakning och trafikbrottsundersökning 
− datasystem med anknytning till trafik samt kan använda dessa under handledning. 

 
Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av fem delperioder: 
1. Trafikregler och körrätt (2 sp) 
2. Trafikbrottsundersökning och trafikövervakning (3 sp) 
3. Trafikstraffrätt (2 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamina och grupptentamen samt självutvärdering. Godkänt utförande av de uppgifter 
genom vilka man uppvisar kunskaper med anknytning till undervisningstemana. 

 
Bedömningsskala: 
Studieperioden bedöms på skalan 0 -5    
 
Tidigare studier 
Studieperioden Grunderna i övervaknings- och alarmverksamhet. 
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Operativ fältverksamhet och ledning  
(YH2016ÖAVoper) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Kompetens för övervaknings- och alarmverksamhet  
 
Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 
 
Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
14 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden skaffar den studerande sig färdigheter i att utföra polisens centrala 
övervaknings- och alarmuppgifter. Den studerande blir också förtrogen med grunderna i 
polistaktik såväl ur den presterande polisens synvinkel som när det gäller ledandet av en 
operativt krävande situation. Dessutom tränar den studerande sig på att använda polisens 
informations-, kommunikations- och ledningssystem som ska användas i den operativa 
verksamheten. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− utföra grundläggande övervaknings- och alarmuppgifter samt motivera de 
befogenheter som hör till dessa 

− tillämpa verksamhetsmetoder och -sätt i olika övervaknings- och alarmsituationer 
samt utvärdera deras genomslagskraft 

− dra nytta av analyserad information i planeringen av övervaknings- och 
alarmverksamhet samt i verksamhetens inriktande 

− leda polispatrullens verksamhet och inledande åtgärder i en operativt krävande 
situation 

− använda informations-, kommunikations och ledningssystem som behövs i 
övervaknings- och alarmverksamhet. 
 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av fem delperioder: 
1. Polisens kommunikations- och ledningssystem (1 sp) 
2. Första hjälpen (1 sp) 
3. Övervaknings- och alarmuppdrag 1 (5 sp)  
4. Övervaknings- och alarmuppdrag 2 (5 sp)  
5. Ledning av övervaknings- och alarmverksamhet (2 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen, inlärningsuppgifter, yrkesprov 
Godkänt genomförande av uppgifter som påvisar kompetens inom undervisningstemat 
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Bedömningsskala: 
Studieperioden bedöms på skalan 0–5.    
 
Tidigare studier 
Studieperioden Grunderna i övervaknings- och alarmverksamhet. 
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BROTTSBEKÄMPNINGS- OCH UTREDNINGSKOMPETENS  
(YH2016BU) 
 
Efter utförd studiehelhet innehar den studerande avancerade kognitiva och praktiska 
färdigheter samt förmår verka självständigt i expertuppgifter inom brottsbekämpning och -
utredning.  

Efter studiehelheten kan den studerande: 
− tillämpa kunskaps-, färdighets- och värdegrunder i anslutning till 

brottsbekämpnings- och utredningsuppdrag samt motivera sina åtgärder 
− tillämpa verksamhetsmetoder och -sätt i olika brottsbekämpnings- och 

utredningssituationer samt utvärdera deras genomslagskraft 
− utnyttja analyserad information i planering, inriktning och genomförande av 

utredningar 
− förklara centrala funktioner i anknytning till undersökningsledning och betydelsen 

i rättsprocessen av det förundersökningsarbete som görs tillsammans med 
åklagaren. 

 
Studiehelheten Brottsbekämpnings- och utredningskompetens (18 sp) utgörs av följande 
studieperioder: 

− Grunderna i brottsbekämpning (3 sp) 
− Förundersökning (15 sp) 
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Grunderna i brottsbekämpning  
(YH2016BUgru) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Brottsbekämpnings- och undersökningskompetens 

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden görs den studerande förtrogen med centrala begrepp och mål inom 
brottsbekämpning samt med polisens brottsutredning. Den studerande bekantar sig 
dessutom med grunderna i och arbetsformerna för teknisk brottsutredning samt bekantar sig 
med datasystemet för polisärenden (PATJA) och lär sig att registrera en grundanmälan. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− förklara målen med och de centrala åtgärderna vid en förundersökning, parterna och 
deras rättigheter, allmänna bestämmelser samt närvarande vid en förundersökning 

− redogöra för strukturen ett förundersökningsprotokoll och dess betydelse i 
straffprocessen  

− förklara principer och centrala sätt för bevisupptagning  
− förklara grundbegreppen i offentlighetslagstiftningen 
− registrera en basanmälan i informationssystemet för polisärenden (Patja) 
− definiera den tekniska undersökningens betydelse som en del av förundersökningen. 

 
Ämneshelheter 

− grunderna i förundersökning 
− förundersökning som en del av straffprocessen 
− förundersökningsprotokoll 
− grundbegreppen i offentlighetslagstiftningen 
− informationssystemet för polisärenden (Patja) 
− inledning till teknisk undersökning 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen 
Godkänt utförande av de uppgifter genom vilka man uppvisar kunskaper med anknytning till 
ämneshelheterna. 
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5    
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 

23 
 



 

Förundersökning  
(YH2016BUföu) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Brottsbekämpnings- och undersökningskompetens 

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
15 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden erhåller sig den studerande färdigheter i att utföra centrala 
polisuppgifter i anslutning till förundersökning, såsom olika förhör och uppgifter inom teknisk 
undersökning. Under studieperioden övar den studerande sig dessutom i att använda det 
datasystem som polisen använder i förundersökning av olika utredningssituationer och 
bekantar sig med utredningsgruppens verksamhet samt med hur man leder en utredning. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− utföra centrala utredningsåtgärder för att utreda det ärende som behandlas  
− motivera valda förundersökningsåtgärder 
− tillämpa verksamhetsmetoderna i utredningssituationer för olika brottstyper samt 

utvärdera effekterna av dessa 
− använda datasystem enligt anvisningarna i konventionell brottsundersökning 
− utnyttja analyserad information i planering, inriktning och genomförande av 

utredningar 
− förklara centrala funktioner i anknytning till undersökningsledning och betydelsen i 

rättsprocessen av det förundersökningsarbete som görs tillsammans med åklagaren. 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av fem delperioder: 
1. Inledande åtgärder (2,5 sp) 
2. Förhör (2 sp) 
3. Tvångsmedel och informationsanskaffning (3,5 sp) 
4. Brottstypernas särdrag (4,5 sp) 
5. Ledning av undersökningsverksamheten och förundersökningssamarbete (2,5 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen 
Godkänt utförande av de uppgifter genom vilka man uppvisar kunskaper med anknytning till 
ämneshelheterna. 
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5    
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Tidigare studier 
Studieperioden Grunderna i brottsbekämpning. 
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UTVECKLINGSKOMPETENS I SAMHÄLLSSÄKERHET  
(YH2016UIS) 

Då den studerande har genomfört studiehelheten har denne inom sitt område övergripande 
och avancerade kunskaper om säkerhet i samhället som inbegriper kritisk förståelse för och 
bedömning av teorier, centrala begrepp, metoder och principer.  

