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1. RÄDDNINGSINSTITUTETS VERKSAMHET 
 

 
Syftet med Räddningsinstitutets verksamhet är att förbättra människors säkerhet och 
säkerheten i samhället. Vi har som uppgift att utbilda yrkespersoner inom räddningsväsendet 
och nödcentralsverksamheten, samt att ordna beredskapsutbildning för myndigheter. 
Dessutom erbjuder institutet experttjänster inom branschen för finländska och utländska 
kunder, samt ansvarar bl.a. för koordineringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten 
inom räddningsväsendet. Institutet ordnar även utbildning som ger färdigheter för 
internationella civilkrishanteringsuppgifter. 
 
Räddningsinstitutet erbjuder yrkesinriktat utbildning som leder till examen i följande 
utbildningsprogram (se bild 1): 

1) utbildningsprogrammet för underbefäl inom räddningsväsendet, underbefälsexamen 
2) utbildningsprogrammet för räddningsman, räddningsmannaexamen 
3) utbildningsprogrammet för nödcentraloperatör, nödcentraloperatörsexamen 

 
Dessutom erbjuder Räddningsinstitutet utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen. 

 
       Bild 1. System för Räddningsinstitutets yrkesexamina 
 
 
 
 
 

 
Räddningsmannaexamen 90 sp 

Nödcentraloperatörs- 
examen 90 sp 

 
Underbefälsexamen 60 sp 

 
YH-examen 
Genomförd som flerformsstudier 
240 sp  
 
 
 
 
 

 
YH-examen 
Genomförd som dagsstudier 240 sp 
 

Gymnasiets lärokurs/studentexamen eller 
Yrkesinriktad grundexamen eller 
Yrkesexamen 
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2. RÄDDNINGSINSTITUTETS KONTAKTUPPGIFTER  
 
Besöksadress:  Hulkontie 83, 70820 KUOPIO 
Postadress:   PB 1122, 70821 Kuopio 
Växel   029 545 0201 
Fax   029 545 1750 
Fax, studiebyrån  029 541 1751 
 
 
Rektor Mervi Parviainen  tfn 029 545 3470    
Utbildningschef Minna Hirvonen tfn 029 545 3413 
 
Förfrågningar angående examensutbildning  
Studiesekreterare Pirjo Paldanius tfn 029 545 3490 
 
E-postadresser: fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi 
Räddningsinstitutets webbplats: www.pelastusopisto.fi 
 
 
 

3. ANSÖKAN TILL UTBILDNING 

 
Räddningsmanna-, nödcentraloperatörs- och underbefälsexamina 
 
Då man ansöker till Räddningsinstitutets yrkesinriktade utbildningar ska man använda den 
ansökningsblankett som är avsedd för ifrågavarande kurs. På ansökningsblanketten ska 
sökanden ange de uppgifter som krävs så som de förhåller sig på den sista ansökningsdagen. 
När studierna inleds kontrolleras uppgifterna på originalbetygen. 
 
Ansökningarna ska lämnas in till Räddningsinstitutet senast kl. 15.00 på sista ansökningsdagen. 
De bilagor som krävs anges separat för varje utbildningsprogram.   Försenade ansökningar 
behandlas inte. Man kan beställa ansökningsblanketter från Räddningsinstitutet. Man kan även 
ladda ner ansökningsblanketter på webben från: www.pelastusopisto.fi. Ansökan kan inte 
skickas in via e-post. 
 
I regel kan man inte skjuta upp sin studierätt.                                                       

          

 

 

 

 

http://www.pelastusopisto.fi/
http://www.pelastusopisto.fi/
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4. ATT STUDERA VID RÄDDNINGSINSTITUTET 
 
Undervisningen är avgiftsfri inom den yrkesinriktade grundexamen. Måltider och inkvartering i 
Räddningsinstitutets internat är avgiftsfria då studierna avläggs vid Räddningsinstitutet eller 
utrymmen som ordnats av institutet. Studierna sker i allt större grad i elektroniska lärmiljöer 
där läromaterialet är elektroniskt. Studerandena ska ha sina egna dataapparater. Studerandena 
ansvarar även för läroböcker och annat skriftligt läromaterial som behövs i undervisningen, 
samt för elevuniformen och för kostnader som orsakas av inkvartering och måltider under 
praktiken. 
 
Studerandena får information om anskaffningar i samband med kursinbjudan eller under de 
första lektionerna. 
 
Läsåret 2018:  
Vårterminen 2018 pågår 8.1.2018–25.5.2018 och höstterminen pågår 6.8.2018–14.12.2018. 
 
Undervisningen äger i huvudsak rum från måndag till fredag mellan klockan 8.00 och 16.15. 
Studerandena är skyldiga att utan ersättning delta i jouren för läroanstaltens underhållsarbete. 
Under sina studier ska studerandena följa läroanstaltens ordningsregler och andra 
instruktioner.  
 
Undervisningsspråket är finska, men undervisning ges även på svenska. Under 
antagningsprocessen och proven får studerandena använda finska eller svenska. 
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5. RÄDDNINGSMANNAEXAMEN, 90 sp 
 
5.1 Utbildningsprogrammet för räddningsman  
 
Den yrkesinriktade grundutbildningen för manskap inom räddningsväsendet utgörs av den tre 
terminer långa räddningsmannakursen. Studierna leder till räddningsmannaexamen som ger 
behörighet att inneha tjänsterna brandman, brandman-ambulansförare och räddningsman som 
huvudsyssla. 
 
5.2 Mål 
 
Målet med räddningsmannaexamen är att de som avlagt examen 
 

 har tagit till sig räddningsväsendets och hälsovårdens värderingar och 
förutsättningarna för att arbeta i räddningsmannayrket och är beredda att 
utveckla sitt arbete och sin yrkeskompetens och karriär i en föränderlig och 
framåtskridande verksamhetsmiljö,   

 

 är medvetna om och förstår den samhälleliga betydelsen av räddningsverkets 
målmedvetna arbete för att förebygga olyckor, kan planera och genomföra 
säkerhetskommunikation samt säkerhetsutbildning och -handledning för 
medborgare, samt vid behov övervaka bostadshus och små fastigheter, 

 

 är medvetna om och kan grunderna i räddningsverksamheten, kan handla som 
medlemmar i en räddningsgrupp vid olyckor samt känner till principerna för 
ledningen av en räddningsgrupp, 

 

 kan tillämpa de kunskaper och färdigheter de lärt sig i akutvårdsundervisningen 
för att utföra grundläggande akutvård, kan utnyttja möjligheterna inom graderade 
akutvårdstjänster samt övriga social- och hälsovårdstjänster i vården av patienten,  

 

 känner till grunderna i självständig beredskap och befolkningsskydd, 
 

 känner till grunderna i den frivilliga brandkårsverksamheten och är beredda på 
gott samarbete med den frivilliga och deltidsanställda personalen samt övriga 
intressentgrupper. 

 
5.3 Utbildningsprogrammets struktur och innehåll 
 
Utbildningens tyngdpunktsområden är förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet samt 
akutvård. 
 
GRUNDSTUDIER  
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Inledning i räddningsmannakursen 
Räddningsväsendets förvaltning 
Räddningsmannens informationssystem 
Fysisk fostran 
Underhåll av utrustningen 
Psykologi 
Brandmannayrket och karriären 
  

YRKESSTUDIER 
Förebyggande av olyckor  

Säkerhetskommunikation 
Byggnadssäkerhet och övervakning av byggnader 

Räddningsverksamhet 
Brandfysik  
Körutbildning 
Räddningsmannens grundläggande färdigheter  
Släcknings- och räddningsteknik 
Fördjupade studier i släcknings- och räddningsteknik 
Farliga ämnen 
Ledning av räddningsverksamhet 
Grunderna i kommunikation 

Akutvård  
Anatomi, fysiologi, mikrobiologi och patologi 
Grunderna i akutvård 
Akutvårdslära 
Fördjupade studier i akutvård I 
Fördjupade studier i akutvård II 
Utvärderingssystem för akutvårdsfärdigheter på basnivå 

 
 
5.4 Ansökningsförfarande och antagning av studerande 
 
5.4.1 Urvalskriterier 
 

En sökande kan antas till utbildningsprogrammet som leder till räddningsmannaexamen om 
hen 

1) är minst 18 år gammal då studierna inleds 

2) har avlagt följande innan ansökningstiden går ut: 

a) gymnasiets hela lärokurs (sökandena använder gymnasiets avgångsbetyg i sin 
ansökan) 

b) studentexamen (sökandena använder gymnasiets avgångsbetyg eller 
examensbetyget för en yrkesinriktad grundexamen i sin ansökan) 

 c) yrkesinriktad grundexamen eller en motsvarande tidigare examen, eller 

d) yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller en motsvarande tidigare 
examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 
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3) är lämplig beträffande hälsotillståndet och i övrigt med tanke på skötseln av yrkesområdets 
uppgifter 

4) godkänts i utbildningsprogrammets urvalsprov, samt 

5) har rätt att köra ett fordon av klass C senast på dagen då studierna inleds. 

I Finland trädde det s.k. yrkesförardirektivet i kraft den 10 september 2009 som 
fastställer utbildningskraven för förare som arbetar inom den kommersiella 
trafiken. För dem som ansöker till räddningsmansutbildningen räcker dock 
undantagsvis C-körkort (INTE C1).  För att komma in på utbildningen för C-körkort 
krävs att utbildningen för klass B slutförts. Det har skett förändringar i 
utbildningsutbudet sedan den 10 september 2009, så vi rekommenderar att de 
som är intresserade av att ansöka till räddningsmansutbildningen omedelbart 
kontaktar lokala bilskolor och hör sig för om utbildningsutbudet för C-körkort.  En 
person som inte ännu fyllt 21 år får ta C-körkort om hen har ett intyg från en 
läroanstalt inom räddningsbranschen på att hen antagits till en utbildning inom 
räddningsbranschen som kräver C-körkort. 

Man kan även anta en person till utbildningsprogrammet för räddningsmän som inte har den 
krävda grundutbildningen som nämns ovan men som i övrigt enligt Räddningsinstitutets 
bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.  

