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L a g

860/2015

om ändring av polisförvaltningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 10 juli 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polisförvaltningslagen (110/1992) 1 §, den finska språkdräkten i 3 §, 4 och 4 a §,

den finska språkdräkten i 6 §, 8—10 och 15 d § samt den finska språkdräkten i 15 i och 16 §,
sådana de lyder, 1, 4 och 6 § i lagarna 497/2009 och 503/2013, 3, 4 a, 8 och 10 § i lag

497/2009, 9 § i lagarna 497/2009 och 89/2015 samt 15 d, 15 i och 16 § i lag 873/2011, som
följer:

1 §

Polisförvaltningen och polisenheterna

Inrikesministeriet ansvarar för styrningen
och övervakningen av polisens verksamhets-
område och för sådana uppgifter inom poli-
sens verksamhetsområde som enligt vad som
föreskrivs särskilt ankommer på ministeriet.

Centralförvaltningsmyndighet under inri-
kesministeriet är Polisstyrelsen som är poli-
sens högsta ledning i fråga om andra polisen-
heter än skyddspolisen. Riksomfattande en-
heter under Polisstyrelsen är centralkriminal-
polisen och Polisyrkeshögskolan. Lokala för-
valtningsmyndigheter under Polisstyrelsen är
polisinrättningarna.

Skyddspolisen är en riksomfattande enhet
under inrikesministeriet.

Polisenheter är Polisstyrelsen och enhe-
terna under den samt skyddspolisen.

I fråga om polisväsendet i landskapet
Åland gäller vad som föreskrivs särskilt.

4 §

Polisstyrelsen

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören.
I enlighet med inrikesministeriets styrning

ska Polisstyrelsen
1) planera, utveckla, leda och övervaka

polisverksamheten och dess stödfunktioner i
fråga om polisenheterna under den,

2) se till att den medborgarservice som
hör samman med polisens uppgifter finns
tillgänglig i lika utsträckning och är av
samma kvalitet i hela landet,

3) besluta om samarbetet mellan polisen-
heterna under den,

4) ansvara för resultatstyrningen av po-
lisenheterna under den och se till att resurser
riktas till enheterna,
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5) sköta övriga uppgifter som enligt be-
stämmelser eller föreskrifter ankommer på
den.

4 a §

Anmälningsskyldighet och förbehållande av
beslutanderätten

Polisöverdirektören ska underrätta inrikes-
ministern om sådana angelägenheter inom
polisväsendet som är av samhällelig bety-
delse. Skyddspolisen ska underrätta inrikes-
ministern om sådana angelägenheter i
skyddspolisens uppgifter som är av samhälle-
lig betydelse, och dessutom underrätta po-
lisöverdirektören om dessa angelägenheter,
om de har betydande inverkan på det övriga
polisväsendet.

Polisöverdirektören ska hålla inrikesmini-
steriet informerat om angelägenheter som
gäller Polisstyrelsen. Skyddspolisens chef
ska hålla inrikesministeriet informerat om an-
gelägenheter som gäller skyddspolisen. I
fråga om polisöverdirektörens och skyddspo-
lisens chefs deltagande i handläggningen av
säkerhetsfrågor vid inrikesministeriet gäller
vad som föreskrivs särskilt.

En enhet som är underställd Polisstyrelsen
ska underrätta Polisstyrelsen om sådana av
enheten planerade förvaltningsinterna avgö-
randen eller förändringar i omständigheterna
som på grund av sin beskaffenhet eller om-
fattning kan ha stor inverkan på realiseringen
av de av Polisstyrelsen godkända resultatmå-
len och riktlinjerna för enheten.

Polisöverdirektören kan i enskilda fall
överta avgörandet av ett i 3 mom. avsett
förvaltningsinternt ärende som det föreskrivs
att ska avgöras av någon annan tjänsteman
som hör till polispersonalen.

8 §

Samarbete

För en ändamålsenlig skötsel av polisverk-
samheten kan Polisstyrelsen, efter att ha hört
de berörda polisinrättningarna och områdets
kommuner, bestämma att polisinrättningarna
ska sköta uppgifter i samarbete.

