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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av vissa 
lagar som har samband med den  

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att polisför-

valtningslagen och vissa andra lagar som har 
samband med den ska ändras. Reformen av 
polisens förvaltningsstruktur fortsätter ge-
nom en ny tvåstegsmodell för styrningen och 
ledningen. Det föreslås att det ska inrättas en 
ny centralförvaltningsmyndighet, Polisstyrel-
sen, som ska leda och styra polisverksamhe-
ten och ansvara för resultatstyrningen av 
både polisinrättningarna och polisens riksom-
fattande enheter. Polisstyrelsen bildas av den 
nuvarande polisens länsledning och en del av 
inrikesministeriets polisavdelning. Inrikes-
ministeriet ska ansvara för den strategiska 

styrningen av polisväsendet, för tryggandet 
av verksamhetsförutsättningarna, för bered-
ningen av lagar och andra författningar och 
för det internationella samarbetet. Reformen 
av polisens förvaltningsstruktur hänför sig 
till det pågående projektet för att förnya regi-
onförvaltningen på så sätt att ett ansvarsom-
råde för polisen ska finnas vid de regional-
förvaltningsmyndigheter som bestäms sär-
skilt.  
 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2010.  
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge  

 
1.1 Lagstiftning och praxis  

Polisens nuvarande förvaltning följer en 
trestegsmodell. I 1 § i polisförvaltningslagen 
(110/1992) sägs att polisväsendet leds av in-
rikesministeriet. Regional förvaltningsmyn-
dighet under ministeriet är länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen underställd lokal förvalt-
ningsmyndighet är polisinrättningen i hära-
det, med undantag av polisinrättningen i Hel-
singfors härad. Riksomfattande enheter under 
ministeriet är centralkriminalpolisen, 
skyddspolisen och rörliga polisen. Polisyr-
keshögskolan och Polisens teknikcentral är 
enheter under ministeriet. Polisinrättningen i 
Helsingfors härad är lokal förvaltningsmyn-
dighet under ministeriet.  

Polisavdelningen vid inrikesministeriet är 
polisens högsta ledning. Enligt 4 § i polisför-
valtningslagen har polisens högsta ledning 
till uppgift att planera, utveckla, leda och 
övervaka polisverksamheten och dess stöd-
funktioner i hela landet. Polisens högsta led-
ning ska också se till att den medborgarservi-
ce som hör samman med polisens uppgifter 
finns tillgänglig i lika utsträckning och är av 
samma kvalitet i hela landet samt besluta om 
samarbetet mellan den lokala polisen och de 
övriga polisenheterna. Polisens högsta led-
ning sköter dessutom övriga uppgifter som 
enligt bestämmelser eller föreskrifter an-
kommer på den. Polisavdelningen har inde-
lats i resultatenheter under polisöverdirektö-
ren: staben, enheten för polisverksamhet, in-
ternationella enheten, planerings- och eko-
nomienheten samt förvaltningsenheten, som 
omfattar lotteri- och vapenförvaltningsenhe-
ten samt tillsynsenheten för säkerhetsbran-
schen. Resultatenheterna kan fördelas på an-
svarsområden. Polisavdelningen finns i Hel-
singfors. Lotteri- och vapenförvaltningsenhe-
ten finns däremot i Riihimäki och tillsynsen-
heten för säkerhetsbranschen finns i S:t Mi-
chel.  

Länsstyrelsens polisavdelning är polisens 
länsledning. Enligt 5 § i polisförvaltningsla-
gen har länsledningen till uppgift att planera, 

utveckla, leda och övervaka polisverksamhe-
ten och dess stödfunktioner i länet, se till att 
den medborgarservice som hör samman med 
polisens uppgifter finns tillgänglig i lika ut-
sträckning och är av samma kvalitet inom lä-
net samt efter att ha förhandlat med de berör-
da enheterna godkänna resultatmålen för en-
heterna under den samt målen för lika till-
gång och kvalitet på polisens service utifrån 
de resultatmål och de mål för lika tillgång 
och kvalitet samt de riktlinjer som inrikesmi-
nisteriet uppställt för länsledningen samt be-
sluta om de anslag som ska anvisas enheterna 
inom ramen för det anslag som inrikesmini-
steriet anvisat länsledningen. Polisens läns-
ledning ska dessutom besluta om samarbetet 
i länet mellan polisinrättningarna i häradena 
och sköta övriga uppgifter som enligt be-
stämmelser eller föreskrifter ankommer på 
den. Det finns fem länsledningar: polisens 
länsledning i Södra Finlands län, polisens 
länsledning i Västra Finlands län, polisens 
länsledning i Östra Finlands län, polisens 
länsledning i Uleåborgs län och polisens 
länsledning i Lapplands län. Polisens läns-
ledning i Södra Finlands län har sitt huvud-
kontor i Tavastehus och dessutom har den 
verksamhetsställen i Helsingfors och Kouvo-
la. Polisens länsledning i Västra Finlands län 
finns i Åbo och polisens länsledning i Östra 
Finlands län finns i S:t Michel, Kuopio och 
Joensuu. Polisens länsledning i Uleåborgs län 
verkar i Uleåborg och polisens länsledning i 
Lapplands län verkar i Rovaniemi.  

 Enligt 6 § i polisförvaltningslagen organi-
seras det lokala polisväsendet häradsvis så att 
distriktet för polisinrättningen i häradet om-
fattar ett härad eller flera. Denna polisinrätt-
ning ska också se till att den medborgarservi-
ce som hör samman med polisens uppgifter 
finns tillgänglig i lika utsträckning och är av 
samma kvalitet inom distriktet. Genom för-
ordning av statsrådet föreskrivs om sådana 
polisinrättningar i häradet vilkas distrikt om-
fattar flera härad. Polisinrättningen i häradet 
kan ha servicebyråer. Inrikesministeriet be-
slutar om placeringsorterna för polisinrätt-
ningen i häradet och dess servicebyråer. Re-
formen av den lokala polisens förvaltnings-
struktur trädde i kraft den 1 januari 2009. 



 RP 58/2009 rd  
  

 

6 

Den lokala polisverksamheten sköts nu av 24 
häradspolisinrättningar i stället för tidigare 
90. I anslutning till reformen har bestämmel-
ser om distrikten för polisinrättningarna i hä-
radena utfärdats genom förordning av stats-
rådet (1031/2007) och om placeringsorterna 
för polisinrättningarna och deras serviceby-
råer genom inrikesministeriets beslut 
(1038/2007). 
 
1.2 Polisförvaltningens organisation i de 

nordiska länderna och i Estland  

I de övriga nordiska länderna och i Estland 
har polisförvaltningen organiserats enligt en 
tvåstegsmodell för styrning och ledning.  
 
Sverige  
 

I Sverige lyder polisen under justitiedepar-
tementet. Polisavdelningen vid justitiedepar-
tementet resultatstyr Rikspolisstyrelsen under 
sig och ansvarar för lagstiftningen om poli-
sen, den allmänna ordningen och säkerheten 
samt vapen- och passlagstiftningen. Polisav-
delningen ansvarar också för utvecklingen av 
det internationella polisiära samarbetet och 
handlägger lagstiftningsärenden som gäller 
Europol och Schengen. Rikspolisstyrelsen är 
centralmyndighet inom polisorganisationen. I 
vissa fall (t.ex. i samband med rikstäckande 
säkerhetsrelaterade angelägenheter) leder 
Rikspolisstyrelsen polisverksamheten. Riks-
polisstyrelsen är också ett administrativt or-
gan för ny teknologisk forskning och forsk-
ning kring arbetsmetoderna (kriminalteknis-
ka laboratoriet). Säkerhetspolisen och Riks-
kriminalpolisen ingår i Rikspolisstyrelsen. 
 
Norge  
 

I Norge ansvarar ministeriets polisavdel-
ning för de strategiska utstakningarna. Polis-
direktoratet (Politidirektoratet) är ett förvalt-
ningsorgan under justitiedepartementet och 
ansvarar för ledningen och styrningen av po-
lisverksamheten. Alla polisdistrikt och säror-
ganisationer rapporterar direkt till Polisdirek-
toratet. Det har inte föreskrivits särskilt om 
uppgiftsfördelningen mellan departementets 
polisavdelning och Polisdirektoratet. Upp-
giftsfördelningen är smidig och samarbetet 

med justitiedepartementet har tagit form ut-
gående från praxis. Polisöverdirektören sam-
arbetar med avdelningschefen för polisavdel-
ningen. Avdelningschefen lyder direkt under 
justitieministeriet. 
 
Danmark  
 

I Danmark lyder polisen under justitiemini-
steriet. En separat styrelse, Rigspolitiet, leder 
polisverksamheten, där kärnan består av den 
lokala polisen som är indelad i tolv operativa 
poliskretsar (politikredse). Varje poliskrets 
har en huvudpolisstation och understationer. 
 
Estland  
 

Vid inrikesministeriet i Estland finns en 
särskild polisavdelning, som främst ansvarar 
för utveckling av lagstiftningen och för fi-
nansieringsfrågor. Polisverket lyder direkt 
under inrikesministeriet och leder merparten 
av polisverksamheten. Polisverket ansvarar 
för t.ex. utveckling av nya arbetsmetoder, in-
ternationellt polisiärt samarbete och tekniskt 
bistånd. 
 
1.3 Bedömning av nuläget 

De förvaltningsstrukturella lösningarna för 
den lokala polisen återspeglar behov av 
strukturella reformer inom hela den övriga 
polisorganisationen. Det minskade antalet 
polisinrättningar och de större distrikten för-
ändrar polisinrättningarnas roll och uppgifter. 
Det påverkar i sin tur fördelningen av uppgif-
terna mellan den lokala polisen och de riks-
omfattande enheterna. Det samlade ledarskap 
som polisens länsledning och polisens högsta 
ledning bildar påverkas i speciellt hög grad 
av de lösningar för områdesindelningen som 
gäller den lokala polisen.  

Polisavdelningen vid inrikesministeriet har 
två roller. Den är dels polisens högsta led-
ning, dels en normal avdelning vid ministeri-
et. I regeringsprogrammet för statsminister 
Vanhanens andra regering förutsätts att det 
utreds huruvida ministeriets styrnings- och 
tillsynsuppgifter samt ledningen av den ope-
rativa polisverksamheten bör särskiljas från 
varandra.  
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Förvaltningsutskottet har i sitt utlåtande om 
inrikesministeriets slutrapport om utvecklan-
det av polisens förvaltningsstruktur (FvUU 
13/2008 rd - MINU 4/2008 rd) fäst avseende 
vid att det i synnerhet i fråga om ledningssy-
stemet är viktigt att ledningsfunktionerna är 
klara på de olika förvaltningsnivåerna och att 
de nuvarande ledningsstrukturerna bör för-
enklas så att produktiviteten kan förbättras. 
Det gäller likaså att minska på omotiverad 
horisontell styrning. Enligt förvaltningsut-
skottet kommer det i framtiden exempelvis 
inte att behövas någon mellannivå för att sty-
ra den lokala nivån. Målsättningen bör vara 
att uppgifterna fördelas så att överlappande 
funktioner mellan olika aktörer avskaffas och 
att uppgifterna ska kunna utföras mer eko-
nomiskt och de personella resurserna inom 
den operativa polisverksamheten förstärkas. 
Redan i betänkandet (FvUB 24/2006 rd) om 
den proposition som gällde förslag till änd-
ring av polisförvaltningslagen (RP 72/2006 
rd) fäste förvaltningsutskottet uppmärksam-
het vid vikten av att utveckla polisförvalt-
ningens övriga struktur och dokumenterade i 
sitt förslag till uttalande att riksdagen förut-
sätter att regeringen ser till att polisens läns-
lednings ställning och uppgifter klarläggs.  
 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen  

2.1 Målsättning 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Matti Vanhanens andra regering ska för-
valtningen revideras och demokratiseras. 
Länsstyrelsernas, arbetskrafts- och närings-
centralernas, de övriga distriktsförvaltnings-
myndigheternas och landskapsförbundens 
arbetsfördelning preciseras, överlappande 
verksamhet rationaliseras och antalet förvalt-
ningsmyndigheter minskas. Samtidigt utvär-
deras deras regionindelning. Den nuvarande 
länsförvaltningens uppgifter omorganiseras. 
Enligt regeringsprogrammet ska statens regi-
onalförvaltning revideras genom att till-
stånds-, tillsyns- och rättssäkerhetsuppgifter 
sammanförs. Dessutom överförs utveck-
lingspolitiska befogenheter till den demokra-
tiska styrningen. En sammanföring av med-

len för regional utveckling enligt landskap 
och enligt ministerium under ett moment i 
statsbudgeten och en överföring av besluts-
fattandet om dem till regionerna utreds. En-
ligt dokumenteringen i regeringsprogrammet 
inleds beredningen omedelbart och genom-
förs reformerna senast 2010. I regeringspro-
grammet nämns vidare att statens centralför-
valtning revideras bl.a. genom att sådana 
verkställande uppgifter som kan överföras 
från ministerierna och andra än nationella ut-
vecklingsuppgifter överförs till regional- och 
lokalförvaltningen samt genom att man ser 
till att indelningen av ministeriernas ansvars-
områden är tidsenlig. Detta förutsätter t.ex. 
att ministeriernas uppgifter och de centrala 
ämbetsverkens uppgifter åtskiljs och att de 
centrala ämbetsverkens uppgifter omvärde-
ras.  

I regeringsprogrammet för statsminister 
Vanhanens andra regering har även revide-
ringen av polisens förvaltningsstruktur do-
kumenterats. Enligt regeringsprogrammet 
minskas antalet polisdistrikt och fortsätter 
revideringen av förvaltningsstrukturen så att 
den i fortsättningen också omfattar polisens 
högsta ledning, polisens länsledningar, poli-
sens riksomfattande enheter och polisinrätt-
ningen i Helsingfors. På detta sätt överförs 
resurser från förvaltningen till servicen. I 
samband med reformen säkerställs tillgången 
till polisservice i hela landet. Den svensk-
språkiga servicen tryggas. I regeringspro-
grammet förutsätts dessutom att det utreds 
huruvida ministeriets styrnings- och tillsyns-
uppgifter samt ledningen av den operativa 
polisverksamheten bör särskiljas från var-
andra. 

Syftet med denna proposition är att fortsät-
ta genomförandet av den reform av polisens 
förvaltningsstruktur som har pågått sedan 
2004. Polisorganisationen utgör en helhet av 
säkerhetsmyndigheter i vars verksamhet ac-
centueras tydliga styrnings- och ansvarsför-
hållanden på alla förvaltningsnivåer och mel-
lan polisens olika enheter. Polisförvaltning-
ens styrningsstrukturer bör vidareutvecklas 
utifrån denna särskilda karaktär hos verk-
samheten så att de blir så lätta och välfunge-
rande som möjligt. Ur ett kundserviceper-
spektiv är det primära målet med hela refor-
men av polisens förvaltningsstruktur att tryg-
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ga polisens basservice för medborgarna i hela 
landet. Till de huvudsakliga strukturella må-
len hör att luckra upp förvaltningsstrukturer-
na och skapa klarhet i ledningssystemen på 
alla nivåer inom polisförvaltningen. När den 
lokala polisen vid ingången av 2009 övergått 
från 90 polisinrättningar till 24 polisinrätt-
ningsområden blir det möjligt att luckra upp 
och förenhetliga ledningsstrukturerna för po-
lisen även på regional nivå och centralnivå.  

Ett flertal mål kan uppnås genom den nya 
förvaltningsstrukturen enligt en tvåstegsmo-
dell. Inrikesministeriets dubbelroll som dels 
strategisk utstakare och finansiär, dels den 
som styr den operativa verksamheten kom-
mer att försvinna, vilket innebär att lednings-
systemet blir tydligare. Polisens förvaltnings-
struktur blir lägre när länsnivån avskaffas, 
vilket medför att verksamheten blir produkti-
vare. Likaså försvinner den horisontella styr-
ning som inte hör till den resultatorienterade 
styrningen. Dessutom kommer de goda förut-
sättningarna för samarbete med andra regio-
nala myndigheter att bestå. Det finns erfa-
renheter av förvaltningsmodellen från andra 
länder och dess för- och nackdelar är kända. 

Målet med den samlade reformen av poli-
sens förvaltningsstruktur är  

1. ur ett kundserviceperspektiv att polisens 
basservice ska produceras för alla medborga-
re i hela landet oavsett var medborgarna är 
bosatta, 

2. ur ett produktivitets- och resultatper-
spektiv att nå de uppsatta produktivitetsmålen 
genom att göra polisens förvaltningsstruktur 
enklare och att utveckla verksamhetsproces-
serna och därigenom trygga de resurser som 
är nödvändiga för den operativa verksamhe-
ten, 

3. ur ett ledningsperspektiv att klarlägga 
ledningssystemet på samtliga nivåer inom 
förvaltningen samt att skapa större och enhet-
ligare lokala polisenheter för att genom resul-
tatstyrning uppnå större effektivitet än i dag,  

4. ur ett intressentperspektiv att säkerställa 
ett högkvalitativt och smidigt förundersök-
ningssamarbete med åklagarmyndigheten 
samt att effektivt utnyttja de lokala säker-
hetsplaner som görs upp tillsammans med 
kommunerna, 

5. ur ett personalperspektiv att trygga per-
sonalens arbetsmotivation och välbefinnande 

samt att involvera personalen i planeringsar-
betet på alla nivåer inom projektorganisatio-
nen. 
 
2.2 De viktigaste förslagen  

Det föreslås att det ska införas en ny två-
stegsmodell för styrning och ledning inom 
polisförvaltningen. Enligt den nya modellen 
ska inrikesministeriet ansvara för den politis-
ka och strategiska styrningen av polisväsen-
det. I enlighet med 68 § 1 mom. i grundla-
gen, lagen om statsrådet (175/2003) och reg-
lementet för statsrådet (262/2003) ska polis-
avdelningen vid inrikesministeriet ansvara 
för de ministerieuppgifter som gäller polisen. 
Inrikesministeriet ska ansvara för den strate-
giska och politiska styrning av polisens verk-
samhetsområde som hör till ministeriet, för 
tryggandet av verksamhetsförutsättningarna, 
för beredningen av lagar och andra författ-
ningar och för det internationella samarbetet. 
Polisavdelningen vid inrikesministeriet ska 
tilldelas resurser så att den förmår fullgöra 
denna uppgift som sig bör.  

I egenskap av polisens centralförvalt-
ningsmyndighet ska Polisstyrelsen leda och 
styra den operativa polisverksamheten och 
ansvara för resultatstyrningen av polisinrätt-
ningarna och polisens riksomfattande enhe-
ter. Polisstyrelsen kommer att bildas av den 
nuvarande polisens länsledning och en del av 
inrikesministeriets polisavdelning, som för 
närvarande är polisens högsta ledning. Riks-
dagens förvaltningsutskott ansåg i sitt utlå-
tande om reformen av polisens förvaltnings-
struktur (FvUU 13/2008 rd) att en Polissty-
relse bör inrättas för att leda den operativa 
polisverksamheten. Polisstyrelsen bör bestå 
av polisens högsta ledning och polisens läns-
ledningar. Polisstyrelsen ska ledas av en po-
lisöverdirektör.  

I enlighet med inrikesministeriets styrning 
ska Polisstyrelsen 

1) planera, utveckla, leda och övervaka po-
lisverksamheten och dess stödfunktioner, 

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

3) besluta om samarbetet mellan polisenhe-
terna, 
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4) ansvara för resultatstyrningen av polis-
enheterna och se till att resurser riktas till 
dem, 

5) sköta övriga uppgifter som enligt be-
stämmelser eller föreskrifter ankommer på 
den.  

Polisinrättningarna och polisens riksomfat-
tande enheter centralkriminalpolisen, 
skyddspolisen och rörliga polisen samt Po-
lisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral 
ska vara polisenheter direkt under Polissty-
relsen. Inrikesministeriet ska ansvara för re-
sultatstyrningen av Polisstyrelsen. Polisöver-
direktören vid Polisstyrelsen ska vara chef 
för alla polismän i landet och landets högsta 
tjänsteman med polisbefogenheter. Polisav-
delningen vid inrikesministeriet ska inte ha 
några befogenheter i anslutning till de opera-
tiva uppgifterna, utan dess uppgifter ska så 
som beskrivits ovan ta fasta på den strategis-
ka och politiska styrningen av verksamhets-
området. 

Reformen av polisens förvaltningsstruktur 
hör nära samman med det pågående projektet 
för att förnya regionförvaltningen. Avsikten 
är att Polisstyrelsen ska ha verksamhetsstäl-
len som organisatoriskt placeras vid regional-
förvaltningsmyndigheterna men operativt hör 
till Polisstyrelsen och finns på orter som an-
ges särskilt. De verksamhetsformer för Polis-
styrelsen som kommer att finnas i regionerna 
ska upptas i polisens ansvarsområden vid re-
gionalförvaltningsmyndigheterna på ett sätt 
och med de resurser som fastslås närmare av 
Polisstyrelsen. Polisens ansvarsområden ska 
ha hand om de uppgifter för polisen som hör 
till regionalförvaltningsmyndigheten också 
inom områdena för de regionförvaltningsverk 
där det inte finns något ansvarsområde för 
polisen. Omkostnaderna för polisens an-
svarsområden vid regionalförvaltningsmyn-
digheten kommer att budgeteras under mo-
mentet för polisväsendet.  

Polisens ansvarsområden vid regionalför-
valtningsmyndigheterna ska ha följande all-
männa uppgifter: 

1) regionalt myndighetssamarbete inom po-
lisväsendet 

2) samordning av beredskap och bered-
skapsplanering  

3) bedömning av den regionala tillgången 
till basservicen.  

Bestämmelser som gäller uppgifterna före-
slås i den nya lagen om regionförvaltnings-
verken. I polisförvaltningslagen och polis-
förvaltningsförordningen föreslås bestäm-
melser om övriga uppgifter för polisens an-
svarsområden, såsom medverkan i den opera-
tiva och resultatorienterade styrningen av po-
lisinrättningarna som en del av Polisstyrel-
sen. Polisstyrelsen ska ha tjänstemannarätts-
liga befogenheter (förordnanden, disciplin, 
tjänstemannaarrangemang, lönebefogenheter) 
och befogenheter i anslutning till finansie-
ringen. Polisens ansvarsområden vid regio-
nalförvaltningsmyndigheterna ska delta i Po-
lisstyrelsens ovan nämnda uppgifter så som 
anges särskilt men ska inte vara något trapp-
steg för resultatstyrning eller någon funktion 
med regionalt ansvar. 

Målet är att både reformen av regionför-
valtningen och reformen av polisens förvalt-
ningsstruktur ska ha trätt i kraft den 1 januari 
2010. Propositionen innehåller nödvändiga 
ändringar av den gällande lagstiftningen i an-
slutning till den andra fasen av reformen av 
polisens förvaltningsstruktur. 
 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser  

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Genom att luckra upp lednings- och för-
valtningsstrukturerna kan man också höja 
förvaltningens produktivitet. Reformen av 
polisens förvaltningsstruktur är det viktigaste 
produktivitetsprojektet för polisen. För polis-
väsendet har som produktivitetsmål för 
2006—2011 uppställts sammanlagt 434 års-
verken, varav produktivitetsmålet för den lo-
kala polisens strukturreform uppgår till 
sammanlagt 115 årsverken. För åren 2011—
2015 har dessutom preliminärt uppställts ett 
produktivitetsmål på 273 årsverken för polis-
väsendet, varav ett sparmål på ca 40 årsver-
ken riktas till verkställigheten av den nya 
tvåstegsmodellen inom förvaltningen. I det 
följande presenteras en kalkyl över vilka 
kostnadseffekter den andra fasen av struktur-
reformen har enligt indelningen för polisvä-
sendets kontoklassificering. 

Revideringarna enligt den andra fasen på-
verkar inte polisens intäkter. Största delen av 
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de förvaltningsexterna intäkterna kommer 
från tillståndstjänsterna. Priset på tillstånden 
och antalet tillstånd påverkar inkomstbild-
ningen när det gäller tillståndstjänsterna. 
Dessa påverkas inte direkt av att förvalt-
ningsstrukturen förnyas. Förbättrad produkti-
vitet kan indirekt på lång sikt ha en utjäm-
nande effekt på trycket att höja priserna på 
tillstånden. Den strukturella reformen kom-
mer inte att ha några direkta konsekvenser på 
andra än tillståndsintäkterna. 

I december 2008 arbetade sammanlagt 218 
personer vid polisens högsta ledning och po-
lisens länsledningar, av vilka 138 vid poli-
sens högsta ledning och 80 vid polisens läns-
ledningar. Målet är att strukturreformen efter 
en övergångsperiod ska resultera i en minsk-
ning på sammanlagt ca 40 årsverken jämfört 
med nuläget när det gäller den personal som 
är bunden vid uppgifter på ministerienivå och 
nivån för Polisstyrelsen, till vilken hänförs 
polispersonalen vid regionförvaltningsver-
ken. Personalfördelningen mellan de olika 
myndighetsnivåerna inom polisväsendet, dvs. 
inrikesministeriet, Polisstyrelsen och polisens 
ansvarsområden vid regionförvaltningsver-
ken, blir klar när den konkreta uppgiftsför-
delningen och uppgiftsbeskrivningarna med 
personalplaner färdigställs.  

För att inbesparingarna ska realiseras förut-
sätts att den naturliga avgången tas till vara, 
att den visstidsanställda arbetskraften skärs 
ner när den utsatta tiden löper ut samt att de 
nya strukturerna och processerna verkställs 
fullt ut. Den fulla produktivitetsnyttan kom-
mer därför antagligen att nås först under den 
regeringsperiod som börjar 2011. De målsat-
ta produktivitetsbesparingarna till fullt be-
lopp kommer att röra sig kring 2 miljoner 
euro på årsbasis.  