Efter studiehelheten kan den studerande: 
− tillämpa central lagstiftning som reglerar polisverksamheten rättvist i olika 

beslutssituationer och motivera sitt handlande 
− planera, genomföra, utvärdera och utveckla polisverksamheten i olika 

verksamhetsmiljöer genom att utnyttja den egna branschens forskningsinformation   
− verka i samarbete med olika myndigheter och samarbetspartners  
− analysera och reflektera över det egna handlandet samt betydelsen av de egna 

attityderna i yrkesmässiga samspelssituationer 

Studiehelheten Utvecklingskompetens i samhällssäkerhet (32 sp) består av följande 
studieperioder: 

− Polisen, individen och samhället (4 sp) 
− Polisverksamhetens rättsliga grund (12 sp) 
− Planering av polisverksamheten och grunderna i ledning (6 sp) 
− Polisens tillståndsförvaltning (3 sp) 
− Forskning, utveckling och innovationer (7 sp) 
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Polisen, individen och samhället  
(YH2016UISindsam) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Utvecklingskompetens inom samhällssäkerhet 

Studieperiodens nivå    
Grundstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
4 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bekantar sig den studerande med polisbranschens yrkesmässiga krav 
och yrkesetiska principer samt med multikulturalismens och 
internationaliseringsutvecklingens betydelse i polisens arbete. Dessutom bekantar sig den 
studerande med grunderna i kriminologiskt tänkande. 

Kompetensmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− definiera polisens verksamhetsmiljö, uppgifter, organisation, värderingar och etiska 
grund 

− analysera och reflektera över det egna handlandet samt betydelsen av de egna 
attityderna i yrkesmässiga samspelssituationer 

− möta olika klienter och klientgrupper samt utvärdera multikulturalismens betydelse i 
polisarbetet på samhällelig nivå 

− definiera grundbegrepp inom kriminologin och förklaringsteorier gällande brottslighet 
samt den finländska brottslighetens grunddrag. 

− beskriva effekterna av och möjligheterna i branschens internationaliseringsutveckling 
i det egna arbetet. 
 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av två delperioder: 
1) Polisen, individen och samhället (3,5 sp) 
2) Polisen i internationella sammanhang (0,5 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen 
Inlärningsuppgifter, individuella uppgifter och grupparbeten 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd 
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Polisverksamhetens rättsliga grund  
(YH2016UISrätt) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Utvecklingskompetens inom samhällsäkerhet  

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
12 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bekantar sig den studerande med polisens behörighetssystem, 
straffrättens allmänna läror och centrala brottstyper samt med straffprocessrätten från 
förundersökning till rättegång. Dessutom bildar sig den studerande en uppfattning om 
privaträtt, i synnerhet om avtals- och skadeståndsrätt, och polisens tjänstemannaställning 
samt om det betonade ansvaret i anslutning till denna. 

Kompetensmål 

Efter utförd studieperiod kan den studerande 
− definiera centrala juridiska grundbegrepp, principer och strukturer 
− tillämpa rättsnormer i konkreta fall 
− lösa juridiska tillämpningsproblem. 

 
Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av fem delperioder: 
1) Inledning till rätt, rättsliga informationskällor och rättsligt tänkande (0,5 sp) 
2) Befogenhetssystemet (4 sp) 
3) Straffrätt (4 sp) 
4) Straffprocessrätt (2,5 sp) 
5) Privaträtt (1 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen, essä 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5    
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Polisens tillståndsförvaltning  
(YH2016UIStills) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Utvecklingskompetens inom samhällssäkerhet 

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bildar den studerande sig en uppfattning om ett förvaltningsärendes 
gång vid myndigheten och rättsskyddssystemets funktion.  Den studerande kan definiera 
centrala uppgifter för polisens tillståndsförvaltning och dess betydelse i polisverksamheten. 
Dessutom förmår denne ingripa i innehav av tillstånd enligt sina befogenheter om situationen 
så kräver.    

Kompetensmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− förklara centrala principer inom förvaltningsverksamhet, principer för god förvaltning 
och centrala element inom förvaltningens rättsskyddssystem 

− beskriva förfarandet som iakttas i behandlingen av ett förvaltningsärende  
− definiera centrala uppgifter för polisens tillståndsförvaltning och dess betydelse i 

polisverksamheten  
− utföra tillståndsövervakning av centrala tillståndstyper och utlänningar  
− utföra övervakning på fältet av ordningsvakter och väktare 

 
Ämneshelheter 

− förvaltningsärenden 
− tillstånd som polisen beviljar 
− grunderna i övervakning av den privata säkerhetsbranschen 
− utlänningsärenden 

Obligatoriska prestationer 
Tentamen 
Inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5    
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Planering av polisverksamheten och grunderna i ledning 
(YH2016UISled) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Utvecklingskompetens inom samhällssäkerhet 

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
6 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden fördjupar sig den studerande i de allmänna utgångspunkterna för 
planering och ledning av polisverksamheten samt skaffar sig färdigheter för att samarbeta i 
arbetsgemenskapen, utveckla verksamheten och arbetsgemenskapen, arbeta strategiskt 
och genomföra en informationsledd polisverksamhet. 
 
Kompetensmål 

Efter utförd studieperiod kan den studerande 
− bedöma och utveckla sina egna samarbetsfärdigheter samt arbetsgemenskapens 

verksamhet 
− handla konstruktivt i förändringssituationer och utmanande situationer i arbetslivet 
− förklara den grundläggande strukturen för polisens strategiska ledning samt 

grunderna för det strategiska arbetet och resultatstyrningen 
− definiera förändringsfaktorer med anknytning till polisens framtid och 

verksamhetsmiljö  
− förklara grundbegrepp och verksamhetssätt i informationsledd polis- och 

analysverksamhet samt deras betydelse i polisverksamheten. 
 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av fyra delperioder: 
1. Strategisk ledning av organisationen (1,5 sp) 
2. Arbetsgemenskapsfärdigheter (1,5 sp) 
3. Utveckling av verksamheten (1,5 sp) 
4. Informationsledd polisverksamhet (1,5 sp) 
 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter  
  
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Forskning, utveckling och innovationer  
(YH2016UISfout) 

Perioden hör till följande studiehelhet 
Utvecklingskompetens inom samhällssäkerhet 

Studieperiodens nivå    
Yrkesstudier 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
7 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden skaffar den studerande de färdigheter som krävs för att göra 
lärdomsprovet och färdigheter för förverkligandet av utvecklingsprojekt. Efter utförd 
studieperiod förstår den studerande sin roll som utvecklare av polisens verksamhet. 

Kunskapsmål 
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 och delperioder 
Studieperioden består av två delperioder: 
1. Grunderna i FUI (4 sp) 
2. FUI och polisarbetet (3 sp) 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamina eller alternativt Inlärningsdagbok 
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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PRAKTIK SOM FRÄMJAR DEN YRKESMÄSSIGA KOMPETENSEN 
(YH2016PRA) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet: 
Praktik 

Studieperiodens nivå    
Praktik 

Typ 
Obligatorisk  

Omfattning 
55 sp 

Beskrivning 
Under praktiken blir studeranden förtrogen med sådana praktiska arbetsuppgifter som är av 
central betydelse i synnerhet med tanke på yrkesstudierna samt med att tillämpa kunskaper 
och färdigheter i arbetslivet. Under tiden för praktiken utnämns den studerande till ett 
tidsbundet tjänsteförhållande som yngre konstapel vid polisinrättningen. 