I antagning beroende på prövning undersöker och bedömer alltså Räddningsinstitutet 
sökandens lämplighet för studierna och besluter om sökanden ska bjudas in till urvalsprov.  I 
bedömningen av ansökningar beaktas förutom allmän studieaktivitet även följande kriterier: 
 

1. Sökanden har innehaft en manskapstjänst hos räddningsverkets som (icke-behörig) 

heltidsanställd i minst tre år. Som arbetserfarenhet beaktas allt heltidsarbete hos 

räddningsverket, t.ex. som brandman, som utrustningsskötare eller med uppgifter inom 

sjuktransporten. 

      ELLER  
2. Sökanden har avlagt en examen på andra stadiet utomlands som ger formell behörighet 

(Kontrollera vilka bilagor som behövs i stycke 8). 

Närmare ansökningsanvisningar för s.k. antagning beroende på prövning anges i stycke 8. 
Sökande med en examen som ger behörighet kan inte ansöka genom antagningen beroende på 
prövning. 

 
5.4.2 Ansökan till kursen 
 
Ansökningsförfarandet består av följande tre skeden: 
 

1. Testning av den fysiska funktionsförmågan och läkarundersökning (sökanden 

kan välja platsen bland de testplatser som Räddningsinstitutet angett). 

2. Ansökan lämnas in till läroanstalten om sökanden blivit godkänd i det fysiska 

testet. 

3. Urvalsprov som ordnas av läroanstalten. 
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Endast de personer kan alltså ansöka till utbildningen som innan ansökningstiden gått ut blivit 
godkända i det fysiska testet på en testplats som angetts av Räddningsinstitutet (bilaga 1) och 
som uppfyller de formella inträdeskraven. Innan ansökningstiden går ut ska sökanden ha ett 
officiellt examensbetyg för att ansöka till utbildningen. 
 
Ansökningsblanketter fås av Räddningsinstitutets studiesekreterare eller på läroanstaltens 
webbplats, och de ska vara läroanstalten till handa senast klockan 15.00 på den sista 
ansökningsdagen. Ansökan kan inte lämnas in via e-post. 
 
Med ansökan ska sökanden bifoga en kopia av det examensbetyg som hen använder för att 
ansöka till utbildningen samt ett intyg på eventuellt deltagande i FBK-verksamhet.   
 
5.4.3 Poängsättning av ansökningarna 
 
Ansökningarna ges poäng enligt följande: 
 
1.  Testning av den fysiska funktionsförmågan (muskelkondition) (0–1 p) 
 
Räddningsinstitutet har utnämnt testplatser där man kan utföra test av den fysiska 
funktionsförmågan på sökandens bekostnad och ansvar (bilaga 1).  
Testet är värt 0–1 poäng. De totala poängen avrundas neråt med 0,25 poängs noggrannhet. 
 
Muskelkonditionen mäts genom upprepningstest. Mätningarna görs på de muskler som behövs 
för böjningsrörelser samt magmusklerna, musklerna i överkroppen och benmusklerna.  
För en godkänd prestation måste sökanden minst få minimipoängen för varje delprestation 
(observera att varje enskild delprestation är gallrande).  Testet är i kraft i åtta (8) månader. 
Testet ska vara i kraft på ansökningstidens sista dag. 
 
Testets minimikrav och poängsättning 

Delprestation Minimikrav + 0,125 poäng + 0,25 poäng 

Bänkpress 
45 kg/60 s 

 
25 gånger 

 
30 gånger 

 
38 gånger 

Situps 
Gånger/60 s 

 
34 gånger 

 
43 gånger 

 
48 gånger 

Armhävningar 
Motgrepp 

 
6 gånger 

 
10 gånger 

 
14 gånger 

Knäböj 
45 kg/60 s 

 
23 gånger 

 
30 gånger 

 
34 gånger 

 
På basis av testerna som utförts ger expertläkaren på testplatsen ett utlåtande om sökandens 
lämplighet för räddningsmannayrket. Testplatserna skickar en sammanfattning av testerna 
direkt till Räddningsinstitutet.  
 
2. Medeltal på alla ämnen på avgångsbetyget (0–7 p) 
 
Ett enkelt medeltal räknas ut på alla numeriska vitsord på avgångs- eller examensbetyget, 
inbegripet det eventuella lärdomsprovet (om ett numeriskt vitsord getts). Om examensbetyget 
innehåller ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg räknas medeltalet på avgångsbetyget. 
Sökande med yrkesexamen får inga poäng för sitt medeltal. 
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Om sökanden har fler än en examen får hen själv bestämma med vilken examen hen ansöker 
till utbildningen. 
Man kan inte ansöka till utbildningen med en yrkeshögskole- eller universitetsexamen. 
 
 
Medeltalet på alla ämnen i avgångsbetyget poängsätts enligt följande: 

Vitsordsskala 4–10 Vitsordsskala 1–5 Vitsordsskala 1–3 Poäng 

6,10 – 6,54 2,10 – 2,44 1,26 – 1,46 1 

6,55 – 7,04 2,45 – 2,84 1,47 – 1,70 2 

7,05 – 7,54 2,85 – 3,24 1,71 – 1,94 3 

7,55 – 8,04 3,25 – 3,64 1,95 – 2,18 4 

8,05 – 8,54 3,65 – 4,04 2,19 – 2,42 5 

8,55 – 9,04 4,05 – 4,44 2,43 – 2,66 6 

9,05 – 4,45 – 2,67 –  7 

 
3.  Intressepoäng (0–0,5 p)  
 
Sökanden kan få intressepoäng (0,5 poäng) om hen deltagit i: 

– brandkårsungdomsarbete i mer än 2 år eller 
– en avtalsbrandkårs larmavdelnings eller den ordinarie brandkårens operativa 
verksamhet i mer än 1 år. 

Intyg på verksamheten ska bifogas ansökan. Ur intyget ska det framgå när personen gått med i 
t.ex. avtalsbrandkåren och om hen fortfarande deltar i verksamheten.  Kopior på intyg över 
kurser inom räddningsbranschen behöver inte bifogas ansökan. 
 
4. Poängsättning för personer som ansökt med yrkesexamen eller ansökningar som godkänts 
i antagningen beroende på prövning 
 

Personer som ansökt med yrkesexamen och personer som bjudits till inträdesprov på 
basis av prövning poängsätts inte.  I grundutbildningsgrupp 3 bjuds alla sökande som 
avlagt yrkesexamen in till urvalsprov om de fått godkänt i testningen av fysisk 
funktionsförmåga, samt alla som sökt in genom antagningen beroende på prövning och 
som godkänts av Räddningsinstitutet.   
 

5.4.4 Urvalsprovet som ordnas på Räddningsinstitutet 
 
Bland dem som fått godkänt i testningen av fysisk funktionsförmåga och som uppfyller de 
formella intagningskraven bjuds cirka dubbelt så många sökande till inträdesprovet som antalet 
studieplatser som ska fyllas. 
 
Sökandena bjuds in till provet i rangordning enligt poängantal från testningen av fysisk 
funktionsförmåga och ansökan och enligt grundutbildningsgrupp i relation till antalet sökande 
(grundutbildningsgrupp 1 och 2). 
 
Vad gäller grundutbildningsgrupp 3 bjuds alla sökande som avlagt yrkesexamen samt alla som 
sökt in genom antagningen beroende på prövning och som godkänts av Räddningsinstitutet in 
till urvalsprov.  
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Grundutbildningsgrupperna som används i urvalet är: 
Grupp 1. Personer med gymnasiets avgångsbetyg 
Grupp 2. Personer med yrkesinriktad grundexamen  
Grupp 3. Personer med yrkesexamen och personer som ansökt genom antagningen beroende 
på prövning 
 
A. Fysisk prestationsförmåga 
 
Urvalsprovet genomförs med sökandens samtycke och på eget ansvar vid Räddningsinstitutet i 
Kuopio. 12 minuters löptest, simkunnighetstest och fobitest är alla gallrande. Sökanden måste 
få godkänt i alla tester för att bli vald till utbildningen.  
 

1. 12 minuters löptest (0–1 p) 

De första alternativen för löptestet är sportplanens löparbana (utomhus) eller Kuopio-
hallens löparbana (inomhus). Om dessa alternativ inte är tillgängliga utförs löptestet på 
en lämplig plats utomhus. De inbjudna deltar i testerna på eget ansvar. 
 

 Minimikrav + ½ poäng + 1 poäng 

 
Distans som 
sprungits  

 
2800 meter 

 
2950 eller mer 

 
3100 eller mer 

 
2. Simkunnighetstest 

Kravet är 200 meter 4 minuter 45 sekunder. Ryggsim är förbjudet i testet. 
 

3. Fobitest 
– Höjdskräck 
– Klaustrofobi 

 
B. Psykisk lämplighet (1–10 p)  
 
I det psykiska testet ges sökandena totalt 1–10 poäng. För att bli vald till utbildningen måste 
sökanden få minst 3 poäng. Det psykiska testet är i kraft i 2 år för alla som deltagit i 
urvalsprovet, och under denna period kan testet inte tas om. 
 
5.4.5 Det slutliga valet  
 
I det slutliga valet nollas grundpoängen som påverkade inbjudan till urval med undantag av 
poängen från muskelkonditionstestet, och valet görs på basis av grundpoängen i 
muskelkonditionstestet + framgången i urvalsprovet (Muskelkonditionstest + 12 minuters 
löptest + psykiskt test).  
 
Studieplatserna delas ut enligt grundutbildningsgrupp och i rangordning enligt poängantalet i 
relation till antalet sökande så noggrant som det är möjligt med tanke på antalet sökande som 
blivit kvar.  
 
Då flera sökande har samma totala poängantal används följande prioritetsordning:  
 
 1. Om det sammanräknade poängantalet är det samma avgör  
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 det slutliga poängantalet för det psykiska testet. 
 