Som egentliga extraordinära utgifter bund-
na vid reformprojektet under genomförandet 
av den andra projektfasen har reserverats 280 
000 euro för avlöning av en projektledare 
och för övriga projektutgifter.  

Ett anslag om 250 000 euro kommer att re-
serveras för tjänstearrangemangen under pro-
jektets övergångsperiod, i synnerhet tjänste-
arrangemangen för polisöverdirektören vid 
Polisstyrelsen och avdelningschefen vid po-
lisavdelningen och övriga kostnader för upp-
giftsarrangemangen inom ledningen. 

De personalpolitiska riktlinjerna för refor-
men av polisens förvaltningsstruktur har fast-
ställts i samband med projektet för revidering 
av den lokala polisens förvaltningsstruktur. 
Samma personalpolitiska principer kommer 
att följas även under den andra reformfasen. 
Det innebär att utgångspunkten är att perso-
nalen ska erbjudas sådana uppgifter inom 
pendlingsregionen som motsvarar den nuva-
rande kravnivån. Om uppgifter på motsva-
rande nivå dock inte kan erbjudas inom den 
nya organisationen, ska personen i fråga i två 
års tid få skillnaden mellan den nya och den 
gamla uppgiftens lön i form av ett individu-
ellt lönetillägg. I samband med den andra fa-
sen av strukturreformen bör det för omställ-
ningsskyddet reserveras ett anslag om totalt 
uppskattningsvis 100 000 euro för över-
gångsperioden 2010—2012. 

Om den personal som finns vid ministeriet 
och personalen vid Polisstyrelsens huvud-
kontor stannar kvar i de nuvarande lokalite-
terna, kommer strukturreformen inte att med-
föra något ökat behov av personal och där-
med inte heller något behov av lokaler. Till 
denna del kan uppgifterna omorganiseras så 
att de anställda placeras vid de nuvarande 
verksamhetsställena. Det förutsätter till be-
hövliga delar tekniska anslagsöverföringar 
mellan omkostnadsmomenten för inrikesmi-
nisteriet och polisväsendet, dock så att kost-
nadsnivån till denna del åtminstone inte sti-
ger.  

En del av personalen vid polisens länsled-
ning kommer att placeras inom polisens an-
svarsområden vid regionförvaltningsverken. 
Under övergångsperioden kan en del av den 
nuvarande personalen vid polisens länsled-
ning placeras även vid andra verksamhets-
ställen för regionförvaltningsverket. En del 
av personalen vid polisens länsledning kan 
också placeras vid polisens övriga enheter, 
t.ex. polisinrättningarna och de riksomfattan-
de enheterna. Med hänsyn till produktivi-
tetsmålen för reformen av polisens förvalt-
ningsstruktur kommer personalstyrkan och 
behovet av lokaler inte att öka utan snarare 
minska genom naturlig avgång.  

Den operativa styrningen av polisverksam-
heten vid regionförvaltningsverken utformas 
så att omkostnaderna för polisväsendet styrs 
via Polisstyrelsen. Polisväsendet ska få loka-
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liteter och övrig normal ämbetsverksservice 
av regionförvaltningsverket. Utgiftsposterna 
för dessa kommer att ingå under finansmini-
steriets huvudtitel i statsbudgeten. Polissty-
relsen kommer att ansvara för resultatstyr-
ningen av ansvarsområdena för polisen. 

Omorganiseringen medför direkta kostna-
der till följd av behoven att ändra informa-
tionssystemen. De totala kostnaderna för oli-
ka slags systemändringar har beräknats röra 
sig kring 100 000 euro.  

Övriga direkta utgifter kan beräknas upp-
komma i första hand i anslutning till inrät-
tandet av de nya ämbetsverken, dvs. Polissty-
relsen och regionförvaltningsverken. Som 
exempel kan nämnas olika slags nya blanket-
ter och dokumentmallar, nyupplagda webb-
platser och liknade utgifter. Materialkostna-
der bör också reserveras när det gäller infor-
mation och kundupplysning. Utgifterna 
kommer att ha karaktär av engångskostnader 
och kan sammantaget beräknas uppgå till ca 
100 000 euro. 

När utvecklingsinsatserna effektiviseras 
kan det beräknas att vissa kostnadsposter 
ökar under fasen för genomförandet av pro-
jektet, t.ex. resekostnader och kostnader som 
gäller kompetensutveckling och arbetshälsa. 
För dessa effektiviseringsåtgärder bör budge-
teras ca 100 000 euro som en engångsutgift. 
Strukturreformen kommer inte att ha några 
betydande direkta konsekvenser för fordons- 
och ADB-investeringarna eller övriga inve-
steringar.  

De direkta kostnaderna av engångsnatur 
under den andra fasen av den strukturella re-
formen av polisväsendet uppgår som en en-
gångsutgift till totalt 930 000 euro som föl-
jer:  
 
Projektutgifter 280 000 
Reservering för omställningsskydd 100 000 
Tjänstearrangemang under  
övergångsperioden 250 000 
Övriga omkostnader 
– materialanskaffningar,  
information m.m. 100 000 
– säkerställande av personalens  
kompetens och välbefinnande 100 000 
ADB och informationsteknik 100 000 

 

På lång sikt rör sig produktivitetsbespa-
ringarna av strukturreformen kring 40 års-
verken/två miljoner euro/år. Reformen av 
förvaltningsstrukturen genomförs inom ra-
men för disponibla anslag.  

 
3.2 Konsekvenser för myndigheterna  

Polisförvaltningens organisation  

Polisstyrelsen ska ingå i organisationen för 
inrikesministeriets förvaltningsområde och 
lyda under dess strategiska och politiska 
styrning. När inrikesministeriets polisavdel-
nings uppgifter som högsta ledning överförs 
till Polisstyrelsen kommer inrikesministeriets 
dubbelroll som dels strategisk utstakare, dels 
den som styr den operativa verksamheten att 
försvinna, vilket innebär att ledningssystemet 
blir klarare. Polisens förvaltningsstruktur 
kommer att bli lägre när länsnivån avskaffas. 
Likaså försvinner den horisontella styrning 
som inte hör till den resultatorienterade styr-
ningen. Dessutom kommer de goda förutsätt-
ningarna för samarbete med andra myndighe-
ter, både de regionala myndigheterna och 
myndigheterna inom statsförvaltningen, att 
bestå. Polisenheterna kommer att utgöras av 
Polisstyrelsen och under den de riksomfat-
tande enheterna centralkriminalpolisen, 
skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkes-
högskolan, Polisens teknikcentral samt, som 
lokala förvaltningsmyndigheter, polisinrätt-
ningarna.   

Genom regeringspropositionen med förslag 
till en reform av regionförvaltningen kommer 
statens regionförvaltning att koncentreras till 
två myndigheter: regionförvaltningsverket 
och närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Bland annat de nuvarande länsstyrelsernas 
uppgifter kommer att organiseras som en del 
av dessa ämbetsverk. Lednings- och styr-
ningssystemen, uppgifterna och strukturerna 
omorganiseras. Projektet har konsekvenser 
för verksamheten, uppgifterna och persona-
len vid myndigheterna inom statens region-
förvaltning. Avsikten är att reformen av poli-
sens förvaltningsstruktur bl.a. ska luckra upp 
strukturerna på regional nivå och förenhetli-
ga styrningsförhållandena. Inom den före-
slagna modellen med regionförvaltningsverk 
genomförs placeringen av Polisstyrelsens re-
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gionala uppgifter vid regionförvaltningsver-
ken så att polisen organisatoriskt sett är en 
del av regionförvaltningsverket men så att 
polisens ansvarsområden vid regionförvalt-
ningsverken operativt sett är en del av Polis-
styrelsen. Genom arrangemanget tryggas be-
hoven av operativ ledning av polisen. Polisen 
kommer att ha två roller vid regionförvalt-
ningsverket. Polisen ska ha vissa gemen-
samma uppgifter vid verket, t.ex. uppgifter i 
anslutning till utvärdering av den regionala 
tillgången till basservice. Polisens övriga 
uppgifter vid regionförvaltningsverket kom-
mer att bestå av regionala eller rikstäckande 
uppgifter som Polisstyrelsen fastställer och 
som hänför sig till exempelvis resultat- och 
resursstyrning. Regionförvaltningsverken ska 
inte bilda någon separat nivå inom resultat-
styrningen utan resultatförhandlingarna på 
polisinrättningsnivå ska föras med Polissty-
relsen. Avsikten är att det inte ska finnas nå-
gon operativ krisledning vid regionförvalt-
ningsverken, utan särskilda situationer ska 
skötas genom samarbete mellan olika myn-
digheter och ledningsuppgifterna enligt varje 
aktuell situation.  

Enligt 1 § i statsrådets förordning om behö-
righet vid placering av statliga enheter och 
funktioner (567/2002) ska vederbörande mi-
nisterium alltid utreda möjligheterna att pla-
cera statens centralförvaltningsenheter eller 
statliga funktioner som sköts på riksnivå eller 
centraliserat, i andra delar av landet i stället 
för i huvudstadsregionen bl.a. när en ny en-
het inrättas eller en funktion skapas. Vid pla-
ceringen av enheterna och funktionerna gäll-
er det att beakta de kompetens- och funk-
tionskoncentrationer som redan finns och ut-
vecklas. Enligt 6 § i förordningen ska placer-
ingsutredningen innehålla en jämförelse av 
alternativa placeringsorter för en enhet eller 
funktion så att jämförelsen omfattar minst två 
orter utanför huvudstadsregionen. Vid valet 
av orter som jämförs ska beaktas de i 3 § 2 
mom. avsedda framställningarna av land-
skapsförbunden om möjligheterna att placera 
statliga enheter och funktioner inom land-
skapsförbundens område. Placeringsutred-
ningen ska innehålla uppgifter om de före-
slagna placeringsorternas verksamhetsmässi-
ga, ekonomiska och regionala verkningar 
samt verkningar i fråga om personal. Enligt 3 

§ i lagen om behörighet vid placering av stat-
liga enheter och funktioner (362/2002) är det 
ministerium som saken gäller behörigt vid 
placeringen av enheter och funktioner. Enligt 
7 § i förordningen ska ministeriet innan ett 
beslut fattas få ett utlåtande av koordine-
ringsgruppen för regionalisering om det i en-
lighet med placeringsutredningen utarbetade 
förslaget till placeringsort. Om koordine-
ringsgruppen för regionalisering anser att 
ministeriets på placeringsutredningen base-
rade förslag till placeringsort inte motsvarar 
målen enligt 2 § i lagen, kan den rekommen-
dera att ärendet överförs för avgörande till 
statsrådets allmänna sammanträde.  

Utredningen om regionalisering av Polis-
styrelsen (inrikesministeriets publikationer 
4/2009) färdigställdes den 17 februari 2009. I 
utredningen föreslås att Polisstyrelsens hu-
vudkontor ska placeras i Helsingfors. Det fö-
reslås att delfunktioner vid Polisstyrelsen ska 
regionaliseras i anslutning till de nya region-
förvaltningsmyndigheterna i S:t Michel, Ule-
åborg och Åbo. Den 10 mars 2009 gav koor-
dineringsgruppen för regionalisering sitt bi-
fall till förslaget utifrån utredningen om pla-
ceringen. Koordineringsarbetsgruppen ska 
dock tillställas en tilläggsutredning om hur 
många anställda och vilka uppgifter som 
kommer att placeras i anslutning till region-
förvaltningsmyndigheterna i S:t Michel, Ule-
åborg och Åbo så att det blir fråga om en ge-
nuin regionalisering. Tilläggsutredningen ska 
också gälla tidtabellen för placeringen. Enligt 
inrikesministeriets planeringsbeslut av den 
19 mars 2009 bör Polisstyrelsens huvudkon-
tor finnas i Helsingfors medan dess delfunk-
tioner placeras i S:t Michel, Uleåborg och 
Åbo och Polisstyrelsens lotteri- och vapen-
förvaltningsuppgifter i Riihimäki. 
 
Utveckling av de övriga polisenheternas 
verksamhet  

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och 
rörliga polisen kommer i fortsättningen att 
vara riksomfattande polisenheter under Polis-
styrelsen. Trots att det inte föreslås några 
ändringar i uppgiftsdefinitionerna för cen-
tralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörli-
ga polisen är den pågående utvecklingen av 
deras organisation ett led i reformen av poli-
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sens förvaltningsstruktur. Vid revideringen 
av centralkriminalpolisens, skyddspolisens 
och rörliga polisens organisation fäster man 
avseende vid att ledningssystemen bör vara 
låga och att de administrativa uppgifterna 
centraliseras. 

Efter reformen ska den lokala polisen i 
större utsträckning än för närvarande ansvara 
för att avslöja och utreda sedvanliga och till 
övervägande del svårutredda brott inom sitt 
område. Centralkriminalpolisens roll kom-
mer i sin tur att i tilltagande grad ta fasta på 
att bekämpa den internationella och den na-
tionellt sett grövsta organiserade brottslighe-
ten. Centralkriminalpolisen bör ha beredskap 
att vid behov bistå den lokala polisen bl.a. 
genom att ansvara för utredningen av enskil-
da brott mot liv och andra svårutredda brott. 
Om de utredningsarrangemang som rör be-
kämpning av den grövsta brottsligheten ska 
det som utgångspunkt avtalas separat genom 
tillämpning av ett förfarande med objektsval 
under ledning av centralkriminalpolisen. 
Centralkriminalpolisen ska ha en rikstäckan-
de organisation som är ändamålsenlig för 
uppdraget.  

Skyddspolisen och centralkriminalpolisen 
ska ha ett bredare samarbete kring förunder-
sökningar av brott som rör statens säkerhet så 
att bådas yrkeskunnighet utnyttjas i så stor 
utsträckning som möjligt. Skyddspolisens 
organisationsmodell har gjorts enklare och 
hänsyn har tagits till de synergieffekter som 
kan uppnås tillsammans med den lokala poli-
sen, centralkriminalpolisen och rörliga poli-
sen.  

I rörliga polisens uppgiftsbeskrivning ac-
centueras samarbetet med den lokala polisen. 
Rörliga polisens organisation ska täcka hela 
landet och beakta trafikvolymerna. Vid orga-
nisering av rörliga polisens enheter ska målet 
vara enheter som är tillräckligt stora ur verk-
samhetssynpunkt, med undantag av glesbyg-
den där det är ändamålsenligt att grunda 
mindre enheter för att garantera polisservi-
cen.  

Reformen påverkar inte organisationsstruk-
turerna för de övriga riksomfattande enheter-
na under Polisstyrelsen, dvs. Polisyrkeshög-
skolan och Polisens teknikcentral.  

Utöver den lokala polisens uppgifter kom-
mer polisinrättningen i Helsingfors alltjämt 

att ha riksomfattande och regionala special-
uppgifter. Under de senaste åren har polisin-
rättningen i Helsingfors utvecklat sin organi-
sation, och utvecklingsverksamheten kom-
mer att fortsätta enligt vad man särskilt 
kommer överens om med Polisstyrelsen.  

 
3.3 Konsekvenser för personalen  

I samband med att Polisstyrelsen bildas 
kommer de anställda i tjänsteförhållande tills 
vidare vid inrikesministeriets polisavdelning 
och länsstyrelsernas polisavdelningar att 
övergå och motsvarande tjänster att överföras 
till inrikesministeriet, Polisstyrelsen, an-
svarsområdet för polisen vid regionalförvalt-
ningsmyndigheten eller de övriga polisenhe-
terna med stöd av polisförvaltningslagen så 
som bestäms närmare genom inrikesministe-
riets beslut. 

Dessutom föreslås att de anställda vid inri-
kesministeriets polisavdelning och länssty-
relsernas polisavdelning som har hand om 
tidsbundna uppgifter ska övergå till anställ-
ning hos inrikesministeriet, Polisstyrelsen, 
ansvarsområdet för polisen vid regionalför-
valtningsmyndigheten eller någon annan po-
lisenhet för den tid deras visstidsanställning 
varar så som anges närmare genom inrikes-
ministeriets beslut. 

En del av de anställda vid polisens länsled-
ning kommer att placeras vid Polisstyrelsen 
och en del vid polisens ansvarsområden vid 
regionalförvaltningsmyndigheten i Åbo, Ule-
åborg och S:t Michel. Under en treårig över-
gångsperiod kan dessutom en del av persona-
len vid polisens länsledning placeras även 
vid de övriga nuvarande verksamhetsställena 
för polisens länsledning (Tavastehus, Kouvo-
la, Kuopio, Joensuu, Rovaniemi). I denna 
proposition föreslås samma övergångstid på 
högst tre år som i statens regionförvaltnings-
reform. En del av personalen vid polisens 
länsledning kan också komma att placeras 
vid inrikesministeriets polisavdelning eller 
vid polisens övriga enheter, t.ex. polisinrätt-
ningarna.  

För överföringen av tjänsterna och uppgif-
terna ska inte behövas tjänstemannens sam-
tycke, om tjänsten eller uppgiften inte över-
förs till en annan pendlingsregion. Bestäm-
melser om pendlingsregionerna finns i ar-
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bets- och näringsministeriets förordning om 
pendlingsregioner (1149/2008).  

Utgångspunkten för uppgiftsarrangemang-
en är att personalens ställning ska tryggas 
med iakttagande av de principer som fast-
ställts i statsrådets principbeslut av den 23 
mars 2006 om ordnande av statsanställdas 
ställning vid organisationsförändringar (FM 
9/01/2006) samt tillämpningsanvisningarna 
av den 4 april 2006 och det preciserande 
tjänstekollektivavtalet för polisens lönesy-
stem. Enligt anvisningarna gäller att då en 
statlig verksamhetsenhet upphör och uppgif-
terna överförs till en annan statlig verksam-
hetsenhet, övergår personalen i denna enhets 
tjänst. I statsrådets principbeslut understryks 
också vikten av att personalen intar en öppen 
inställning till de förändrade uppgifterna i 
samband med organisationsförändringar.  

Enligt 27 § 1 mom. i statstjänstemannala-
gen (750/1994) har en myndighet rätt att säga 
upp en tjänsteman, om ämbetsverket eller 
den enhet där tjänstemannen arbetar läggs 
ner eller tjänstemannens uppgifter eller äm-
betsverkets möjligheter att erbjuda honom el-
ler henne uppgifter minskar väsentligen och 
inte bara tillfälligt. En myndighet har dock 
inte rätt att säga upp en tjänsteman av de or-
saker som nämns i 1 mom., om tjänsteman-
nen med hänsyn till sin yrkesskicklighet och 
förmåga skäligen kan omplaceras eller utbil-
das för nya uppgifter inom samma ämbets-
verk eller om tjänsten med stöd av 5 § över-
förs till ett annat ämbetsverk.  

Enligt 5 § i statstjänstemannalagen kan en 
tjänst överföras till en annan enhet vid sam-
ma ämbetsverk än den som den har inrättats 
vid, och kan en tjänst som inte specificeras i 
statsbudgeten även överföras till ett annat 
ämbetsverk. Andra tjänster än sådana som 
specificeras i statsbudgeten överförs till en 
annan enhet inom samma ämbetsverk genom 
beslut av ämbetsverket, om inte något annat 
bestäms genom förordning, och till ett annat 
ämbetsverk inom samma ministeriums för-
valtningsområde genom beslut av ministeriet. 
Om en tjänst inte är vakant kan den överföras 
endast med tjänstemannens samtycke. Enligt 
finansministeriets anvisning om principerna 
när tjänster besätts (FM1/01/2009) har mini-
sterierna och ämbetsverken befogenheter att 
placera ett ämbetsverks gemensamma tjäns-

ter så som de anser vara ändamålsenligt med 
tanke på verksamhetsmässiga behov. När 
tjänster som förutsätter ledarförmåga place-
ras inom ett ämbetsverk blir det möjligt bl.a. 
att skaffa mångsidiga erfarenheter som ac-
centueras i ledaruppgifter, att utveckla ledar-
förmågan och genomföra smidiga förfaran-
den. När tjänster placeras och någon utnämns 
bör särskilt avseende fästas vid att förfaran-
det står i samklang med förutsättningarna en-
ligt tjänsteutnämningssystemet – öppenhet 
samt objektiv bedömning av utnämnings-
grunderna och behörighetsvillkoren. Enligt 
anvisningen kan detta bli verklighet åtmin-
stone genom att intresserade tjänstemän får 
anmäla sig för uppgifterna i fråga och så att 
det sedvanliga förfarandet för besättande av 
tjänster tillämpas i tillämpliga delar vid ut-
nämnandet. För detta krävs bedömning av 
behörighetsvillkoren och jämförelse av po-
tentiella personers meriter, så som också i 
allmänhet i samband med utnämning till 
tjänster. Förfarandet för utnämning bör 
genomföras så att det når upp till rättsprinci-
perna för god förvaltning.  

Utgångspunkten för personalarrangemang-
en vid verkställigheten av hela reformen av 
polisens förvaltningsstruktur är att i enlighet 
med 27 § i statstjänstemannalagen och stats-
rådets principiella riktlinjer placera de an-
ställda i sådana uppgifter inom deras pend-
lingsregion som motsvarar deras yrkeskun-
nighet och förmåga. I situationer där uppgif-
terna förändras är strävan att den nuvarande 
kravnivån ska bevaras.  

De uppgiftsarrangemang för polisens läns-
ledning och polisens högsta ledning som föl-
jer av reformen av polisens förvaltnings-
struktur kommer i regel att genomföras ge-
nom ett internt anmälningsförfarande. Mot-
svarande förfarande tillämpades i samband 
med reformen av den lokala polisens förvalt-
ningsstruktur. Anmälningsrätten ska gälla 
alla personer vid polisens länsledningar och 
polisens högsta ledning som innehar ordina-
rie tjänst och uppfyller behörighetsvillkoren 
för uppgiften.  

Tjänstearrangemangen ska genomföras för 
respektive personalgrupp så att alla som är 
behöriga för uppgifter som omfattas av an-
mälningsförfarandet ska kunna anmäla sig 
samtidigt till alla aktuella uppgifter för per-
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sonalgruppen. De uppgifter som inte besätts 
vid anmälningsförfarandet och diskussioner-
na i anslutning till de ändrade uppgiftsbe-
skrivningarna ska besättas genom öppen an-
sökan.  

På motsvarande sätt som vid reformen av 
den lokala polisens förvaltningsstruktur ska 
ett tidsbundet individuellt lönetillägg enligt 
inrikesministeriets beslut användas vid avlö-
ning under den andra fasen av reformen av 
polisens förvaltningsstruktur. Det tidsbundna 
individuella tillägget ska gälla även anställda 
vid polisens länsledningar och polisens högs-
ta ledning så att arrangemanget tillämpas på 
tjänstemän som den 31 december 2009 har 
ett ordinarie tjänsteförhållande vid länsstyrel-
sernas polisavdelningar och vid inrikesmini-
steriets polisavdelning. Det individuella löne-
tillägget ska gälla i högst två år från den 1 ja-
nuari 2010.  

Polisstyrelsens verksamhet ska ledas av po-
lisöverdirektören. Inrikesministeriet kan in-
rätta tjänsten som polisöverdirektör vid Po-
lisstyrelsen innan denna lag har trätt i kraft. 
Tjänsten inrättas från den 1 januari 2010 och 
efter inrättandet tillämpas bestämmelserna i 
statstjänstemannalagen på den. Enligt den 
nya lagen om regionförvaltningsverken ska 
Polisstyrelsen utnämna chefen för ansvars-
området för polisväsendet. Bestämmelser om 
behörighetsvillkoren för tjänsten ska finnas i 
polisförvaltningsförordningen. Polisstyrelsen 
ska också utnämna personalen inom ansvars-
området för polisväsendet. Inrikesministeriet 
ska genom bestämmelser utfärdade av mini-
steriet ordna organiseringen av polisens 
verksamhetsområde som hör till ministeriet.  
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Den andra fasen av reformen av polisens 
förvaltningsstruktur bereddes inom arbets-
gruppen för utvecklandet av polisens förvalt-
ningsstruktur. Arbetsgruppen lämnade sin 
slutrapport den 8 februari 2008 (inrikesmini-
steriets publikationer, förvaltning 5/2008). 
Verkställighetsförslagen av projektgruppen 
för den andra fasen av reformen av förvalt-
ningsstrukturen färdigställdes den 9 juni 
2008 (polisens interna publikation). Innehål-
let i sak i den andra fasen av reformen av po-

lisens förvaltningsstruktur utstakades i reger-
ingens aftonskola den 19 november 2008.  

Den grundläggande beredningen av propo-
sitionen har utförts som tjänsteuppdrag inom 
den av inrikesministeriet tillsatta berednings-
organisationen för den andra fasen av refor-
men av polisens förvaltningsstruktur.  