Praktiken består av följande delperioder som främjar den yrkesmässiga kompetensen: 
− Polisenhetens stödfunktioner       1 sp 
− Kundservice och tillståndsförvaltning     5 sp 
− Övervaknings- och alarmverksamhet   27 sp 
− Brottsbekämpning och -undersökning   22 sp 

 
Under praktiken ska studerande bli förtrogen med polisenhetens verksamhet. Studerande 
ska arbeta med kundserviceuppgifter och bekanta sig med polisens tillståndsförvaltning och 
-övervakning. Studerande ska också arbeta i polispatrull under handledning av en erfaren 
polisman.  Studerande ska också utreda brott under handledning av en erfaren 
brottsutredare. 
   
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande: 

− handla som medlem i arbetsgemenskapen och ta ansvar för sig själv och för 
arbetsgemenskapens medlemmar 

− tillämpa polisarbetets kunskaps-, färdighets- och värdegrunder samt motivera sina 
åtgärder 

− tillämpa centrala arbetsmetoder och -sätt i det dagliga polisarbetet 
− verka i samarbete med andra myndigheter och samarbetspartners 
− planera det egna arbetet och utföra erhållna uppgifter självständigt 
− analysera den egna kompetensen och utveckla den 
− bedöma sin egen psykiska och fysiska funktionsförmåga samt utveckla dem. 
 

Ämneshelheter 
− praktikorientering 
− polisenhetens stödfunktioner 
− kundbetjäning 
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− tillståndsförvaltning 
− övervaknings- och alarmverksamhet 
− brottsbekämpning och -undersökning 

Obligatoriska prestationer 
Godkänt genomförande av praktikperioden 
Inlärningsdagbok, kompetenspass och självutvärdering 
 
Bedömningsskala 
Praktiken bedöms i sin helhet enligt skalan godkänd/underkänd 

Övervaknings- och alarmverksamhetsperioden samt brottsbekämpnings- och 
brottsutredningsperioden bedöms på skalan 0-5. 

Polisenhetens stödfunktioner, kundservice och tillståndsförvaltningsperioden samt 
inlärningsuppgifterna bedöms på skalan godkänd/underkänd. 

Tidigare studier 
Godkänt genomförande av de yrkesstudier som föregår praktiken och särskilt definierade 
studieprestationer med anknytning till yrkeskompetensen. 
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LÄRDOMSPROV  
(YH2016LDP) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Lärdomsprov 

Studieperiodens nivå    
Lärdomsprov 

Typ 
Obligatorisk 

Omfattning 
15 sp 

Beskrivning 
Den studerande gör ett lärdomsprov som anknyter till praktiska sakkunniguppgifter inom det 
egna yrkesområdet. Lärdomsprovet kan vara ett operativt utvecklingsarbete som svarar på 
behov i arbetslivet eller annan tillämpad forskning vars mål är att utveckla och påvisa den 
studerandes förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska 
sakkunniguppgifter i anslutning till yrkesstudierna. Dessutom skall den studerande avlägga 
ett mognadsprov i anslutning till lärdomsprovet. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− införskaffa, analysera och tillämpa information i utvecklingen av den egna branschen 
− arbeta långsiktigt, planmässigt och systematiskt 
− göra ett lärdomsprov om sitt yrkesområde som utvecklar den studerande själv, 

arbetsgemenskapen och branschen. 
 

Ämneshelheter och delperioder 
Studieperioden består av tre delperioder: 
1. Lärdomsprovets riktlinjer (2 sp) 
2. Genomförande av lärdomsprovet (2 sp) 
3. Publicering av lärdomsprovet och mognadsprov (11 sp) 
 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter (seminarier) 
Lärdomsprov 
Mognadsprov  
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan 0 - 5 
    
Tidigare studier 
Den studerande har avlagt delperioden Grunderna i FUI-verksamhet inom studieperioden 
Forskning, utveckling och innovationer. 
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FRITT VALBARA STUDIER  
(fYHFVS) 
 
Polisexamen (YH) omfattar fritt valbara studier, av vilka det bör ingå minst 10 studiepoäng i 
examen. Den studerande har möjlighet att välja studieperioder från Polisyrkeshögskolans 
specialutbud av valbara studier beroende på genomförande och deltagarantal eller från 
annan utbildning på högskolenivå. Den studerande kan välja studieperioder som upplevs 
ändamålsenliga för utvecklingen av den egna sakkunskapen och som fördjupar och breddar 
kunnandet. Valbara studier som avlagts på annat håll måste motsvara minst den nivå som 
gäller för den examen som ska avläggas.  

De fritt valbara studierna kan även omfatta skilt överenskommet arbete i 
Polisyrkeshögskolans utvecklingsprojekt och övriga projekt i enlighet med 
Polisyrkeshögskolans AHOT -förfarande. 
 
Utbildningsutbudet av valbara studier är ännu under arbete och kursutbudet kommer att öka 
i takt med att planeringsarbetet framskrider. Hittills har följande valbara studieperioder 
planerats: 

− Förberedande kurs i engelska 
− English for international contacts  
− Scientific reading and discussion skills 
− Förberedande kurs i finska 
− Närpolisen - nära dig! 
− Polisen i Norden 
− Studentutbytet Nordcop 
− Mord i Norden 
− Fortsättningskurs i privaträtt 
− Allmänna grunder för myndighetssamarbete 
− Ledning av flermyndighetssituationer  
− Kompletterande körutbildning och trafikduglighet för ett kombinationsfordon 
− Metodik fortsättningskurs 1 (kvalitativa metoder) 
− Metodik fortsättningskurs 2 (kvantitativa metoder) 
− Metodik fortsättningskurs 3 (operativt lärdomsprov) 
− Metodik fortsättningskurs 4 (rättsvetenskaplig forskning) 
− Processkrivande 
− Utbildarskolning 
− Min egen poliskommunikation 
− Vapen, ammunition och användning av dessa 
− Trafiksäkerhet och förebyggande kommunikation  
− Praxis för trafikövervakning och trafikbrottsundersökning  
− Undersökning av förfalskade dokumentInledning till rättssociologi 
− Kriminologi 
− Sociologins grunder 
− Ryska språkets grunder för poliser 
− Allvarligt och riktat våld – grunderna i strukturerade metoder för riskbedömning och -

hantering 
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− Förberedande nätkurs i finska 
− Stödkurs i finska 
− Nätkurs Kriminalteknik i praktiken 
− Utredning av brott mot barn 
− Patja i den taktiska utredningen 
− Projekt för rekrytering av studerande 
− Studeranden som handledare och påverkare 
− Grunderna i informationsledd polisverksamhet 
− Kurs om förhandlingar i krävande situationer 
− Fingeravtryck som avgör brottsutredningen 
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Förberedande kurs i engelska  
(fYHenfö) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Den förberedande kursen i engelska hjälper den studerande att nå den utgångsnivå som 
krävs i den studieperiod i skriftlig och muntlig kommunikation i engelska som hör till 
studierna. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande använda centrala grundläggande strukturer 
och terminologi både i tal och skrift 

 
Ämneshelheter 

− språkets grundläggande struktur 
− terminologi i allmänt språkbruk och inom polisbranschen 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen 
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (engelska i tal och 
skrift). Kunskapsnivå A1–B1. 
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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English for International Contacts  
(fYHenint) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden skaffar den studerande sig muntliga och skriftliga färdigheter för olika 
kommunikationssituationer. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− på engelska presentera sig själv och sina arbetsuppgifter på ett strukturerat och 
övertygande sätt  

− producera och framföra muntliga och skriftliga presentationer om internationella 
ämnen inom polisbranschen 

− skapa och upprätthålla relationer samt föra diskussioner naturligt på engelska 
− använda polisbranschens internationella terminologi mångsidigt. 

