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1

RÄDDNINGSINSTITUTETS VERKSAMHET

Räddningsinstitutets uppgifter är att ge grundläggande examensinriktad utbildning inom
räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, examensinriktad utbildning för underbefäl inom
räddningsväsendet, fortbildning inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, utbildning
för avtalspersonal samt utbildning i beredskap inför störningar i normala förhållanden och
undantagsförhållanden, inklusive utbildning och rekrytering av experter inom den internationella
räddningsverksamheten, samt logistiken med att sända ut dem och kring formationen av dem, i
enlighet med de internationella förbindelserna. Räddningsinstitutet sköter för sin del
räddningsväsendets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, koordineringen av
forskningsverksamheten samt vid behov även andra uppgifter som kan tillämpas på
Räddningsinstitutets verksamhetsområde.
Räddningsinstitutet erbjuder examensinriktad utbildning som leder till examen i följande
utbildningsprogram (se bild 1):
1) utbildningsprogrammet för nödcentraloperatör, nödcentraloperatörsexamen
2) utbildningsprogrammet för räddningsmän, räddningsmannaexamen
3) utbildningsprogrammet för underbefäl inom räddningsväsendet, underbefälsexamen
Dessutom erbjuder Räddningsinstitutet utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen.

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH)
Flerformsstudier 240 sp

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH)
Dagstudier 240 sp

Underbefälsexamen 60 sp

Räddningsmannaexamen 90 sp

Nödcentraloperatörer
examen 90 sp

Gymnasiets lärokurs/studentexamen eller
Yrkesinriktad grundexamen eller
Yrkesexamen

Bild 1. System för Räddningsinstitutets yrkesexamina
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2

RÄDDNINGSINSTITUTETS KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress:

Hulkontie 83, 70820 KUOPIO

Postadress:

PB 1122, 70821 Kuopio

Växel

+ 358 295 450 201

Rektor Mervi Parviainen

tfn +358 295 453 470

Utbildningschef Minna Hirvonen

tfn +358 295 453 413

Förfrågningar angående examensutbildning
Studiesekreterare Mari Kiminki tfn +358 29 545 3488
Planerare Ronnie Emet tfn +358 29 545 3457
tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi
E-postadresser: fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi

pelastusopisto.fi
www.facebook.com/Pelastusopisto
www.instagram.com/pelastusopisto/
www.youtube.com/Pelastusopistovideot
Beställ nyhetsbrevet www.pelastusopisto.fi/tilaa_uutiskirje >>
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3

ANSÖKAN TILL UTBILDNING

Räddningsinstitutets examensinriktade utbildningar
Ansökan till utbildningen görs elektroniskt via adressen https://haku.pelastusopisto.fi.
Ansökningstiderna finns i den här guiden och på Räddningsinstitutets webbplats.
Ansökningsportalen är endast öppen under ansökningstiden för examen i fråga. Man loggar in i
tjänsterna med nätbankskoder, med ett chipförsett identitetskort eller med mobilcertifikat.
Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.15.
Sökanden ska lämna in de bilagor som krävs för ansökan till Räddningsinstitutet
(Räddningsinstitutet/Studerandetjänster, PB 1122, 70821 Kuopio). Bilagorna ska vara hos
Räddningsinstitutet senast inom 7 dagar efter ansökningsperiodens utgång. Sökanden som inte har
lämnat in sina bilagor till Räddningsinstitutet inom den utsatta tiden är inte med i urvalsprocessen.
De som söker till underbefäls- och räddningsmannakursen ska också genomgå ett test för fysisk
kondition innan ansökningstiden går ut.