 2. Om poängantalet för det psykiska testet också är det samma avgör medeltalet 
för alla vitsord på avgångsbetyget. 
 
 3. Om poängantalet fortfarande är jämnt avgör den rangordning som testaren 
fastställt. 
 
Då flera sökande har samma totala poängantal i grundutbildningsgrupp 3 används följande 
prioritetsordning:  
 
 1. Om det sammanräknade poängantalet är det samma avgör det slutliga 
poängantalet för det psykiska testet. 
 
 2. Om poängantalet för det psykiska testet också är det samma avgör 
intressepoänget. 
 
 3. Om poängantalet fortfarande är jämnt avgör den rangordning som testaren 
fastställt. 

Innan det slutliga valet ber Räddningsinstitutet Skyddspolisen om en begränsad 
säkerhetsutredning på de personer som deltar i urvalsprovet. Detta baserar sig på 18 § i lagen 
om Räddningsinstitutet. Studerandeurvalet är villkorligt tills Räddningsinstitutet har fått 
polisens säkerhetsutredning och den konstaterats vara acceptabel.  

 
5.5. Ansökningstider och tidpunkt för inträdesprov för kurser som inleds 2018 
 
Kurs och kursens tidpunkt  Ansökningstiden upphör Urvalsprov 
      
BRANDMANSKURS 102–103  18.8.2017  9 –13.10.2017 
Termin 1: 08.01.2018–25.05.2018 
Termin 2: 06.08.2018–14.12.2018 
Termin 3: 07.01.2019–24.05.2019 
Test för fysisk kondition som är i kraft under denna ansökan har utförts mellan 18.12.2016 och 18.8.2017. 

      
BRANDMANSKURS 104–105  16.3.2018  14 –18.5.2018 
Termin 1: 06.08.2018–14.12.2018 
Termin 2: 07.01.2019–24.05.2019 
Termin 3: 12.08.2019–20.12.2019 
Test för fysisk kondition som är i kraft under denna ansökan har utförts mellan 16.7.2017 och 16.3.2018. 

 
Ansökningsblanketterna ska vara Räddningsinstitutet till handa senast kl. 15.00 på sista 
ansökningsdagen. 
 
I ansökan används Räddningsinstitutets ansökningsblankett. Till ansökan ska bifogas kopior på 
de skolbetyg som krävs samt en utredning över eventuellt deltagande i 
brandkårsverksamheten.  
 
En del av sökandena bjuds in till ett urvalsprov som ordnas på Räddningsinstitutet. Valet görs 
på basis av urvalsgrunderna för räddningsmanskursen. 
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Förfrågningar 
Studiesekreterare Pirjo Paldanius tfn 029 545 3490 
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6. NÖDCENTRALOPERATÖRSEXAMEN, 90 sp 
 

Nödcentraloperatörskurs 32 som börjar i augusti 2018 är en tvåspråkig kurs (finska-svenska). 
Kursens undervisningsspråk är finska och svenska, och således är det nödvändigt att behärska 
båda språk på en bra nivå. Kursens studier äger rum i Vasa, Kuopio och Tammerfors. 
Räddningsinstitutet anordnar kostnadsfri inkvartering och kostnadsfria måltider på 
Räddningsinstitutet i Kuopio och på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. I Vasa har ingen 
inkvartering anordnats, utan under den tiden ska varje studerande anordna sitt boende på egen 
hand och på egen bekostnad. Räddningsinstitutet bjuder dock på kostnadsfri lunch också under 
undervisningen som äger rum i Vasa. 
 
Indelningen mellan undervisningstiderna i Vasa, Tammerfors och Kuopio meddelas vid en 
senare tidpunkt. 
 
Kursen har 16 nybörjarplatser, och utbildningen börjas med minst 12 behöriga studerande. 
 
6.1 Utbildningsprogrammet för nödcentraloperatör  
 
Utbildningsprogrammet för nödcentraloperatör är en studiehelhet som planerats av 
Nödcentralsverket, Räddningsinstitutet och Polisyrkeshögskolan och som leder till 
nödcentraloperatörsexamen. Utbildningsprogrammet syftar till att operatörerna ska behärska 
sitt arbetsfält, som kräver professionell expertis. Studiernas omfattning är 90 studiepoäng (sp). 
 
Examen ger behörighet till heltidsanställning som nödcentraloperatör. 
Läs mer om yrkesområdet: www.112.fi. 
 
Nödcentraloperatörsexamen ger även studeranden behörighet att ansöka till brandbefälets 
utbildningsprograms utbildning för unga som leder till ingenjör (YH)-examen. 
 
6.2 Mål 
 
Målet med nödcentraloperatörsexamen är att de som avlagt examen 
 

• känner till de värderingar och bestämmelser som förpliktar och styr nödcentralens, 
räddningsväsendets, polisens samt social- och hälsovårdens myndigheters verksamhet, 
samt beaktar Nödcentralsverkets värderingar i all sin verksamhet 

• behärskar grunderna i hanteringen av räddnings-, polis- samt social- och 
hälsovårdsmyndigheternas uppgifter och deras särdrag på basis av inskaffade uppgifter 
om incidenter, samt kan beakta åtgärder som berör ovannämnda myndigheters 
arbetssäkerhet och samarbetsuppgifter   

• känner till räddningsväsendets, polisens samt social- och hälsovårdens riksomfattande 
verksamhetsprinciper 

• förstår nödcentralens och den individuella nödcentraloperatörens ställning och 
betydelse som tjänsteproducent inom branschen i samhället, samt ser fokus på kunden 
och individualitet som en del av sin etiska kompetens 

• förstår den betydelse som växelverkan och muntliga kommunikationsfärdigheter har i 
hanteringen av ett nödsamtal och i kommunikationen, samt kan iaktta sitt eget 
kommunikationsuppförande för att kunna utveckla och upprätthålla sina färdigheter i 
växelverkan 

http://www.112.fi/
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• behärskar användningen av de apparater som ingår i nödcentraloperatörens arbete, den 
teoretiska bakgrund som arbetet kräver, och de applikationer som behövs för att utföra 
arbetet 

• kan bemöta en människa i kris samt förstår betydelsen av psykisk kris- och eftervård 
• kan ta emot respons om sitt arbete för att kunna utveckla dess kvalitet, samt känner ett 

ansvar för sin professionella utveckling som en del av hela arbetsgemenskapens 
utveckling 

• förstår betydelsen av god fysisk kondition, är bekant med delområdena hos ett 
vidsträckt upprätthållande av arbetsförmågan, samt förstår handledningens och 
personalhälsovårdens betydelse i sitt arbete 

• kan agera i situationer som kräver livräddande första hjälpen och 
räddningsverksamhetens akuta åtgärder även utanför nödcentralen, samt kan 
identifiera säkerhetsrisker på förhand och ge instruktioner om akuta åtgärder. 

 
6.3 Utbildningsprogrammets struktur och innehåll 
I kursen ingår både teoretisk och praktisk undervisning: 
 
Grundstudier  
Finska,  
Engelska,  
Hälsofostran och fysisk fostran,  
Inledning i utbildningsprogrammet 
 
Yrkesstudier  
Professionella kommunikationsfärdigheter och färdigheter i växelverkan,  
Professionella basfärdigheter,  
Nödcentralsverksamhet: simulationsinlärning,  
Nödcentralsverksamhet: inlärning i arbetet,  
Räddningsväsendets uppgifter på nödcentralen,  
Hälsoväsendets uppgifter på nödcentralen,  
Polisväsendets uppgifter på nödcentralen,  
Socialväsendets uppgifter på nödcentralen,  
Bedömning av kompetens 
 
Utbildningens tyngdpunktsområden är heltäckande behandling av larmmeddelanden från 
mottagandet av nödsamtal till handledning och rådgivning av kunderna. Studierna äger rum vid 
Räddningsinstitutet i Kuopio och vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, medan inlärningen i 
arbetet sker runt om i landet på nödcentraler och hos olika samarbetsmyndigheter. 
 

 
6.4. Ansökningsförfarande och antagning av studerande 
 
6.4.1 Urvalsgrunder för nödcentraloperatörutbildningen och ansökan till kursen 
 

En sökande kan antas till utbildningsprogrammet som leder till nödcentraloperatörsexamen om 
hen 

1) är minst 18 år gammal då studierna inleds 

2) har avlagt följande innan ansökningstiden går ut: 
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a) gymnasiets hela lärokurs (sökandena använder gymnasiets avgångsbetyg i sin 
ansökan) 

b) studentexamen (sökandena använder gymnasiets avgångsbetyg eller 
examensbetyget för en yrkesinriktad grundexamen i sin ansökan) 

c) yrkesinriktad grundexamen eller en motsvarande tidigare examen, eller 

d) yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller en motsvarande tidigare 
examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 

3) är lämplig beträffande hälsotillståndet och i övrigt med tanke på korrekt skötsel av 
nödcentraloperatörens arbete: klarar av långvarigt sittarbete och oavbrutet skiftesarbete som 
innehåller nattskift 

4) godkänts i utbildningsprogrammets urvalsprov. 
 
Ansökningsblanketterna ska vara Räddningsinstitutet till handa senast kl. 15.00 på sista 
ansökningsdagen. 
 
I ansökan används Räddningsinstitutets ansökningsblankett. Ansökningsblanketter fås från 
studiebyrån och på läroanstaltens webbplats: www.pelastusopisto.fi. En kopia av 
examensbetyget ska bifogas ansökan. Innan ansökningstiden går ut ska sökanden ha ett 
officiellt examensbetyg för att ansöka till utbildningen. 
 

Man kan även anta en person till utbildningsprogrammet för nödcentraloperatör som inte har 
den krävda grundutbildningen som nämns ovan men som i övrigt enligt Räddningsinstitutets 
bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.  

I antagning beroende på prövning undersöker och bedömer alltså Räddningsinstitutet 
sökandens lämplighet för studierna och besluter om sökanden ska bjudas in till urvalsprov.   

Ansökningsanvisningar för s.k. antagning beroende på prövning anges i stycke 8. Sökande med 
en examen som ger behörighet kan inte ansöka genom antagningen beroende på prövning. 

 
6.4.2 Inbjudan till urvalsprov 
 
Bland dem som uppfyller de formella intagningskraven bjuds cirka dubbelt så många sökande 
till inträdesprovet som antalet studieplatser som ska fyllas.  
 