Ämneshelheter 
− föredrag, möten, e-post, telefonkommunikation 
− internationellt fackspråk (t.ex. Interpol, Cepol, Frontex, Tispol, Europol). 

Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen  
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (engelska i tal och 
skrift). Kunskapsnivå B2. 

Tidigare studier 
Inga tidigare studier krävs. 
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Scientific Reading and Discussion skills  
(fYHensc) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier  

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bekantar sig den studerande med polisbranschens engelskspråkiga 
vetenskapliga texter, forskningsmetodologi, rapportering av resultat och utnyttjandet av 
dessa som en del av polisverksamheten. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− utnyttja vetenskapliga texter inom polisbranschen och diskutera dessa på engelska 
− använda engelskspråkiga källor till exempel i sitt lärdomsprov och senare i arbetslivet 

som hjälp för att kartlägga god praxis. 
 

Ämneshelheter 
− val av vetenskapliga artiklar inom polisbranschen, källkritik, identifiering av 

forskningsmetodologi, analysering av rapporterade resultat, kritik av slutledningar 
och utnyttjande av forskning 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen 
 
Bedömningsskala 
Godkänd/underkänd 

Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (engelska i tal och 
skrift). Kunskapsnivå B2. 

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Förberedande kurs i finska  
(fYHfifö) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Den förberedande kursen i finska hjälper den studerande att nå den utgångsnivå som krävs i 
den studieperiod i skriftlig och muntlig kommunikation i finska som hör till studierna. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− språkets centrala grundläggande struktur 
− det centrala ordförrådet 
− använda finskan i de vanligaste muntliga och skriftliga språkbrukssituationerna 
− utnyttja ordböcker och andra hjälpmedel 
− utnyttja olika språkinlärningsstrategier. 

 
Ämneshelheter 

− språkets grundläggande struktur 
− terminologi för dagligt språkbruk 
− språkinlärningsstrategier 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen  

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (finska i tal och 
skrift). Kunskapsnivå A1–A2. 

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Närpolisen - nära dig!  
(fYHnärpo) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden fördjupar sig den studerande med närpolisverksamheten och i 
synnerhet med skolpolisverksamhetens målgrupper i olika åldrar. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− handha kontakterna med närpolisverksamhetens målgrupper på det andra inhemska 
språket  

− hålla ett föredrag/en undervisningssession på det andra inhemska språket  
 

Ämneshelheter 
−  när- och skolpolisverksamhet 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen.  
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna. Kunskapsnivå  
B1–B2. 

Tidigare studier 
Den studerande ska före kursen ha avlagt studieperioden Grunderna i övervaknings- och 
alarm, verksamhet. 
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Polisen i Norden  
(fYHnord) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bekantar sig den studerande med samhället, språket och kulturen i de 
olika nordiska länderna, följer aktuella händelser samt bekantar sig med ifrågavarande 
länders polisutbildning och -verksamhet och med Nordcop-studerandeutbyte. Kursen 
avläggs som nät- och  närundervisning. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− göra en ansökan för Nordcop-utbyte 
− berätta för andra studerande om det land han eller hon valt 
− presentera det finländska samhället, den finländska polisutbildningen och  
− Finlands polisverksamhet– i destinationslandet för Nordcop-utbytet. 

 
Ämneshelheter 

− muntliga presentationer 
− de nordiska länderna; språk, kultur, samhälle, polisutbildning, polisverksamhet 
− Nordcop-utbyte 

 
Obligatoriska prestationer 
Förberedande av två gruppresentationer, en Nordcop-ansökan och ett paket med 
presentationsmaterial om Finland inför Nordcop-utbytet 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 
 
Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna. Kunskapsnivå B2–
C1. 
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Studentutbytet Nordcop  
(fYHutby) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
5 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden blir den studerande genom Nordcop-utbytet förtrogen med 
polisverksamheten och -utbildningen i antingen Sverige, Danmark, Norge eller Island. Den 
studerande deltar under utbytet i den utbildning den nordiska polisinrättningen erbjuder och 
bekantar sig med den lokala polisinrättningens verksamhet. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− presentera och jämföra Finlands samt övriga nordiska länders polisverksamhet och –
utbildning. 

 
Ämneshelheter 

− Studentutbytet Nordcop 
 

Obligatoriska prestationer 
Nordcop-rapport 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Studieperioden Engelska språket och kommunikation 
Studieperioden Polisen i Norden 
Praktik. 
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Mord i Norden  
(fYHmord) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bekantar sig den studerande med den nordiska kriminallitteraturen 
och -filmer. Muntlig kurs som genomförs i samarbete med Polisyrkeshögskolans bibliotek. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− diskutera på det andra inhemska språket om överenskommen brottslitteratur 
och/eller -filmer. 
 

Ämneshelheter 
− Nordisk kriminallitteratur och -filmer 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen.  
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna. Kunskapsnivå B2–
C1. 
 
Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Fortsättningskurs i privaträtt  
(fYHprivrä) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valbar 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Den studerande bildar sig en uppfattning om det avtalsrättsliga systemet och om 
skadeersättnings- och försäkringsrättens viktigaste läror samt om grunderna i bolagsrätt. 
Den studerande känner dessutom till juridiska regelverk och principer som gäller familjer, arv 
och barn. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande: 

− förklara det centralaste innehållet gällande yttre ansvar i ett avtal och skadetyper 
− förklara centrala frågor i anslutning till strängt ansvar och huvudprinciper inom 

brottsskadelagen samt grunderna i statens ersättningsansvar 
− förklara försäkringsavtalslagens tvingande natur samt försäkringsgivarens och -

tagarens avtalsenliga skyldigheter 
− förklara huvudprinciperna för näringsutövning och olika företagsformer 
− definiera ägorätter och andra förmögenhetsrätter 
− förklara de viktigaste omsättningssystemen och grundfrågorna kring dynamiskt skydd 

samt vittnesskydd. 
− förklara äktenskaps- och kvarlåtenskapsrättsliga stadganden kring makar och parter i 

parförhållanden samt de viktigaste stadganden om barnrätt och arv 
− förklara förhållandet mellan lagstadgad och frivillig försäkring för fordon som skall 

användas i trafik samt försäkringsverksamhetens anknytning till förundersökning och 
olycksutredning. 
 

Ämneshelheter 
− avtalsrätt 
− skadeersättningsrätt 
− försäkringsrätt 
− trafikförsäkringsrätt 
− sakrätt 
− familje- och arvsrätt 
− bolagsrätt 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen 
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Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Kompletterande körutbildning och trafikduglighet för ett 
kombinationsfordon  
(fYHtrafkom) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Valbara studier 

Typ 
Valbar 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden kompletterar den studerande sin körskicklighet och skaffar sig 
färdigheter i utförande av övervakning av trafikdugligheten för lätta kombinationsfordon. 

Studieperioden genomförs i två delar. Krävande körsituationer och trafikduglighet för 
kombinationsfordon. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− hantera och färdas säkrare med en polisbil i varierande samt krävande körsituationer 
− utföra övervakning i anslutning till lätta kombinationsfordons trafikduglighet. 