Utlåtanden om propositionsutkastet begär-
des av ministerierna, inrikesministeriets för-
valtningsenhet, gränsbevakningsavdelning, 
räddningsavdelning och migrationsavdel-
ning, inrikesministeriets polisavdelnings en-
het för polisverksamhet, förvaltningsenhet, 
lotteri- och vapenförvaltningsenhet, tillsyns-
enhet för säkerhetsbranschen, planerings- 
och ekonomienhet och internationella enhet, 
polisens länsledningar, polisinrättningen i 
Helsingfors härad, centralkriminalpolisen, 
skyddspolisen, rörliga polisen, Polisens tek-
nikcentral, Polisyrkeshögskolan, dataskydds-
ombudsmannens byrå, Statsåklagarämbetet, 
Brottspåföljdsverket, Tullstyrelsen, nödcen-
tralsverket, gränsbevakningsverket, länssty-
relserna, Migrationsverket, Finlands kom-
munförbund, förbunden på landskapsnivå, 
delegationen för språkärenden, Svenska Fin-
lands folkting, Finlands Polisorganisationers 
Förbund rf, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja 
maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö 
PUSH ry, Löntagarorganisationen Pardia rf, 
Förbundet för den offentliga sektorn och väl-
färdsområdena JHL rf, FOSU rf, AKAVA, 
Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry, Brotts-
offerjouren, Finlands Röda Kors, Oy Finnto-
to Ab, Oy Veikkaus Ab, Penningautomatfö-
reningen, Finlands Idrott rf, Social- och häl-
soorganisationernas samarbetsförening SAF 
rf, Suomen Bingojärjestöjen Keskusliitto ry, 
Finlands Hippos rf, Finlands Ungdomssam-
arbete - ALLIANS rf, Asealan Elinkeinon-
harjoittajat ry, Asehistorian liitto ry, NRA 
Kansallinen Kivääriyhdistys ry, Maanpuolus-
tuskoulutus ry, Metsästäjäin keskusjärjestö, 
Reserviläisurheiluliitto ry, Suomen Ampu-
maurheiluliitto ry, Suomen Asehistoriallinen 
Seura ry, Suomen Aseseppien Yhdistys ry, 
Finlands Jägar- och Fiskarförbund rf, Suo-
men Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund 
ry, skjutvapennämnden, Finnsecurity ry, Jär-
jestyksenvalvojien ammattiliitto ry, Suomen 
Huvijärjestäjien Keskusliitto ry, Finlands 
Hotell- och Restaurangförbund rf, Suomen 
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Turvaurakoitsijaliitto - Finlands Säkerhets-
entreprenörsförbund ry, Suomen Vartioliik-
keitten Liitto ry, Suomen yksityisetsivä- ja 
lakitoimistoliitto ry, Turva-alan yrittäjät ry 
och delegationen för säkerhetsbranschen. Ut-
låtanden gavs dessutom av Statens tjänste-
mannaförbund rf och S:t Michels stad. 

I största delen av utlåtandena uttrycktes en 
positiv inställning till målen med propositio-
nen och ansågs propositionen vara förenlig 
med utkastet till propositionen med förslag 
till en reform av regionförvaltningen. Enligt 
en del utlåtanden ansågs det inte vara ända-
målsenligt att i enlighet med förslaget i pro-
positionerna inrätta ett ansvarsområde för po-
lisen vid regionförvaltningsverken. I ett fler-
tal utlåtanden uppmärksammades vikten av 
att trygga både resurserna och personalens 
ställning. Propositionen har preciserats utgå-
ende från utlåtandena. Det har sammanställts 
ett referat över utlåtandena.  
 
5  Samband med andra proposi t io-

ner 

Samtidigt med denna proposition behandlar 
riksdagen regeringens proposition med för-
slag till lagstiftning om revidering av region-
förvaltningen som beretts vid finansministe-
riet. Inom projektet för att reformera region-
förvaltningen har man beräknat att riksdagen 
fortsätter behandla den sistnämnda proposi-
tionen under höstsessionen 2009 så att riks-
dagens svar blir klart i november 2009. För 
genomförandet av de omfattande personalar-
rangemangen enligt reformen av polisens 
förvaltningsstruktur föreslås att regerings-
propositionen med förslag till ändringar av 
lagstiftningen om polisens förvaltning be-

handlas i brådskande ordning så att riksda-
gens svar kan fås redan före riksdagens 
sommarpaus. Tidtabellen innebär att änd-
ringarna enligt denna proposition kan stad-
fästas innan riksdagen avslutar behandlingen 
av lagstiftningen om regionförvaltningen. 
Med anledning av den nämnda tidtabellen för 
behandlingen har i denna proposition be-
stämmelserna om behörighet för regionalför-
valtningsmyndigheterna i respektive fall 
formulerats i allmänna ordalag så att änd-
ringarna ska kunna stadfästas redan innan 
riksdagen har avslutat behandlingen av lag-
stiftningen om revidering av regionförvalt-
ningen. Propositionernas förslag om inrät-
tandet av nya ämbetsverk, dvs. regionför-
valtningsverken och Polisstyrelsen, anknyter 
till varandra på så vis att det vid vissa region-
förvaltningsverk ska finnas ett ansvarsområ-
de för polisväsendet. I lagen om regionför-
valtningsverken föreslås bestämmelser om de 
allmänna uppgifterna för polisens ansvars-
områden vid regionförvaltningsverken och i 
polisförvaltningslagen och polisförvaltnings-
förordningen föreslås bestämmelser om övri-
ga uppgifter för polisens ansvarsområden, så-
som medverkan i den operativa styrningen 
och resultatstyrningen av polisinrättningarna 
som en del av Polisstyrelsen.  

Riksdagen behandlar samtidigt också re-
geringens proposition till riksdagen med för-
slag till lagar om ändring av passlagen och av 
vissa andra lagar som har samband med den 
(RP 234/2008 rd), där det föreslås att 19 § 3 
mom. i passlagen ska ändras. I denna propo-
sition föreslås därför inte några ändringar av 
den paragrafen. 
 

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

 
1.1 Polisförvaltningslagen  

1 §. Polisförvaltningen och polisenheterna. 
I anslutning till inrättandet av den nya cen-
tralförvaltningsmyndigheten föreslås i para-

grafen bli bestämt att inrikesministeriet ska 
ansvara för styrningen och övervakningen av 
polisens verksamhetsområde samt för de 
uppgifter på ministerienivå som gäller poli-
sens verksamhetsområde. I dagens läge har 
polisavdelningen vid inrikesministeriet två 
roller. Den är dels polisens högsta ledning, 
dels en normal avdelning vid ministeriet. I 
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regeringsprogrammet för statsminister Van-
hanens andra regering förutsätts att det utreds 
huruvida ministeriets styrnings- och tillsyns-
uppgifter samt ledningen av den operativa 
polisverksamheten bör särskiljas från var-
andra. Inrikesministeriet ska ansvara för 
styrningen och övervakningen av polisens 
verksamhetsområde samt för sådana uppgif-
ter inom polisens verksamhetsområde som 
det föreskrivs särskilt att ankommer på mini-
steriet. Genom den ändring som nu föreslås 
kommer de uppgifter som faller inom an-
svarsområdet för avdelningen vid ministeriet 
att kvarstå vid ministeriet medan de övriga 
uppgifterna för polisens högsta ledning över-
förs till Polisstyrelsen, som enligt den nya 
förvaltningsmodellen operativt ska leda poli-
sen. 

I enlighet med 68 § 1 mom. i grundlagen, 
lagen om statsrådet (175/2003) och regle-
mentet för statsrådet (262/2003) ska polisav-
delningen vid inrikesministeriet ansvara för 
de ministerieuppgifter som gäller polisen. 
Enligt 11 § i reglementet för statsrådet ska 
ministerierna behandla till det egna ansvars-
området hörande ärenden som gäller verk-
samhets- och ekonomiplanering, resultatstyr-
ning, lagberedning, informationssamhället, 
förvaltning, datasystem, forskning, utveck-
ling och övervakning, internationella och 
ägarfrågor gällande sådan statlig egendom 
som är i det egna ansvarsområdets besittning 
samt andra sådana ärenden som ska anses 
höra till skötseln av de uppgifter som hör till 
det egna ansvarsområdet. Enligt paragrafen 
ska ministerierna dessutom behandla ärenden 
som gäller de ämbetsverk, inrättningar, af-
färsverk, fonder utanför budgeten, samfund, 
bolag och andra organ som hör till deras an-
svarsområden. Likaså ska ministerierna be-
handla ärenden som gäller andra organ med 
uppgifter som hör till deras ansvarsområde 
samt styra länsstyrelserna i ärenden som hör 
till deras ansvarsområde. Enligt bestämmel-
serna om behörigheten i internationella ären-
den i 8 § i lagen om statsrådet ska fördrag 
och andra internationella förpliktelser be-
handlas av det ministerium till vars ansvars-
område fördraget eller förpliktelsen enligt 
sak innehållet hör. I enlighet med det som 
anförts ovan omfattar inrikesministeriets 
uppgifter bl.a. tryggande av polisens verk-

samhetsförutsättningar, resultatstyrning av 
Polisstyrelsen, samordning av beredningen 
av lagar och andra författningar som gäller 
polisen, expertstöd på statsråds- och ministe-
rienivå när det gäller polisiär verksamhet 
samt uppgifter i anslutning till styrning av 
den internationella verksamheten på stats-
råds- och ministerienivå. I inrikesministeriets 
arbetsordning (37/2008) finns närmare be-
stämmelser om bl.a. styrningen av ministeri-
ets förvaltningsområde, ministeriets avdel-
ningar och fristående enheter och deras upp-
gifter. Den avdelning som har hand om upp-
gifterna på ministerienivå ska tilldelas resur-
ser så att den på lämpligt sätt förmår fullgöra 
de nämnda uppgifterna.  

Enligt det nuvarande systemet är länssty-
relsen regional förvaltningsmyndighet under 
ministeriet. Enligt det föreslagna 1 mom. ska 
Polisstyrelsen vara en ny centralförvalt-
ningsmyndighet under ministeriet och verka 
som polisens högsta ledning. Polisstyrelsen 
ska bildas av polisens nuvarande länsledning 
och en del av inrikesministeriets polisavdel-
ning, som i dag är polisens högsta ledning. 
Polisstyrelsen ska leda och styra den operati-
va polisverksamheten och ansvara för resul-
tat- och resursstyrningen när det gäller polis-
inrättningarna och polisens riksomfattande 
enheter. I 4 § föreslås bestämmelser om Po-
lisstyrelsens uppgifter, och närmare bestäm-
melser ska utfärdas genom polisförvaltnings-
förordningen.  

De nuvarande riksomfattande enheterna 
under inrikesministeriet, centralkriminalpoli-
sen, skyddspolisen och rörliga polisen, ska i 
fortsättningen vara riksomfattande enheter 
under Polisstyrelsen på samma sätt som Po-
lisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral, 
som för närvarande är enheter under inrikes-
ministeriet, i enlighet med det föreslagna 2 
mom. i fortsättningen kommer att vara riks-
omfattande polisenheter under Polisstyrelsen. 
Enligt det gällande 2 mom. är polisinrätt-
ningen i häradet lokal förvaltningsmyndighet 
under länsstyrelsen, med undantag av polis-
inrättningen i Helsingfors härad. Det föreslås 
att polisinrättningen ska vara lokal förvalt-
ningsmyndighet under Polisstyrelsen. Polis-
inrättningen i häradet ska inte längre använ-
das som term för polisinrättningarna. Polisin-
rättningen i Helsingfors härad, vilken enligt 
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den gällande lagen är en polisenhet under in-
rikesministeriet, kommer nu att bli en lokal 
förvaltningsmyndighet under Polisstyrelsen. 
Det behövs inte något sådant specialarran-
gemang för polisinrättningen i Helsingfors 
som det som gäller för närvarande, eftersom 
målet är att hela polisförvaltningen ska få en 
förvaltningsstruktur enligt en tvåstegsmodell.  
Polisenheterna ska utgöras av Polisstyrelsen 
och enheterna under den. Polisavdelningen 
vid inrikesministeriet kommer inte längre att 
vara en polisenhet, eftersom uppgifterna för 
den högsta ledningen överförs till Polissty-
relsen.   

Inrättandet av Polisstyrelsen hör nära 
samman med reformprojektet för regionför-
valtningen. I denna proposition föreslås där-
för i samklang med propositionen med för-
slag till lagstiftning om regionförvaltnings-
verken bestämmelser om att Polisstyrelsen 
ska ha ett ansvarsområde för polisen vid de 
regionalförvaltningsmyndigheter som anges 
särskilt genom förordning av inrikesministe-
riet. 

Det gällande 5 mom., enligt vilket det be-
stäms särskilt om polisväsendet i landskapet 
Åland, föreslås bli ett nytt 3 mom. I förord-
ningen om polisförvaltningen i landskapet 
Åland (828/1998) finns bestämmelser om 
bl.a. behörighetsfördelningen mellan land-
skapet och riket när det gäller polisväsendet. 
Enligt 18 § 1 mom. 6 punkten i självstyrelse-
lagen för Åland (1144/1991) har landskapet 
lagstiftningsbehörighet bl.a. i fråga om all-
män ordning och säkerhet med vissa undan-
tag.   

3 §. Delegationer. Enligt 1 mom. finns det 
delegationer i samband med ministeriet och 
polisinrättningarna. Det föreslås att paragra-
fen ändras så att det av de nuvarande verk-
samma delegationerna nämns delegationen 
för polisärenden i anslutning till inrikesmini-
steriet och delegationen för polisen i anslut-
ning till en polisinrättning. Det föreslås dess-
utom en bestämmelse om att det ska kunna 
finnas delegationer i anslutning till Polissty-
relsen. Det föreslås att den nuvarande be-
stämmelsen om länsstyrelsen möjlighet att 
besluta att det inom ett samarbetsområde som 
har bildats av polisinrättningar ska finns en 
gemensam delegation stryks. Det finns inte 
något behov av gemensamma delegationer 

som är större än de gällande polisinrättning-
arnas distrikt, eftersom polisinrättningarnas 
distrikt har blivit större i och med den struk-
turreform för den lokala polisen som trädde i 
kraft den 1 januari 2009.  

Enligt 2 mom. utfärdas bestämmelser om 
delegationernas uppgifter och sammansätt-
ning genom förordning. Det föreslås att mo-
mentet preciseras så att det sägs att om dele-
gationernas uppgifter och sammansättning 
bestäms genom förordning av statsrådet. I 
10—14 § i polisförvaltningsförordningen 
finns bestämmelser om uppgifterna och 
sammansättningen för delegationen för polis-
ärenden, delegationerna för polisen och dele-
gationerna för samarbetsområdena.  

4 §. Polisstyrelsen. I den gällande paragra-
fen bestäms om uppgifterna för polisens 
högsta ledning. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att den innehåller bestämmelser om 
Polisstyrelsens uppgifter. Mellanrubriken 
före paragrafen, polisens högsta ledning, 
ändras till centralförvaltningen. Enligt 1 
mom. ska Polisstyrelsen ledas av polisöverdi-
rektören.  

I 2 mom. föreslås bestämmelser om Polis-
styrelsens uppgifter. I enlighet med inrikes-
ministeriets styrning ska Polisstyrelsen 

1) planera, utveckla, leda och övervaka po-
lisverksamheten och dess stödfunktioner, 

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

3) besluta om samarbetet mellan polisenhe-
terna, 

4) ansvara för resultatstyrningen av polis-
enheterna och se till att resurser riktas till 
dem, 

5) sköta övriga uppgifter som enligt be-
stämmelser eller föreskrifter ankommer på 
den.  

De uppgifter som enligt 2 mom. för närva-
rande hör till inrikesministeriets polisavdel-
ning överförs till Polisstyrelsen. Exempelvis 
övervakningen av att polisens verksamhet är 
laglig kommer att ingå i Polisstyrelsens till-
synsuppgift. Det föreslås att 2 mom. 3 punk-
ten ändras så att Polisstyrelsens beslutande-
rätt i fråga om samarbetet ska omfatta alla 
polisenheter. Som nya uppgifter för Polissty-
relsen nämns i paragrafen ansvar för resultat-
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styrningen av polisens enheter och riktande 
av resurser till polisenheterna. Avsikten är att 
Polisstyrelsen också ska vara förhandlings-
myndighet inom polisens förvaltningsområ-
de. Polisstyrelsens samlade internationella 
uppgifter ska inrymma andra polisiära inter-
nationella uppgifter än de som has om hand 
på ministerienivå. Polisstyrelsen ska sörja för 
utvecklingen, ledningen och samordningen 
av polisens internationella verksamhet, vilket 
omfattar bl.a. ordnande av internationellt 
samarbete, styrning och utveckling av sam-
arbetsförhållanden i anslutning till detta samt 
beslut om uppgifterna för polisenheterna i 
anslutning till samarbetet.  

I det föreslagna 3 mom. bestäms om upp-
gifterna för polisens ansvarsområde vid regi-
onalförvaltningsmyndigheten. Polisens an-
svarsområde vid regionalförvaltningsmyn-
digheten ska i enlighet med vad som bestäms 
närmare i förordning av statsrådet eller ar-
betsordningen för Polisstyrelsen ta del i de 
uppgifter som i 4 § föreskrivs för Polisstyrel-
sen. Det föreskrivs särskilt om de övriga 
uppgifterna för polisens ansvarsområde vid 
regionalförvaltningsmyndigheten, om behö-
righeten samt om verksamhetsområdet och 
utvidgning av det. Enligt 6 § 2 mom. i den 
föreslagna lagen om regionförvaltningsver-
ken ska bestämmelser om utvidgning av 
verksamhetsområdet när det gäller uppgifter 
inom polisväsendet utfärdas genom förord-
ning av inrikesministeriet. Polisens ansvars-
områden vid regionalförvaltningsmyndighe-
terna kommer operativt sett att vara en del av 
Polisstyrelsen men organisatoriskt en del av 
regionalförvaltningsmyndigheten. Som all-
männa uppgifter ska polisens ansvarsområ-
den vid regionalförvaltningsmyndigheterna 
sköta det regionala myndighetssamarbetet 
inom polisväsendet, samordna beredskapen 
och beredskapsplaneringen för samt utvärde-
ra den regionala tillgången till basservice 
inom polisväsendet. I polisförvaltningsför-
ordningen eller i arbetsordningen för Polis-
styrelsen ska således bestämmas om de övri-
ga uppgifterna för polisens ansvarsområden, 
såsom medverkan i den operativa och resul-
tatorienterade styrningen av polisinrättning-
arna som en del av Polisstyrelsen. Polissty-
relsen ska ha den tjänstemannarättsliga behö-

righeten och den finansiella behörigheten i 
fråga om ansvarsområdena.  

Enligt den föreslagna lagen om regionför-
valtningsverken ska regionförvaltningsver-
kets interna organisation bestå av flera an-
svarsområden som operativt styrs av olika 
ministerier. Vissa ansvarsområden, t.ex. an-
svarsområdet för polisväsendet, kommer 
dessutom att ha en rätt så självständig ställ-
ning också i förhållande till regionförvalt-
ningsverket och dess övriga ansvarsområden. 
Ett regionförvaltningsverk ska ledas av en di-
rektör. Ett ansvarsområde inom ett region-
förvaltningsverk ska ledas av chefen för an-
svarsområdet. Enligt den nya lagen om regi-
onförvaltningsverken ska Polisstyrelsen be-
sluta om vilka uppgifter och vilket ansvar 
chefen för ansvarsområdet för polisväsendet 
har. En företrädare för polisväsendet ska del-
ta i regionförvaltningsverkets ledningsgrupps 
arbete när ledningsgruppen behandlar ären-
den som gäller polisväsendet eller myndig-
hetssamarbetet för den inre säkerheten. Polis-
styrelsen ska bestämma vem som ska före-
träda polisväsendet i regionförvaltningsver-
kets ledningsgrupp.  

I lagen om regionförvaltningsverken be-
stäms dessutom om hur den strategiska styr-
ningen av regionförvaltningsverken ska ord-
nas. Regionförvaltningsverkens strategido-
kument ska innehålla ett särskilt avsnitt om 
styrningen av uppgifter som gäller polisvä-
sendet. Strategidokumentets avsnitt om po-
lisväsendet ska innehålla strategiska riktlinjer 
angående det myndighetssamarbete som an-
kommer på ansvarsområdet för polisväsendet 
samt angående samordningen av polisens be-
redskap och beredskapsplanering. För styr-
ningen av regionförvaltningsverkens uppgif-
ter som gäller polisväsendet ska inte utarbe-
tas några strategiska resultatmålhandlingar. 
Polisstyrelsen ska bestämma om arbetsord-
ningen för det ansvarsområde som har hand 
om uppgifter inom polisväsendet. Ärenden 
som hör till behörigheten för ansvarsområdet 
för polisväsendet vid regionförvaltningsver-
ket ska avgöras av chefen för ansvarsområ-
det, om det inte föreskrivs eller bestäms i ar-
betsordningen för ansvarsområdet att någon 
annan tjänsteman inom ansvarsområdet ska 
avgöra dem eller om inte något annat före-
skrivs om beslutsfattandet. Direktören för ett 
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regionförvaltningsverk kan inte förbehålla 
sig beslutanderätten i ärenden som omfattas 
av behörigheten för verkets ansvarsområde 
för polisväsendet.  

4 a §. Anmälningsskyldighet och förbehål-
lande av beslutanderätten. I 1 mom. föreslås 
en bestämmelse enligt vilken polisöverdirek-
tören ska ha en särskild informationsskyldig-
het gentemot inrikesministern. Likaså före-
slås att skyddspolisen ska ha en särskild in-
formationsskyldighet gentemot inrikesminis-
tern och polisöverdirektören.  

Enligt den föreslagna 1 § ska inrikesmini-
steriet ansvara för styrningen och övervak-
ningen av polisens verksamhetsområde samt 
för de uppgifter på ministerienivå som gäller 
polisens verksamhetsområde. Inrikesminis-
tern bär politiskt ansvar för polisverksamhe-
ten och bör vara medveten om alla centrala 
frågor som gäller verksamhetsområdet. Det 
föreslås därför att polisöverdirektören ska ha 
en särskild skyldighet att underrätta inrikes-
ministern om sådana angelägenheter inom 
polisväsendet som är av samhällelig betydel-
se. Syftet med bestämmelsen är att säkerstäl-
la att inrikesministeriet får tidsenlig informa-
tion om angelägenheter av samhällelig bety-
delse. Som exempel på sådana angelägenhe-
ter av samhällelig betydelse som gäller polis-
väsendet kan nämnas oförutsedda särskilda 
situationer för polisverksamheten. Informa-
tionen om händelser som hänför sig till po-
lisväsendet och som är av samhällelig bety-
delse kan komma t.ex. via det organiserade 
system för beredskap som för närvarande 
finns vid inrikesministeriets polisavdelning 
och där en jourhavande har ålagts att ta emot 
meddelanden om sådana händelser i Finland 
och utomlands som är av betydelse för det 
egna förvaltningsområdet. Eftersom de jour-
havande i fortsättningen kommer att finnas 
vid Polisstyrelsen garanterar den föreslagna 
bestämmelsen att informationen når inrikes-
ministern också via den kanalen. Dessutom 
gäller enligt 47 § 3 mom. i grundlagen att en 
riksdagsledamot som är minister har rätt att 
få information. Redan utifrån den föreslagna 
nya organisationsstrukturen kan det anses att 
polisöverdirektören vid Polisstyrelsen har in-
formationsskyldighet gentemot inrikesmini-
steriet, som ansvarar för den strategiska och 

politiska styrningen av hela polisens verk-
samhetsområde. 

I 1 mom. föreslås också en bestämmelse 
om särskild informationsskyldighet för 
skyddspolisen. Skyddspolisen är en polisen-
het under Polisstyrelsen. Enligt 10 § ska 
skyddspolisen bl.a. bekämpa förehavanden 
och brott som kan äventyra stats- och sam-
hällsskicket eller rikets inre eller yttre säker-
het samt utföra undersökning av sådana brott. 
Skyddspolisen ska även upprätthålla och ut-
veckla en allmän beredskap för förebyggande 
av verksamhet som äventyrar rikets säkerhet. 
Som en polisenhet som är specialiserad på 
bekämpning av hot mot statens säkerhet del-
tar skyddspolisen i skyddande av den parla-
mentariska demokratin och samhällets säker-
hetsintressen. Skyddspolisens centrala upp-
gifter är kontraspionage, bekämpning av ter-
rorism, bekämpning av hot mot statens inre 
säkerhet, förebyggande säkerhetsarbete, sä-
kerhetsbevakning och deltagande i bekämp-
ningen av internationell organiserad brotts-
lighet. Skyddspolisens kärnfunktioner är av 
samhällelig betydelse och avviker till sin ka-
raktär från de övriga polisenheternas upp-
giftsbeskrivningar. Enligt det föreslagna 1 
mom. ska skyddspolisen därför underrätta in-
rikesministern och polisöverdirektören om 
sådana angelägenheter i sina uppgifter som är 
av samhällelig betydelse. Enligt det föreslag-
na momentet ska polisöverdirektören i sin tur 
informera inrikesministern om sådana ange-
lägenheter inom polisväsendet som är av 
samhällelig betydelse. Genom bestämmelsen 
tryggas informationsgången från skyddspoli-
sen till inrikesministern och polisöverdirektö-
ren. Skyddspolisen informerar även republi-
kens president, statsministern och utrikesmi-
nistern med beaktande av de utrikes- och sä-
kerhetspolitiska uppgifter som föreskrivits 
för dem. Dessutom informerar skyddspolisen 
riksdagens grundlags-, förvaltnings- och ut-
rikesutskott om säkerhetsläget och myndig-
heternas verksamhet vid regelbundna infor-
mations- och diskussionsmöten. I enlighet 
med polisförvaltningsförordningen informe-
rar skyddspolisen dessutom även andra myn-
digheter och samfund när det behövs för upp-
rätthållande av statens säkerhet eller för att 
förhindra att den kränks. 
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Enligt det föreslagna 2 mom. ska polisö-
verdirektören dessutom hålla inrikesministe-
riet informerat om angelägenheter som gäller 
Polisstyrelsen. Bestämmelsen gäller angelä-
genheter inom Polisstyrelsens verksamhets-
område. Det ska bestämmas särskilt om poli-
söverdirektörens deltagande i handläggning-
en av säkerhetsfrågor vid inrikesministeriet. 
Bestämmelsen förpliktar till att utfärda sär-
skilda bestämmelser om polisöverdirektörens 
deltagande i handläggningen av säkerhetsfrå-
gor vid inrikesministeriet. Exempelvis i ar-
betsordningen för inrikesministeriet kan det 
bestämmas om polisöverdirektörens delta-
gande i ledningsgruppen för säkerhetsären-
den som är en ledningsgrupp för ministeriets 
ansvarsområde. 