Sökandena (grundutbildningsgrupp 1 och 2) bjuds in till provet i rangordning enligt poängantal 
från ansökan och enligt grundutbildningsgrupp i relation till antalet sökande. 
 
Vad gäller grundutbildningsgrupp 3 bjuds alla sökande som avlagt yrkesexamen samt alla som 
sökt in genom antagningen beroende på prövning och som godkänts av Räddningsinstitutet in 
till urvalsprov.  
 
Grundutbildningsgrupperna som används i urvalet är: 

Grupp 1. Personer med gymnasiets avgångsbetyg 
Grupp 2. Personer med yrkesinriktad examen 

http://www.pelastusopisto.fi/
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Grupp 3. Personer med yrkesexamen eller personer som ansökt genom 
antagningen beroende på prövning 
 
6.4.3 Poängsättning av ansökningarna  
 
Sökandens poäng räknas på basis av medeltalet av alla ämnen i examensbetyget. 
 

1. Medeltal på alla ämnen på betyget (0–7 p) 
Ett enkelt medeltal räknas ut på alla numeriska vitsord på avgångs- eller examensbetyget, 
inbegripet det eventuella lärdomsprovet (om ett numeriskt vitsord getts). Om examensbetyget 
innehåller ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg räknas medeltalet på avgångsbetyget. 
Sökande med yrkesexamen får inga poäng för sitt medeltal. 
 
Om sökanden har fler än en examen får hen själv bestämma med vilken examen hen ansöker 
till utbildningen. 
Man kan inte ansöka till utbildningen med en yrkeshögskole- eller universitetsexamen. 
 
Medeltalet på alla ämnen i avgångsbetyget poängsätts enligt följande: 
 

Vitsordsskala 4–10 Vitsordsskala 1–5 Vitsordsskala 1–3 Poäng 

6,10 – 6,54 2,10 – 2,44 1,26 – 1,46 1 

6,55 – 7,04 2,45 – 2,84 1,47 – 1,70 2 

7,05 – 7,54 2,85 – 3,24 1,71 – 1,94 3 

7,55 – 8,04 3,25 – 3,64 1,95 – 2,18 4 

8,05 – 8,54 3,65 – 4,04 2,19 – 2,42 5 

8,55 – 9,04 4,05 – 4,44 2,43 – 2,66 6 

9,05 – 4,45 – 2,67 –  7 

 
Poängsättning för personer som ansökt med yrkesexamen eller ansökningar som godkänts i 
antagningen beroende på prövning 
 
Personer som ansökt med yrkesexamen och personer som bjudits till inträdesprov på basis av 
prövning poängsätts inte. Vad gäller grundutbildningsgrupp 3 bjuds alla sökande som avlagt 
yrkesexamen samt alla som sökt in genom antagningen beroende på prövning och som 
godkänts av Räddningsinstitutet in till urvalsprov.   
 
6.4.4 Urvalsprovet som ordnas på Räddningsinstitutet 
 
I urvalsprovet ingår ett psykiskt test, ett skriftligt test, ett prov som testar datatekniska 
färdigheter och ett språkprov. Dessa poängsätts enligt följande: 

 
1. Psykiska testet (1–10 p) 

I det psykiska testet ges sökandena totalt 1–10 poäng. För att bli vald till utbildningen måste 
sökanden få minst 3 poäng. Det psykiska testet är i kraft i 2 år för alla som deltagit i 
urvalsprovet, och under denna period kan testet inte tas om. 
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2. Språkprovet 
Sökandenas språkkunskaper (finska, svenska och engelska) testas i samband med urvalsprovet. 
Proven i svenska och finska är gallrande. 
 
Prov i svenska (godkänt/underkänt) 
Provet är gallrande och i det här provet deltar sökandena med finskspråkig skolbildning. I 
provet måste sökanden uppnå kunskaper som motsvarar goda kunskaper i statsförvaltningens 
språkexamen (språklagen 423/2003). Provet innehåller proven i teori och hörförståelse samt en 
muntlig intervju. Personerna som i enlighet med språklagen har ett intyg över åtminstone goda 
kunskaper i statsförvaltningens språkexamen i svenska behöver inte delta i provet i svenska 
språket. 
 
Prov i finska (godkänt/underkänt) 
Provet är gallrande och i det här provet deltar sökandena med svenskspråkig skolbildning. I 
provet måste sökanden uppnå kunskaper som motsvarar goda kunskaper i statsförvaltningens 
språkexamen (språklagen 423/2003). Provet innehåller proven i teori och hörförståelse samt en 
muntlig intervju. Personerna som i enlighet med språklagen har ett intyg över åtminstone goda 
kunskaper i statsförvaltningens språkexamen i finska behöver inte delta i provet i finska 
språket. 
 
Prov i engelska (0-2 p.) 
Syftet med provet är att utreda utgångsnivån för kursens språkundervisning. Provet består av 
läsförståelse av allmänspråk samt struktur- och vokabulärtest. Av språkprovet i engelska kan 
sökandena få högst 2 poäng. Provet är inte gallrande. 
 

3. Skriftligt prov (0–6 p) 
Syftet med provet är att bedöma sökandenas studiemotivation och deras förutsättningar att 
arbeta som nödcentraloperatör.  Frågorna i det skriftliga provet baserar sig på följande 
material: 
 
- Den gällande lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) 

- Statsrådets gällande förordning om nödcentralsverksamhet (877/2010) 

 

- Castren, Helveranta, m.fl. 2012. Ensihoidon perusteet, SPR,  

kapitel 1.2 Hätäkeskustoiminta (endast stycken 1.2.1–1.2.5) och  

kapitel 1.10 Viranomaisjohtoiset tilanteet (i sin helhet). 

 

- Nödcentraloperatörkursens läroplan, kapitel 1–5 

 https://www.pelastusopisto.fi/lukuvuoden-aikataulut/opetussuunnitelmat/ 

OBS: gäller endast läroplanen för kursen du söker till! 

 

- Nödcentralsverkets webbplats, www.112.fi  

Delar: ”Nödnumret 112”, ”Nödcentralsverket” och ”Framtiden” 

 

Provet bedöms med skalan 0–6. För att får 1 poäng krävs att 50 % av svaren är rätt. 

 

4. Prov som testar grundläggande datatekniska färdigheter (0–3 p) 

http://www.112.fi/
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I nödcentraloperatör ens arbete krävs goda datatekniska färdigheter. Testet kartlägger dessa 

färdigheter. 

 

Dessutom innehåller urvalsprovet en intervju med Räddningsinstitutets lärare som inte 

poängsätts separat. I samband med intervjun utreds sökandens studieberedskap och 

lämplighet för yrket. 

 

6.4.5 Det slutliga valet 
 
I det slutliga valet nollas grundpoängen som påverkade inbjudan till urval och valet görs på 
basis av framgången i urvalsprovet (psykiskt test + språktest + skriftligt test + prov som testar 
grundläggande datatekniska färdigheter). 
 
Studieplatserna delas ut enligt grundutbildningsgrupp och i rangordning enligt urvalsprovet i 
relation till antalet sökande så noggrant som det är möjligt med tanke på antalet sökande som 
blivit kvar. 
 

Innan det slutliga valet ber Räddningsinstitutet Skyddspolisen om en begränsad 
säkerhetsutredning på de personer som deltar i urvalsprovet. Detta baserar sig på 18 § i lagen 
om Räddningsinstitutet. För studerande som utför sin praktik vid Nödcentralsverket krävs en 
begränsad säkerhetsutredning. Studerandeurvalet är villkorligt tills Räddningsinstitutet har fått 
polisens säkerhetsutredning och den konstaterats vara acceptabel.  

 

 Då flera sökande har samma totala poängantal används följande prioritetsordning:  

 
1. Om det sammanräknade poängantalet är det samma avgör det slutliga poängantalet för det 
psykiska testet. 
 
2. Om poängantalet för det psykiska testet också är det samma avgör medeltalet för alla vitsord 
på avgångsbetyget. 
 
3. Om poängantalet fortfarande är jämnt avgör den rangordning som testaren fastställt. 
 
I grundutbildningsgrupp 3 avgör det psykiska testets slutliga poängantal. Om poängantalet 
fortfarande är jämnt avgör den rangordning som testaren fastställt. 
  
 
 
6.5. Ansökningstider och tidpunkt för inträdesprov för nödcentraloperatörskurs 32 
   
Kurs och kursens tidpunkt  Ansökningstiden upphör Urvalsprov 
 
NÖDCENTRALOPERATÖRSKURS 32 19.1.2018  19–21.3.2018 
Termin 1: 06.08.2018 – 14.12.2018 
Termin 2: 07.01.2019 -  24.05.2019 
Termin 3: 12.08.2019 – 20.12.2019 
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Ansökningsblanketterna ska vara Räddningsinstitutet till handa senast kl. 15.00 på sista 
ansökningsdagen. I ansökan används Räddningsinstitutets ansökningsblankett. Till ansökan ska 
bifogas kopior på de skolbetyg som krävs. En del av sökandena bjuds in till ett urvalsprov som 
ordnas på Räddningsinstitutet.  
 
Frågor riktas till: 
Studiesekreterare Pirjo Paldanius   tfn 029 545 3490 
Lärare Toni Alatalo    tfn 029 545 3441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

7. UNDERBEFÄLSEXAMEN, 60 sp 
 
7.1 Utbildningsprogrammet för underbefäl  
 
Den yrkesinriktade grundutbildningen för underbefäl inom räddningsväsendet utgörs av den 
två terminer långa underbefälskursen. Examen omfattar 60 studiepoäng. 
 
Avlagd underbefälsexamen ger formell behörighet att söka räddningsväsendets 
underbefälstjänster. Examen ger även studeranden behörighet att ansöka till ingenjör (YH), 
examensprogrammet för brandbefäl inom vuxenutbildningen.  
 
Den nya läroplanen för underbefälsexamen baserar sig på uppfattningen om underbefälets allt 
mångsidigare uppgifter inom det regionala räddningsväsendet.   
 