Ämneshelheter 
− körövningar 
− koppling, användning och lastning av en släpvagn (speciellt i O1- och O2-klassen)  

 
Obligatoriska prestationer 
Godkänt genomförande av utgångsnivåtestet 
Godkänt genomförande av uppgifter som påvisar kompetens inom undervisningstemat 
 
Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Körteknik och -taktik -studieperiod. 
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Fortsättningskurs i metodik 1 - Kvalitativa metoder 
(fYHmeto1) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden blir den studerande närmare förtrogen med hur man gör kvalitativ 
forskning och principerna för det. Den studerande bekantar sig med kvalitativa 
forskningsmetoder samt övar sig i att utföra, tolka och rapportera kvalitativ analys. Den 
studerande gör sig särskilt förtrogen med kvalitativ intervjuundersökning och bekantar sig 
med tolkning och utnyttjande av kvalitativ forskning. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva hur en kvalitativ undersökning görs 
− tolka kvalitativa vetenskapliga undersökningar 
− planera ett kvalitativt undersökningsupplägg 
− utföra en intervjuundersökning 
− beskriva analysmetoder för en kvalitativ undersökning. 

 
Ämneshelheter 

− forskningsinriktningar för den kvalitativa undersökningen 
− intervjumaterial, insamlande och behandling av detta 
− analysmetoder för kvalitativ forskning 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen eller inlärningsuppgift 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms med skalan 0–5. 

Tidigare studier 
Studieperioden Forskning, utveckling och innovationer. 
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Fortsättningskurs i metodik 2 - Kvantitativa metoder 
(fYHmeto2) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden blir den studerande närmare förtrogen med hur man gör kvantitativ 
forskning och principerna för det.  Den studerande bekantar sig med kvantitativa 
forskningsmetoder, övar användningen av grundmetoderna samt bekantar sig med 
kvantitativ forskning och tolkning och utnyttjande av statistik.  

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva hur en kvantitativ undersökning görs 
− söka och utnyttja statistisk information samt tolka kvantitativa vetenskapliga 

undersökningar  
− planera ett kvantitativt undersökningsupplägg  
− utföra åtminstone en beskrivande kvantitativ analys genom att använda ett 

statistikprogram samt rapportera analysens resultat. 
 
Ämneshelheter 

− den kvantitativa forskningens process och planering av den 
− sampelundersökning  
− enkätmaterial och behandlingen av dessa  
− beskrivande forskningsanalyser och rapporteringen av dessa  
− tabeller och figurer: användning och tolkning  
− sökande och utnyttjande av statistik  
− tolkning av kvantitativa vetenskapliga artiklar  

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen eller inlärningsuppgift 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Studieperioden Forskning, utveckling och innovationer. 
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Fortsättningskurs i metodik 3 - Operativt lärdomsarbete 
(fYHmeto3) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden blir den studerande närmare förtrogen med att göra ett operativt 
lärdomsarbete och dess principer. Den studerande bekantar sig med innehåll och de olika 
formerna som ett operativt lärdomsarbete kan ha. Dessutom fördjupar sig den studerande i 
produkten och i kraven för ett operativt arbete. Den studerande bekantar sig också med vilka 
olika slags forskningsmetoder man kan använda sig av i ett operativt lärdomsarbete, såsom 
till exempel i införskaffandet av material och i utvärderingen av responsen från det.  

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva idéer för utvecklande arbetsforskning och undersökande utveckling 
− beskriva de krav som ställs på resultatet av operativt arbete och den rapport som 

gäller detta 
− planera ett operativt arbete, rapportera resultaten, inhämta och utnyttja information 

och forskningsmetoder i det operativa lärdomsarbetet. 
 

Ämneshelheter 
− form, innehåll och krav för det operativa lärdomsarbetet 
− forskning i utvecklande arbete och undersökande utveckling 
− överensstämmelse mellan det operativa arbetets produkt och rapporten 
− innehållskrav för rapporten 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen eller inlärningsuppgift 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Studieperioden Forskning, utveckling och innovationer. 
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Fortsättningskurs i metodik 4 - Rättsvetenskaplig forskning 
(fYHmeto4) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden får den studerande en överblick av den rättsvetenskapliga 
forskningen. Studeranden bekantar sig med den rättsvetenskapliga forskningens mångfald 
och principer. Dessutom blir denne förtrogen med grunderna och utgångspunkterna för 
rättsvetenskaplig forskning samt särskilt med rättslära, rättskällelära och med hur rätt skipas 
och vad rättsläran har för uppgift i rättsvetenskapen. 

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva principerna för den rättsvetenskapliga forskningen 
− beskriva rättsvetenskapens mest centrala forskningsområden och den vetenskapliga 

forskningens metoder 
− beskriva klassificeringen av rättskällor 
− tolka rättskällor och tillämpa dessa i praktiken 
− utvärdera den rättsvetenskapliga forskningens principer i sitt arbete och i synnerhet i 

utförandet av lärdomsarbetet. 
 

Ämneshelheter 
−  rättsvetenskaplig forskning och rättslära 

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen eller inlärningsuppgift 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Studieperioden Forskning, utveckling och innovationer. 
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Processkrivande  
(fYHprocskr) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfri 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 

Processkrivning är en undervisnings- och forskningsmetod som lämpar sig väl för skribenter 
på olika nivå. Under studieperioden gör sig den studerande förtrogen med olika sätt att 
producera text genom processkrivning. Under studieperioden bearbetas deltagarnas egna 
texter, till exempel delar av lärdomsprovet. Den studerande producerar text steg för steg och 
lär sig att utnyttja den respons som fås av såväl medstuderande som läraren.  

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− producera text successivt från utkast till publicerbar version 
− ge och ta emot respons 
− redigera och färdigställa en text. 

Ämneshelheter 
−   processkrivande 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgift 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd 

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Utbildarskolning 
(fYHutbsk) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Fritt valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Fritt valbara studier 

Typ  
Fritt valbar 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden utvecklar den studerande sina egna utbildar- och 
interaktionsfärdigheter, fördjupar sig i olika undervisningsmetoder samt bekantar sig med de 
möjligheter som informations- och kommunikationsteknik ger i fråga om undervisning.    

Kunskapsmål 
Efter studieperioden kan den studerande 

− kritiskt utvärdera sin egen kompetens och utveckling som utbildare  
− planera utbildningsevenemang med beaktande av vuxenstuderandes 

specialegenskaper och olika inlärningsstilar   
− främja individuell och gemensam inlärning 
− utnyttja informations- och kommunikationsteknologi och olika inlärningsmetoder på 

ett mångsidigt sätt vid utbildningstillfällen. 
 
Ämneshelheter 

− en vuxen som studerande  
− sakkunnighet i arbetslivet och gemensam inlärning   
− utbildarens metodpaket, mångsidiga undervisningsmetoder 
− inlärning som smälter in  

Prestationer som krävs 
Inlärningsuppgifter 
Planering och genomförande av undervisningssituationen  

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Min egen poliskommunikation 
(fYHpoegen) 

Studieperioden hör till följande studiehelhet 
Fritt valbara studier 

Studieperiodens nivå 
Fritt valbara studier 

Typ  
Fritt valbar 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden närmar man sig poliskommunikation utgående från de studerandes 
egna utgångspunkter. Varje polis är, även i sin myndighetsroll, en individ med en egen 
kommunikationsstil, egna särskilda styrkor och egna utvecklingsbehov. Också 
arbetsuppgifterna och intressena varierar. Under studieperioden finslipar och förbättrar man 
de egna färdigheterna i bl.a. växelverkan, uppträdande  inför andra, skrivande och 
argumentation. Målet är att bli säkrare i det man gör och hitta, prova på och utveckla nyttiga 
rutiner och kreativa lösningar för eget bruk. Under studieperioden behandlas också 
betydelsen av relationerna till media i polisarbetet, samarbete med mediaproffs och den 
egna verksamheten som polis i kommunikationsmiljöer av olika slag. 