Det gällande 1 mom. blir nya 3 och 4 mom. 
och omnämnandena av polisens högsta led-
ning ändras till Polisstyrelsen. Enligt 3 mom. 
ska en enhet som är underställd Polisstyrel-
sen 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. Enligt det fö-
reslagna 4 mom. ska polisöverdirektören vid 
Polisstyrelsen i enskilda fall kunna överta 
avgörandet av ett i 3 mom. avsett förvalt-
ningsinternt ärende som enligt bestämmel-
serna ska avgöras av någon annan tjänsteman 
som hör till polispersonalen. 

5 §. Polisens länsledning. I paragrafen be-
stäms om länsstyrelsens polisavdelning, som 
är polisens länsledning, och om dess uppgif-
ter. I anslutning till reformen av regionför-
valtningen kommer länsstyrelserna att dras 
in, och därför föreslås paragrafen bli upp-
hävd.  

5 a §. Anmälningsskyldighet. I paragrafen 
bestäms om att en enhet som är underställd 
polisens länsledning ska underrätta polisens 
länsledning. Det föreslås att paragrafen upp-
hävs på de grunder som nämns i samband 
med 5 §.  

6 §. Den lokala polisen. I anslutning till re-
formen av den lokala polisens förvaltnings-
struktur föreslås paragrafen bli ändrad så att 
omnämnandena av polisinrättningarna i hä-
radet ändras till polisinrättningarna.  

I 1 mom. föreslås dessutom en bestämmel-
se om de regionala enheter för polisinrätt-
ningarna som inrättats i samband med refor-
men av den lokala polisens förvaltningsstruk-
tur. I polisförvaltningslagen finns inte någon 
uttryckligen bestämmelse om de regionala 
enheternas operativa och administrativa 
ställning. I syfte att trygga den svenskspråki-
ga servicen bildades i samband med refor-
men i första meningen i 6 § 2 mom. i språk-
lagen avsedda regionala enheter för polisin-
rättningarna av de härad där en majoritet av 
befolkningen är svenskspråkig. Genom stats-
rådets förordning om distrikten för polisin-
rättningarna i häradena (1031/2007) har det 
vid polisinrättningarna inrättats regionala en-
heter av området för Raseborgs härad i Södra 
Finlands län och av områdena för Pedersöre, 
Korsholms, Närpes och Åbolands härad i 
Västra Finlands län.  

I 1 mom. föreslås därför bli bestämt att en 
polisinrättning ska kunna ha regionala enhe-
ter vars distrikt anges genom förordning av 
statsrådet. I 6 § 2 mom. i språklagen 
(423/2003) bestäms om de regionala enhe-
ternas språkliga status. Det föreslås att den 
bestämmelsen om bemyndigande i 1 mom. 
enligt vilken inrikesministeriet beslutar om 
placeringsorterna för polisinrättningen och 
dess servicebyråer ska preciseras så att det 
sägs att inrikesministeriet beslutar om placer-
ingsorterna för polisinrättningens verksam-
hetsställen. Omnämnandet täcker placerings-
orterna för polisinrättningarna, huvudpolis-
stationerna, understationerna och polisens 
övriga servicekontor.  

I 16 § i polisförvaltningslagen sägs att det 
genom förordning av statsrådet bestäms när-
mare om polisens organisation och uppgifter. 
Med stöd av 2 mom. kan genom förordning 
av inrikesministeriet utfärdas närmare be-
stämmelser om polisenheternas ställning och 
uppgifter. Enligt 28 § i polisförvaltningsför-
ordningen ska polisinrättningarna ha ett reg-
lemente som polisinrättningen fastställer. I 
reglementet kan ärenden som enligt förord-
ning ska avgöras av polisinrättningens chef 
anförtros en annan tjänsteman vid polisin-
rättningen för avgörande. De regionala enhe-
terna har inrättats för att trygga den svensk-
språkiga servicen och avsikten är inte att de 
ska ha någon regional behörighet, utan de 
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verksamhetsmässiga och personaladministra-
tiva behörighets- och chefsförhållandena ut-
formas inom hela polisinrättningens område 
utgående från substanslinjerna. Den regiona-
la enhetens behörighet ska anges närmare i 
reglementet för polisinrättningen. På det sätt 
som anges närmare i reglementet för polisin-
rättningen ska den regionala enheten ansvara 
för att den medborgarservice som hör sam-
man med polisens uppgifter finns tillgänglig i 
lika utsträckning och är av samma kvalitet 
inom distriktet. Den regionala enheten kan 
också tilldelas särskilt ansvar för utveckling-
en av den svenskspråkiga servicen inom hela 
polisinrättningens område.  

Den språkliga statusen för polisinrättning-
arnas regionala enheter bestäms enligt 6 § 2 
mom. i språklagen. De regionala enheterna 
har bildats av tvåspråkiga härad där svenska 
är majoritetsspråk. De är till sin språkliga sta-
tus tvåspråkiga enheter med svenska i majo-
ritet och har svenska som arbetsspråk. I en-
lighet med det har det också föreskrivits om 
krav på språkkunskaper vid de regionala en-
heterna, dvs. de omfattas av de krav på 
språkkunskaper som gäller ämbetsdistrikt 
med svenska som majoritetsspråk. Enligt 16 
a § 3 mom. i polisförvaltningsförordningen 
gäller att vid en sådan regional enhet inom en 
tvåspråkig polisinrättning där majoritetens 
språk är ett annat än majoritetens språk i po-
lisinrättningen, är språkkunskapskravet för 
tjänster som polisman goda muntliga och 
skriftliga kunskaper i befolkningsmajorite-
tens språk inom ämbetsdistriktet för den re-
gionala enheten samt nöjaktiga muntliga och 
skriftliga kunskaper i det andra språket.  

I 2 mom. bestäms om förfarandet vid bil-
dandet av en polisinrättning och om perso-
nalarrangemangen. Momentet stiftades ge-
nom den lagändring (100/2007) som trädde i 
kraft den 1 mars 2007 och som antogs för att 
möjliggöra en utvidgning av häradspolisin-
rättningarnas distrikt. Det föreslås att mo-
mentet ändras så att omnämnandena av polis-
inrättningarna i häradet ändras till polisin-
rättningar. Det föreslås att momentet i övrigt 
ska kvarstå oförändrat, eftersom det i moti-
veringen i regeringspropositionen med för-
slag till ändring av 6 § 2 mom. (RP 72/2006 
rd) sägs att övergångsbestämmelserna för 
personalen har tagits in i paragrafen i stället 

för i samband med ikraftträdandebestämmel-
sen eftersom det är tänkbart att häradspolisin-
rättningar med ett vidsträcktare verksamhets-
område bildas även senare.   

Enligt 3 mom. är behörighetsvillkor för 
tjänsten som häradets polischef juris kandi-
datexamen eller en annan högre högskoleex-
amen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet 
och verksamheten inom förvaltningsområdet 
och i praktiken visad ledarförmåga och erfa-
renhet av ledarskap. Det föreslås att momen-
tet upphävs. Det föreslås att bestämmelser 
om behörighetsvillkoren för tjänsten som po-
lischef ska tas in i polisförvaltningsförord-
ningen, där det kommer att finnas bestäm-
melser om alla behörighetsvillkor för polis-
tjänsterna. Det finns inte någon grund för att 
behörighetsvillkoren för en av tjänsterna ska 
anges på lagnivå, eftersom behörighetsvillko-
ren för alla tjänster, även för tjänsten som po-
lisöverdirektör som är chef för polismännen, 
ska anges i den nämnda förordningen. 

6 a §. Länsman. Det föreslås att paragrafen 
upphävs eftersom benämningen länsman inte 
används efter det att reformen av den lokala 
polisens förvaltningsstruktur trädde i kraft 
den 1 januari 2009.  

8 §. Samarbete. I paragrafen finns bestäm-
melser om polisens länslednings och polisens 
högsta lednings roll i samband med beslut 
som gäller samarbetet. Det föreslås att para-
grafen ändras så att Polisstyrelsen blir den 
behöriga myndigheten. Enligt det föreslagna 
1 mom. ska Polisstyrelsen för en ändamåls-
enlig skötsel av polisverksamheten, efter att 
ha hört de berörda polisinrättningarna och 
områdets kommuner, kunna bestämma att 
polisinrättningarna ska sköta uppgifter i sam-
arbete. Enligt 2 mom. ska Polisstyrelsen för 
en ändamålsenlig skötsel av polisverksamhe-
ten, efter att ha hört de berörda polisenheter-
na, också kunna bestämma att polisinrätt-
ningen och en annan polisenhet ska sköta 
uppgifter i samarbete. 

Det gällande 3 mom. kvarstår oförändrat. 
9 §. Centralkriminalpolisen. Det föreslås 

att centralkriminalpolisens uppgifter ska 
kvarstå oförändrade. Centralkriminalpolisen 
ska alltjämt bekämpa internationell, organi-
serad, yrkesmässig, ekonomisk och annan 
allvarlig brottslighet, utföra undersökningar 
samt utveckla brottsbekämpningen och 
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brottsundersökningsmetoderna. Även om det 
inte föreslås några lagändringar som gäller 
definieringen av centralkriminalpolisens 
uppgifter är utvecklingen av centralkriminal-
polisens organisation ett led i reformen poli-
sens förvaltningsstruktur. Utvecklingsinsat-
serna har haft sin utgångspunkt i en uppluck-
ring av förvaltningsstrukturen och förbättrad 
produktivitet, effektivare bekämpningsansvar 
när det gäller organiserad brottslighet på 
riksnivå, säkerställande av koncerntjänster 
(experttjänster) och utveckling, närmare 
samarbete med intressenter, fokusering på 
kärnuppgifterna och säkerställande av perso-
nalens arbetsmotivation. Utvecklingsinsat-
serna utgår också från ämbetsverkets fokuse-
ring på kärnuppgifterna, större enheter, un-
derrättelse som grund, centralisering av stöd-
funktionerna, PTG-verksamhet och ledning 
av objektsinriktad bekämpning, hantering av 
internationellt operativt samarbete och natio-
nellt genomförande av internationella för-
pliktelser. 

Enligt 2 mom. ska Polisstyrelsen dock be-
stämma de kategorier av ärenden som ska 
undersökas av centralkriminalpolisen. Polis-
styrelsen ska också bestämma om undersök-
ningsarrangemangen i förhållandet mellan 
centralkriminalpolisen och polisens övriga 
enheter. Enligt det gällande momentet har in-
rikesministeriet befogenheter att bestämma 
de ärenden som ska undersökas samt att be-
stämma om undersökningsarrangemangen 
vid centralkriminalpolisen och polisens övri-
ga enheter.  

Det gällande 3 mom., enligt vilket polisens 
länsledning och polisens högsta ledning i vis-
sa fall har rätt att bestämma om undersök-
ningsarrangemangen, behövs inte längre ef-
tersom Polisstyrelsen ska bestämma om un-
dersökningsarrangemangen mellan central-
kriminalpolisen och polisenheterna.   

10 §. Skyddspolisen. Också skyddspolisens 
uppgifter kommer att kvarstå oförändrade. 
Skyddspolisen ska alltjämt ha till uppgift att 
bekämpa förehavanden och brott som kan 
äventyra stats- och samhällsskicket eller ri-
kets inre eller yttre säkerhet samt att utföra 
undersökning av sådana brott. Skyddspolisen 
ska även upprätthålla och utveckla en allmän 
beredskap för förebyggande av verksamhet 
som äventyrar rikets säkerhet. Även om det 

inte heller för definieringen av skyddspoli-
sens uppgifter föreslås några ändringar av 
lagstiftningen håller också skyddspolisens 
organisation på att utvecklas för att ämbets-
verket ska kunna bemöta de mål på riksnivå 
som presenterats ovan. Det har ansetts finnas 
utvecklingsmöjligheter när det gäller att ska-
pa större klarhet i lednings- och ansvarsför-
hållandena, förbättra den operativa hand-
lingsförmågan när hotbilderna förändras, dra 
större nytta av regionorganisationen, förbätt-
ra hanteringen av en internationell omvärld 
som förändras, producera högklassiga situa-
tionsbeskrivningar samt analysera och rap-
portera. Även kommunikationsförmågan och 
möjligheterna att uppnå produktivitetsmålen 
uppmärksammas i organisationsreformen.   

Enligt 2 mom. ska dock Polisstyrelsen, inte 
inrikesministeriet, bestämma närmare vilka 
kategorier av ärenden som ska undersökas av 
skyddspolisen. 

15 §. Polisens tjänster. Enligt paragrafen 
ska bestämmelser om tjänsterna vid polisen 
och behörighetsvillkoren för dem utfärdas 
genom förordning, om inte något annat följer 
av polisförvaltningslagen. Det föreslås att pa-
ragrafen preciseras så att bestämmelser om 
tjänsterna vid polisen, utnämningen till tjäns-
terna och de särskilda behörighetsvillkoren 
för tjänsterna ska utfärdas genom förordning 
av statsrådet om inte något annat följer av 
denna lag eller av statstjänstemannalagen. 
Bestämmelsen gäller tjänster inom polisför-
valtningen, utnämning till dem och de sär-
skilda behörighetsvillkoren för dem. I 15—
23 § i polisförvaltningsförordningen finns 
bestämmelser om behörighetsvillkor för 
tjänsterna, besättande av tjänster, beviljande 
av tjänstledighet samt bisysslor. I 8 § i stats-
tjänstemannalagen finns bestämmelser om de 
allmänna behörighetsvillkoren för statstjäns-
temän och bemyndigande att utfärda förord-
ning om särskilda behörighetsvillkor. I stats-
tjänstemannalagen och statstjänstemannaför-
ordningen finns dessutom bestämmelser om 
utnämning till tjänsterna. 
 
Övergångsbestämmelser  

I lagen föreslås också bestämmelser om ar-
rangemangen under övergångsperioden. Ar-
rangemangen gäller anhängiga ärenden, sköt-
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sel av uppgifter som föreskrivs någon annan-
stans i lagstiftningen, behöriga myndigheter, 
personal och tjänster. 

De ärenden som gäller polisväsendet och 
som är anhängiga vid inrikesministeriet och 
länsstyrelserna när lagen träder i kraft, de in-
gångna avtalen och förbindelserna liksom de 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
dem och som enligt den föreslagna lagen el-
ler någon annan lag eller en förordning efter 
ikraftträdandet hör till Polisstyrelsen ska 
överföras till Polisstyrelsen.  

Dessutom föreslås en bestämmelse där det 
sägs att om uppgifter inom Polisstyrelsens 
verksamhetsområde enligt bestämmelser nå-
gon annanstans i lagstiftningen ska skötas av 
inrikesministeriet, polisens högsta ledning, 
länsstyrelsen eller polisens länsledning ska 
Polisstyrelsen efter ikraftträdandet ha hand 
om uppgifterna och utöva befogenheterna i 
anslutning till dem, om det inte föreskrivs 
något annat. Ärendena och uppgifterna över-
förs till Polisstyrelsen, eftersom de ärenden 
och uppgifter som för närvarande sköts vid 
länsstyrelserna eller inrikesministeriets polis-
avdelning, med undantag av uppgifterna på 
ministerienivå, ska överföras till Polisstyrel-
sen. Eftersom polisväsendet har ett vidsträckt 
uppgiftsfält och speciallagstiftningen om det 
är omfattande har det i samband med bered-
ningen av propositionen ansetts vara nöd-
vändigt att i lagen ta in en bestämmelse om 
att den behöriga myndigheten kan klarläggas 
också i de fall där någon enskild uppgiftsspe-
cificerad specialbestämmelse inte har änd-
rats. 

I 9 § i lagen om införande av lagstiftningen 
om statens regionförvaltningsreform finns en 
bestämmelse som gäller arrangemangen för 
polisväsendet vid regionförvaltningsverken 
under övergångsperioden. Enligt paragrafen 
gäller att innan Polisstyrelsen inleder sin 
verksamhet ska inrikesministeriet vara den 
behöriga myndighet som kan fatta de beslut 
som verkställigheten av lagen om regionför-
valtningsverken kräver och som enligt 
nämnda lag omfattas av Polisstyrelsens behö-
righet. Exempel på sådana beslut är beslut 
som gäller personalen vid och organisations-
strukturen för polisens ansvarsområde vid 
regionförvaltningsverket och som hänför sig 
till att Polisstyrelsen inleder sin verksamhet. 

Enligt övergångsbestämmelsen i polisför-
valtningslagen gäller på motsvarande sätt att 
innan Polisstyrelsen inleder sin verksamhet 
ska inrikesministeriet vara den behöriga 
myndighet som kan fatta de beslut som verk-
ställigheten av polisförvaltningslagen kräver 
och som omfattas av Polisstyrelsens behörig-
het. Bestämmelsen gäller andra än ovan 
nämnda beslut om polisväsendet vid region-
förvaltningsverket. Exempel på sådana beslut 
är beslut som gäller personalen och organisa-
tionsstrukturen och som hänför sig till att Po-
lisstyrelsen inleder sin verksamhet.  

Inrikesministeriet kan inrätta tjänsten som 
polisöverdirektör vid Polisstyrelsen innan 
denna lag har trätt i kraft. Tjänsten inrättas 
från den 1 januari 2010 och efter inrättandet 
tillämpas bestämmelserna i statstjänsteman-
nalagen på den. 

I samband med att Polisstyrelsen bildas 
kommer de anställda i tjänsteförhållande tills 
vidare vid inrikesministeriets polisavdelning 
och länsstyrelsernas polisavdelningar att 
övergå och motsvarande tjänster att överföras 
till inrikesministeriet, Polisstyrelsen, an-
svarsområdet för polisen vid regionalförvalt-
ningsmyndigheten eller de övriga polisenhe-
terna med stöd av polisförvaltningslagen så 
som bestäms närmare genom inrikesministe-
riets beslut. Avsikten är att personalarrange-
mangen ska genomföras genom interna an-
mälningsförfaranden så att de nuvarande an-
ställda vid inrikesministeriets polisavdelning 
och länsstyrelsernas polisavdelningar samti-
digt anmäler sig till de kommande uppgifter-
na vid inrikesministeriets polisavdelning, Po-
lisstyrelsen och polisens ansvarsområde vid 
regionalförvaltningsmyndigheten.  

Dessutom kommer de anställda vid inri-
kesministeriets polisavdelning och länssty-
relsens polisavdelning som har hand om tids-
bundna uppgifter övergå till anställning hos 
inrikesministeriet, Polisstyrelsen, de övriga 
polisenheterna eller regionalförvaltnings-
myndigheten för den tid deras visstidsan-
ställning varar så som kommer att anges 
närmare genom beslut av inrikesministeriet.  

För överföringen av tjänsterna och uppgif-
terna ska inte behövas tjänstemannens sam-
tycke, om tjänsten inte överförs till en annan 
pendlingsregion. Pendlingsregionerna har 
fastställts i arbets- och näringsministeriets 
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förordning om pendlingsregioner. De an-
ställda i tjänsteförhållande tills vidare som 
övergår kommer att behålla de rättigheter och 
skyldigheter som vid överföringen gäller en-
ligt villkoren i deras anställningsförhållande 
samt sin lön i euro. Lönen i euro kan ändras i 
enlighet med de allmänna arbets- och tjäns-
temannarättsliga bestämmelserna och princi-
perna. Den personal som övergår kan inte 
med stöd av den föreslagna övergångsbe-
stämmelsen enbart på grund av omorganise-
ringen få bättre löneskydd än personalen 
hade inom den gamla organisationen. 

Enligt den nya lagen om regionförvalt-
ningsverken ska Polisstyrelsen utnämna che-
fen för ansvarsområdet för polisväsendet tills 
vidare. Bestämmelser om behörighetsvillko-
ren för tjänsten ska finnas i polisförvaltnings-
förordningen. Polisstyrelsen ska också ut-
nämna personalen inom ansvarsområdet för 
polisväsendet. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter ska få vidtas innan lagen träder i 
kraft.  
 
1.2 Polislagen  

7 §. Polisbefogenheter. Det föreslås att 2 
mom. ändras så att omnämnandet av polisens 
högsta ledning ändras till Polisstyrelsen. En-
ligt momentet ska en polisaspirant ha en po-
lismans befogenheter även då Polisstyrelsen i 
syfte att trygga statens säkerhet eller för att 
sköta riksomfattande särskilda situationer 
inom polisverksamheten har förordnat ho-
nom eller henne att utföra uppgifter som an-
kommer på polisen.  

8 §. Särskilda polisbefogenheter. Det före-
slås att 1 och 2 mom. ändras så att Polissty-
relsen blir den behöriga myndighet som kan 
ge särskilda polisbefogenheter och ge befo-
genheter att göra förundersökning. Enligt 1 
mom. har inrikesministeriet befogenheter att 
ge särskilda polisbefogenheter i hela landet 
och länsstyrelsen inom sitt län. Enligt 2 
mom. kan inrikesministeriet ge befogenheter 
att göra förundersökning.  

9 a §. Inställelse i tjänst. I fortsättningen 
ska Polisstyrelsen kunna ge en polisman så-
dana förordnanden att inställa sig i tjänst som 
anges i 3 och 4 mom. Det föreslås att om-
nämnandena av polisens högsta ledning och 

polisens länsledning stryks i momenten. Om-
nämnandet av chefen för polisinrättningen i 
ett härad ändras till chefen för polisinrätt-
ningen.  

32 a §. Beslut om täckoperation och bevis-
provokation genom köp samt övervakning av 
täckoperation och bevisprovokation genom 
köp. Omnämnandet av polisinrättningen i ett 
härad i 2 mom. ändras till polisinrättningen.  
 
1.3 Lagen om polisutbildning 

1 §. Enhet som ansvarar för polisutbild-
ningen. Det föreslås att 1 och 3 mom. ändras 
så att omnämnandena av polisens högsta led-
ning ändras till Polisstyrelsen. I 3 mom. före-
slås att omnämnandet av att de riksomfattan-
de enheterna svarar inom sitt eget verksam-
hetsområde för utvecklandet och ordnandet 
av utbildningen på riksomfattande och regio-
nal nivå samt forskningsverksamheten ska 
kvarstå oförändrat för att de gällande utbild-
ningsarrangemangen ska kunna fortgå på 
samma sätt som i dag.  

Det föreslås att den mening i 4 mom. enligt 
vilken polisens länsledningar svarar för den 
regionala utbildningen stryks.  

3 §. Polisyrkeshögskolans styrelse. Det fö-
reslås att 1 mom. ändras så att medlemmarna 
i Polisyrkeshögskolans styrelse och deras 
suppleanter ska utses av Polisstyrelsen i stäl-
let för av polisens högsta ledning. 

6 §. Antagning av studerande till utbild-
ning för grundexamen för polis. Det föreslås 
att 4 mom. ändras så att Polisstyrelsen blir 
den behöriga myndigheten i stället för poli-
sens högsta ledning. 

8 §. Antagning av studerande till utbild-
ning för annan examen. Det föreslås att 1 
mom. ändras så att Polisstyrelsen blir den 
behöriga myndigheten i stället för polisens 
högsta ledning. 

16 §. Studerandes deltagande i polisuppgif-
ter och andra uppgifter som de förordnas till. 
Det föreslås att 2 mom. ändras så att Polis-
styrelsen blir den behöriga myndigheten i 
stället för polisens högsta ledning. 

22 §. Undervisningsplan. Det föreslås att 
paragrafen ändras så Polisstyrelsen i stället 
för polisens högsta ledning på framställning 
av Polisyrkeshögskolans styrelse ska faststäl-
la en undervisningsplan för utbildning för 
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examen och för en specialiserande utbildning 
som omfattar minst 30 studieveckor.  
 
1.4 Lagen om behandlingen av personer 

i förvar hos polisen 

2 kap.  Intagning i förvaringslokal 

1 §. Förvaringslokal. Enligt paragrafen 
godkänner länsstyrelsen polisens förvarings-
lokaler. Inrikesministeriet eller den länssty-
relse som förordnats av inrikesministeriet 
godkänner förvaringslokaler som upprätthålls 
av en polisenhet som inte lyder under läns-
styrelsen. Paragrafen ändras så att polisens 
förvaringslokaler alltid ska godkännas av Po-
lisstyrelsen.  
 
 
1.5 Lagen om behandling av berusade  

10 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
utrymmena för tillnyktringsstationer ska 
granskas och godkännas av Polisstyrelsen. 
Enligt det gällande momentet är länsstyrelsen 
den behöriga myndigheten. 
 
 
1.6 Lagen om försvarsmaktens hand-

räckning till polisen 

3 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
Polisstyrelsen i stället för polisens högsta 
ledning eller polisens länsledning ska kunna 
göra framställningar om handräckning. I 
brådskande fall kan framställning om hand-
räckning göras av chefen för en riksomfat-
tande eller lokal polisenhet eller av en polis-
man som hör till polisbefälet och som är i 
ledningsberedskap inom polisenheten eller -
området i fråga. Meddelande om framställ-
ningen ska utan dröjsmål tillställas Polissty-
relsen, alltså inte längre polisens högsta led-
ning eller polisens länsledning.   

10 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
Polisstyrelsen ska vara den behöriga myn-
digheten i stället för polisens högsta ledning. 
Efter att ha hört varandra ska Polisstyrelsen 
och huvudstaben kunna meddela komplette-
rande föreskrifter för det egna förvaltnings-
området om försvarsmaktens materialhjälp 

till polisen, samarbetsutbildning samt bered-
skaps- och alarmarrangemang.  
 
1.7 Passlagen  

9 §. Identifiering. Det föreslås att 2 mom. 
ändras så att Polisstyrelsen i stället för inri-
kesministeriet ska ha rätt att meddela de 
myndigheter som utfärdar pass bestämmelser 
om utförande av identifieringen.  

30 §. Skydd av uppgifterna i den tekniska 
delen. Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
omnämnandet av inrikesministeriet och mini-
steriet ändras till Polisstyrelsen. Polisstyrel-
sen ska särskilt sörja för skyddet av passets 
uppgifter i maskinläsbar form. Polisstyrelsen 
ska också svara för det ovan avsedda skyddet 
i fråga om en tredje part som på uppdrag av 
Polisstyrelsen helt eller delvis registrerar så-
dana uppgifter som avses i 1 mom. 