3.1

Höjning av vitsord i examens- eller avgångsbetyget

Sökanden ska lämna in ett separat intyg över höjda vitsord från sin läroanstalt till
Räddningsinstitutet. Det räcker inte med ett utdrag ur studieregistret. Av intyget från läroanstalten
ska det framgå vilket vitsord i examens- eller avgångsbetyget som har höjts och vad det nya vitsordet
är efter höjningen.
Höjningar hos sökanden med en yrkesinriktad grundexamen beaktas om studeranden har höjt den
examensdel som nämns i avgångs-/examensbetyget och fått ett separat betyg från läroanstalten.
Om namnen på de olika delarna i examen och deras omfattning har ändrats, ska sökanden lämna in
ett intyg från läroanstalten av vilket det framgår vilka delar som vitsordshöjningen ersätter i
sökandens ursprungliga betyg.
Höjningar i avgångsbetyg från gymnasiet beaktas om den sökande studeranden har avlagt
gymnasiets hela lärokurs i det läroämne som kommer att höjas och har ett separat intyg över detta.
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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. I början av
studieperioden meddelas vilken närvaroplikt som gäller för studierna. Eftersom studierna i allt större
grad sker i elektroniska lärmiljöer där läromaterialet är elektroniskt, ska studeranden ha en dator när
studierna inleds. Vi rekommenderar en bärbar dator som har det senaste Windowsoperativsystemet. Observera att den egna datorn ska kunna användas i klassundervisningen bland
annat för att avlägga elektroniska tentamina. Räddningsinstitutet erbjuder studeranden Office 365programmets kontorsapplikationer som behövs för studierna och som även fungerar i OSXoperativsystemet.
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 2022
Vårterminen 2022 pågår 10.1 –3.6.2022 och höstterminen pågår 1.8 –16.12.2022
Undervisningen äger i huvudsak rum från måndag till fredag mellan klockan 8.00 och 16.15. Under
sina studier ska studerandena följa läroanstaltens ordningsregler och andra instruktioner.
Undervisningsspråket är svenska. Studeranden kan göra proven på finska eller svenska. Om man vill
göra proven på svenska ska det anmälas till läraren som ansvarar för studieperioden i början av
studieperioden.
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5

RÄDDNINGSMANNAEXAMEN, 90 sp

Ansökan till räddningsmannaexamen görs elektroniskt på adressen https://haku.pelastusopisto.fi.
Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder, med ett chipförsett identitetskort eller med
mobilcertifikat. Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.15.

5.1

Utbildningsprogrammet för Räddningsmän

Den examensinriktade grundutbildningen för manskap inom räddningsväsendet utgörs av den tre
terminer långa räddningsmannakursen. Studierna avslutas med en räddningsmannaexamen. Examen
ger behörighet till heltidsanställning som räddningsmanskap, brandman och brandmanambulansförare.

5.2

Målsättning
●

●

●
●
●
●

Målsättningen med räddningsmannaexamen, är att de som avlagt examen
har tagit till sig räddningsväsendets och hälsovårdens värderingar och förutsättningarna för
att arbeta i brandmannayrket, och är beredda att utveckla sitt arbete och sin
yrkeskompetens och karriär i en föränderlig och framåtskridande verksamhetsmiljö,
är medveten 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 medveten om och kan grunderna i räddningsverksamhet, kan fungera 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.
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5.3

Utbildningsprogrammets struktur och innehåll

Utbildningens tyngdpunktsområden är räddningsverksamhet, akutvård och förebyggande av olyckor
GRUNDSTUDIER
Inledning i räddningsmannakursen
Räddningsväsendets förvaltning
Fysisk fostran
Räddningsväsendets och akutvårdens utrustning och arbetssäkerhet
Psykologi
Brandmannayrket och karriären
YRKESSTUDIER
Förebyggande av olyckor
Säkerhetskommunikation
Byggnadssäkerhet och övervakning av byggnader
Räddningsverksamhet
Brandfysik
Körutbildning
Brandmannens 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
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5.4

Ansökningsförfarande och antagning av studerande

5.4.1

Urvalskriterier

Sökanden 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;
d) yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller en motsvarande tidigare examen som
avses i lagen om examensriktad vuxenutbildning (631/1998);
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 räddningsmannautbildningen räcker dock undantagsvis Ckörkort (INTE C1). För att komma in på utbildningen för C-körkort krävs att
utbildningen för klass B slutförts. Det har skett förändringar i utbildningsutbudet, så vi
rekommenderar att de som är intresserade av att ansöka till brandmansutbildningen
omedelbart kontaktar lokala bilskolor och hör sig för om utbildningsutbudet för Ckörkort. 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 brandmän 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 räddningsverket som
(icke-behörig) heltidsanställd i minst tre år. Som arbetserfarenhet
beaktas allt heltidsarbete hos räddningsverket, till exempel som
brandman, som utrustningsskötare eller med uppgifter inom
akutvården.
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ELLER
2. Sökanden har avlagt en examen på andra stadiet utomlands som ger
formell behörighet (Kontrollera vilka bilagor som behövs i stycke 6).
Närmare ansökningsanvisningar för s.k. antagning enligt prövning anges i stycke 6. Sökande med en
examen som ger behörighet kan inte ansöka genom antagningen beroende på prövning.