7.2 Mål 
 

Utvecklande förebyggare av olyckor 
De som har avlagt examen  
– förstår betydelsen av räddningsverkets målmedvetna arbete för att förebygga olyckor för att 
utveckla medborgarnas och samhällets säkerhet 
– kan planera, leda och genomföra säkerhetsutbildning i enlighet med olika kundgruppers 
behov 
– kan utföra myndighetstillsyn av de sedvanliga tillsynsobjekten samt vägleda dessa objekts 
invånare, aktörer och personal i att självständigt iaktta säkerheten  
– vet vilka av myndighetstillsynens genomförandesätt och principer ligger på 
räddningsmyndighetens ansvar 
– kan uppmuntra och motivera personalen de leder till att förebygga olyckor 
– kan utbilda sin personal i de kunskaper och färdigheter som förebyggande av olyckor kräver 
– förstår funktionen och betydelsen av strukturella lösningar och olika 
brandsäkerhetsanordningar i olyckssituationer med tanke på räddningsmanskapets 
arbetssäkerhet och räddningsverksamhetens taktik 
– kan vägleda, ge råd och styra medborgare i lösningar som den strukturella brandsäkerheten 
kräver och i frågor beträffande skyddsrum för vanliga byggnadstyper 
– känner till de grundläggande riktlinjer enligt vilka räddningsverken förbereder sig på 
störningar i normala förhållanden samt på undantagsförhållanden.  
 
En effektiv ledare av räddningsverksamheten 
De som har avlagt examen 
– behärskar de viktigaste tekniska arbetsredskapen som används inom räddningsarbetet så att 
de vid behov kan undervisa och leda andra i att använda dem 
– de kan leda en räddningsenhet i en olyckssituation och är medvetna om enhetens 
prestationsförmåga 
– känner till principerna för att leda en räddningspluton 
– känner till principerna för stabsarbete samt olika samarbetsmyndigheters uppgifter och deras 
samarbete i olyckssituationer. 
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En personaldirektör som upprätthåller personalens energi i arbetet 
De som har avlagt examen 
 – vet hur man utför bra och resultatrik personalledning i arbetsgemenskapen 
– förstår vilken betydelse arbetshälsa har för arbetsgemenskapens resultat 
– är medvetna om betydelsen av självledning inom ledarskap och kan använda respons för att 
utveckla sitt ledarskap 
– behärskar de viktigaste förvaltningsuppgifterna som krävs av underbefäl 
– kan utbilda skiftesarbetare, frivillig personal och deltidspersonal samt fungera som 
säkerhetsutbildare för medborgare. 
 
Övriga mål 
De som har avlagt examen 
– känner till avtalsbrandkårernas betydelse som tjänsteproducent inom räddningsväsendet 
– är beredda att bygga upp ett gott samarbete med den frivilliga personalen och 
deltidspersonalen. 
 
7.3 Ansökningsförfarande och antagning av studerande 
 
7.3.1 Urvalsgrunder för underbefälskursen och ansökan till kursen 
 

En sökande kan antas till utbildningsprogrammet som leder till underbefälsexamen om hen: 

1) har avlagt räddningsmannaexamen eller en motsvarande examen i enlighet med 
bestämmelser och föreskrifter som var i kraft tidigare vid en läroanstalt inom 
räddningsväsendet, eller som i övrigt enligt Räddningsinstitutets bedömning har tillräckliga 
kunskaper och färdigheter för studierna 

2) är lämplig beträffande hälsotillståndet och i övrigt med tanke på skötseln av yrkesområdets 
uppgifter 

3) godkänts i ifrågavarande utbildningsprograms urvalsprov, och 

4) har rätt att köra ett fordon av klass C. 

Man kan även anta en person till utbildningsprogrammet för underbefäl som inte har den 
krävda grundutbildningen som nämns ovan om hen i övrigt enligt Räddningsinstitutets 
bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Ansökningsanvisningar för 
s.k. antagning beroende på prövning anges i stycke 8.  

 
 Fysisk lämplighet som förutsätts för underbefälsuppgifter 
 
Sökanden måste bevisa fysisk lämplighet som förutsätts för underbefälsuppgifter med ett 
utlåtande från en testplats som utnämnts av Räddningsinstitutet (bilaga 1). Sökanden ska 
genomgå testningen av fysisk funktionsförmåga på egen bekostnad och på eget ansvar innan 
hen ansöker till utbildningen. 
 
Testplatserna skickar testresultaten direkt till läroanstalten. Testet är i kraft i åtta (8) månader. 
Testet ska vara i kraft på ansökningstidens sista dag. 
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I det fysiska lämplighetstestet ingår följande delar: 
 

Delprestation: Minimikrav: 

 
Situps (gånger/60 s) 

 
29 gånger 

 
Armhävningar (motgrepp) 

 
5 gånger 

 
Bänkpress (45 kg/60 s) 

 
18 gånger 

 
Knäböj (45 kg/60 s)  

 
18 gånger 

 
Dessutom ska sökandena som bjudits till urvalsprov delta i ett 12 minuter långt löptest i 
samband med urvalsprovet. Minimikravet för löptestet är 2 600 meter/12 minuter.  
 
De som fått godkänt i det fysiska lämplighetstestet ska lämna in sina skriftliga ansökningar till 
kursen senast klockan 15.00 på den sista ansökningsdagen. Man ska inte lämna in sin ansökan 
om man inte fått godkänt i det fysiska testet. Ansökan kan inte lämnas in via e-post. 
 
 
Arbetserfarenhet inom räddningsbranschen 
 
I det slutliga valet poängsätts arbetserfarenhet inom branschen som skaffats efter 
räddningsmanna- eller motsvarande examen på följande sätt: 
 
3–5 år  1 poäng 
över 5 år  2 poäng. 
 
Som arbetserfarenhet inom branschen räknas heltidsarbete som brandman eller 
ambulansförare på ett räddningsverk eller i andra motsvarande uppgifter som kräver 
räddnings- eller brandmannaexamen. Arbetserfarenheten räknas ända till sista 
ansökningsdagen.  
 
Då heltidstjänst beräknas beaktas endast perioder av minst en (1) månad (över 20 h/vecka). 
Deltidsarbete beaktas inte.  
 
I antagningen beroende på prövning får sökandena inga poäng för arbetserfarenhet. 
 
I ansökan används Räddningsinstitutets ansökningsblankett. Till ansökan ska bifogas kopior på 
de skolbetyg som krävs, arbetsintyg eller matrikelutdrag, samt läkarutlåtandet om godkänd 
testning (s.k. T-blankett) i original om testplatsen inte skickar läkarutlåtandet direkt till 
läroanstalten tillsammans med muskelkonditionstestet. 
 
Testplatserna som utför test av fysisk funktionsförmåga finns i slutet av denna handbok (bilaga 
1). 
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7.3.2 Urvalsprov  
 
Alla sökande som uppfyller de formella ansökningskriterierna och som fått godkänt i det fysiska 
lämplighetstestet kallas till urvalsprovet. Provtillfället består av fyra delar. 
 

1. 12 minuters löptest 
 
Testet utförs i början av urvalsprovet. De första alternativen för löptestet är sportplanens 
löparbana (utomhus) eller Kuopio-hallens löparbana (inomhus). Om dessa alternativ inte är 
tillgängliga utförs löptestet på en lämplig plats utomhus. De inbjudna deltar i testerna på eget 
ansvar. De som bjuds in till urvalsprovet bör beakta detta då de packar sina idrottskläder. 
Löptestets minimikrav är 2 600 meter och testet är gallrande, d.v.s. minimigränsen måste 
överskridas. Sökanden deltar i testet på eget ansvar. 
 

2. Skriftligt prov (0–6 p) 
 
Syftet med provet är att bedöma nivån på sökandenas yrkeskunskaper, deras studiemotivation 
samt beredskap att studera för förmansuppgifter. Provet poängsätts med 
0–6 poäng.   
 
Frågorna i det skriftliga provet baserar sig på följande litteratur: 
 

Jari Salminen, 2006. Uuden esimiehen kirja 
Talentum Oy, ISBN 952-14-1103-1 

  

 Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia  
 Strategin finns på adressen nedan: 

http://www.pelastustoimi.fi/download/41800_pelastustoimen-turvallisuusviestinnan-strategia-22-5-2012.pdf 

 
Hyttinen Veli, Tolonen Pertti, Väisänen Timo, 2008. Palofysiikka.  
SPEK 

  
3. Datatekniska färdigheter (0–2 p) 

 
Syftet med provet är att bedöma sökandens databehandlingsfärdigheter med de vanligaste 
kontorsprogrammen (Word, Excel, PowerPoint, Office version 2016) samt 
informationssökningsfärdigheter på webben. I provet ska man söka information på webben och 
bearbeta den enligt anvisningarna (rätt information, rätt format). Den redigerade filen ska 
sparas och lämnas in enligt anvisningarna. 
 

4. Psykisk lämplighet (1–5 p) 
 
Sökandens psykiska lämplighet för förmansuppgifter testas. Deltagarna ges 1–5 poäng för 
testet, och för att bli antagna till utbildningen måste sökandena få minst två (2) poäng. 
 

http://www.pelastustoimi.fi/download/41800_pelastustoimen-turvallisuusviestinnan-strategia-22-5-2012.pdf
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7.3.3. Det slutliga valet 
 
Studerandena väljs i den rangordning som fastställs på basis av de sammanlagda poängen för 
arbetserfarenhet och urvalsprovet. 
 
Då flera sökande har samma totala poängantal används följande prioritetsordning:  
 
1. Om det sammanräknade poängantalet är det samma avgör det slutliga poängantalet för det 
psykiska testet. 
 
2. Om poängantalet för det psykiska testet också är det samma avgör poängantalet för 
urvalsprovets skriftliga prov. 
 
3. Om poängantalet fortfarande är jämnt avgör den rangordning som testaren fastställt. 

 

Innan det slutliga valet ber Räddningsinstitutet Skyddspolisen om en begränsad 
säkerhetsutredning på de personer som deltar i urvalsprovet. Detta baserar sig på 18 § i lagen 
om Räddningsinstitutet. Studerandeurvalet är villkorligt tills Räddningsinstitutet har fått 
polisens säkerhetsutredning och den konstaterats vara acceptabel.  