32 §. Förstörande av pass. Enligt det före-
slagna 3 mom. ska Polisstyrelsen ha rätt att 
meddela närmare föreskrifter om förstörande 
av pass. Enligt det gällande momentet är in-
rikesministeriet den behöriga myndigheten.  

38 §. Närmare bestämmelser. Enligt det fö-
reslagna 3 mom. ska Polisstyrelsen fastställa 
formuläret för den blankett som ska användas 
vid ansökan om och utgivande av pass samt 
bestämma om utformningen av pass och öv-
riga omständigheter som hänför sig till till-
verkningen av pass. Enligt det gällande mo-
mentet är inrikesministeriet den behöriga 
myndigheten. 
 
1.8 Lagen om identitetskort  

16 §. Närmare bestämmelser. Enligt 1 
mom. kan genom förordning utfärdas närma-
re bestämmelser om förfarandet vid ansökan 
om identitetskort. Det föreslås att paragrafen 
preciseras så att det sägs att genom förord-
ning av statsrådet kan närmare bestämmelser 
utfärdas om förfarandet vid ansökan om 
identitetskort. 

Enligt 2 mom. ska Polisstyrelsen i stället 
för inrikesministeriet fastställa formuläret för 
identitetskort och för den ansökningsblankett 
som ska användas då identitetskort utfärdas, 
efter att ha hört Folkpensionsanstalten.  
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1.9 Lagen om penninginsamlingar 

11 §. Tillståndsmyndighet. Det föreslås att 
omnämnandet i 1 mom. att tillstånd till pen-
ninginsamling som omfattar ett enda härad 
meddelas av polisinrättningen i häradet änd-
ras så att det bestäms att polisinrättningen 
ska meddela tillstånd till penninginsamling 
inom sitt distrikt, som i dagens läge kan om-
fatta flera härad. Som den behöriga myndig-
heten ska Polisstyrelsen i stället för länssty-
relsen i Södra Finlands län meddela tillstånd 
enligt 3 mom. till penninginsamling som om-
fattar ett större område än distriktet för en 
polisinrättning. 

26 §. Tillsyn. Det föreslås att Polisstyrelsen 
ska bli den behöriga myndigheten. I stället 
för inrikesministeriet ska Polisstyrelsen svara 
för den allmänna övervakningen och led-
ningen samt statistikföringen av anordnandet 
av penninginsamlingar. I stället för länssty-
relsen i Södra Finlands län ska Polisstyrelsen 
och polisinrättningarna ansvara för övervak-
ningen av anordnandet av penninginsamling-
ar som baserar sig på tillstånd som de bevil-
jat. Omnämnandet av polisinrättningarna i 
häradena ändras till polisinrättningarna. I 
stället för inrikesministeriet ska Polisstyrel-
sen kunna ge utlåtanden och meddela anvis-
ningar om anordnandet av penninginsam-
lingar. 

27 §. Tillsynsregister över penninginsam-
lingar. I 1 mom. sägs att för skötseln av de 
uppgifter som enligt denna lag ankommer på 
polisen, länsstyrelsen i Södra Finlands län 
och inrikesministeriet för polisen ett register 
över tillståndsansökningar, tillstånd, återkal-
lade tillstånd, skriftliga varningar och redo-
visningar samt sökande och tillståndshavare 
och över dem som i praktiken anordnar en 
penninginsamling (tillsynsregister över pen-
ninginsamlingar). Det föreslås att paragrafen 
ändras så att omnämnandena av länsstyrelsen 
i Södra Finlands län och inrikesministeriet 
stryks.  

28 §. Rätt att få uppgifter. När det gäller 1 
och 2 mom. föreslås att omnämnandena av 
inrikesministeriet och länsstyrelsen i Södra 
Finlands län ändras till Polisstyrelsen och att 
polisinrättningen i häradet ändras till polisin-
rättningen. Dessa ska ha rätt att få sådana 
uppgifter som direkt hänför sig till anordnan-

det av penninginsamlingar och sådana upp-
gifter som behövs för tillsynen över anord-
nandet av penninginsamlingar samt vissa 
andra uppgifter även genom teknisk anslut-
ning eller i maskinläsbar form enligt avtal 
med den registeransvarige i fråga. 

Med stöd av 3 mom. ska Polisstyrelsen i 
stället för inrikesministeriet ha rätt att av till-
ståndshavaren och av den som i praktiken 
anordnar penninginsamlingen, avgiftsfritt 
och utan hinder av att sammanslutningars 
medlemmar, revisorer, verkställande direk-
tör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är 
bundna av företagshemlighet, få uppgifter 
som behövs för den statistikföring som gäller 
anordnandet av penninginsamlingar. 

30 §. Ändringssökande. I det gällande 1 
mom. sägs att i ett beslut som länsstyrelsen i 
Södra Finlands län meddelat med stöd av 
denna lag får ändring sökas hos Tavastehus 
förvaltningsdomstol på det sätt som bestäms i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996), och i 2 
mom. sägs att i ett beslut som inrikesministe-
riet eller polisinrättningen i häradet meddelat 
med stöd av denna lag får ändring sökas på 
det sätt som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen. Paragrafen ändras så att i ett beslut som 
Polisstyrelsen och polisinrättningen meddelat 
med stöd av lagen ska enligt 1 mom. ändring 
få sökas hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). De gällande 3 och 4 mom. blir 
nya 2 och 3 mom. 
  
1.10 Lotterilagen 

25 §. Varulotteritillstånd. Det föreslås att 
omnämnandet i 1 mom. tillstånd till ett varu-
lotteri som anordnas inom ett enda härad be-
viljas och återkallas av polisinrättningen i det 
härad där varulotteriet anordnas ska ändras så 
att det bestäms att en polisinrättning ska be-
vilja och återkalla tillstånd inom sitt distrikt, 
som i dagens läge kan omfatta flera härad. 
Enligt det föreslagna 2 mom. ska Polisstyrel-
sen som den behöriga myndigheten i stället 
för länsstyrelsen i Södra Finlands län bevilja 
och återkalla tillstånd till ett varulotteri som 
anordnas inom större område än distriktet för 
en polisinrättning.  

31 §. Särskilda bestämmelser om giss-
ningstävlingar. I analogi med den föreslagna 
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25 § föreslås i 2 mom. bli bestämt att anmä-
lan om en gissningstävling som anordnas 
inom distriktet för en polisinrättning göras 
till polisinrättningen i fråga och att anmälan 
om gissningstävlingar som anordnas inom ett 
större område än distriktet för en polisinrätt-
ning ska göras till Polisstyrelsen. 

32 §. Bingostillstånd. Enligt det föreslagna 
1 mom. ska Polisstyrelsen i stället för polis-
inrättningen i det härad där spelet anordnas 
bevilja och återkalla tillstånd att anordna 
bingospel (bingotillstånd).  

34 §. Fastställande av spelregler och störs-
ta tillåtna spelinsats. På samma sätt som en-
ligt 32 § ska Polisstyrelsen i stället för polis-
inrättningen i häradet på ansökan fastställa 
spelreglerna för bingospel och den största 
tillåtna spelinsatsen i spelet. 

42 §. Tillsynen över lotterier. Enligt det fö-
reslagna 2 mom. ska Polisstyrelsen i stället 
för inrikesministeriet ansvara för den riksom-
fattande tillsynen över anordnandet av lotte-
rier och för statistikföringen som gäller lotte-
riverksamheten och kunna ge utlåtanden och 
meddela anvisningar om anordnandet av lot-
terier och tillsynen över anordnandet. 

Bestämmelsen i 3 mom. ändras så att om-
nämnandet av länsstyrelsen stryks och ter-
men polisinrättningen i häradet preciseras 
genom ett omnämnande av polisinrättningen. 
Polisinrättningen ska övervaka lotterier som 
anordnas inom dess område. 

43 §. Officiella övervakare. Omnämnande-
na av inrikesministeriet ändras till Polissty-
relsen. I stället för inrikesministeriet ska Po-
lisstyrelsen bl.a. förordna officiella övervaka-
re för tillsynen över penningspelsverksamhe-
ten. De officiella övervakarna utför denna 
uppgift under tjänsteansvar. 

48 §. Rekommendation till avgörande. En-
ligt den föreslagna ändringen av 1 mom. ska 
en spelare skriftligen kunna begära en re-
kommendation till avgörande av Polisstyrel-
sen i stället för av inrikesministeriet då me-
ningsskiljaktigheter som gäller vinstbetal-
ningen råder mellan spelaren och en pen-
ningspelssammanslutning som anordnar pen-
ninglotterier och tippnings-, vadhållnings- el-
ler totospel. 

53 §. Penningspelssammanslutningarnas 
skyldighet att lämna upplysningar. Omnäm-
nandena av inrikesministeriet ändras till Po-

lisstyrelsen, dock så att en penningsam-
manslutning ska lämna in den verksamhets-
plan, den budget och de bokslutshandlingar 
som anges i 1 mom. förutom till det ministe-
rium som nämns i paragrafen, inrikesministe-
riet inbegripet, också till Polisstyrelsen. 

57 §. Räkneverk för kontroll av penningrö-
relsen. Eftersom Polisstyrelsen enligt den fö-
reslagna 58 § ska förordna kontrollorganen, 
bör även omnämnandet av inrikesministeriet 
i 57 § ändras till Polisstyrelsen.  

58 §. Förordnande av kontrollorgan och 
kontrollorganets skyldighet att lämna uppgif-
ter. Omnämnandena av inrikesministeriet 
ändras till Polisstyrelsen.  

Polisstyrelsen ska på ansökan förordna 
kontrollorgan som företar besiktningar av 
och ger godkännanden för sådana räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen som avses i 
lagen och ska också kunna återkalla sitt för-
ordnande under vissa förutsättningar. Kon-
trollorganet ska tillställa Polisstyrelsen upp-
gifter om typbesiktigade räkneverk för kon-
troll av penningrörelsen. Det föreslås att 4 
mom. ska kvarstå oförändrat.  

67 §. Närmare bestämmelser. Det föreslås 
att 1 mom. 6 punkten ändras så att länsstyrel-
sen ersätts med Polisstyrelsen. Genom för-
ordning av statsrådet ska bestämmas om 
skyldighet för Polisstyrelsen och polisinrätt-
ningarna att översända uppgifter för uppfölj-
ning av och forskning kring de problem som 
anordnandet av lotterier orsakar. 
 
 
1.11 Lagen om förströelseanordningar  

7 §. Förordnande av kontrollorgan. I para-
grafen föreslås en ändring enligt vilken Po-
lisstyrelsen ska bli den behöriga myndighe-
ten i stället för inrikesministeriet. Polisstyrel-
sen ska förordna kontrollorgan som ska före-
ta sådana besiktningar och ge sådana god-
kännanden som avses i lagen och också kun-
na återkalla ett förordnande under vissa för-
utsättningar.  

8 §. Besiktning och godkännande av räkne-
verk för kontroll av penningrörelsen. Enligt 1 
och 2 mom. ska Polisstyrelsen i stället för in-
rikesministeriet vara den behöriga myndighet 
som kan förordna kontrollorgan. Ett kon-
trollorgan som Polisstyrelsen förordnat ska 
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så som bestäms genom förordning av statsrå-
det besiktiga och godkänna räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen. Kontrollorganet 
ska tillställa Polisstyrelsen uppgifter om typ-
besiktigade räkneverk för kontroll av pen-
ningrörelsen. 

9 §. Följande av utvecklingen inom bran-
schen samt utlåtanden och anvisningar. En-
ligt paragrafen ska Polisstyrelsen i stället för 
inrikesministeriet ha till uppgift att följa ut-
vecklingen inom branschen för förströelse-
anordningar samt att ge utlåtanden och med-
dela anvisningar om sådant som fastslås 
närmare i paragrafen.  

10 §. Tillsyn. Enligt det föreslagna 3 mom. 
ska polisen och ett kontrollorgan som förord-
nats av Polisstyrelsen i stället för av inrikes-
ministeriet ha rätt att kontrollera att en för-
ströelseanordning är försedd med ett godkänt 
räkneverk för kontroll av penningrörelsen.  
 
 
1.12 Skjutvapenlagen  

15 §. Vapensamlare. Det föreslås att para-
grafen ändras så att vapensamlare ska god-
kännas av Polisstyrelsen i stället för av inri-
kesministeriet. 

20 §. Näringstillstånd i vapenbranschen. 
Det föreslås att 1 mom. ändras så att tillstånd 
att idka näring i vapenbranschen ska medde-
las och återkallas av Polisstyrelsen i stället 
för av inrikesministeriet. 

26 §. Ansvarig person. Det föreslås att 2 
mom. och 3 mom. 1 punkten ändras så att 
Polisstyrelsen blir den behöriga myndigheten 
i stället för inrikesministeriet. Den ansvariga 
personen ska godkännas och godkännandet 
ska återkallas av Polisstyrelsen. Den ansvari-
ga personen ska ha blivit godkänd i ett av Po-
lisstyrelsen anordnat prov.  

32 §. Kommersiellt förhandssamtycke. En-
ligt det föreslagna 1 mom. ska kommersiellt 
förhandssamtycke meddelas och återkallas av 
Polisstyrelsen i stället för av inrikesministe-
riet. 

33 §. Kommersiellt införseltillstånd. Enligt 
det föreslagna 1 mom. ska kommersiellt in-
förseltillstånd meddelas och återkallas av Po-
lisstyrelsen i stället för av inrikesministeriet. 

34 §. Kommersiellt införseltillstånd för 
gassprayer. Enligt det föreslagna 1 mom. ska 

kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 
meddelas och återkallas av Polisstyrelsen i 
stället för av inrikesministeriet. 

35 §. Kommersiellt överföringstillstånd. 
Enligt 1 mom. gäller att tillstånd att i kom-
mersiellt syfte från Finland överföra skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler (kommersiellt överföringstill-
stånd) meddelas och återkallas av det mini-
sterium som behandlar skjutvapenfrågor. Det 
föreslås att uppgiften ska övertas av Polissty-
relsen.  

35 a §. Tidsbundet kommersiellt överfö-
ringstillstånd. I stället för inrikesministeriet 
ska Polisstyrelsen kunna meddela ett kom-
mersiellt överföringstillstånd som gäller flera 
olika överföringar och som är i kraft en viss 
tid. Också före en överföring ska Polisstyrel-
sen skriftligen underrättas om denna på det 
sätt som närmare bestäms genom förordning 
av statsrådet. 

36 §. Kommersiellt utförseltillstånd och 
kommersiellt transiteringstillstånd. Enligt det 
föreslagna 1 mom. ska kommersiellt utförsel-
tillstånd och kommersiellt transiteringstill-
stånd meddelas och återkallas av Polisstyrel-
sen i stället för av inrikesministeriet. 

37 §. Kommersiellt utförseltillstånd och 
kommersiellt transiteringstillstånd för gas-
sprayer. På motsvarande sätt enligt det före-
slagna 1 mom. ska kommersiellt utförseltill-
stånd och kommersiellt transiteringstillstånd 
för gassprayer meddelas och återkallas av 
Polisstyrelsen i stället för av inrikesministe-
riet. 

40 §. Tullverkets anmälningsskyldighet. 
Tullverket ska göra anmälan enligt paragra-
fen till Polisstyrelsen i stället för till inrikes-
ministeriet. Omnämnandet av närmare be-
stämmelser genom förordning ändras så att 
det anges att bestämmelserna ska utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

42 §. Förvärvstillstånd. Det föreslås att 1 
mom. ändras så att tillstånd att förvärva sär-
skilt farliga skjutvapen och delar till sådana 
ska meddelas och återkallas av Polisstyrelsen 
i stället för av inrikesministeriet.  

45 §. Krav som gäller en fysisk person som 
innehavare av ett förvärvstillstånd. Det före-
slås att 3 mom. ändras så att den behöriga 
myndigheten blir Polisstyrelsen i stället för 
inrikesministeriet. Tillstånd att ha skjutvapen 
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och vapendelar på ett museum eller i en sam-
ling ska kunna meddelas endast en vapen-
samlare som av Polisstyrelsen har erhållit 
godkännande att samla skjutvapen eller va-
pendelar och vars förvaringslokaler för 
skjutvapen och vapendelar har godkänts av 
polisinrättningen på den ort där förvaringslo-
kalerna är belägna.  

57 §. Godkännande som vapensamlare. 
Det föreslås att 1 mom. ändras så att vapen-
samlare ska godkännas och godkännandet 
ska återkallas av Polisstyrelsen i stället för av 
inrikesministeriet. 

59 a §. Register över en vapensamlares 
skjutvapen. Polisstyrelsen ska bli den behöri-
ga myndigheten i stället för inrikesministeriet 
och ska på ansökan kunna ge en vapensamla-
re rätt att i stället för att ansöka om innehavs-
tillstånd föra register över de skjutvapen som 
samlaren förvärvar, tillverkar eller modifie-
rar, så som närmare bestäms genom förord-
ning av statsrådet.  

64 §. Tillstånd som hänför sig till skydds-
uppgifter i samband med internationella 
statsbesök. Tillstånd enligt 1 mom. ska med-
delas och återkallas av Polisstyrelsen i stället 
för av inrikesministeriet. 

83 a §. Tullverkets anmälningsskyldighet. 
Det föreslås att tullverket med tre månaders 
intervaller ska underrätta Polisstyrelsen i 
stället för inrikesministeriet om införsel till 
Finland av föremål som nämns i ett förvärvs-
tillstånd, privat tillverkningstillstånd, till-
stånd för gassprayer och privat införseltill-
stånd, så som närmare bestäms genom för-
ordning av statsrådet. 

110 §. Besiktning av skjutvapen och patro-
ner. Enligt den föreslagna ändringen av 4 
mom. ska Polisstyrelsen i stället för inrikes-
ministeriet kunna bevilja den som tillverkar 
eller importerar patroner rätt att använda en 
besiktningsbeteckning för patroner.  

115 §. Tillsynen över efterlevnaden av la-
gen. Enligt den gällande paragrafen ankom-
mer den allmänna tillsynen över lagen och 
med stöd av den utfärdade bestämmelser på 
det ministerium som behandlar skjutvapen-
ärenden. Polisen övervakar efterlevnaden av 
lagen och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet 
och tullverket övervakar efterlevnaden av la-
gen och de bestämmelser som utfärdats med 

stöd av den inom sitt respektive verksam-
hetsområde. Det föreslås att paragrafen änd-
ras så att Polisstyrelsen blir den övervakande 
behöriga myndighet som nämns i paragrafen. 
Bestämmelsen om gränsbevakningsväsendet 
och tullverket kvarstår oförändrad. 

117 a §. Skjutvapennämnden. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att skjutvapennämn-
den i fortsättningen ska finnas vid Polissty-
relsen i stället för vid inrikesministeriet. 
Nämnden ska på begäran ge utlåtanden i frå-
gor som hör till lagens tillämpningsområde. I 
65 a § i skjutvapenförordningen (145/1998) 
bestäms om skjutvapennämnden.  

118 §. Ändringssökande. Eftersom det fö-
reslås att Polisstyrelsen ska bli den behöriga 
myndigheten inom vapenbranschen bör även 
bestämmelserna om sökande av ändring änd-
ras i analogi med detta. Enligt det föreslagna 
1 mom. ska ändring i ett beslut som Polissty-
relsen meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 
36, 37 och 64 i lagen liksom i andra beslut 
som meddelats med stöd av den få sökas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt 
vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut 
får ändring sökas genom besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen, om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  

Enligt 3 mom. ska på motsvarande sätt gäl-
la att då ett besvärsärende som gäller förvärv 
eller innehav av skjutvapen, vapendelar, pa-
troner eller särskilt farliga projektiler be-
handlas vid förvaltningsdomstolen förs sta-
tens talan av Polisstyrelsen i stället för av en 
tjänsteman som hör till polisens länsledning 
och som länsstyrelsen har förordnat för upp-
draget. 

Enligt det föreslagna 4 mom. ska Polissty-
relsen i stället för statsombudet ha rätt att an-
föra besvär över förvaltningsdomstolens be-
slut.  

119 §. Närmare bestämmelser. Enligt det 
föreslagna 3 mom. ska Polisstyrelsen i stället 
för inrikesministeriet vid behov meddela 
närmare anvisningar om tekniska omständig-
heter som hänför sig till försättande av skjut-
vapen och vapendelar i varaktigt obrukbart 
skick samt om det förfarande som ska iakttas 
vid uppvisande enligt 112 a §. 
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1.13 Lagen om ordningsvakter 

2 a §. Utseende till ordningsvakt och 
tjänstgöring som ordningsvakt. Det föreslås 
att 3 mom. ändras så att den behöriga myn-
digheten blir Polisstyrelsen i stället för inri-
kesministeriet. Om en ordningsvakts uppgif-
ter eller säkerhet i arbetet så kräver kan 
tjänstgöringsområdets polisinrättning kräva 
att ordningsvakten utöver den utbildning som 
avses i 12 § 1 mom. 3 punkten har fullgjort 
en tilläggsutbildning i användningen av 
maktmedel som uppfyller de krav som Polis-
styrelsen fastställt (tilläggsutbildning för 
ordningsvakter i användningen av maktme-
del). 

11 §. Medförande av hund. Det föreslås att 
1 mom. 1 punkten ändras så att den behöriga 
myndigheten blir Polisstyrelsen i stället för 
inrikesministeriet. Enligt den föreslagna änd-
ringen av 1 mom. 1 punkten får en ordnings-
vakt med tillstånd som beviljats av polisin-
rättningen på den ort där tillställningen ord-
nas i ordningsövervakningsuppgifter medföra 
en hund som på godkänt sätt har genomgått 
lydnadskontroll motsvarande de krav som 
Polisstyrelsen fastställt.  

12 §. Godkännande som ordningsvakt. En-
ligt de föreslagna bestämmelserna i 1 mom. 3 
och 4 punkten ska som ordningsvakt kunna 
godkännas den som på godkänt sätt har full-
gjort Polisstyrelsens grundutbildning för ord-
ningsvakter och repetitionsutbildning för 
ordningsvakter. Enligt de gällande punkterna 
är inrikesministeriet den behöriga myndighe-
ten.  

18 §. Godkännande som utbildare av ord-
ningsvakter. Det föreslås att 1 mom. 3 och 4 
punkten ändras så att Polisstyrelsen blir den 
behöriga myndigheten i stället för inrikesmi-
nisteriet. Polisstyrelsen ska godkänna en per-
son som utbildare av ordningsvakter, ska 
göra anmälningar om detta och fastslå inne-
hållet i utbildningen av utbildare av ord-
ningsvakter.  

19 §. Tillsyn och erhållande av informa-
tion. Det föreslås att 1 mom. ändras så att Po-
lisstyrelsen i stället för inrikesministeriet ska 
ansvara för den allmänna tillsynen över och 
styrningen i fråga om ordningsvakter, anord-
nare av utbildning för ordningsvakter och ut-

bildare av ordningsvakter. Bestämmelserna i 
2 och 3 mom. ändras så omnämnandena av 
polisens länsledning stryks och omnämnan-
det av polisinrättningen i häradet ändras till 
polisinrättningen. Omnämnandet av inrikes-
ministeriet i 3 mom. ändras till Polisstyrel-
sen. Polisstyrelsen och polisinrättningarna 
ska ha rätt att få de uppgifter som nämns i 
momentet.  

22 §. Återkallande av godkännande som 
utbildare av ordningsvakter. I stället för inri-
kesministeriet ska Polisstyrelsen besluta om 
återkallande av ett godkännande som utbilda-
re av ordningsvakter. Ändringar som gäller 
detta föreslås i 1, 3 och 4 mom.  

23 §. Tillfälligt återkallande av godkän-
nande som utbildare av ordningsvakter. Ock-
så när det gäller tillfälligt återkallande av 
godkännande som utbildare av ordningsvak-
ter ska beslutet fattas av Polisstyrelsen i stäl-
let för av inrikesministeriet. I paragrafen fö-
reslås ändringar som gäller detta.  
 
1.14 Lagen om privata säkerhetstjänster  

3 §. Auktorisation av bevakningsföretag. 
Enligt 4 mom. ska Polisstyrelsen vara den 
behöriga myndigheten i stället för inrikesmi-
nisteriet. Polisstyrelsen ska underrättas inom 
30 dagar från det att innehavaren av auktori-
sation försatts i konkurs eller avlidit. 

4 §. Meddelande av auktorisation. Enligt 
det föreslagna 3 mom. ska auktorisation av 
bevakningsföretag meddelas av Polisstyrel-
sen i stället för av inrikesministeriet. 

5 §. Ändring av villkor och begränsningar 
som fogats till auktorisation av bevaknings-
företag. Enligt det föreslagna 2 mom. ska 
villkor och begränsningar som fogats till auk-
torisation av bevakningsföretag ändras av 
Polisstyrelsen i stället för av inrikesministe-
riet. 

6 §. Anmälningar. Det föreslås att paragra-
fen ändras så att när Polisstyrelsen i stället 
för inrikesministeriet har meddelat ett bevak-
ningsföretag auktorisation eller ändrat villkor 
eller begränsningar som fogats till en aukto-
risation, ska den underrätta de polisinrätt-
ningar inom vars distrikt sökanden eller in-
nehavaren av auktorisationen har uppgett att 
verksamhetsställen kommer att inrättas. 
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7 §. Ändringsanmälningar. Det föreslås att 
1 och 3 mom. ändras så att ett bevakningsfö-
retag ska underrätta Polisstyrelsen i stället för 
inrikesministeriet om ändringar som gäller 
bevakningsföretaget. Polisstyrelsen ska vida-
reförmedla informationen till polisinrättning-
arna.  