5.4.2

Ansökan till utbildning

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. Ifyllande av den elektroniska ansökan på adressen https://haku.pelastusopisto.fi, om det fysiska
testet har godkänts.
3. Urvalsprov som ordnas av läroanstalten.
Till utbildningen kan endast de personer 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.
Om sökandens skolbildningsspråk är något annat än finska eller svenska ska hen i samband med
ansökan bifoga ett intyg på en allmän språkexamen i svenska. Sökanden ska minst ha ett vitsord på
mellannivå i svenska språket (kompetensnivå 3–4 i alla delar av språkexamen) för
räddningsmannaexamen. 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.
Ansökan till utbildningen görs elektroniskt på adressen https://haku.pelastusopisto.fi.
Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder, med ett chipförsett identitetskort eller med
mobilcertifikat. Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.15. Sökanden ska lämna in
de bilagor som krävs för ansökan till Räddningsinstitutet (Räddningsinstitutet/Studerandetjänster,
PB 1122, 70821 Kuopio). Bilagorna ska vara hos Räddningsinstitutet senast inom 7 dagar efter
ansökningsperiodens utgång. Sökanden som inte har lämnat in sina bilagor till Räddningsinstitutet
inom den utsatta tiden är inte med i urvalsprocessen.
De bilagor som krävs av den som söker till räddningsmannautbildningen är: en kopia av
examensbetyget och ett intyg på eventuellt deltagande i FBK-verksamhet, ett intyg på eventuellt
deltagande i brandkårsungdomsarbete, i en avtalsbrandkårs larmavdelnings eller den ordinarie
brandkårens operativa verksamhet. Om examensbeviset består av ett avgångsbetyg och ett
examensprov ska sökanden skicka kopior av båda. Studenterna lämnar in en kopia av gymnasiets
avgångsbetyg eller av den yrkesinriktade grundexamen som de avlagt i studentexamen. Testplatsen
skickar resultatet från testet för fysisk kondition direkt till Räddningsinstitutet.
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Inbjudan till urvalsprovet samt andra brev som gäller ansöknings- och urvalsförfarandet skickas
elektroniskt till sökanden genom ansökningstjänsten (haku.pelastusopisto.fi). Den sökande bör följa
med hur ansökningsprocessen framskrider i den elektroniska ansökningsportalen. När det skickas ett
meddelande till ansökningstjänsten meddelas sökanden om detta via e-postadressen som hen
angivit. Sökanden ska vara uppmärksam på att e-postmeddelandet också kan gå till skräppostlådan.

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. Testet är värt 0–1 poäng. De sammanlagda
poängen avrundas med noggrannhet på 0,25 poäng. Poängen avrundas neråt.
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 räddningsmannens uppgifter. Testplatserna skickar en sammanfattning av testerna
direkt till Räddningsinstitutet.
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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.
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.
Sökanden ska ha ett intyg över verksamheten och det ska lämnas in till Räddningsinstitutet. Av
intyget ska det framgå när personen gått med i till exempel avtalsbrandkåren och om hen
fortfarande deltar i verksamheten. Man ska inte skicka kopior av intygen över kurser inom
räddningsbranschen.
4. Poängsättning för personer som ansökt med yrkesexamen eller ansökningar som godkänts i
antagningen enligt 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 enligt prövning och som godkänts av Räddningsinstitutet.
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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 enligt 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 grundexamen
Grupp 3. Personer med yrkesexamen och personer som ansökt genom antagningen beroende på
prövning
Om sökanden har konstaterats ha en inlärningssvårighet och önskar specialarrangemang för
urvalsprovet, ska det anmälas till Räddningsinstitutets studerandetjänster innan urvalsprovet.
Sökanden ska ha ett officiellt utlåtande om lässvårigheterna, det vill säga ett utlåtande av en
utbildad speciallärare, en psykolog som är insatt i ärendet, en talterapeut eller en specialistläkare
(barnneurolog, neurolog eller foniater). Intyget/utlåtandet ska lämnas in till Räddningsinstitutets
studerandetjänster minst 7 vardagar innan urvalsprovet.
A. Fysisk prestationsförmåga
Urvalsprovet genomförs med sökandens samtycke och på eget ansvar vid Räddningsinstitutet i
Kuopio. 12 minuters löptest, simkunnighetstest och fobitest, alla test är 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
Distans som
sprungits