 
7.4  Ansökningstider och tidpunkt för inträdesprov för kurser som inleds 2018 
 
Kurs och kursens tidpunkt  Ansökningstiden upphör Urvalsprov 
     
UNDERBEFÄLSKURS 43  23.2.2018  16 –17.4.2018  
Termin 1: 06.08.2018–14.12.2018 
Termin 2: 07.01.2019–24.05.2019 
______________________________________________________________________________ 
 
Test för fysisk kondition som är i kraft under denna ansökan har utförts mellan 23.6.2017 och 
23.2.2018. 
 
Ansökningsblanketterna ska vara Räddningsinstitutet till handa senast kl. 15.00 på sista 
ansökningsdagen. 
 
Frågor riktas till: 
 
Studiesekreterare Pirjo Paldanius  tfn 029 545 3490 
 
Äldre lärare Kimmo Vähäkoski  tfn 029 545 3412 
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8. ANTAGNING BEROENDE PÅ PRÖVNING FÖR RÄDDNINGSMANNA-, 
NÖDCENTRALOPERATÖRS- OCH UNDERBEFÄLSEXAMINA 
 
Man kan även anta en person till räddningsmanna-, nödcentraloperatörs- och 
underbefälsexamen som inte har den grundutbildning som krävs i 18 § i lagen om 
Räddningsinstitutet (2006) men som i övrigt enligt Räddningsinstitutets bedömning har 
tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.  
Ansökningen görs på en blankett för antagning beroende på prövning som fås på 
Räddningsinstitutets studiebyrå eller webbplats. Till blanketten bifogas kopior av studie- och 
arbetsintyg samt de dokument som sökanden hänvisar till i sin ansökan.   
 
Du kan ansöka genom antagningen beroende på prövning om du t.ex.  

(1) avlagt din examen utomlands 

(2) inte har en examen som ger rätt att söka till utbildningen  

Om sökandens modersmål inte är finska eller svenska ska hen med ansökan bifoga ett intyg på 
en allmän språkexamen i finska. För att avlägga räddningsmanna- och underbefälsexamen krävs 
minst ett vitsord på mellannivå i finska språket (kompetensnivå 3–4), och för 
nödcentraloperatörsexamen krävs ett vitsord på högre nivå (kunskapsnivå 5–6).  Ytterligare 
information om språkexamina finns på sidan www.oph.fi (Fostran, utbildning och examina – 
Språkexamina – Allmänna språkexamina). På Utbildningsstyrelsens webbplats finns också 
information om platserna, tidpunkterna och prisen för examina. 

Om man avlagt sin examen utomlands ska man med förutom en kopia av examensintyget även 
bifoga en finsk översättning på intyget som översatts av en auktoriserad översättare. 

De som ansöker till räddningsmanna- och nödcentraloperatörskursen, observera: om du inte 
ännu slutfört dina studier vid gymnasiet eller din yrkesinriktade examen ska du först slutföra 
din examen, och sedan kan du ansöka till utbildningen genom det normala 
ansökningsförfarandet. Sökande med en examen som ger behörighet kan inte ansöka genom 
antagningen beroende på prövning. 

 

8.1 Ansökningsprocessen 

1. De som söker genom antagningen beroende på prövning ska skicka in sin ansökan till 
Räddningsinstitutets studiebyrå innan ansökningstiden gått ut. 

2. Om läroanstalten godkänner ansökan ska de som söker till räddningsmanna- och 
underbefälsexamen omedelbart se till att genomföra det fysiska test som fastställs i 
grunderna för antagning av studerande för ifrågavarande examen. Sökanden ska skicka 
intyg på att hen fått godkänt i ifrågavarande test till Räddningsinstitutets studiebyrå så 
att det är framme senast den sista vardagen innan urvalsprovet. 

3. Sökanden deltar i urvalsprovet. 

De som genom antagning beroende på prövning söker till  
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– räddningsmannaexamen väljs på basis av urvalsprovet (förutsatt att de fått godkänt i 
testet för fysisk funktionsförmåga) 

– underbefälsexamen väljs på basis av urvalsprovet (förutsatt att de fått godkänt i testet för 
fysisk funktionsförmåga) och 

– nödcentraloperatörsexamen väljs på basis av urvalsprovet. 

 

Bedömning av ansökningar 

Räddningsinstitutet undersöker och bedömer alltså sökandens lämplighet för studierna och 
besluter om sökanden ska bjudas in till urvalsprov.  I bedömningen av ansökningar beaktas 
förutom allmän studieaktivitet även följande kriterier: 

 
Räddningsmannaexamen:  
 

1. Sökanden har innehaft en tjänst hos räddningsverkets som (icke-behörig) heltidsanställd 
i minst tre år. 

 
Som arbetserfarenhet beaktas allt heltidsarbete hos räddningsverket, t.ex. som 
brandman, som utrustningsskötare eller med uppgifter inom sjuktransporten. 
 
ELLER OM 

2. Sökanden har avlagt en examen på andra stadiet utomlands som ger formell behörighet 
 

Underbefälsexamen: 
 

Sökanden har innehaft en manskaps- eller underbefälstjänst hos räddningsverkets eller 
t.ex. industribrandkåren som (icke-behörig) heltidsanställd i minst tre år, och sökanden 
har minst en examen som ger behörighet i prehospital akutsjukvård på basnivå i 
enlighet med förordning 340/2011. 
 
Bedömningen av ansökningen siktar på att utreda om sökanden genom sin 
arbetserfarenhet fått tillräckliga kunskaper och färdigheter som behövs för 
underbefälsstudierna. De som söker genom antagningen beroende på prövning får inga 
poäng för arbetserfarenhet.  

 
I räddningsmanna- och nödcentraloperatörsexamen utgör de som Räddningsinstitutet godkänt 
och som sökt genom antagning beroende på prövning eller med yrkesexamen den tredje 
grundutbildningsgruppen. Studerandena i grundutbildningsgrupp 3 väljs på basis av framgång i 
urvalsprovet i förhållande till antalet sökande.  
 
Kontakta studiebyrån om du tänker söka genom antagningen beroende på prövning  
tfn 029 545 3490  
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9. EXAMEN FÖR BRANDBEFÄL INOM RÄDDNINGSBRANSCHEN (YH), 240 SP  
     
Examen för brandbefäl inom räddningsbranschen (YH) ger beredskap för chefs- och 
ledarskapsuppgifter i organisationer inom säkerhetsbranschen samt för krävande 
expertuppdrag som förutsätter stark tillämpad yrkeskompetens både på nationell och 
internationell nivå. Examens tyngdpunkter ligger på räddningsverksamhetens 
ledarskapsfärdigheter, riskhantering och säkerhetsledarskap samt förebyggande av och 
förberedelser för olyckor. Dessutom ger examen beredskap för god förvaltning och 
personalledning. De som avlagt examen kan identifiera och utvärdera risker som hör ihop med 
olika aktiviteter och välja rätt riskhanteringsmetoder samt fungera som samordnande 
myndighet. Examen stärker expertisen inom förebyggande av och förberedelser för olyckor. De 
som avlagt examen kan planera och utföra räddningsverksamhet. De behärskar de 
förvaltningsuppgifter som hör till räddningsmyndigheten och beaktar de viktigaste normerna 
och grunderna i god förvaltning. De som avlagt examen kan kommunicera målmedvetet och är 
aktiva inom samarbetet med intressentgrupper. De har god beredskap för livslångt lärande. 
 
9.1. Examens struktur och innehåll 
 
Examen består av grundstudier, yrkesstudier (gemensamma och fördjupade), fritt valbara 
studier, praktik och lärdomsprov. 
 
Syftet med grundstudierna är att ge studerandena en omfattande överblick över ifrågavarande 
uppgiftsområdes ställning och betydelse i samhället, arbetslivet och på internationell nivå, 
orientera studeranden i ifrågavarande uppgiftsområdes allmänna teoretiska grunder och 
kommunikation, samt att ge dem de språkkunskaper som avses i lagen om de språkkunskaper 
som krävs av offentligt anställda (424/2003) och statsrådets förordning om bedömning av 
kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003). 
 
Målet för yrkesstudierna är göra studeranden förtrogen med de centrala problemkomplexen 
och tillämpningarna inom ifrågavarande uppgiftsområde samt med de vetenskapliga grunderna 
för dem, så att studeranden efter slutförd utbildning självständigt kan arbeta i 
sakkunniguppgifter inom uppgiftsområdet och som företagare samt delta i utvecklingen av 
arbetsgemenskapen. Syftet med de alternativa yrkesstudierna är att utvidga och fördjupa 
studerandens kompetens som byggts upp i de gemensamma yrkesstudierna i de 
ämnesområden som studeranden själv väljer. Studeranden kan gå över till de fördjupade 
yrkesstudierna efter att hen avlagt studieperioderna i de gemensamma yrkesstudierna. 
Anmälningen till de fördjupade yrkesstudierna görs under terminen innan studierna börjar. 
 
Syftet med de fritt valbara studierna är att ge studeranden möjligheten att utvidga sin examen 
genom att välja studier på högskolenivå enligt eget intresse från den egna eller någon annan 
yrkeshögskolas eller ett universitets studieutbud. 
 
Målet för praktiken är att under handledning göra 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. Studeranden kan inleda sin praktik efter att 
hen avlagt alla de gemensamma yrkesstudierna. 
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Målet för lärdomsprovet är att utveckla och visa studerandens förmåga att tillämpa sina 
kunskaper och färdigheter i praktiska expertuppgifter i anslutning till yrkesstudierna. Samtidigt 
övas informationssökning, lösning av praktiska problem, rapportering i arbetet samt 
systematisk och målmedveten utveckling av räddningsväsendet.  
 
 
9.2. Examens mål 
 
A. Grundstudier 
 
Målet är att de som avlagt examen 

 kan agera ändamålsenligt i kommunikationssituationer med räddningsbranschen och 
det övriga arbetslivet 

 kan skriva dokument och andra situationsanpassade texter vars språk är av hög kvalitet 

 kan kommunicera som en expert på ett strukturerat, förståeligt och övertygande sätt  

 kan använda finska och engelska i enlighet med räddningsbranschens 
rekommendationer och praxis 

 behärskar matematisk-naturvetenskapliga metoder så att de kan lösa matematiska 
problem beträffande förebyggande av brand, riskhantering, ledning av 
räddningsverksamhet samt olyckor med farliga ämnen  

 kan tillämpa teori inom fysik och kemi i praktiken. 
 