15 §. Ansvarig föreståndare. Enligt den fö-
reslagna ändringen av 1 mom. ska Polissty-
relsen i stället för inrikesministeriet bestäm-
ma antalet ansvariga föreståndare och de an-
svariga föreståndarnas ansvarsområden. En-
ligt det föreslagna 2 mom. ska också ansökan 
om godkännande av ansvarig föreståndare 
lämnas in till Polisstyrelsen.  

20 §. Godkännande som ansvarig förestån-
dare. I paragrafen bestäms om godkännande 
av ansvarig föreståndare, vilket i fortsätt-
ningen ska has om hand av Polisstyrelsen i 
enlighet med 15 §. 

21 §. Godkännande som tillfällig ansvarig 
föreståndare. Enligt det föreslagna 3 mom. 
ska även tillfälliga ansvariga föreståndare 
godkännas av Polisstyrelsen i stället för av 
inrikesministeriet. 

22 §. Ändring av villkor och begränsningar 
som fogats till ett godkännande som ansvarig 
föreståndare. Enligt det föreslagna 2 mom. 
ska de villkor och begränsningar som nämns 
i paragrafen i fortsättningen godkännas av 
Polisstyrelsen i stället för av inrikesministe-
riet.  

23 §. Anmälningar. Det föreslås att skyl-
digheten att anmäla ska gälla Polisstyrelsen i 
stället för inrikesministeriet.  

33 §. Väktardräkt. Enligt det föreslagna 3 
mom. ska Polisstyrelsen i stället för inrikes-
ministeriet kunna förbjuda användningen av 
en dräkt, ett märke eller en text. 

42 §. Tillsyn. Enligt det föreslagna 1 mom. 
ska Polisstyrelsen i stället för inrikesministe-
riet svara för den allmänna styrningen av och 
tillsynen över privata säkerhetstjänster. Det 
föreslås att 2 mom. ändras så att omnämnan-
det av polisens länsledning stryks och om-
nämnandet av häradenas polisinrättningar 
ändras till polisinrättningarna, som inom sina 
distrikt ska svara för tillsynen över privata 
säkerhetstjänster samt tillsynen över ansvari-
ga föreståndare, väktare och utförare av sä-
kerhetsskyddsuppgifter. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska det pro-
tokoll som polisinrättningarna sätter upp över 
inspektionerna sändas till Polisstyrelsen i 
stället för till inrikesministeriet.  

43 §. Rätt att få information. I stället för in-
rikesministeriet och polisens länsledning ska 
Polisstyrelsen ha rätt att av bevakningsföre-
tag och säkerhetsskyddsföretag få den infor-
mation som behövs för tillsynen.   

45 §. Årsanmälan. Med stöd av de före-
slagna 1 och 2 mom. ska bevakningsföretag 
lämna in årsanmälan till Polisstyrelsen i stäl-
let för till inrikesministeriet och ska Polissty-
relsen i sin tur underrätta polisinrättningarna 
om den.  

46 §. Återkallande av auktorisation av be-
vakningsföretag. Enligt de föreslagna para-
grafändringarna ska Polisstyrelsen i stället 
för inrikesministeriet återkalla auktorisatio-
nen av ett bevakningsföretag, ge varningar 
som gäller detta och underrätta polisinrätt-
ningarna.  

47 §. Återkallande av godkännande som 
ansvarig föreståndare. Enligt de föreslagna 
paragrafändringarna ska Polisstyrelsen i stäl-
let för inrikesministeriet återkalla ett god-
kännande som ansvarig föreståndare, ge var-
ningar som gäller detta och underrätta be-
vakningsföretagen.  

49 §. Tillfälligt återkallande av auktorisa-
tion av bevakningsföretag och godkännande 
som ansvarig föreståndare. I likhet med vad 
som anförts ovan ska Polisstyrelsen i stället 
för inrikesministeriet vara den behöriga 
myndighet som kan fatta de beslut och göra 
de underrättelser som anges i paragrafen.  

51 §. Delegationen för säkerhetsbranschen. 
Enligt paragrafen biträds inrikesministeriet 
av en delegation för säkerhetsbranschen och 
utser inrikesministeriet delegationens med-
lemmar. De med tanke på säkerhetsbran-
schen viktigaste förvaltningsområdena samt 
näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och 
konsumenterna ska vara företrädda i delega-
tionen. Det föreslås att delegationen ska bör-
ja verka i anslutning till Polisstyrelsen, efter-
som det också annars i den lagen föreslås be-
stämmelser om att Polisstyrelsen ska vara 
den behöriga myndigheten och delegationen 
biträder den behöriga myndigheten. Polissty-
relsen ska också utse delegationens med-
lemmar.  
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52 §. Delegationens uppgifter. Det föreslås 
att 6 punkten ändras så att omnämnandet av 
att på inrikesministeriets begäran ge utlåtan-
den som berör säkerhetsbranschen stryks. 
Delegationen ska i fortsättningen på begäran 
kunna ge utlåtanden som berör säkerhets-
branschen. Det fastslås inte vilka instanser 
som kan begära utlåtanden. 

61 §. Närmare bestämmelser. Det föreslås 
att 3 mom. ändras så att Polisstyrelsen i stäl-
let för inrikesministeriet ska fastställa formu-
lär för blanketter som används vid förfaran-
den enligt lagen samt formulär för väktarkor-
tet och kortet för utförare av säkerhets-
skyddsuppgifter. 
 
 
 
1.15 Tvångsmedelslagen  

1 kap.  Gripande, anhållande och 
häktning 

6 §. Anhållningsberättigad tjänsteman. I 1 
punkten bestäms om anhållningsberättigade 
tjänstemän inom polisförvaltningen. Det fö-
reslås att paragrafen ändras så att tjänstebe-
nämningarna inom polisens länsledning samt 
tjänstebenämningen länsman och byråchef 
vid centralkriminalpolisen stryks.    

28 §. Behandling av häktade, anhållna och 
gripna. Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
Polisstyrelsen i stället för inrikesministeriet 
ska få meddela föreskrifter om behandlingen 
av anhållna och gripna i polisens utrymmen. 
 
4 kap.  Beslag  

17 §. Återlämnande av beslagtaget före-
mål. Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
omnämnandet av inrikesministeriet ändras 
till Polisstyrelsen. Polisstyrelsen ska i fort-
sättningen meddela närmare föreskrifter om 
den offentliga kungörelsen om föremål som 
ska återlämnas.  
 
5 a kap.  Teleavlyssning, teleövervak-

ning och teknisk observation 

15 §. Tillsynsbestämmelse. Enligt paragra-
fen utövar inrikesministeriet tillsyn över de 
åtgärder som avses i kapitlet. Ministeriet ska 

årligen avge en berättelse till riksdagens ju-
stitieombudsman om användningen av tele-
avlyssning och teleövervakning samt teknisk 
avlyssning samt en redogörelse om använd-
ningen av teknisk observation i straffanstal-
terna. Det föreslås att Polisstyrelsen ska bli 
den övervakande myndigheten. Inrikesmini-
steriet ska fortsättningsvis avge den berättel-
se och den redogörelse till riksdagens justi-
tieombudsman som nämns i paragrafen. 

 
6 kap.  Andra tvångsmedel  

3 §. Rusmedelsprov. Det föreslås att 4 
mom. ändras så att Polisstyrelsen i stället för 
inrikesministeriet i fortsättningen ska utfärda 
närmare anvisningar om hur prov enligt pa-
ragrafen ska utföras.  
 
7 kap.  Särskilda stadganden 

1 §. Vissa tjänstemäns rätt att använda 
tvångsmedel. Enligt 2 mom. ska Polisstyrel-
sen vara den behöriga myndigheten i stället 
för inrikesministeriet. Enligt det föreslagna 
momentet gäller att när Polisstyrelsen med 
stöd av 8 § 2 mom. i polislagen (493/1995) 
ger en viss tjänsteman befogenhet att göra 
förundersökning, får Polisstyrelsen samtidigt 
ge honom eller henne rätt att i den omfatt-
ning som bestäms i förordnandet använda 
tvångsmedel enligt denna lag.  
 
 
1.16 Förundersökningslagen  

14 §. Enligt 3 mom. gäller att när inrikes-
ministeriet med stöd av 8 § 2 mom. i polisla-
gen ger en viss tjänsteman befogenhet att 
göra förundersökning, får ministeriet samti-
digt förordna honom eller henne till under-
sökningsledare. Det föreslås att Polisstyrel-
sen ska vara den behöriga myndigheten.  
 
 
1.17 Vägtrafiklagen  

95 §. Kontroll av förares körskick. Enligt 2 
mom. ger inrikesministeriet närmare anvis-
ningar om kontrollen av synförmågan. Det 
föreslås att Polisstyrelsen ska vara den behö-
riga myndigheten.  
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108 a §. Närmare föreskrifter och anvis-
ningar för polisen. Enligt paragrafen är inri-
kesministeriet den behöriga myndighet som 
kan meddela närmare föreskrifter och anvis-
ningar om de åtgärder som enligt denna lag 
eller med stöd av den utfärdade bestämmel-
ser ska vidtas av polisen och fastställa formu-
lär för de blanketter som ska användas vid 
åtgärderna. Det föreslås att uppgifterna över-
förs till Polisstyrelsen.  
 
1.18 Fordonslagen 

100 §. Närmare föreskrifter och anvisning-
ar om polisens verksamhet. Det föreslås att 
paragrafen ändras så att Polisstyrelsen ersät-
ter inrikesministeriet som den behöriga myn-
digheten att meddela närmare föreskrifter 
och anvisningar och att fastställa det formu-
lär för blanketter avses i paragrafen. 
 
1.19 Lagen om överlastavgift 

19 §. Närmare stadganden och bestämmel-
ser. Den svenskspråkiga paragrafrubriken 
moderniseras. Det föreslås att 2 mom. ändras 
så att Polisstyrelsen i stället för inrikesmini-
steriet ska kunna meddela närmare föreskrif-
ter och anvisningar om utförandet av de upp-
gifter som hör till polisen enligt lagen och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
 
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter  

Närmare bestämmelser om Polisstyrelsen 
kommer att finnas i polisförvaltningsförord-
ningen. Propositionen föranleder dessutom 
ändringar av ett flertal andra förordningar, 
t.ex. polisförordningen (1112/1995) och 
statsrådets förordning om inrikesministeriet 
(609/2003).  
 
 
3  Ikraft trädande  

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2010. I övergångsbestämmelserna i polisför-
valtningslagen föreslås bestämmelser om ar-
rangemangen under övergångsperioden. Ar-
rangemangen gäller anhängiga ärenden, sköt-

sel av uppgifter som föreskrivs någon annan-
stans i lagstiftningen, behöriga myndigheter, 
personal och tjänster.  
 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt 119 § i grundlagen kan till statens 
centralförvaltning utöver statsrådet och mini-
sterierna höra ämbetsverk, inrättningar och 
andra organ. Staten kan dessutom ha regiona-
la och lokala myndigheter. De allmänna 
grunderna för statsförvaltningens organ ska 
regleras genom lag, om deras uppgifter om-
fattar utövning av offentlig makt. Grunderna 
för statens regional- och lokalförvaltning ska 
likaså bestämmas genom lag. I övrigt kan be-
stämmelser om statsförvaltningens enheter 
utfärdas genom förordning. Enligt 122 § i 
grundlagen gäller att när förvaltningen orga-
niseras ska en indelning i sinsemellan fören-
liga områden eftersträvas så att den finsk- 
och svenskspråkiga befolkningens möjlighe-
ter att erhålla tjänster på det egna språket till-
godoses enligt lika grunder.  

Polisstyrelsens uppgifter kommer att om-
fatta utövande av offentlig makt. I polisför-
valtningslagen föreslås därför bestämmelser 
om de allmänna grunderna för Polisstyrelsen, 
som kommer att vara en statlig centralför-
valtningsmyndighet. Med allmänna grunder 
avses närmast enhetens namn, verksamhets-
område samt huvudsakliga uppgifter och be-
fogenheter. Närmare bestämmelser om Polis-
styrelsen kommer att utfärdas genom polis-
förvaltningsförordningen.  

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen ska be-
stämmelser om grunderna för individens rät-
tigheter och skyldigheter utfärdas genom lag. 
Enligt regeringspropositionen med förslag till 
grundlag (RP 1/1998 rd) och enligt grund-
lagsutskottets utlåtandepraxis täcker momen-
tet också grunderna för tjänstemännens rätts-
liga ställning. Bland övergångsbestämmel-
serna i polisförvaltningslagen föreslås därför 
bestämmelser om de personalarrangemang 
som ingår i propositionen.  

Med anledning av vad som anförts ovan 
kan lagförslagen behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning. 
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Med stöd av vad som anförts ovan före- läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
1.  
 
 
 

Lag  

om ändring av polisförvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 5 § och mellanrubriken 

före den samt 5 a och 6 a §,  
sådana de lyder, 5 § i lag 100/2007, mellanrubriken före 5 § och 5 a § i lag 676/2006 och 6 a 

§ i lagarna 156/1996 och 679/2002, samt 
ändras 1 och 3 §, 4 § och mellanrubriken före den samt 4 a, 6, 8, 9, 10 och 15 §,  
sådana de lyder, 1 § i nämnda lagar 679/2002 och 100/2007 samt i lag 781/2007, 3 och 10 § 

delvis ändrade i lag 778/1997, 4, 6 och 8 § i nämnda lag 100/2007, mellanrubriken före 4 § 
och 4 a § i nämnda lag 676/2006, 9 § i nämnda lagar 778/1997, 679/2002 och 100/2007 samt 
15 § i nämnda lag 156/1996, som följer: 
 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Polisförvaltningen och polisenheterna 

Inrikesministeriet ansvarar för styrningen 
och övervakningen av polisens verksamhets-
område samt för sådana uppgifter inom poli-
sens verksamhetsområde som det föreskrivs 
särskilt att ankommer på ministeriet. Central-
förvaltningsmyndighet under ministeriet är 
Polisstyrelsen som polisens högsta ledning. 

Riksomfattande enheter under Polisstyrel-
sen är centralkriminalpolisen, skyddspolisen 
och rörliga polisen samt Polisyrkeshögskolan 
och Polisens teknikcentral. Polisinrättningen 
är lokal förvaltningsmyndighet under Polis-
styrelsen. Polisenheter är Polisstyrelsen och 
enheterna under Polisstyrelsen. Genom för-
ordning av inrikesministeriet bestäms om de 
regionalförvaltningsmyndigheter där det 
finns ett ansvarsområde för polisen.   

I fråga om polisväsendet i landskapet 
Åland bestäms särskilt. 
 

3 §  

Delegationer 

I anslutning till inrikesministeriet finns en 
delegation för polisärenden och i anslutning 
till en polisinrättning finns en delegation för 
polisen. Det kan finnas delegationer i anslut-
ning till Polisstyrelsen.  

I fråga om delegationernas uppgifter och 
sammansättning bestäms genom förordning 
av statsrådet. 
 

Centralförvaltningen 

4 §  

Polisstyrelsen 

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören. 
 I enlighet med inrikesministeriets styrning 

ska Polisstyrelsen 
1) planera, utveckla, leda och övervaka po-

lisverksamheten och dess stödfunktioner, 
2) se till att den medborgarservice som hör 

samman med polisens uppgifter finns till-
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gänglig i lika utsträckning och är av samma 
kvalitet i hela landet, 

3) besluta om samarbetet mellan polisenhe-
terna, 

4) ansvara för resultatstyrningen av polis-
enheterna och se till att resurser riktas till 
dem, 

5) sköta övriga uppgifter som enligt be-
stämmelser eller föreskrifter ankommer på 
den.  

Närmare bestämmelser och föreskrifter om 
de av Polisstyrelsens uppgifter som sköts 
inom polisens ansvarsområde vid regional-
förvaltningsmyndigheten utfärdas genom 
förordning av statsrådet eller arbetsordningen 
för Polisstyrelsen. Det föreskrivs särskilt om 
de övriga uppgifterna för polisens ansvars-
område vid regionalförvaltningsmyndighe-
ten, om behörigheten samt om verksamhets-
området och utvidgning av det.  
 
 

4 a §  

Anmälningsskyldighet och förbehållande av 
beslutanderätten 

Polisöverdirektören ska underrätta inri-
kesministern om sådana angelägenheter inom 
polisväsendet som är av samhällelig betydel-
se. Skyddspolisen ska underrätta inrikesmi-
nistern och polisöverdirektören om sådana 
angelägenheter i skyddspolisens uppgifter 
som är av samhällelig betydelse.  

Polisöverdirektören ska hålla inrikesmini-
steriet informerat om angelägenheter som 
gäller Polisstyrelsen. I fråga om polisöverdi-
rektörens deltagande i handläggningen av sä-
kerhetsfrågor vid inrikesministeriet före-
skrivs 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 för-
valtningsinternt ärende som det föreskrivs att 

ska avgöras av någon annan tjänsteman som 
hör till polispersonalen. 
 
 
 
 

Lokalförvaltningen 

6 §  

Den lokala polisen 

Det lokala polisväsendet organiseras hä-
radsvis så att distriktet för polisinrättningen 
omfattar ett härad eller flera. Denna polisin-
rättning ska också se till att den medborgar-
service som hör samman med polisens upp-
gifter finns tillgänglig i lika utsträckning och 
är av samma kvalitet inom distriktet. Genom 
förordning av statsrådet föreskrivs om sådana 
polisinrättningar vilkas distrikt omfattar flera 
härad. En polisinrättning kan ha regionala 
enheter. Genom förordning av statsrådet fö-
reskrivs om de regionala enheternas distrikt. 
I 6 § 2 mom. i språklagen (423/2003) före-
skrivs om de regionala enheternas språkliga 
status. Inrikesministeriet beslutar om placer-
ingsorterna för polisinrättningens verksam-
hetsställen.  

Vid bildandet av en polisinrättning vars di-
strikt omfattar flera härad ska hänsyn tas till 
de olika områdenas särdrag, såsom invånar-
antalet, invånartätheten, utsträckningen, tra-
fikförbindelserna och språkförhållandena och 
områdesindelningens inverkan på den i 6 § i 
språklagen avsedda språkliga statusen för en 
myndighet. När polisinrättningen bildas 
övergår personalen och överförs tjänsterna 
vid de polisinrättningar som läggs ned till 
den polisinrättning som inrättas. För överfö-
ringen av en tjänst behövs inte tjänsteman-
nens samtycke. Tjänsterna som polischef för 
de polisinrättningar som läggs ned indras och 
en ny tjänst som polischef för polisinrätt-
ningen inrättas. Den ovan nämnda polis-
chefstjänsten vid polisinrättningen får första 
gången besättas utan att tjänsten ledigförkla-
ras. Den som innehar en polischefstjänst som 
indras ska omplaceras i uppgifter som mot-
svarar personens yrkesskicklighet och för-
måga. 
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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 ska 
sköta uppgifter 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. 
 
 

Riksomfattande enheter 

9 §  

Centralkriminalpolisen 

Centralkriminalpolisen ska bekämpa inter-
nationell, organiserad, yrkesmässig, ekono-
misk och annan allvarlig brottslighet, utföra 
undersökningar samt utveckla brottsbekämp-
ningen och brottsundersökningsmetoderna. 

Polisstyrelsen bestämmer vilka kategorier 
av ärenden som ska undersökas av central-
kriminalpolisen. Polisstyrelsen bestämmer 
även om undersökningsarrangemangen i för-
hållandet mellan centralkriminalpolisen och 
polisens övriga enheter. 
 
 
 
 

10 §  

Skyddspolisen 

Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa 
förehavanden och brott som kan äventyra 
stats- och samhällsskicket eller rikets inre el-
ler yttre säkerhet samt att utföra undersök-
ning av sådana brott. Skyddspolisen ska även 

upprätthålla och utveckla en allmän bered-
skap för förebyggande av verksamhet som 
äventyrar rikets säkerhet. 

Polisstyrelsen bestämmer närmare vilka ka-
tegorier av ärenden som ska undersökas av 
skyddspolisen. 

 
Särskilda bestämmelser 

15 §  

Polisens tjänster 

Bestämmelser om tjänsterna vid polisen, 
förordnandet till tjänsterna och de särskilda 
behörighetsvillkoren för tjänsterna utfärdas 
genom förordning av statsrådet, om inte nå-
got annat följer av denna lag eller av stats-
tjänstemannalagen (750/1994). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20 .  
De ärenden som gäller polisväsendet och 

som är anhängiga vid inrikesministeriet och 
länsstyrelserna när denna lag träder i kraft 
samt de ingångna avtalen och förbindelserna 
liksom de rättigheter och skyldigheter som 
följer av dem och som enligt denna lag eller 
någon annan lag eller en förordning efter 
denna lags ikraftträdande hör till Polisstyrel-
sen överförs till Polisstyrelsen, om de hör till 
Polisstyrelsen enligt denna eller någon annan 
lag eller enligt en förordning. 

Om uppgifter inom Polisstyrelsens verk-
samhetsområde enligt bestämmelser någon 
annanstans i lagstiftningen ska skötas av in-
rikesministeriet, polisens högsta ledning, 
länsstyrelsen eller polisens länsledning, ska 
Polisstyrelsen efter ikraftträdandet ha hand 
om uppgifterna och utöva befogenheterna i 
anslutning till dem, om det inte föreskrivs 
något annat.  

Innan Polisstyrelsen inleder sin verksamhet 
är inrikesministeriet den behöriga myndighet 
som kan fatta de beslut som verkställigheten 
av denna lag kräver och som omfattas av Po-
lisstyrelsens behörighet. 

Inrikesministeriet kan inrätta tjänsten som 
polisöverdirektör vid Polisstyrelsen innan 
denna lag har trätt i kraft. Tjänsten inrättas 
från den 1 januari 2010 och efter inrättandet 



 RP 58/2009 rd  
  

 

39

tillämpas bestämmelserna i statstjänsteman-
nalagen på den. 

När denna lag träder i kraft övergår andra 
än i 4 mom. nämnda anställda i tjänsteförhål-
lande tills vidare vid inrikesministeriets po-
lisavdelning och länsstyrelsens polisavdel-
ning samt överförs motsvarande tjänster till 
inrikesministeriet, Polisstyrelsen, polisens 
ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyn-
digheten eller någon annan polisenhet så som 
bestäms närmare genom beslut av inrikesmi-
nisteriet. 

När denna lag träder i kraft övergår de an-
ställda vid inrikesministeriets polisavdelning 
och länsstyrelsens polisavdelning som sköter 
om tidsbundna uppgifter till anställning hos 
inrikesministeriet, Polisstyrelsen, polisens 

ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyn-
digheten eller någon annan polisenhet för den 
tid deras visstidsanställning varar så som be-
stäms närmare genom beslut av inrikesmini-
steriet.  

För överföringen av tjänsterna och uppgif-
terna behövs inte tjänstemannens eller arbets-
tagarens samtycke, om tjänsten eller uppgif-
ten inte överförs till en annan pendlingsregi-
on. Anställda som överförs behåller de rät-
tigheter och skyldigheter som vid överfö-
ringen gäller enligt villkoren i deras anställ-
ningsförhållande samt sin lön i euro. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  
 

————— 
 
 
 
 

2. 

 
 
 

Lag  

om ändring av polislagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i polislagen av den 7 april 2005 (493/1995) 7 § 2 mom., 8 §, 9 a § 3 och 4 mom. 

samt 32 a § 2 mom., 
av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 70/2005 samt 9 a § 3 och 4 mom. och 

32 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 525/2005, som följer: 
 

7 §  

Polisbefogenheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
En polisaspirant har en polismans befogen-

heter när han eller hon under sin utbildares 
ledning och uppsikt utför uppgifter som ingår 
i utbildningen. En polisaspirant har en polis-
mans befogenheter även då Polisstyrelsen i 
syfte att trygga statens säkerhet eller för att 
sköta riksomfattande särskilda situationer 
inom polisverksamheten har förordnat ho-

nom eller henne att utföra uppgifter som an-
kommer på polisen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

8 §  

Särskilda polisbefogenheter 

Polisstyrelsen kan ge en namngiven person 
sådana i denna lag avsedda polisbefogenheter 
som han eller hon behöver i en viss uppgift. 
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Befogenheter att använda maktmedel som 
avses i denna lag kan dock endast ges en 
namngiven tjänsteman. Befogenheter att göra 
förundersökning kan ges en tjänsteman en-
dast för undersökning av brott som har an-
knytning till tjänstemannens eget förvalt-
ningsområde och som särskilt nämns i för-
ordnandet. 

Den som ger polisbefogenheter ska se till 
att de utövas på tillbörligt sätt. 
 
 

9 a §  

Inställelse i tjänst 

— — — — — — — — — — — — — —  
En polisman är skyldig att på förordnande 

inställa sig i tjänst också under sin semester, 
när detta är nödvändigt för att allmän ordning 
och säkerhet ska kunna upprätthållas. Ett så-
dant förordnande kan ges av Polisstyrelsen i 
fråga om alla polismän samt av chefen för 
polisens riksomfattande enhet och chefen för 
polisinrättningen i fråga om polismännen i 
sin egen enhet. 

En polisman som inte är tjänstledig eller 
har semester är skyldig att på förordnande 

tillfälligt vara i larmberedskap och inställa 
sig i tjänst när det är nödvändigt av särskilda 
skäl i anslutning till polisens verksamhet. Ett 
sådant förordnande kan ges av Polisstyrelsen 
i fråga om alla polismän samt av chefen för 
polisens riksomfattande enhet och chefen för 
polisinrättningen i fråga om polismännen i 
sin egen enhet. 
 

32 a §  

Beslut om täckoperation och bevisprovoka-
tion genom köp samt övervakning av täck-
operation och bevisprovokation genom köp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslut om bevisprovokation genom köp 

fattas av chefen för polisinrättningen, chefen 
för centralkriminalpolisen, chefen för 
skyddspolisen eller av en polisman som den-
ne förordnar och som hör till befälet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20 . 

 

————— 
 

3. 