2800 meter

+ ½ poäng
2950 eller mer

+ 1 poäng
3100 eller mer
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2. Simkunnighetstest och att hämta ett föremål i vattnet (godkänd – underkänd)
Kravet är 200 meter 4 minuter 45 sekunder.
– Simglasögon är tillåtna i simkunnighetstestet. Ryggsim är förbjudet i simtestet.
– Simningen startar från vattnet.
– Det är tillåtet att ta fart från väggen.
– Simningen sker antingen i en 20 eller 50 meter lång bassäng
Föremålet dyks efter på ett cirka 2 meters djup. I dyktestet är det förbjudet att använda simglasögon
eller basutrustning (simfötter och snorkel).
3. Fobitest (godkänd – underkänd)
– 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

Slutlig antagning

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.
Om flera studerande har samma totala poängantal följs följande prioriteringsordning.
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 de studerande fortfarande har samma poängantal avgör den inbördes ordning som
fastställts av psykologen som administrerat det psykologiska testet.
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.

15 (18)

3. Om de studerande fortfarande har samma poängantal avgör den inbördes ordning som
fastställts av psykologen som administrerat det psykologiska testet.
Innan det slutliga valet ber Räddningsinstitutet Skyddspolisen om en begränsad säkerhetsutredning
på de personer som deltar i urvalsprovet. Detta grundar 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 2022

Kurs och kursens tidpunkt

Ansökningstid

RÄDDNINGSMANNAKURS 122

7.3 –1.4.2022

Urvalsprov

Termin 1: 01.08.2022 Testet för fysisk kondition som är i kraft för den här antagningen har utförts mellan 1.8.2021 och
1.4.2022.

Ansökan till utbildningen görs elektroniskt via adressen https://haku.pelastusopisto.fi. Sökanden ska
skicka kopior av det examensbetyg med vilket hen söker till utbildningen, samt ett intyg över
eventuellt deltagande i brandkårsverksamhet till Räddningsinstitutet. Om examensbeviset består av
ett avgångsbetyg och ett examensprov ska sökanden skicka kopior av båda. Sökanden i
ansökningsgrupp 1 använder gymnasiets avgångsbetyg.
En del av sökandena bjuds in till ett urvalsprov som ordnas på Räddningsinstitutet. Valet görs på
basis av urvalsgrunderna för räddningsmannakursen.
Förfrågningar
tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi
Studiesekreterare Mari Kiminki tfn +358 29 545 3488
Planerare Ronnie Emet tfn +358 29 545 3457
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6

ANTAGNING ENLIGT PRÖVNING FÖR
RÄDDNINGSMANNAEXAMEN

Man kan även anta en person till räddningsmannaexamen som inte har den grundutbildning som
krävs i 18 § i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) men som i övrigt enligt Räddningsinstitutets
bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.
Vid antagning beroende på prövning ska sökanden alltid först ta kontakt med Räddningsinstitutet
innan hen börjar fylla i ansökningsblanketten!
Ansökan till utbildningen görs elektroniskt via adressen https://haku.pelastusopisto.fi.
Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder, med ett chipförsett identitetskort eller med
mobilcertifikat. Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.15. Sökanden ska lämna in
de bilagor som krävs för ansökan till Räddningsinstitutet (Räddningsinstitutet/Studerandetjänster,
PB 1122, 70821 Kuopio). Bilagorna ska vara hos Räddningsinstitutet senast inom sju (7) dagar efter
ansökningsperiodens utgång. Sökanden som inte har lämnat in de bilagor som krävs till
Räddningsinstitutet inom den utsatta tiden är inte med i urvalsprocessen.
Inbjudan till urvalsprovet samt andra brev som gäller ansöknings- och urvalsförfarandet skickas
elektroniskt till sökanden genom ansökningstjänsten (haku.pelastusopisto.fi). Den sökande bör följa
med hur ansökningsprocessen framskrider i den elektroniska ansökningsportalen. När det skickas ett
meddelande till ansökningstjänsten meddelas sökanden om detta via e-postadressen som hen
angivit. Sökanden ska vara uppmärksam på att e-postmeddelandet också kan gå till skräppostlådan.
Sökanden kan ansöka genom antagningen beroende på prövning till exempel om
(1) sökanden har avlagt sin examen utomlands,
(2)

sökanden inte har en examen som ger rätt att söka till utbildningen.