För en ändamålsenlig skötsel av polisverk-

samheten kan Polisstyrelsen, efter att ha hört
de berörda polisenheterna, bestämma att po-
lisinrättningen och en annan polisenhet som
är underställd Polisstyrelsen ska sköta upp-
gifter i samarbete.

I ett beslut om samarbete enligt 1 och 2
mom. ska det utses en chef för att leda de
uppgifter som sköts i samarbete och bestäm-
mas om övriga ledningsförhållanden samt vid
behov meddelas närmare föreskrifter om hur
samarbetet ska ordnas.

9 §

Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen ska
1) bekämpa internationell, organiserad,

yrkesmässig, ekonomisk och annan allvarlig
brottslighet,

2) göra undersökningar,
3) tillhandahålla sakkunnigtjänster,
4) utveckla brottsbekämpningen och brotts-

utredningsmetoderna,
5) genomföra vittnesskyddsprogram.
Polisstyrelsen meddelar vid behov närmare

föreskrifter om centralkriminalpolisens upp-
gifter. Polisstyrelsen får vid behov också be-
stämma om undersökningsarrangemangen i
förhållandet mellan centralkriminalpolisen
och andra enheter som är underställda Polis-
styrelsen.

10 §

Skyddspolisen

Skyddspolisen har till uppgift att i enlighet
med inrikesministeriets styrning bekämpa fö-
rehavanden och brott som kan äventyra stats-
och samhällsskicket eller rikets inre eller
yttre säkerhet samt att utföra undersökning av
sådana brott. Skyddspolisen ska även upprätt-
hålla och utveckla en allmän beredskap för
att förebygga verksamhet som äventyrar ri-
kets säkerhet.

Inrikesministeriet bestämmer efter att ha
hört Polisstyrelsen närmare vilka kategorier
av ärenden som ska undersökas av skyddspo-
lisen och bestämmer efter att ha hört Polissty-
relsen vid behov närmare om samverkan och
samarbetet mellan skyddspolisen och övriga
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polisenheter och om undersökningsarrang-
emangen i förhållandet mellan dem.

Skyddspolisen ska underrätta inrikesmini-
steriet om sådana av skyddspolisen planerade
förvaltningsinterna avgöranden eller föränd-
ringar i omständigheterna som på grund av
sin beskaffenhet eller omfattning kan ha stor
inverkan på realiseringen av de av inrikesmi-
nisteriet godkända resultatmålen och riktlin-
jerna för skyddspolisen.

Inrikesministeriet kan i enskilda fall överta
avgörandet av ett i 3 mom. avsett förvalt-
ningsinternt ärende som det föreskrivs att ska
avgöras av någon tjänsteman som hör till
skyddspolisens personal eller ett ärende som
gäller samarbetet eller arbetsfördelningen
mellan skyddspolisen och en annan polisen-
het.

15 d §

Inställelse i tjänst

Med tanke på särskilda situationer som kan
uppstå i polisens verksamhet ska varje polis-
man se till att polisenheten har hans eller
hennes kontaktuppgifter.

En polisman ska utan dröjsmål inställa sig
i tjänst när en allvarlig gärning eller händelse
som hotar allmän ordning och säkerhet nöd-
vändigt kräver det.

En polisman är skyldig att enligt förord-
nande inställa sig i tjänst också under sin
semester, när detta är nödvändigt för att all-
män ordning och säkerhet ska kunna upprätt-
hållas. Ett sådant förordnande kan ges av
Polisstyrelsen i fråga om polismän vid Polis-
styrelsen eller vid en enhet under den samt av
chefen för en riksomfattande polisenhet och
chefen för en polisinrättning i fråga om polis-
män vid den egna enheten.

En polisman som inte är tjänstledig eller
har semester är skyldig att enligt förordnande
tillfälligt vara i larmberedskap och inställa
sig i tjänst när detta behövs av särskilda skäl i
anslutning till polisens verksamhet. Ett så-
dant förordnande kan ges av Polisstyrelsen i
fråga om polismän vid Polisstyrelsen eller
vid en enhet under den samt av chefen för en
riksomfattande polisenhet och chefen för en
polisinrättning i fråga om polismän vid den
egna enheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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