Lag  

om ändring av lagen om polisutbildning  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 §, 3 § 1 mom., 

6 § 4 mom., 8 §, 16 § 2 mom. samt 22 §, 
av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 103/2007 och 3 mom. sådant det lyder i lag 

782/2007 samt 3 § 1 mom., 8 §, 16 § 2 mom. och 22 § sådana de lyder i nämnda lag 103/2007, 
som följer: 
 

1 §  

Enhet som ansvarar för polisutbildningen  

Polisstyrelsen svarar för utbildnings- och 
forskningsverksamheten inom polisen samt 
för de resurser som används för ändamålet. 

Polisyrkeshögskolan svarar för anordnan-
det av den riksomfattande polisutbildningen 
samt för forskningsverksamheten. 

De riksomfattande enheterna inom polisen 
och de polisenheter som Polisstyrelsen sär-
skilt förordnar svarar för sin del inom sitt 
eget verksamhetsområde för utvecklandet 
och ordnandet av utbildningen på riksomfat-



 RP 58/2009 rd  
  

 

41

tande och regional nivå samt för forsknings-
verksamheten.  

Polisenheterna svarar för arbetsplatsutbild-
ningen för sin egen personals vidkommande. 
 
 
 

3 §  

Polisyrkeshögskolans styrelse  

Polisyrkeshögskolan har en styrelse vars 
medlemmar och suppleanter Polisstyrelsen 
utser för tre år i sänder. Styrelsen består av 
en ordförande, en vice ordförande samt elva 
andra medlemmar som var och en har en per-
sonlig suppleant.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  

Antagning av studerande till utbildning för 
grundexamen för polis 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen beslutar om urvalsgrunderna 

vid antagningen av studerande till utbildning 
för grundexamen för polis till den del det 
gäller gränsdragningar i fråga om hälsotill-
stånd och lämplighet för yrket enligt 2 mom. 
3 punkten, beaktande av tidigare studier vid 
antagningen samt avvägningen mellan de 
olika delarna i urvalsprovet och urvalspro-
vets struktur. 
 

8 §  

Antagning av studerande till utbildning för 
annan examen 

Polisyrkeshögskolan antar studerande för 
påbyggnadsexamina för polis enligt de ur-
valsgrunder som Polisstyrelsen fastställt samt 
studerande för den utbildning utanför polis-
förvaltningen som gäller säkerhetsbranschen 
och som skolan svarar för. 

Statsrådets förordning om systemet för 
gemensam ansökan till yrkeshögskolorna 
(353/2003) tillämpas inte vid antagningen av 
studerande till yrkeshögskoleutbildningen 
inom polisbranschen. 

 
16 §  

Studerandes deltagande i polisuppgifter och 
andra uppgifter som de förordnas till 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om detta krävs i syfte att trygga statens sä-

kerhet eller för att sköta riksomfattande sär-
skilda situationer inom polisverksamheten, 
kan Polisstyrelsen förordna polismän som 
studerar vid Polisyrkeshögskolan och som 
har fått en tillräcklig grundutbildning att ut-
föra även andra på polisen ankommande 
uppgifter än sådana som hänför sig till ut-
bildningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 §  

Undervisningsplan 

Polisstyrelsen fastställer på framställning 
av Polisyrkeshögskolans styrelse en under-
visningsplan för utbildning för examen och 
för en specialiserande utbildning som omfat-
tar minst 30 studieveckor. Undervisningspla-
nerna för den övriga utbildningen fastställer 
skolan själv. I undervisningsplanen ingår be-
stämmelser om målen för studierna, om vilka 
sakkomplex som behandlas, om studiernas 
omfattning, maximitiden för slutförande av 
studierna, undervisningsformerna, mängden 
undervisning och praktik, tillgodoräknandet 
av andra studier samt om de studieprestatio-
ner som krävs. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20 . 

 

————— 
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4. 

 
 

Lag  

om ändring av 2 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 september 2006 om behandlingen av personer i förvar hos polisen 

(841/2006) 2 kap. 1 § som följer: 
 

2 kap. 

Intagning i förvaringslokal 

1 §  

Förvaringslokal 

Polisens förvaringslokaler godkänns av Po-
lisstyrelsen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20 . 

 

————— 
 
 

5. 

 
 
 

Lag  

om ändring av 10 § i lagen om behandling av berusade  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 8 juni 1973 om behandling av berusade (461/1973) 10 § 2 mom. som 

följer: 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lokaler som används som tillnyktringssta-
tioner ska granskas och godkännas av Polis-
styrelsen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20 . 

 

————— 
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6. 

 
 
 

Lag  

om ändring av 3 och 10 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 5 december 1980 om försvarsmaktens handräckning till polisen 

(781/1980) 3 § 1 mom. och 10 § 2 mom., sådana de lyder i lag 346/1998, som följer, 
 

3 §  
Framställning om handräckning görs av 

Polisstyrelsen. I brådskande fall kan fram-
ställning om handräckning göras av chefen 
för en riksomfattande eller lokal polisenhet 
eller av en polisman som hör till polisbefälet 
och som är i ledningsberedskap inom polis-
enheten eller -området i fråga. Meddelande 
om framställningen ska då utan dröjsmål till-
ställas Polisstyrelsen.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisstyrelsen och huvudstaben kan efter 
att ha hört varandra meddela kompletterande 
föreskrifter för det egna förvaltningsområdet 
om försvarsmaktens materialhjälp till poli-
sen, samarbetsutbildning samt beredskaps- 
och alarmarrangemang.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20 . 

 
————— 

 

7. 

 

Lag  

om ändring av passlagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006) 9 § 2 mom., 30 § 2 mom., 32 § 3 mom. 

och 38 § 3 mom. som följer:   
 

9 § 

Identifiering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen har rätt att meddela de myn-

digheter som utfärdar pass bestämmelser om 
utförande av identifieringen. 

30 § 

Skydd av uppgifterna i den tekniska delen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen ska särskilt sörja för skyddet 

av passets uppgifter i maskinläsbar form. Po-
lisstyrelsen ska också svara för det ovan av-
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sedda skyddet i fråga om en tredje part som 
på uppdrag av Polisstyrelsen helt eller delvis 
registrerar sådana uppgifter som avses i 1 
mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

32 § 

Förstörande av pass 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen har rätt att meddela närmare 

föreskrifter om förstörande av pass. 
 
 
 
 
 
 

38 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen fastställer formuläret för den 

blankett som ska användas vid ansökan om 
och utgivande av pass samt bestämmer om 
utformningen av pass och övriga omständig-
heter som hänför sig till tillverkningen av 
pass. Formuläret för den blankett som ska 
användas vid ansökan om och utgivande av 
diplomatpass och tjänstepass fastställs dock 
av utrikesministeriet, som också bestämmer 
om utformningen av dem och övriga omstän-
digheter som hänför sig till tillverkningen av 
dem. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den       20 . 
————— 

 
 
 
 
 

8. 

 
 
 

Lag  

om ändring av 16 § i lagen om identitetskort  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 juli 1999 om identitetskort (829/1999) 16 §, sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 300/2003, som följer: 
 

16 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om förfarandet vid 
ansökan om identitetskort. 

Polisstyrelsen fastställer formuläret för 
identitetskort och för den ansökningsblankett 
som ska användas då identitetskort utfärdas, 
efter att ha hört Folkpensionsanstalten.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20 . 

 
————— 
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9. 

 
 

Lag  

om ändring av lagen om penninginsamlingar  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 31 mars 2006 om penninginsamlingar (255/2006) 11 och 26 §, 27 § 1 

mom. samt 28 och 30 § som följer: 
 

11 § 

Tillståndsmyndighet 

Tillstånd till penninginsamling meddelas 
av den polisinrättning inom vars distrikt pen-
ninginsamlingen anordnas. 

Tillstånd till penninginsamling för att hjäl-
pa en enskild person eller familj meddelas av 
den polisinrättningen inom vars distrikt den 
som är föremål för insamlingen är bosatt. 

Tillstånd till penninginsamling som omfat-
tar ett större område än distriktet för en polis-
inrättning meddelas av Polisstyrelsen. 
 

26 § 

Tillsyn 

Polisstyrelsen svarar för den allmänna 
övervakningen och ledningen samt statistik-
föringen av anordnandet av penninginsam-
lingar.  

Polisstyrelsen och polisinrättningarna an-
svarar för övervakningen av anordnandet av 
penninginsamlingar som baserar sig på till-
stånd som de beviljat. 

Polisstyrelsen kan ge utlåtanden och med-
dela anvisningar om anordnandet av pen-
ninginsamlingar. 
 

27 § 

Tillsynsregister över penninginsamlingar 

För skötseln av de uppgifter som enligt 
denna lag ankommer på polisen för polisen 

ett register över tillståndsansökningar, till-
stånd, återkallade tillstånd, skriftliga var-
ningar och redovisningar samt sökande och 
tillståndshavare och över dem som i prakti-
ken anordnar en penninginsamling (tillsyns-
register över penninginsamlingar). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Rätt att få uppgifter 

Polisstyrelsen och polisinrättningen har rätt 
att få sådana uppgifter som direkt hänför sig 
till anordnandet av penninginsamlingar och 
sådana uppgifter som behövs för tillsynen 
över anordnandet av penninginsamlingar en-
ligt följande: 

1) av sökanden eller tillståndshavaren och 
av den som i praktiken anordnar penningin-
samlingen, avgiftsfritt och utan hinder av att 
sammanslutningars medlemmar, revisorer, 
verkställande direktör, styrelsemedlemmar 
eller arbetstagare är bundna av företagshem-
lighet, 

2) utan hinder av bestämmelserna om tyst-
nadsplikt i 141 § i kreditinstitutslagen 
(121/2007) av den depositionsbank där in-
samlingskontot eller något annat av tillstånd-
shavarens konton finns, 

3) avgiftsfritt och utan hinder av sekretess 
av en myndighet och av en sammanslutning 
som har tillsatts för att fullgöra ett offentligt 
uppdrag. 

Polisstyrelsen och polisinrättningen har rätt 
att enligt avtal med den registeransvarige 
även genom teknisk anslutning eller i 
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maskinläsbar form få de uppgifter som avses 
i 1 mom. 3 punkten. 

Polisstyrelsen har rätt att av tillståndshava-
ren och av den som i praktiken anordnar 
penninginsamlingen, avgiftsfritt och utan 
hinder av att sammanslutningars medlemmar, 
revisorer, verkställande direktör, styrelse-
medlemmar eller arbetstagare är bundna av 
företagshemlighet, få uppgifter som behövs 
för den statistikföring som gäller anordnan-
det av penninginsamlingar. 
 

30 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som Polisstyrelsen och polisin-
rättningen meddelat med stöd av denna lag 

får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen 
på det sätt som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 

I beslut som gäller föreläggande och utdö-
mande av vite får ändring sökas på det sätt 
som bestäms i 24 § i viteslagen. 

Ett beslut enligt denna lag om återkallande 
av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor 
och ett beslut om förbud som tillståndsmyn-
digheten fattat enligt 22 § ska följas även om 
det överklagats, om inte besvärsmyndigheten 
beslutar något annat. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den        20 . 
 

 
————— 

 
 
 

10. 

 
 
 

Lag  

om ändring av lotterilagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001) 25 § 1 och 2 mom., 31 § 2 

mom., 32 § 1 mom., 34 §, 42 § 2 och 3 mom., 43 §, 48 § 1 mom., 53 och 57 §, 58 § 1, 2 och 3 
mom. samt 67 § 1 mom. 6 punkten som följer: 
 

25 § 

Varulotteritillstånd 

Tillstånd till ett varulotteri (varulotteritill-
stånd) beviljas och återkallas av den polisin-
rättning inom vars distrikt varulotteriet an-
ordnas. 

Varulotteritillstånd för ett varulotteri som 
anordnas inom ett större område än distriktet 
för en polisinrättning beviljas och återkallas 
av Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
31 § 

Särskilda bestämmelser om gissningstävling-
ar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Anmälan om en gissningstävling som an-

ordnas inom distriktet för en polisinrättning 
ska göras till polisinrättningen där tävlingen 
anordnas. Anmälan om en gissningstävling 
som anordnas inom ett större område än di-
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striktet för en polisinrättning bör göras till 
Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Bingotillstånd 

Tillstånd att anordna bingospel (bingotill-
stånd) beviljas och återkallas av Polisstyrel-
sen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Fastställande av spelregler och största tillåt-
na spelinsats 

Polisstyrelsen fastställer på ansökan spel-
reglerna för bingospel och den största tillåtna 
spelinsatsen i spelet. Till spelreglerna ska fo-
gas bestämmelser om lottningen. De fast-
ställda spelreglerna ska avgiftsfritt hållas till-
gängliga för allmänheten på den plats där 
spelet anordnas. 
 

42 § 

Tillsynen över lotterier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen ansvarar för den riksomfat-

tande tillsynen över anordnandet av lotterier 
och för statistikföringen som gäller lotteri-
verksamheten. Polisstyrelsen kan ge utlåtan-
den och meddela anvisningar om anordnan-
det av lotterier och tillsynen över anordnan-
det. 

Polisinrättningen övervakar lotterier som 
anordnas inom dess område. 
 

43 § 

Officiella övervakare 

För tillsynen över penningspelsverksamhe-
ten förordnar Polisstyrelsen officiella över-
vakare, som utför denna uppgift under tjäns-
teansvar. 

De officiella övervakarna ska övervaka att 
de spelregler som fastställts med stöd av 14 § 
iakttas vid anordnandet av penningspel samt 

för varje spelomgång fastställa resultatet och 
vinsternas antal eller belopp i tippnings-, 
vadhållnings- och totospel. De officiella 
övervakarna ska övervaka också dragningen i 
samband med penninglotterier och bland-
ningen av lotterna samt fastställa resultatet av 
dragningen, om inte notarius publicus utför 
dessa uppgifter med samtycke av Polisstyrel-
sen. 
 

48 § 

Rekommendation till avgörande 

En spelare kan skriftligen begära en re-
kommendation till avgörande av Polisstyrel-
sen då meningsskiljaktigheter som gäller 
vinstbetalningen råder mellan spelaren och 
en penningspelssammanslutning som anord-
nar penninglotterier och tippnings-, vadhåll-
nings- eller totospel. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 

Penningspelssammanslutningarnas skyldig-
het att lämna upplysningar 

En penningspelssammanslutning ska varje 
år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för 
det följande året samt sina bokslutshandling-
ar till vederbörande ministerier enligt 19 § 
som behandlar ärenden som gäller fördel-
ningen av penningspelssammanslutningens 
avkastning samt till finansministeriet, inri-
kesministeriet och Polisstyrelsen. 

Den penningspelssammanslutning som har 
erhållit tillstånd att tillhandahålla penningau-
tomater, anordna kasinospel och bedriva ka-
sinoverksamhet ska tillställa social- och häl-
sovårdsministeriet samt Polisstyrelsen kopior 
av protokollen från penningspelssam-
manslutningens möten och styrelsemöten 
samt lämna de övriga upplysningar och ut-
redningar som behövs för tillsynen över pen-
ningspelssammanslutningens verksamhet och 
användningen av dess avkastning. 

Penningspelssammanslutningarna ska till-
ställa Polisstyrelsen uppgifter om anordnan-
det av de lotterier som avses i 3 § 1—7 punk-
ten för statistikföring och social- och hälso-
vårdsministeriet de uppgifter som behövs för 
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att följa med och forska i problem som delta-
gandet i lotterier vållar. 
 
 

57 § 

Räkneverk för kontroll av penningrörelsen 

Om avgiften för användningen av penning-
automater eller varuvinstautomater eller i 56 
§ avsedda spelautomater och spelanordningar 
inkasseras med hjälp av en anordning som 
startar automaten eller spelanordningen 
(myntlås), ska automaten eller spelanord-
ningen vara försedd med ett sådant räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen som är besik-
tigat och godkänt av ett kontrollorgan som 
Polisstyrelsen förordnat. Räkneverket ska på 
ett tillförlitligt sätt registrera uppgifter om de 
avgifter som användningen av anordningen 
inbringat. Över de uppgifter som registreras 
ska uppgöras verifikat, som ska förvaras på 
det sätt som bestäms om förvaring av bokfö-
ringsmaterial. 
 

58 § 

Förordnande av kontrollorgan och kontroll-
organets skyldighet att lämna uppgifter 

Polisstyrelsen förordnar på ansökan kon-
trollorgan som företar besiktningar av och 
ger godkännanden för sådana räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen som avses i den-
na lag. Förordnande ges ett organ som har till 

uppgift att företa tekniska besiktningar av 
anordningar. Förordnande ges för högst fem 
år. 

Polisstyrelsen kan återkalla sitt förordnan-
de, om 

1) kontrollorganet begär det, 
2) kontrollorganet utan godtagbar orsak 

underlåter att fullgöra sin besiktningsskyl-
dighet, eller 

3) det i kontrollorganets verksamhet före-
kommer oegentligheter som äventyrar tillför-
litligheten i besiktningarna och godkännan-
dena. 

Kontrollorganet ska tillställa Polisstyrelsen 
uppgifter om typbesiktigade räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) skyldighet för Polisstyrelsen och polisin-
rättningarna att översända uppgifter för upp-
följning av och forskning kring de problem 
som anordnandet av lotterier orsakar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20 . 

 

————— 
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11. 

 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om förströelseanordningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 februari 1995 om förströelseanordningar (164/1995) 7 §, 8 § 1 och 

2 mom., 9 § och 10 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1050/2001, som följer: 
 

7 §  

Förordnande av kontrollorgan 

Polisstyrelsen förordnar kontrollorgan som 
ska företa sådana besiktningar och ge sådana 
godkännanden som avses i denna lag och i 
författningar som givits med stöd av den. Ett 
förordnande gäller högst fem år. 

Polisstyrelsen kan återkalla ett förordnan-
de, om 

1) kontrollorganet begär det, 
2) kontrollorganet utan godtagbar orsak 

underlåter att fullgöra sin besiktningsskyl-
dighet, eller 

3) det i kontrollorganets verksamhet före-
kommer oegentligheter som äventyrar tillför-
litligheten i besiktningarna och godkännan-
dena. 

8 §  

Besiktning och godkännande av räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen 

Ett kontrollorgan som Polisstyrelsen för-
ordnat ska så som bestäms genom förordning 
av statsrådet besiktiga och godkänna räkne-
verk för kontroll av penningrörelsen. 

Kontrollorganet ska tillställa Polisstyrelsen 
uppgifter om typbesiktigade räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 §  

Följande av utvecklingen inom branschen 
samt utlåtanden och anvisningar 

Polisstyrelsen har till uppgift att följa ut-
vecklingen inom branschen för förströelse-
anordningar samt att ge utlåtanden och med-
dela anvisningar om 

1) video- och programspel som används 
med hjälp av förströelseanordningar, 

2) placeringen av förströelseanordningar, 
3) säkerheten vid användningen av förströ-

elseanordningar och om deras tekniska egen-
skaper, samt om 

4) andra frågor som gäller verksamhet med 
förströelseanordningar. 
 

10 § 

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisen och ett kontrollorgan som förord-

nats av Polisstyrelsen har rätt att kontrollera 
att en förströelseanordning är försedd med ett 
godkänt räkneverk för kontroll av penningrö-
relsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20 . 

 
————— 
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12. 

 
 
 

Lag  

om ändring av skjutvapenlagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 15 §, 20 § 1 mom., 26 § 2 mom. 

och 3 mom. 1 punkten, 32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 § 1 mom., 35 a §, 36 § 1 
mom., 37 § 1 mom., 40 §, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 64 § 1 
mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 115 och 117 a §, 118 § 1, 3 och 4 mom. samt 119 § 3 mom., 

av dem 15 §, 20 § 1 mom., 26 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten 35 a §, 42 § 1 mom., 45 § 3 
mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 117 a §, 118 § 3 och 4 mom. och 
119 § 3 mom. sådana de lyder i lag 601/2001 och 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
703/2005, som följer: 
 

15 §  

Vapensamlare 

Med vapensamlare avses en av Polisstyrel-
sen som vapensamlare godkänd fysisk person 
samt sammanslutning eller stiftelse som är 
registrerad i Finland eller som sköter offent-
liga uppdrag. 
 

20 § 

Näringstillstånd i vapenbranschen 

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen 
(näringstillstånd i vapenbranschen) medde-
las och återkallas av Polisstyrelsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

26 § 

Ansvarig person 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den ansvariga personen godkänns och 

godkännandet återkallas av Polisstyrelsen. 
Om omfattningen av vapennäringsidkarens 
verksamhet kräver det, kan den myndighet 
som meddelar godkännandet kräva att det 
finns fler än en ansvarig person.  

Som ansvarig person kan godkännas en på-
litlig person som anses lämplig att bedriva 
näringsverksamhet i vapenbranschen och 
som 

1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, 
patroner och särskilt farliga projektiler på ett 
sådant sätt som en behörigen idkad näring i 
vapenbranschen kräver, och som har blivit 
godkänd i ett av Polisstyrelsen anordnat 
prov, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

32 §  

Kommersiellt förhandssamtycke 

Förhandssamtycke till att i kommersiellt 
syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler till Finland 
(kommersiellt förhandssamtycke) meddelas 
och återkallas av Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

33 §  

Kommersiellt införseltillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra in i 
Finland skjutvapen, vapendelar, patroner och 
särskilt farliga projektiler (kommersiellt in-
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förseltillstånd) meddelas och återkallas av 
Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 §  

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Fin-
land överföra och föra in gassprayer (kom-
mersiellt införseltillstånd för gassprayer) 
meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Kommersiellt överföringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Fin-
land överföra skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler (kommer-
siellt överföringstillstånd) meddelas och 
återkallas av Polisstyrelsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 a §  

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 

Polisstyrelsen kan meddela ett kommersi-
ellt överföringstillstånd som gäller flera olika 
överföringar och som är i kraft en viss tid 
(tidsbundet kommersiellt överföringstill-
stånd). En förutsättning för tillstånd är utöver 
vad som anges i 35 § 2 mom. att föremålens 
mottagare är en och samma vapennäringsid-
kare i en annan medlemsstat i EU. 

Före en överföring ska Polisstyrelsen 
skriftligen underrättas om denna på det sätt 
som närmare bestäms genom förordning av 
statsrådet. 
 

36 §  

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersi-
ellt transiteringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra ut 
från Finland (kommersiellt utförseltillstånd) 
och att i kommersiellt syfte transitera (kom-
mersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, 
vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-

jektiler meddelas och återkallas av Polissty-
relsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 §  

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersi-
ellt transiteringstillstånd för gassprayer 

 
Tillstånd att i kommersiellt syfte från Fin-

land överföra och föra ut gassprayer (kom-
mersiellt utförseltillstånd för gassprayer) 
samt att i kommersiellt syfte transitera gas-
sprayer (kommersiellt transiteringstillstånd 
för gassprayer) meddelas och återkallas av 
Polisstyrelsen. Kommersiellt transiteringstill-
stånd för gassprayer kan meddelas också för 
sådan transitering där såväl avgångs- som 
destinationslandet eller någotdera är en med-
lemsstat i EU. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 §  

Tullverkets anmälningsskyldighet 

 
I enlighet med vad som bestäms närmare 

genom förordning av statsrådet ska tullverket 
med tre månaders mellanrum till Polisstyrel-
sen göra en anmälan om införseln till Finland 
av sådana föremål som nämns i ett kommer-
siellt införseltillstånd eller ett kommersiellt 
införseltillstånd för gassprayer. 
 
 

42 §  

Förvärvstillstånd 

Tillstånd att förvärva skjutvapen och va-
pendelar (förvärvstillstånd) meddelas och 
återkallas av polisinrättningen i sökandens 
hemkommun eller på sökandens hemort. 
Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutva-
pen och delar till sådana meddelas och åter-
kallas dock av Polisstyrelsen. Förvärvstill-
ståndet berättigar också till temporärt inne-
hav av vapnet och vapendelen. Bestämmelser 
om innehavstillstånd finns i 52  §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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45 § 

Krav som gäller en fysisk person som inne-
havare av ett förvärvstillstånd  

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar 

på ett museum eller i en samling kan medde-
las endast en vapensamlare som av Polissty-
relsen har erhållit godkännande att samla 
skjutvapen eller vapendelar och vars förva-
ringslokaler för skjutvapen och vapendelar 
har godkänts av polisinrättningen på den ort 
där förvaringslokalerna är belägna.  
 

57 §  

Godkännande som vapensamlare 

En vapensamlare godkänns och godkän-
nandet återkallas av Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 a §  

Register över en vapensamlares skjutvapen 

Polisstyrelsen kan på ansökan ge en vapen-
samlare rätt att i stället för att ansöka om in-
nehavstillstånd föra register över de skjutva-
pen som samlaren förvärvar, tillverkar eller 
modifierar, så som närmare bestäms genom 
förordning av statsrådet. Rätten upphör att 
gälla och med skjutvapnen ska förfaras så 
som anges i 8 kap., om godkännandet som 
vapensamlare upphör att gälla eller återkal-
las. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

64 §  

Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter i 
samband med internationella statsbesök 

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, 
patroner och särskilt farliga projektiler för 
ordnande av skyddsuppgifter i samband med 
internationella statsbesök meddelas och åter-
kallas av Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

83 a §  

Tullverkets anmälningsskyldighet 

Tullverket ska med tre månaders intervaller 
underrätta Polisstyrelsen om införsel till Fin-
land av föremål som nämns i ett förvärvstill-
stånd, privat tillverkningstillstånd, tillstånd 
för gassprayer och privat införseltillstånd, så 
som närmare bestäms genom förordning av 
statsrådet. 
 

110 § 

Besiktning av skjutvapen och patroner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen kan bevilja den som tillver-

kar eller importerar patroner rätt att använda 
en besiktningsbeteckning för patroner. Om 
förutsättningarna för beviljande av rätt att 
använda besiktningsbeteckning och om åter-
kallelse av den bestäms närmare genom för-
ordning av statsrådet.  
 