Om sökandens skolbildningsspråk är något annat än finska eller svenska ska hen i samband med
ansökan bifoga ett intyg på en allmän språkexamen i finska. För att avlägga brandmanna- och
underbefälsexamen krävs minst ett vitsord på mellannivå i finska språket (kompetensnivå 3–4 i alla
delar av språkexamen), och för nödcentraloperatörsexamen krävs ett vitsord på högre nivå
(kunskapsnivå 5–6 i alla delar av språkexamen). 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 räddningsmannakursen ska observera att om man inte ännu slutfört sina studier
vid gymnasiet eller sin yrkesinriktade examen ska man först slutföra examen, varefter man kan
ansöka till utbildningen genom det normala ansökningsförfarandet. Sökande med en examen som
ger behörighet kan inte ansöka genom antagningen beroende på prövning.
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Ansökningsprocessen
1. Sökanden kontaktar Räddningsinstitutets studerandetjänster.
2. Sökanden fyller i den elektroniska ansökningsblanketten och lämnar in kopior av studie- och
arbetsintyg samt de dokument som sökanden hänvisar till i sin ansökan till
Räddningsinstitutets studiebyrå. En sökande vars skolbildningsspråk är något annat språk
än finska eller svenska ska också lämna in ett intyg över språkprovet i finska.
3. 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 studerandetjänster så
att det är framme senast den sista vardagen innan urvalsprovet.
4. Sökanden deltar i urvalsprovet.
De som genom antagning beroende på prövning söker till räddningsmannaexamen väljs på basis av
urvalsprovet (förutsatt att de fått godkänt i testet för fysisk funktionsförmåga).
Om sökanden har konstaterats ha en inlärningssvårighet och önskar specialarrangemang för
urvalsprovet, ska det anmälas till Räddningsinstitutets studerandetjänster innan urvalsprovet.
Sökanden ska ha ett officiellt utlåtande om lässvårigheterna, det vill säga ett utlåtande av en
utbildad speciallärare, en psykolog som är insatt i ärendet, en talterapeut eller en specialistläkare
(barnneurolog, neurolog eller foniater). Intyget/utlåtandet ska lämnas in till Räddningsinstitutets
studerandetjänster minst 7 vardagar innan urvalsprovet.
Bedömning av ansökningar
Räddningsinstitutet undersöker och bedömer 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, till
exempel som brandman, som utrustningsskötare eller med uppgifter inom sjuktransporten.
2. Sökanden har avlagt en examen på andra stadiet utomlands som ger formell behörighet
Kontakta studiebyrån om du tänker söka genom antagningen beroende på prövning.
tutkintokoulutus@pelastusopisto.fi
Studiesekreterare Mari Kiminki tfn +358 29 545 3488
Planerare Ronnie Emet tfn +358 29 545 3457
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7

TESTPLATSER FÖR TESTET FÖR FYSISK KONDITION

Innan sökanden lämnar in ansökan ska den 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 », Topeliusgatan 41b, 00250, Helsingfors, anmälan
på 1 vån. Det finns endast avgiftsbelagda parkeringsplatser längs gatan.
https://ajanvaraus.tyoterveyslaitos.mediatri.fi/
Tfn 043 824 1752
Rehabiliteringscenter Runsala/Ruissalo spa, Runsala parkväg 640, 20100 ÅBO
Tfn 02 445 4567
UKK-institutet, Tammerfors idrottsläkarstation, Kaupinpuistokatu 1, 33500 TAMMERFORS
Tfn (03) 2829 333
Hyvinvointikeskus Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Tfn (017) 7476 520
Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka Albertinkatu 18 A, 90100 ULEÅBORG
Tfn (08) 313 2154
Lapplands idrottsakademi (Santa Sport), Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI
Tfn 040 710 6341

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 125 € (inklusive muskelkonditionstest och
läkarundersökning). Testets hela pris tas ut fastän personen inte skulle utföra hela testet.