Kunskapsmål 
Efter studieperioden kan den studerande 

− verka som professionell kommunikatör på ett säkert och ändamålsenligt sätt i 
kommunikationsmiljöer av olika slag. 

− utveckla sig själv som skicklig och trovärdig professionell kommunikatör också efter 
studierna. 
 

Ämneshelheter 
− personlig kommunikationsstil, människokännedom och mötet mellan olika 

kommunikationsstilar 
− sakkunnigkommunikation och myndighetskommunikation 
− färdigheter i växelverkan och uppträdande i polisarbetet  
− argumenterings- och förhandlingsfärdigheter ur polisens synvinkel 
− specialfrågor i anknytning till skrivande vid förundersökning 
− nyttiga rutiner och kreativa lösningar vid skriftlig och muntlig kommunikation samt 

växelverkan 
− aktuella kommunikationsmijöer av olika slag, bl.a. sociala medier, att skriva en 

arbetsansökan 
 

Prestationer som krävs 
Inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd  
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Tidigare studier 
Studieperioden Poliskommunikation. 
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Vapen, ammunition och användning av dessa 
(fYHvapen) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Syftet med studieperioden är att utveckla studerandens allmänna kunskaper om vapen och 
patroner. Under studieperioden bekantar sig den studerande med olika typer av skjutvapen, 
tillvägagångssätt och kalibrar samt med patroner och ammunition såväl i teorin som i 
praktiken. Dessutom bekantar sig studeranden med vapentillståndsprocessen i polisens 
tillståndsförvaltning och med användningssyftena i skjutvapenlagen samt med vilka 
begränsningar eller krav ifrågavarande användningssyfte eventuellt ställer på det skjutvapen 
eller den ammunition som används för det. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− behandla olika skjutvapen på ett säkert sätt 
− känna igen olika typer av vapen, deras funktionssätt och kalibrar 
− känna igen de vanligaste patronerna och deras egenskaper 
− beskriva användningssyftena enligt skjutvapenlagen och den därmed 

sammanhängande vapentillståndsprocessen i polisens tillståndsförvaltning 
− bedöma hur olika skjutvapen och patroner samt ammunition lämpar sig för olika 

användningssyften 
− utnyttja sina kunskaper i polisverksamheten. 

 
Ämneshelheter 

− Skjutvapen 
− Patroner och ammunition 
− Användningssyften enligt skjutvapenlagen 

 
Obligatoriska prestationer 
Föreläsningar och övningar. Essä. 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.  

Tidigare studier 
Godkänt utförande av studieperioden Polisens tillståndsförvaltning och utbildning som 
berättigar till bärande av personligt tjänstevapen. I fråga om avläggandet av studieperioden 
Polisens tillståndsförvaltning räcker det att studieperioden har genomförts med godkänt 
resultat innan den studerande inleder sin arbetspraktik.  
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Trafiksäkerhet och förebyggande kommunikation  
(fYHtrafkom) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bekantar sig studeranden med polisens skriftliga och muntliga 
kommunikation ur perspektivet för den förebyggande verksamheten. Studeranden tränar i 
synnerhet på att utveckla de egna kommunikativa färdigheter som behövs i 
trafiksäkerhetsarbetet. Dessutom bekantar sig studeranden med den verksamhet som 
intressentgrupper som deltar i trafiksäkerhetsarbetet bedriver och gör ett projektarbete om 
något övervaknings- och informeringstema som polisen och en intressentgrupp tillsammans 
ordnar 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− kommunicera bra muntligt och skriftligt på ett sätt som främjar de strategiska målen 
för trafiksäkerhetsarbetet 

− samarbeta med olika intressentgrupper och representanter för media  
− utnyttja kommunikation som en del av trafikövervakningen 

Ämneshelheter 
− polisens kommunikationsstrategi 
− trafiksäkerhet och förebyggande kommunikation 
− övervakning och informering 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter, självutvärdering och grupputvärdering 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. Studieperioden är lämplig att avläggas efter eller i samband med 
studieperioden Min egen poliskommunikation. 
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Praxis för trafikövervakning och trafikbrottsundersökning  
(fYHtraföver) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden kompletterar studeranden i form av en arbetspraktik sina kunskaper i 
trafikövervakning och trafikbrottsundersökning. Studeranden bekantar sig med 
organiseringen av trafikövervakningen vid praktikenheten och utarbetar en rapport enligt 
anvisningarna.  Rapporten omfattar en genomgång och analys av trafikbrottsfall utifrån de 
anvisningar som getts.  Dessutom ska den studerande reflektera över sina egna kunskaper 
och behandla hur väl undervisningen motsvarar arbetslivet.  

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− rikta och utföra trafikövervakning och trafikbrottsundersökning (under ledning)  
− tillämpa tröskeln för ingripande och påföljdspraxis i trafikövervakningen enligt de 

anvisningar som getts  
− motivera och bedöma sina egna kunskaper gällande polisens trafikövervakning och 

trafikbrottsundersökning  
 

Ämneshelheter 
− trafikövervakning 
− trafikbrottsundersökning  

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Studieperioden Trafiksäkerhet 
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Undersökning av förfalskade dokument 
(fYHförfdok) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Studeranden får färdigheter att på ett tillförlitligt sätt kunna säkerställa ett objekts identitet.  

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− identifiera en klient på ett tillförlitligt sätt 
− bedöma äktheten hos handlingar som visar identiteten  

 
Ämneshelheter 

− IFado 
− KTL-nätet 
− identifiering av en persons ansikte 
− handlingars säkerhetsdetaljer  

 
Obligatoriska prestationer 
Nätkurs och inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Inledning till rättssociologi  
(fYHrättssoc) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Rättssociologin granskar rättsliga fenomen, institutioner och deras roller och förhållanden i 
samhället. Studieperioden ger studeranden verktyg att bedöma den verklighet dessa medför 
och att utvidga begreppet rätt och rättsvetenskap i samhället. Studieperioden leder 
studeranden till en empirisk analys av rättsliga och samhälleliga faktorer samt deras 
inbördes förhållande.   