B. Yrkesstudier 
 
Förebyggande av olyckor 
 
Målet är att de som avlagt examen 

 förstår vilken betydelse förebyggandet av olyckor har för samhällets säkerhet 

 har tagit till sig en strukturerad helhetsbild av de olika delområdena av arbetet för att 
förebygga olyckor (riskhantering, strukturell brandsäkerhet, tillsyn, anordningar, 
brandundersökning, miljösäkerhet, bildning och rådgivning)  

 känner till olika typer av olyckor så att de kan välja de bekämpningsmetoder som 
förutsätts för en effektiv och säker räddningsverksamhet, och kan leda 
räddningsverksamheten genom att tillämpa dessa metoder 

 förstår hur kunskapen inom de olika områdena inom förebyggandet av olyckor kan 
utnyttjas i räddningsverksamheten 

 kan tillämpa de viktigaste bestämmelserna i sitt kundfokuserade tillsyns- och 
rådgivningsarbete. 

 
Räddningsverksamhet 
 
Målet är att de som avlagt examen 

 känner till räddningsmannens grundläggande kunskaper och färdigheter 

 är medveten om arbetssäkerhetens betydelse i yrken inom räddningsbranschen 

 känner till olika typer av olyckor så att de kan välja de bekämpningsmetoder som 
förutsätts för en effektiv och säker räddningsverksamhet, och kan leda 
räddningsverksamheten genom att tillämpa dessa metoder 
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 känner till bekämpningsmetoder och -taktik för farliga ämnen så att de kan leda en 
räddningsenhet och räddningspluton i olyckor med farliga ämnen 

 känner till räddningsverksamhetens organisationsstruktur och får god beredskap i att 
leda räddningsverksamhet. 

 
 
Förvaltning och ledarskap 
 
Målet är att de som avlagt examen 

 känner till den offentliga förvaltningens organisation och uppgifter samt 
räddningsväsendets ställning som en del av den offentliga förvaltningen 

 blir beredda att sköta räddningsväsendets viktigaste förvaltnings- och ekonomiuppgifter 
samt tar till sig principerna för god förvaltning och betydelsen av planering 

 är motiverade att hela tiden utveckla sitt eget ledarskap 

 förstår personalledningens betydelse i arbetsgemenskapen samt känner till de centrala 
delområdena inom personalledning 

 får en heltäckande bild av beredskap på olika förvaltningsnivåer 

 känner till beredskapssystemet och kan utnyttja systemet i sina kommande uppgifter. 
 
9.3 Ansökningsförfarande och antagning av studerande, dagsstudier 
 
Examen för brandbefäl inom räddningsbranschen (YH) dagsstudier ingår inte i den 
gemensamma ansökan. Ansökningstiden för utbildningen som börjar i augusti 2018 är 19.3–
13.4.2018. 
 
För att kunna söka till examen för brandbefäl inom räddningsbranschen (YH) dagsstudier ska 
sökanden minst ha avlagt någon av följande:  

 gymnasiets lärokurs eller studentexamen eller  

 yrkesinriktad grundexamen eller  

 yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen i enlighet med lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning eller  

 utländsk utbildning som berättigar till högskolestudier. 
Man kan inte ansöka till utbildningen med en högskoleexamen. 
 
Sökanden ska dessutom ha B-körkort då studierna börjar. 
 

Studerandena väljs på basis av det totala poängantalet från urvalsprovet och arbetserfarenhet 
inom räddningsväsendet/en nödcentral.  
Det maximala antalet poäng är följande:  
Urvalsprov       85 poäng  
Arbetserfarenhet från räddningsväsendet/nödcentral  15 poäng  
Totalt       100 poäng  
 
Valet är villkorligt tills skolbetygen och arbetsintygen samt B-körkortets giltighet har 
kontrollerats. Yrkeshögskolan kan upphäva valet om intygen inte skickas in inom utsatt tid eller 
om sökanden angett felaktiga uppgifter om sin arbetserfarenhet eller sitt körkort. 
 
Arbetserfarenhet inom räddningsväsendet och nödcentraler 
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Arbetserfarenhetspoäng delas ut för arbetserfarenhet inom räddningsväsendet och 
nödcentraler (arbetserfarenhet inom räddningsväsendet och nödcentraler som skaffats genom 
heltidsanställning efter avlagd räddningsmanna- eller nödcentraloperatörsexamen eller 
motsvarande examina som föregick dessa) eller andra motsvarande uppgifter som kräver 
examen inom räddningsbranschen. Två månaders arbetserfarenhet ger ett poäng, totalt högst 
15 poäng. Sökanden ska ange sin branschspecifika arbetserfarenhet som hela månader på 
ansökningsblanketten. 
 
Examen inom räddningsbranschen och nödcentraloperatörsexamen samt arbetserfarenhetens 
mängd och typ ska kunna bestyrkas med intyg. Examensintyg för räddningsbranschen och 
nödcentraloperatörsexamen samt alla arbetsintyg granskas under den första dagen på 
Räddningsinstitutet. 
 
Begränsad säkerhetsutredning 
 
Av dem som väljs till utbildning på Räddningsinstitutet krävs ärlighet och pålitlighet i enlighet 
med yrkesområdets krav. De som väljs till utbildningen bes lämna in ett skriftligt samtycke till 
att en begränsad säkerhetsutredning utförs av skyddspolisen. Om säkerhetsutredningen 
innehåller anteckningar fattas beslutet om antagningen genom helhetsbedömning där man 
beaktar brottens typ, antal och tidpunkt samt deras påföljder. 
 
9.3.1 Ansökan 
 
Ansökan till examen för brandbefäl inom räddningsbranschen görs elektroniskt på adressen 
https://haku.polamk.fi. Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder, med ett chipförsett 
identitetskort eller med mobilcertifikat. Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 
16.15. Den sökande kan ändra på eller komplettera sin ansökan ända tills ansökningstiden går 
ut.  
 
Sökandena ska skicka in en kopia på sitt examensbetyg innan ansökningstiden går ut till 
adressen Räddningsinstitutet/Studerandetjänster, PB 1122, 70821 KUOPIO. Sökande som 
utexamineras först i maj ska lämna in kopior på sitt examensbetyg då de kommer till 
urvalsprovet. 
 
Inbjudan till urvalsprovet samt andra brev som gäller ansöknings- och urvalsförfarandet skickas 
elektroniskt till sökanden genom ansökningstjänsten (haku.polamk.fi). Den sökande bör följa 
med hur ansökningsprocessen framskrider i ansökningstjänsten i webbansökan. När det skickas 
ett meddelande till ansökningstjänsten meddelas sökanden om detta via e-postadressen som 
hen angivit. Gå då till ANSÖKNINGSTJÄNSTEN för att läsa meddelandet du fått (begäran om 
ytterligare utredningar, inbjudan till urvalsprov eller beslut) och följ instruktionerna i 
meddelandet. Det är på sökandens ansvar att se till att hens e-postadress fungerar 
(meddelandet kan hamna i skräpposten eller din inbox kan vara full, och då kommer 
meddelandet inte fram).  
 
9.3.2 Urvalsprov  
 

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovets första dag. Urvalsprovet ordnas på 
Räddningsinstitutet 4–5.6.2018. Urvalsprovets första dag är den 4 juni klockan 8–16.30, och 
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resultaten till det skriftliga provet kommer under kvällen. Under den första dagen testas 
följande delområden: ledarskap (16 p), förebyggande av olyckor (16 p) och matematik (18 p).  
 
Till den andra dagens lämplighetstest väljs tre gånger så många sökande som det finns 
startplatser på basis av poängantalen. De som valts till lämplighetstestet meddelas om detta på 
måndag kväll den 4 juni 2018 på e-postadressen sökanden angav i sin ansökan.  Valen görs på 
basis av det totala poängantalet. Alla dom deltog i urvalsprovets första dag meddelas via e-post 
hur det gick i urvalet.  
 

Urvalsprovets andra dag 5 juni 2018 ordnas kl. 8–17. I lämplighetstestet kan man få högst 35 
poäng. 
 
Urvalsprovets totala poängantal (85 poäng) består av följande delar:  
• ledarskap (16 p) 
• förebyggande av olyckor (16 p) 
• matematik (18 p) 
• lämplighet för branschen: psykologiska lämplighetstest, intervjuer och test som mäter 

studieberedskap (35 p). 
 
I delen som mäter lämplighet måste sökande få minst 10 poäng av 35. 
Studerandena väljs på basis av det totala poängantalet från urvalsprovet och arbetserfarenhet 
inom räddningsväsendet/en nödcentral.  
 
Material till urvalsprovet 
 
1) Prov i ledarskap, 16 poäng 
Viitala R. 2013 (eller 2007). Henkilöstöjohtaminen – Strateginen kilpailutekijä. Edita Publishing 
Oy Kapitel 5 Osaamisen kehittäminen och 6 Työhyvinvointi.  
 
2) Prov i att förebygga olyckor, 16 poäng 

 IM:s strategi för säkerhetskommunikation 
http://www.pelastustoimi.fi/download/41800_pelastustoimen-turvallisuusviestinnan-
strategia-22-5-2012.pdf  

  

 Räddningslagen (379/2011) Kapitel 1, 2, 3, 12 och 13 
 

 statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 1 §, 2 § och 3 § med 
motiveringar 

 

 Miljöministeriet 2003 (eller 2005 års upplaga). Byggnaders brandsäkerhet & 
brandsäkerhet vid reparationsbyggande. Miljöhandbok 39, andra upplagan. Edita Prima 
Oy, Helsingfors. Sidorna 1–36. (ISBM: 952-11-1375-8). Materialet (2003 års upplaga) 
finns på webben: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40357 

 
3) Matematikprov, 18 poäng 
  
Matematikprovet baserar sig på gymnasiets lärokurs i kort matematik. Under provet får man ha 
med sig en funktionsräknare och MAOLs tabeller. Boken får inte ha några anteckningar och inga 
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egna funktioner får ha sparats på räknaren. Innehållet i gymnasiets lärokurs i kort matematik 
finns bl.a. på Utbildningsstyrelsens webbplats. 
 