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva rättsociologins grundbegrepp och teoretiska utgångspunkter 
− särskilja möjligheterna att tillämpa den rättssociologiska forskningen i yrken inom 

forskning och rättsområdet  
 

Ämneshelheter 
− rättssociologi som vetenskap 
− rättsociologins grundbegrepp och teoretiska utgångspunkter 
− tillämpning av rättssociologi i praktiken  

 
Obligatoriska prestationer 
Essä 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Kriminologi 
(fYHkrimin) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden leds studeranden att utnyttja ett sociologiskt-kriminologiskt tankesätt 
samt begrepp och teorier. Studeranden får ökad och fördjupad förståelse för och kunskap 
om forskningsresultat som berör branschen samt om samhälleliga ställningstaganden   

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− utnyttja aktuell och central finländsk kriminologisk litteratur och forskning som källor 
vid studier av kriminalitet 

− bedöma kriminalitet som ett socialt och samhälleligt fenomen 
− jämföra olika faktorers inverkan på kriminaliteten  

 
Ämneshelheter 

− kriminologi som vetenskap och kriminologiska grundbegrepp och vetenskapliga 
utgångspunkter 

− kriminologiska frågeställningar 
− aktuella lärohelheter och sätt att närma sig kriminalitet  

 
Obligatoriska prestationer 
Essä 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Sociologins grunder  
(fYHsociol) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Studieperioden ger studeranden verktyg att analysera det sociala livet och samhället samt 
diskussionen om dem. Begreppen och perspektiven inom den sociologiska forskningen ger 
tillräckliga verktyg för att granska begreppet polis och polisen i egenskap av 
ställningstagande, livsstil, kultur, yrke och som en del av samhället   

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva det samhällsvetenskapliga tankesättet och fenomen som är centrala med 
tanke på polisens arbete samt jämföra deras förklaringsmodeller 

− granska polisorganisationen, -yrket och -kulturen ur ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv samt polisens ställning och uppgift i samhället  
 

Ämneshelheter 
− det samhällsvetenskapliga observationssättet och sociologins grundbegrepp 
− det finländska samhällets utveckling som ett sociologiskt fenomen 
− polisforskningens sociologi 
− sociologins paradigmer och perspektiv  

 
Obligatoriska prestationer 
Essä 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Ryska språkets grunder för poliser  
(fYHrygru) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
4 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden bekantar man sig med det ryska språkets grunder med tanke på 
polisarbete och vardagliga situationer.   

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− producera en stor del av de kyrilliska bokstäverna och ljuden i det ryska språket  
− kommunicera muntligt med korta meningar på ryska samt förstå ryska, såvida att det 

handlar om ett bekant ämne och talet är tydligt och enkelt 
− läsa och skriva enkla meningar på ryska   
− använda grundläggande och vardagliga ord som anknyter till polisens arbete enligt 

de egna språkkunskaperna  
 

Ämneshelheter 
− ryska språkets skriftsystem 
− ryska språkets uttal 
− formulering av grundläggande påståendesatser och frågor 
− vardagligt ordförråd och begränsat yrkesordförråd 
− muntliga övningar på ryska  

 
Obligatoriska prestationer 
Tentamen och inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Allvarligt och riktat våld – grunderna i strukturerade metoder för 
riskbedömning och -hantering  
(fYHvåld) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden går man igenom definitionen för och begrepp kring allvarligt och riktat 
våld. Studeranden bekantar sig med strukturerade metoder för riskbedömning och lär sig att 
utnyttja dem i bedömningen av allvarliga risker för våld och i förebyggandet av eventuella 
gärningar   

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− förklara vad som avses med allvarligt och riktat våld 
− identifiera de vanligaste strukturerade metoderna för bedömning av risken för våld 

som används samt förklara huvudprinciperna för dem. 
− förklara vad som avses med hotanalys på basis av beteendet och förstå 

huvudprinciperna för hur den används vid bedömning och hantering av våldsrisker  
 

Ämneshelheter 
− Definition av och begrepp kring allvarligt och riktat våld 
− Strukturerade metoder för riskbedömning 
− Andra faktorer som ökar risken för våld 
− Hotanalys på basis av beteendet 
− Presentation av screeningverktyg för riktat våld 

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Studieperioden Grunderna i övervaknings- och alarmeringsverksamhet 
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Förberedande nätkurs i finska  
(fYHfifönät) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Den förberedande nätkursen i finska hjälper den studerande att nå den utgångsnivå som 
krävs i studieperioden finska språket och kommunikationen som hör till studierna.   

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− språkets centrala grundläggande struktur 
− den centrala terminologin för vardagligt språkbruk 
− använda finska i de vanligaste muntliga och skriftliga språkbrukssituationerna  

 
Ämneshelheter 

− språkets grundläggande struktur 
− terminologi för vardagligt språkbruk 
− de vanligaste situationerna där språket används  

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd 

Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar 
samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (skrivande och 
talande av finska).  Kunskapsnivå A1–A2. 

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Stödkurs i finska  
(fYHfistöd) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Under kursen övas i synnerhet språkets grundläggande strukturer muntligt och skriftligt. 
Vilka saker som behandlas väljs tillsammans i gruppen. Man övar också terminologi för 
vardagligt språkbruk och vanliga, vardagliga situationer där språket används. Studeranden 
tränar sig på att använda ordböcker och olika källor. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− diskutera vardagliga saker på allmänspråk  
− tillämpa språkliga konstruktioner i skrift  

 
Ämneshelheter 

− repetition av grammatik 
− repetition av allmänspråk (text- och hörförståelseövningar samt muntliga övningar)  

 
Obligatoriska prestationer 
Inlärningsuppgifter 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Förutsätts inte. 
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Nätkurs Kriminalteknik i praktiken  
(fYHkrimtek) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden utför den studerande en praktik som främjar yrkesfärdigheterna för att 
komplettera sina kunskaper och färdigheter gällande brottsplatsundersökning och 
registrering av personuppgifter    

Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− analysera förhållningssätt, värden och betydelser i anslutning till teknisk 
brottsplatsundersökning och registrering av personuppgifter.  

− bedöma betydelsen av anvisningar och bestämmelser som grund för högklassiga 
resultat  
 

Ämneshelheter 
− Brottsplatsundersökning. 
− Fotobilaga 
− Registrering av personuppgifter  

 
Obligatoriska prestationer 
Nätkurs, inlärningsuppgifter och självutvärdering 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
En praktik som främjar den yrkesmässiga kompetensen har inletts. 
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Utredning av brott mot barn  
(fYHbrottbarn) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Kurs som behandlar utredning av brott mot barn. Kursen är avsedd för personer som ska 
börja utreda brott mot barn i sitt arbete. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− identifiera skillnader mellan en akut och icke-akut situation och agera på det sätt som 
brottet förutsätter i utgångsläget 

− identifiera särdrag vid intervjuer med barn 
− förstå betydelsen av den kontradiktoriska principen med tanke på straffprocessen 

samt intervjua barn och spela in intervjun 
− tillämpa de tvångsmetoder och den tekniska undersökning som används vid 

utredning av brott mot barn 
− tillämpa de specialbestämmelser som inbegrips i offentlighetslagstiftningen vid 

utredning av brott mot barn samt göra ärenden hemliga 
− framföra förslag om att erbjuda eller be om handräckning vid utredning av brott mot 

barn 
− förstår betydelse av samarbete vid förundersökningen i fråga om utredning av brott 

mot barn 
− se betydelsen av den egna orken, stressfaktorers inverkan samt hur man får hjälp för 

att orka.  
 

Ämneshelheter 
− Förundersökning av brott mot barn 
− Brottsrekvisit för brott mot barn 
− Tvångsmedel vid utredning av brott mot barn 
− Samarbete vid förundersökning och samarbete med andra myndigheter 
− Offentlighet och sekretess  
− Ork i arbetet   

 
Obligatoriska prestationer 
Nätkurser 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Temat "Barn i straffprocessen" i studieperioden Förundersökning. 
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Patja i den taktiska utredningen 
(fYHpatja) 
Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden fördjupar den studerande sina kunskaper i centrala 
registreringsuppgifter i samband med förundersökningar och polisutredningar ur perspektivet 
för taktisk undersökning. Den studerande övar att planera utredningsarbetet, registrera olika 
fall och fatta beslut gällande utredningar. Den studerande lär sig att bedöma motsvarande 
prestationer som utförts av andra. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− registrera vilka undersökningsåtgärder som behövs för att utreda det fall som 
behandlas 

− motivera de valda åtgärderna enligt lag 
− genomföra och motivera åtgärder då det gäller beslutsfattande i en utredning. 

 
Ämneshelheter 

− taktisk undersökning 
− informationssystemet för polisärenden 

Obligatoriska prestationer 
Godkänt utförande av inlärningsuppgifter och kamratbedömning. 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Delperioderna 1 (Inledande åtgärder), 2 (Förhör) och 3 (Tvångsmedel och 
informationsanskaffning) samt temana ”våld och dödsorsak”, ”rattfylleri” och ”egendomsbrott” 
i delperiod 4 i studieperioden Förundersökning ska ha avlagts med bedömningen godkänd.  
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Projekt för rekrytering av studerande 
(fYHstudrekry) 
Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden medverkar den studerande i planeringen och genomförandet av ett 
mässprojekt eller rekryteringsevenemang. Målet med studieperioden är att göra den 
studerande förtrogen med att använda mässor och andra motsvarande evenemang i 
studeranderekryteringen. Projektet genomförs i samarbete med Polisyrkeshögskolan 
och/eller polisinrättningar. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− planera och genomföra ett mäss-/rekryteringsevenemang (idéer, innehållsproduktion, 
organisering, projekthantering, kommunikation, utvärdering) 

− fungera i en yrkesövergripande verksamhetsmiljö och med olika samarbetspartner.  

Ämneshelheter 
− projektplanering 
− ordnande av evenemang 
− studeranderekrytering 
− utvärdering och presentation av resultaten 

Obligatoriska prestationer 
1) Utarbetande av en projektplan, 2) planering och genomförande av innehåll samt 3) 
utvärdering av den egna verksamheten och utarbetande av en rapport. Varje delprestation 
utvärderas separat med skalan godkänd/underkänd. 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Studieperioden Grunderna i övervaknings- och alarmeringsverksamhet.  
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Studeranden som handledare och påverkare 
(fYHstudhand) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
5 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden kan den studerande 

− i samarbete med en lärartutor fungera som studietutor för en grupp nya studerande 
under två perioder 

− samla in utvecklingsförslag och respons i den egna studerandegruppen och 
sammanställa dessa till en koncis rapport för gruppen för utvecklande av 
undervisningen för 3–6 perioder 

− delta i Polisyrkeshögskolans kvalitetsgrupp eller alternativt i en arbetsgrupp som har i 
uppgift att planera, genomföra och rapportera självutvärdering eller någon annan 
omfattande utvärdering. 

 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− vägleda olika samarbetspartner och personer (till exempel besöksgrupper, personer 
som bekantar sig med arbetslivet eller utför praktik) 

− planera och genomföra en enkät i arbetsgemenskapen samt analysera resultaten av 
enkäten (innehållsplanering, organisering av genomförandet, analys av resultaten 
och kommunikation). 
 

Ämneshelheter 
− vägledning av en grupp eller person i arbetsgemenskapen 
− insamling och analys av respons och utvecklingsförslag 
− rapportering och kommunikation om resultaten 
− kvalitetsledning 

 
Obligatoriska prestationer 
Planering, organisering och genomförande av verksamheten samt utvärdering av den egna 
verksamheten och utarbetande av rapporter. 

Varje delprestation (uppdraget som studerandetutor 2 sp, kvalitetsledning 2 sp och 
utvärderingsverksamhet 1 sp) bedöms separat med skalan godkänd/underkänd. 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Minst 25 sp YH-studier.  
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Grunderna i informationsledd polisverksamhet 
(fYHinformpolis) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
3 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden fördjupar sig den studerande i begrepp inom den informationsledda 
polisverksamheten och analysverksamheten samt i planeringen och ledningen av den 
dagliga operativa verksamheten. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva grundläggande begrepp och verksamhetssätt för den informationsledda 
polisverksamheten och analysverksamheten 

− förstå den informationsledda polisverksamhetens och analysverksamhetens 
betydelse som verktyg för polisens strategiska och operativa ledning 

− förstå möjligheterna att utnyttja den informationsledda polisverksamheten och 
analysverksamheten ur perspektivet för olika polisuppgifter 

 
Ämneshelheter 

− utländska förebilder i fråga om informationsledd polisverksamhet och 
analysverksamhet 

− utveckling, nuläge och mål i fråga om informationsledd polisverksamhet och 
analysverksamhet 

− den informationsledda polisverksamhetens och analysverksamhetens strategiska, 
operativa och administrativa dimension 

 
Obligatoriska prestationer 
Godkänt utförande av inlärningsuppgifter (förhandsuppgift och inlärningsdagbok eller essä). 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Förutsätts inte.  

72 
 



 

Kurs om förhandlingar i krävande situationer 
(fYHkrävsitua) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
2 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden fördjupar man sig i utmanande och kritiska arbetssituationer ur 
perspektivet för interaktiva arbetsmetoder. Arbetsmetoderna fördjupas till intervju- och 
förhandlingsförfaranden och övas i situationer där sådana simuleras. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− beskriva målen och kriterierna för en bra diskussion 
− identifiera olika utmanande klientsituationer och lämpliga arbetsmetoder som främjar 

växelverkan med klienten i dessa 
− beskriva anvisningarna och systemet för taktisk förhandling för poliser 
− reflektera över styrkor och egenskaper som bör utvecklas i fråga om de egna 

förhandlingsfärdigheterna 
− genomföra grundläggande förhandlingar som polisen möter i sitt arbete. 

 
Ämneshelheter 

− intervjun som arbetsmetod 
− förhandlingsfärdigheter och -metoder 
− olika utmanande klientsituationer 
− reflektion över de egna förhandlingsfärdigheterna 
− situationsmedvetenhet i förhandlingssituationer 
− debriefing efter en kritisk förhandling 

 
Obligatoriska prestationer 
Godkänt utförande av en självutvärderingsuppgift som grundar sig på litteratur.  

Godkänt utförande av och rapportering om en intervju gällande en erfaren polis erfarenheter 
av förhandlingar, utförs som pararbete. 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Det rekommenderas att studieperioden utförs före praktiken. 
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Fingeravtryck som avgör brottsutredningen 
(fYHfinger) 

Studiehelhet till vilken studieperioden hör 
Valfria studier 

Studieperiodens nivå 
Valfria studier 

Typ 
Valfria studier 

Omfattning 
1 sp 

Beskrivning 
Under studieperioden övar man att söka fram och ta upp fingeravtryck på olika ytor samt att 
vidarebehandla avtrycken. 
 
Kunskapsmål 
Efter utförd studieperiod kan den studerande 

− söka fram och ta upp fingeravtryck på olika ytor och genom olika metoder 
− behandla fingeravtryck som tagits upp på en brottsplats så att de fås i digitalt format. 

 
Ämneshelheter 

− framsökning av fingeravtryck 
− upptagande av fingeravtryck 
− vidarebehandling av fingeravtryck 

Obligatoriska prestationer 
Essä 

Bedömningsskala 
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd  

Tidigare studier 
Prestationen för upptagande av prov i delperioden Vidare åtgärder i studieperioden 
Förundersökning ska ha avlagts. 
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