9. 3. 3 Det slutliga valet 
 
Då flera sökande har samma totala poängantal används följande prioritetsordning:  
 

1. Om det sammanräknade poängantalet är det samma avgör det slutliga poängantalet för det 
psykiska testet. 
 
2. Om poängantalet för det psykiska testet också är det samma avgör poängantalet för 
urvalsprovets olika delar i följande prioritetsordning: 

1. Matematikprovet 
2. Provet i ledarskap 
3. Provet i att förebygga olyckor 

 
3. Om poängantalet fortfarande är jämnt avgör den rangordning som testaren fastställt. 
 
 
9.4 Ansökningsförfarande och antagning av studerande, flerformsstudier  
 

Examen för brandbefäl inom räddningsbranschen (YH) som genomförs som flerformsstudier 
ingår inte i den gemensamma ansökan. Innan slutet av september 2017 fastställs det om 
utbildningen kommer att inledas i januari 2018. De närmare ansökningstiderna meddelas på 
adressen www.pelastusopisto.fi. 
 
De som söker till examen för brandbefäl inom räddningsbranschen (YH) som genomförs som 
flerformsstudier ska ha brandbefälsexamen inom räddningsväsendet, underbefälsexamen eller 
motsvarande tidigare examen. 
 
Sökanden ska dessutom ha B-körkort då studierna börjar. 
 

Studerandena väljs på basis av det totala poängantalet från urvalsprovet och arbetserfarenhet 
inom räddningsväsendet/en nödcentral.  
Det maximala antalet poäng är följande:  
Urvalsprov       85 poäng  
Arbetserfarenhet från räddningsväsendet/nödcentral  15 poäng  
Totalt       100 poäng  
 
Valet är villkorligt tills skolbetygen och arbetsintygen samt B-körkortets giltighet har 
kontrollerats. Yrkeshögskolan kan upphäva valet om intygen inte skickas in inom utsatt tid eller 
om sökanden angett felaktiga uppgifter om sin arbetserfarenhet eller sitt körkort. 
 
Arbetserfarenhet inom räddningsväsendet och nödcentraler 
 
Arbetserfarenhetspoäng delas ut för arbetserfarenhet inom räddningsväsendet och 
nödcentraler (arbetserfarenhet inom räddningsväsendet och nödcentraler som skaffats genom 
heltidsanställning efter avlagd räddningsmanna-, underbefäls- eller 
nödcentraloperatörsexamen eller motsvarande examina som föregick dessa) eller andra 

http://www.pelastusopisto.fi/
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motsvarande uppgifter som kräver examen inom räddningsbranschen. Två månaders 
arbetserfarenhet ger ett poäng, totalt högst 15 poäng. Sökanden ska ange sin branschspecifika 
arbetserfarenhet som hela månader på ansökningsblanketten. 

Mängden och typen av arbetserfarenheten inom räddningsbranschen och nödcentraler ska 
kunna bestyrkas med intyg. Arbetsintygen kontrolleras i samband med urvalsprovet. 
 
Begränsad säkerhetsutredning 
 
Av dem som väljs till utbildning på Räddningsinstitutet krävs ärlighet och pålitlighet i enlighet 
med yrkesområdets krav. De som väljs till utbildningen bes lämna in ett skriftligt samtycke till 
att en begränsad säkerhetsutredning utförs av skyddspolisen. Om säkerhetsutredningen 
innehåller anteckningar fattas beslutet om antagningen genom helhetsbedömning där man 
beaktar brottens typ, antal och tidpunkt samt deras påföljder. 
 
9.4.1 Ansökan 
 
Ansökan till examen för brandbefäl inom räddningsbranschen görs elektroniskt på adressen 
https://haku.polamk.fi. Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder, med ett chipförsett 
identitetskort eller med mobilcertifikat. Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 
16.15. Den sökande kan ändra på eller komplettera sin ansökan ända tills ansökningstiden går 
ut.  
 
Sökandena ska skicka in en kopia på sitt examensbetyg innan ansökningstiden går ut till 
adressen Räddningsinstitutet/Studerandetjänster, PB 1122, 70821 KUOPIO. Sökande som 
utexamineras först i maj ska lämna in kopior på sitt examensbetyg då de kommer till 
urvalsprovet. 
 
Inbjudan till urvalsprovet samt andra brev som gäller ansöknings- och urvalsförfarandet skickas 
elektroniskt till sökanden genom ansökningstjänsten (haku.polamk.fi). Den sökande bör följa 
med hur ansökningsprocessen framskrider i ansökningstjänsten i webbansökan. När det skickas 
ett meddelande till ansökningstjänsten meddelas sökanden om detta via e-postadressen som 
hen angivit. Gå då till ANSÖKNINGSTJÄNSTEN för att läsa meddelandet du fått (begäran om 
ytterligare utredningar, inbjudan till urvalsprov eller beslut) och följ instruktionerna i 
meddelandet. Det är på sökandens ansvar att se till att hens e-postadress fungerar 
(meddelandet kan hamna i skräpposten eller din inbox kan vara full, och då kommer 
meddelandet inte fram).  
 
9.4.2 Urvalsprov  
 

Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet 
Provets maximala poängantal är 85 poäng, och det består av följande delar: 

1. ledarskap (16 p)  
2. förebyggande av olyckor (16 p)  
3. matematik (18 p) 
4. lämplighet för branschen: psykologiska lämplighetstest, intervjuer och test 

som mäter studieberedskap (35 p). 
 

I delen som mäter lämplighet måste sökande få minst 10 poäng av 35. 
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Studerandena väljs på basis av det totala poängantalet från urvalsprovet och arbetserfarenhet 
inom räddningsväsendet/en nödcentral.  
 
Material till urvalsprovet 
 
1) Prov i ledarskap, 16 poäng 
Viitala R. 2013 (eller 2007). Henkilöstöjohtaminen – Strateginen kilpailutekijä. Edita Publishing 
Oy Kapitel 5 Osaamisen kehittäminen och 6 Työhyvinvointi.  
 
2) Prov i att förebygga olyckor, 16 poäng 

 IM:s strategi för säkerhetskommunikation 
http://www.pelastustoimi.fi/download/41800_pelastustoimen-turvallisuusviestinnan-
strategia-22-5-2012.pdf  

  

 Räddningslagen (379/2011) Kapitel 1, 2, 3, 12 och 13 
 

 statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 1 §, 2 § och 3 § med 
motiveringar 

 

 Miljöministeriet 2003 (eller 2005 års upplaga). Byggnaders brandsäkerhet & 
brandsäkerhet vid reparationsbyggande. Miljöhandbok 39, andra upplagan. Edita Prima 
Oy, Helsingfors. Sidorna 1–36. (ISBM: 952-11-1375-8). Materialet (2003 års upplaga) 
finns på webben: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40357 

 
3) Matematikprov, 18 poäng 
  
Matematikprovet baserar sig på gymnasiets lärokurs i kort matematik. Under provet får man ha 
med sig en funktionsräknare och MAOLs tabeller. Boken får inte ha några anteckningar och inga 
egna funktioner får ha sparats på räknaren. Innehållet i gymnasiets lärokurs i kort matematik 
finns bl.a. på Utbildningsstyrelsens webbplats. 
 
9. 4. 3 Det slutliga valet 
 
Då flera sökande har samma totala poängantal används följande prioritetsordning:  
 

1. Om det sammanräknade poängantalet är det samma avgör det slutliga poängantalet för det 
psykiska testet. 
 
2. Om poängantalet för det psykiska testet också är det samma avgör poängantalet för 
urvalsprovets olika delar i följande prioritetsordning: 

4. Matematikprovet 
5. Provet i ledarskap 
6. Provet i att förebygga olyckor 

 
3. Om poängantalet fortfarande är jämnt avgör den rangordning som testaren fastställt. 
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Frågor riktas till: 
 
Studiesekreterare Pirjo Paldanius  tfn 029 545 3490 
Äldre lärare Kimmo Vähäkoski  tfn 029 545 3412 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

BILAGA 1. 
 
TESTPLATSER FÖR KONDITIONSTEST 
 
Innan de sökande lämnar in ansökan ska de som söker till underbefäls- och 
räddningsmannakursen delta i ett test för fysisk kondition på egen bekostnad och eget ansvar.  
Testet ska utföras på någon av följande testplatser: 
 
 
Arbetshälsoinstitutet, Fysiologiska laboratoriet, Hartmansgatan 1, 00290 HELSINGFORS 
Tidsbeställning på webben: https://mediaika.fi/tyoterveyslaitos/app  
Övriga förfrågningar tfn 030 474 2789 
 

 
Rehabiliteringscenter Runsala/Ruissalo spa, Runsala parkväg 640, 20100 ÅBO 
Tfn 02 455 4567  
 

 
UKK-institutet, Tammerfors idrottsläkarstation, Kaupinpuistokatu 1, 33500 TAMMERFORS 
Tfn (03) 2829 333 
 

 
PEURUNKA rehabiliterings- och idrottscentrum, Peurungantie 85, 41350 LAUKAA 
Tfn 020 751 6300 (mån–fre kl. 8.00–17.00) 
 

 
Hyvinvointikeskus Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA 
Tfn (017) 476 520 
 

 
Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka Albertinkatu 18 A, 90100 ULEÅBORG 
Tfn (08) 313 2154 
 

 
Lapplands idrottsakademi (Santa Sport), Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI 
Tfn 020 798 4238 
 
 
Sökanden ska själv i god tid innan ansökningstiden går ut beställa tid för sitt test vid någon av 
ovannämnda testplatser. Testet för fysisk kondition är i kraft i 8 månader. Testet ska ha utförts 
innan ansökningstiden går ut. Testet kostar 118 € (inkl. muskelkonditionstest och 
läkarundersökning). Testets hela pris tas ut fastän personen inte skulle utföra hela testet! 
 

https://mediaika.fi/tyoterveyslaitos/app