 
 

115 §  

Tillsynen över efterlevnaden av lagen 

Polisstyrelsen övervakar efterlevnaden av 
lagen och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet 
och tullverket övervakar efterlevnaden av la-
gen och de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den inom sitt respektive verksam-
hetsområde. 
 
 

117 a § 

Skjutvapennämnden 

Vid Polisstyrelsen finns en skjutvapen-
nämnd, som på begäran ger utlåtanden i frå-
gor som hör till denna lags tillämpningsom-
råde. Närmare bestämmelser om skjutvapen-
nämnden utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
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118 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen 
meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 36, 37 
eller 64 § i denna lag samt i andra beslut som 
meddelats med stöd av denna lag får sökas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen en-
ligt vad som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). I förvaltningsdomstolens be-
slut får ändring sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen, om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Då ett besvärsärende som gäller förvärv el-
ler innehav av skjutvapen, vapendelar, patro-
ner eller särskilt farliga projektiler behandlas 

vid förvaltningsdomstolen förs statens talan 
av Polisstyrelsen.  

Polisstyrelsen har rätt att anföra besvär 
över förvaltningsdomstolens beslut.  
 

119 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen meddelar vid behov närmare 

anvisningar om tekniska omständigheter som 
hänför sig till försättande av skjutvapen och 
vapendelar i varaktigt obrukbart skick samt 
om det förfarande som ska iakttas vid uppvi-
sande enligt 112 a §.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20 . 

 

————— 
 

13. 

 
 

Lag  

om ändring av lagen om ordningsvakter  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999) 2 a § 3 mom., 11 § 1 

mom. 1 punkten, 12 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 18 § 1 mom. 3 punkten och 4 mom., 19 §, 22 
§ 1, 3 och 4 mom. samt 23 §, sådana de lyder i lag 104/2007, som följer: 
 

2 a §  

Utseende till ordningsvakt och tjänstgöring 
som ordningsvakt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en ordningsvakts uppgifter eller säker-

het i arbetet så kräver kan tjänstgöringsområ-
dets polisinrättning kräva att ordningsvakten 
utöver den utbildning som avses i 12 § 1 
mom. 3 punkten har fullgjort en tilläggsut-
bildning i användningen av maktmedel som 
uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt 

(tilläggsutbildning för ordningsvakter i an-
vändningen av maktmedel). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  

Medförande av hund 

Med tillstånd som beviljats av polisinrätt-
ningen på den ort där tillställningen ordnas 
får en ordningsvakt i ordningsövervaknings-
uppgifter medföra en hund som 
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1) på godkänt sätt har genomgått lydnads-
kontroll motsvarande de krav som Polissty-
relsen fastställt, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 §  

Godkännande som ordningsvakt 

Som ordningsvakt kan godkännas en per-
son som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på godkänt sätt har fullgjort en utbild-
ning som uppfyller de krav som Polisstyrel-
sen fastställt och i vilken åtminstone ingår 
ämnen med anknytning till ordningsvakts-
verksamhet, ordningsvakters uppgifter samt 
ordningsvakters rättigheter och skyldigheter 
(grundutbildning för ordningsvakter), samt 

4) på godkänt sätt tidigast sex månader före 
ansökan om ett nytt godkännande har full-
gjort en repetitionsutbildning som uppfyller 
de krav som Polisstyrelsen fastställt (repeti-
tionsutbildning för ordningsvakter), om den 
som ansöker om godkännande som ord-
ningsvakt redan tidigare har godkänts som 
ordningsvakt med stöd av 3 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Godkännande som utbildare av ordningsvak-
ter 

Som utbildare av ordningsvakter kan god-
kännas en person som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på godkänt sätt har fullgjort en av Polis-
yrkeshögskolan ordnad utbildning som upp-
fyller de krav som Polisstyrelsen fastställt 
(utbildning för utbildare av ordningsvakter) 
och som åtminstone omfattar ämnen med an-
knytning till lagstiftningen om ordnings-
vaktsverksamhet, ordningsvakters rättigheter 
och skyldigheter, användningen av maktme-
del samt tjänstgöring som utbildare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisstyrelsen godkänner en person som 
utbildare av ordningsvakter och ändrar också 
de villkor och begränsningar som förenats 
med godkännandet. Polisstyrelsen ska till po-
lisinrättningen i utbildarens hemkommun 

anmäla godkännandet som utbildare av ord-
ningsvakter samt de ändringar som gjorts i 
fråga om villkoren och begränsningarna. 
 

19 § 

Tillsyn och erhållande av information 

Polisstyrelsen svarar för den allmänna till-
synen över och styrningen i fråga om ord-
ningsvakter, anordnare av utbildning för ord-
ningsvakter samt utbildare av ordningsvak-
ter. 

Polisinrättningarna svarar inom sina di-
strikt för tillsynen över den verksamhet ord-
ningsvakter, anordnare av utbildning för ord-
ningsvakter samt utbildare av ordningsvakter 
utövar. 

Utan hinder av att en sammanslutnings 
medlemmar, revisorer, verkställande direk-
tör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är 
bundna av företagshemlighet, har Polisstyrel-
sen och polisinrättningarna för utövande av 
tillsyn rätt att av ordningsvakter, den som ut-
ser ordningsvakter, anordnare av utbildning 
för ordningsvakter samt godkända utbildare 
av ordningsvakter få behövlig information 
om utförandet av ordningsövervakningsupp-
gifter, anordnandet av ordningsövervak-
ningsutbildning och andra liknande omstän-
digheter. 
 

22 §  

Återkallande av godkännande som utbildare 
av ordningsvakter 

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännan-
de som utbildare av ordningsvakter om utbil-
daren begär det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisstyrelsen kan i de fall som avses i 2 
mom. i stället för att återkalla godkännandet 
tilldela utbildaren av ordningsvakter en var-
ning, om det med hänsyn till omständighe-
terna vore oskäligt att återkalla godkännan-
det. 

Polisstyrelsen ska anmäla ett återkallande 
av godkännandet som utbildare av ordnings-
vakter eller tilldelande av varning till polisin-
rättningen i utbildarens hemkommun. 
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23 §  

Tillfälligt återkallande av godkännande som 
utbildare av ordningsvakter 

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla ett 
godkännande som utbildare av ordningsvak-
ter, om polisen har fått kännedom om om-
ständigheter som sannolikt leder till att god-
kännandet återkallas. 

Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkän-
nande som utbildare av ordningsvakter är i 
kraft högst tre månader. Polisstyrelsen kan 

förlänga beslutets giltighetstid med högst sex 
månader åt gången, om utbildaren av ord-
ningsvakter misstänks för ett brott som san-
nolikt leder till att godkännandet återkallas. 

Polisstyrelsen ska anmäla ett tillfälligt 
återkallande av godkännande som utbildare 
av ordningsvakter till polisinrättningen i ut-
bildarens hemkommun. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20 . 

 

 
————— 

 

14.  

 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 3 § 4 mom., 4 § 

3 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 3 mom., 15 § 1 och 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 
22 § 2 mom., 23 §, 33 § 3 mom., 42, 43 och 45 §, 46 § 1, 3 och 4 mom., 47 § 1, 3 och 4 mom., 
49 och 51 §, 52 § 6 punkten och 61 § 3 mom.,  

av dem 7 § 1 mom. och 45 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 105/2007, 46 § 4 mom., 47 
§ 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 765/2003 och 49 § sådan den lyder delvis ändrad i sist-
nämnda lag, som följer:   
 

3 § 

Auktorisation av bevakningsföretag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den som innehar auktorisation försätts 

i konkurs eller avlider, har konkurs- eller 
dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen 
under högst ett år från det konkursen inled-
des eller dödsfallet inträffade. Konkursboets 
boförvaltare, en dödsbodelägare eller någon 
annan som har hand om dödsboet ska inom 
trettio dagar från det att konkursen inleddes 

eller dödsfallet inträffade underrätta Polissty-
relsen om konkursen eller dödsfallet. 
 
 
 
 

4 § 

Meddelande av auktorisation 

— — — — — — — — — — — — — —  
Auktorisation av bevakningsföretag med-

delas av Polisstyrelsen. 
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5 § 

Ändring av villkor och begränsningar som 
fogats till auktorisation av bevakningsföretag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkor och begränsningar som fogats till 

auktorisation av bevakningsföretag ändras av 
Polisstyrelsen. 
 
 

6 § 

Anmälningar 

När Polisstyrelsen har meddelat ett bevak-
ningsföretag auktorisation eller ändrat villkor 
eller begränsningar som fogats till en aukto-
risation, ska den underrätta de polisinrätt-
ningar inom vars distrikt sökanden eller in-
nehavaren av auktorisationen har uppgivit att 
verksamhetsställen kommer att inrättas. 
 
 

7 § 

Ändringsanmälningar 

Ett bevakningsföretag ska skriftligen (änd-
ringsanmälan) underrätta Polisstyrelsen 

1) när bevakningsföretaget ändrar namn el-
ler bolagsform, inrättar eller drar in ett verk-
samhetsställe eller ett verksamhetsställes 
adress förändras,  

2) om byte av en person i bevakningsföre-
tagets förvaltningsorgan, verkställande direk-
tören eller en bolagsman i ett öppet bolag el-
ler en ansvarig bolagsman i ett kommandit-
bolag, 

3) när driften av företaget avslutas eller av-
bryts för längre tid än en månad. 
— — — — — — — — — — — — — —  

När Polisstyrelsen tar emot en ändringsan-
mälan som avses i 1 mom. 1 punkten, ska 
den om anmälan underrätta den polisinrätt-
ning inom vars distrikt bevakningsföretaget 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe samt 
den polisinrättning inom vars distrikt bevak-
ningsföretaget har det verksamhetsställe som 
ändringsanmälan gäller. När Polisstyrelsen 
tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 
mom. 2 punkten, ska den underrätta den po-

lisinrättning inom vars distrikt företaget har 
sitt huvudsakliga verksamhetsställe. När Po-
lisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan en-
ligt 1 mom. 3 punkten, ska den underrätta de 
polisinrättningar inom vars distrikt bevak-
ningsföretaget har verksamhetsställen. 
 
 

15 § 

Ansvarig föreståndare 

Ett bevakningsföretag ska i sin tjänst ha en 
eller flera ansvariga föreståndare med gäl-
lande godkännande att vara föreståndare för 
bevakningsföretaget. Polisstyrelsen bestäm-
mer hur många ansvariga föreståndare ett be-
vakningsföretag ska ha utgående från bevak-
ningsrörelsens omfattning, antalet verksam-
hetsställen, verksamhetsställenas läge samt 
andra motsvarande omständigheter. Polissty-
relsen bestämmer också de ansvariga före-
ståndarnas ansvarsområden. 

I samband med att en ansökan om auktori-
sation av bevakningsföretag lämnas in eller 
omedelbart därefter ska sökanden eller inne-
havaren av auktorisationen till Polisstyrelsen 
lämna en ansökan om godkännande av an-
svarig föreståndare. Bevakningsrörelse får 
inte inledas förrän en ansvarig föreståndare 
har godkänts för bevakningsföretaget. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 § 

Godkännande som ansvarig föreståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansvariga föreståndare godkänns av Polis-

styrelsen. 
 
 

21 § 

Godkännande som tillfällig ansvarig före-
ståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns 

av Polisstyrelsen. 
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22 § 

Ändring av villkor och begränsningar som 
fogats till ett godkännande som ansvarig fö-

reståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkor och begränsningar som fogats till 

ett godkännande som ansvarig föreståndare 
ändras av Polisstyrelsen. 
 

23 § 

Anmälningar 

När Polisstyrelsen har godkänt en ansvarig 
föreståndare eller ändrat villkor eller be-
gränsningar som har fogats till ett godkän-
nande, ska den om godkännandet eller änd-
ringen underrätta de polisinrättningar inom 
vars distrikt bevakningsföretaget har verk-
samhetsställen som hör till den ansvariga fö-
reståndarens ansvarsområde. 
 

33 § 

Väktardräkt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen kan förbjuda användningen 

av en dräkt, ett märke eller en text som inte 
motsvarar bestämmelserna i denna lag eller i 
den förordning som statsrådet utfärdar med 
stöd av denna lag. 
 

42 § 

Tillsyn 

Polisstyrelsen svarar för den allmänna 
styrningen av och tillsynen över privata sä-
kerhetstjänster. 

Polisinrättningarna svarar inom sina di-
strikt för tillsynen över privata säkerhets-
tjänster samt tillsynen över ansvariga före-
ståndare, väktare och utförare av säkerhets-
skyddsuppgifter. 

Polisinrättningarna ska minst vartannat år 
inom sina distrikt inspektera bevakningsföre-
tagens verksamhetsställen. Det protokoll som 
sätts upp över inspektionen ska sändas till 
Polisstyrelsen.  

 
43 § 

Rätt att få information 

Utan hinder av att bevakningsföretags eller 
säkerhetsskyddsföretags medlemmar, reviso-
rer, verkställande direktör, styrelsemedlem-
mar eller arbetstagare är bundna av företags-
hemlighet, har Polisstyrelsen för utövande av 
tillsyn rätt att av företagen få behövlig in-
formation om företagens verksamhet, perso-
nal, ekonomiska ställning och andra liknande 
omständigheter. 

 
45 § 

Årsanmälan 

Ett bevakningsföretag ska för varje kalen-
derår före utgången av januari påföljande år 
skriftligen meddela Polisstyrelsen 

1) antalet uppdrag, 
2) antalet verksamhetsställen och adresser-

na till dem samt personalens antal,  
3) uppgifter om vem som under kalender-

året varit ansvarig föreståndare, väktare och 
tillfälliga väktare särskilt för varje verksam-
hetsställe,  

4) uppgifter om bevakningsföretagets och 
väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen och 
gasspray, uppdrag i vilka en väktare i bevak-
ningsuppgifter har burit skjutvapen eller 
medfört hund eller använt annan klädsel än 
väktardräkt samt om situationer i vilka en 
väktare har använt skjutvapen, gasspray eller 
hund som maktmedelsredskap. 

Om ett bevakningsföretags årsanmälan ska 
Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar 
inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har 
verksamhetsställen. 
 

46 § 

Återkallande av auktorisation av bevaknings-
företag 

Polisstyrelsen ska återkalla auktorisationen 
av ett bevakningsföretag, om 

1) den som innehar auktorisationen begär 
det, 

2) bevakningsrörelsen har upphört, eller 
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3) den som innehar auktorisationen inte 
längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 
§ 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet 
att idka näring. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 2 mom. kan Polissty-
relsen i stället för att återkalla auktorisatio-
nen ge innehavaren av auktorisationen en 
varning, om återkallande av auktorisationen 
vore oskäligt med hänsyn till omständighe-
terna. 

När en auktorisation av ett bevakningsföre-
tag återkallas eller när företaget får en var-
ning ska Polisstyrelsen underrätta de polisin-
rättningar inom vars distrikt bevakningsföre-
taget har verksamhetsställen.  
 

47 § 

Återkallande av godkännande som ansvarig 
föreståndare 

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännan-
de som ansvarig föreståndare, om bevak-
ningsföretaget eller den ansvariga förestånda-
ren begär det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 2 mom. kan Polissty-
relsen i stället för att återkalla godkännandet 
ge den ansvariga föreståndaren en varning, 
om återkallande av auktorisationen vore 
oskäligt med hänsyn till omständigheterna.  

När ett godkännande som ansvarig före-
ståndare återkallas och ansvarige förestånda-
ren får en varning ska Polisstyrelsen under-
rätta det bevakningsföretag där den ansvariga 
föreståndaren är anställd.  
 

49 § 

Tillfälligt återkallande av auktorisation av 
bevakningsföretag och godkännande som an-

svarig föreståndare 

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla aukto-
risationen av ett bevakningsföretag eller ett 
godkännande som ansvarig föreståndare, om 
polisen har fått kännedom om omständighe-
ter vilka sannolikt leder till att auktorisatio-
nen av bevakningsföretaget eller godkännan-
det som ansvarig föreståndare återkallas. 

Polisstyrelsens beslut att tillfälligt återkalla 
auktorisationen av ett bevakningsföretag eller 
ett godkännande som ansvarig föreståndare 
är i kraft högst tre månader. Polisstyrelsen 
kan förlänga beslutets giltighetstid med högst 
sex månader åt gången, om den som driver 
bevakningsföretaget, en ansvarig förestånda-
re eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd an-
svarsperson i bevakningsföretaget misstänks 
för ett brott som sannolikt leder till att aukto-
risationen av bevakningsföretaget eller god-
kännandet som ansvarig föreståndare återkal-
las. 

När en auktorisation av ett bevakningsföre-
tag tillfälligt återkallas ska Polisstyrelsen un-
derrätta den polisinrättning inom vars distrikt 
bevakningsföretaget har verksamhetsställen 
samt när godkännande som ansvarig före-
ståndare tillfälligt återkallas underrätta det 
bevakningsföretag där den ansvariga före-
ståndaren är anställd.  
 

51 § 

Delegationen för säkerhetsbranschen 

Polisstyrelsen biträds av en delegation för 
säkerhetsbranschen. 

Polisstyrelsen utser delegationens med-
lemmar. De med tanke på säkerhetsbran-
schen viktigaste förvaltningsområdena samt 
näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och 
konsumenterna ska vara företrädda i delega-
tionen. 
 

52 § 

Delegationens uppgifter 

Delegationen för säkerhetsbranschen har i 
uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) på begäran ge utlåtanden som berör sä-
kerhetsbranschen. 
 

61 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen fastställer också formulär för 

blanketter som används vid förfaranden en-
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ligt denna lag samt formulär för väktarkortet 
och kortet för utförare av säkerhetsskydds-
uppgifter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20 . 

————— 
 
 
 
 

15.  

 
 
 

Lag  

om ändring av tvångsmedelslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 1 kap. 6 § 1 punkten, 28 § 2 

mom., 4 kap. 17 § 2 mom., 5 a kap. 15 §, 6 kap. 3 § 4 mom. och 7 kap. 1 §, 
av dem 1 kap. 6 § 1 punkten sådan den lyder i lag 646/2003, 28 § 2 mom. sådant det lyder i 

lag 213/1995, 4 kap. 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 779/1988, 5 a kap. 15 § sådan den ly-
der i lag 366/1999 och 7 kap. 1 § sådan den lyder i lagarna 497/1995 och 195/2000, som föl-
jer: 
 

1 kap.  

Gripande, anhållande och häktning 

6 §  

Anhållningsberättigad tjänsteman 

Om anhållande beslutar en anhållningsbe-
rättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade 
tjänstemän är 

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polis-
överinspektör, polisinspektör, polischef, bi-
trädande polischef, vid centralkriminalpoli-
sen chefen för centralkriminalpolisen och bi-
trädande chef, vid skyddspolisen chefen för 
skyddspolisen, biträdande chef som förord-
nats att sköta förundersökningsuppgifter, av-
delningschef som förordnats att sköta förun-
dersökningsuppgifter och överinspektör som 
förordnats att sköta förundersökningsuppgif-
ter, vid rörliga polisen chefen för rörliga po-
lisen, biträdande chef och trafikpolisinspek-
tör, kriminalöverinspektör, kriminalinspek-

tör, kriminalöverkommissarie, överkommis-
sarie, kriminalkommissarie och kommissarie,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 §  

Behandling av häktade, anhållna och gripna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen får meddela föreskrifter om 

behandlingen av anhållna och gripna i poli-
sens utrymmen. 
 

4 kap.  

Beslag  

17 §  

Återlämnande av beslagtaget föremål 

— — — — — — — — — — — — — —  
Är ägaren eller den som har rätt till det fö-

remål som ska återlämnas inte känd, ska po-
lisen genom offentlig kungörelse uppmana 
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honom eller henne att anmäla sig. Gör ingen 
anspråk på föremålet inom sex månader efter 
kungörelsen, tillfaller det staten eller, om det 
är hittegods, upphittaren i enlighet med hitte-
godslagen. Närmare föreskrifter om kungö-
relsen meddelas av Polisstyrelsen. 
 
 

5 a kap. 

Teleavlyssning, teleövervakning och tek-
nisk observation 

15 § 

Tillsynsbestämmelse 

Polisstyrelsen utövar tillsyn över de åtgär-
der som avses i detta kapitel. Inrikesministe-
riet ska årligen avge en berättelse till riksda-
gens justitieombudsman om användningen av 
teleavlyssning och teleövervakning samt tek-
nisk avlyssning. Samtidigt ska också lämnas 
en redogörelse om användningen av teknisk 
observation i straffanstalterna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 kap.  

Andra tvångsmedel 

3 §  

Rusmedelsprov 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen utfärdar närmare anvisningar 

om hur prov skall utföras. 
 

7 kap.  

Särskilda stadganden 

1 §  

Vissa tjänstemäns rätt att använda tvångs-
medel 

När Polisstyrelsen med stöd av 8 § 2 mom. 
i polislagen ger en viss tjänsteman befogen-
het att göra förundersökning, får Polisstyrel-
sen samtidigt ge honom eller henne rätt att i 
den omfattning som bestäms i förordnandet 
använda tvångsmedel enligt denna lag.  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20 . 

 

————— 
 

16.  

Lag  

om ändring av 14 § i förundersökningslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/1987) 14 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 203/1997 som följer: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

När Polisstyrelsen med stöd av 8 § 2 mom. 
i polislagen (493/1995) ger en viss tjänste-
man befogenhet att göra förundersökning, får 

Polisstyrelsen samtidigt förordna honom eller 
henne till undersökningsledare.  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20 . 

————— 
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17.  

Lag  

om ändring av 95 och 108 a § i vägtrafiklagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 95 § 2 mom. och 108 a §, 
sådana de lyder, 95 § 2 mom. i lag 1103/2004 och 108 a § i lag 676/1990, som följer: 

 
95 §  

Kontroll av förares körskick 

— — — — — — — — — — — — — —  
Synförmågan får kontrolleras endast på ett 

sådant sätt och med användning av sådana 
metoder att åtgärden inte föranleder onödig 
eller oskälig olägenhet för föraren. Polissty-
relsen ger närmare anvisningar om kontrol-
len. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

108 a §  

Närmare föreskrifter och anvisningar för po-
lisen 

Polisstyrelsen ska meddela polisen närmare 
föreskrifter och anvisningar om de åtgärder 
som enligt denna lag eller med stöd av den 
utfärdade bestämmelser ska vidtas av poli-
sen. Polisstyrelsen fastställer formulär för de 
blanketter som ska användas vid dessa åtgär-
der. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20 . 

————— 
 

18.  

Lag  

om ändring av 100 § i fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 100 § som följer: 

 
100 § 

Närmare föreskrifter och anvisningar om po-
lisens verksamhet 

Polisstyrelsen kan meddela närmare före-
skrifter och anvisningar om åtgärder som po-
lisen ska vidta med stöd av denna lag och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 

Polisstyrelsen fastställer formuläret för de 
blanketter som ska användas i samband med 
åtgärder som i denna lag och de författningar 
som utfärdats med stöd av den föreskrivs för 
polisen, med undantag av den rapportblankett 
enligt 73 § som ska ges vid tekniska vägkon-
troller. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

 
————— 
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19. 

Lag 

om ändring av 19 § i lagen om överlastavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/1982) 19 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 170/1006, som följer: 
 

19 § 

Närmare stadganden och  bestämmelser   

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen kan meddela närmare före-

skrifter och anvisningar om utförandet av de 

uppgifter som hör till polisen enligt denna 
lag och bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

 

————— 
 

Helsingfors den 24 april 2009 

Republikens President  

TARJA HALONEN 

 
Inrikesminister Anne Holmlund 
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Bilaga 
Parallelltext 
 

Lag  

om ändring av polisförvaltningslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 5 § och mellanrubriken 

före den samt 5 a och 6 a §,  
sådana de lyder, 5 § i lag 100/2007, mellanrubriken före 5 § och 5 a § i lag 676/2006 och 6 a 

§ i lagarna 156/1996 och 679/2002, samt 
ändras 1 och 3 §, 4 § och mellanrubriken före den samt 4 a, 6, 8, 9, 10 och 15 §,  
sådana de lyder, 1 § i nämnda lagar 679/2002 och 100/2007 samt i lag 781/2007, 3 och 10 § 

delvis ändrade i lag 778/1997, 4, 6 och 8 § i nämnda lag 100/2007, mellanrubriken före 4 § 
och 4 a § i nämnda lag 676/2006, 9 § i nämnda lagar 778/1997, 679/2002 och 100/2007 samt 
15 § i nämnda lag 156/1996, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Polisförvaltningen och polisenheterna 

Polisväsendet leds av inrikesministeriet. 
Regional förvaltningsmyndighet under mini-
steriet är länsstyrelsen. 

 
 
 
 
Länsstyrelsen underställd lokal förvalt-

ningsmyndighet är polisinrättningen i hära-
det, med undantag av polisinrättningen i Hel-
singfors härad.  

Riksomfattande enheter under ministeriet är 
centralkriminalpolisen, skyddspolisen och 
rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan och Po-
lisens teknikcentral är enheter under ministe-
riet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är 
lokal förvaltningsmyndighet under ministeri-
et.  

Polisenheter är polisens högsta ledning, 
polisens länsledning samt de enheter som av-
ses i 2 och 3 mom. 

 
Om polisväsendet i landskapet Åland be-

stäms särskilt. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Polisförvaltningen och polisenheterna 

Inrikesministeriet ansvarar för styrningen 
och övervakningen av polisens verksamhets-
område samt för sådana uppgifter inom poli-
sens verksamhetsområde som det föreskrivs 
särskilt att ankommer på ministeriet. Cen-
tralförvaltningsmyndighet under ministeriet 
är Polisstyrelsen som polisens högsta led-
ning. 

. 
 
 
Riksomfattande enheter under Polisstyrel-

sen är centralkriminalpolisen, skyddspolisen 
och rörliga polisen samt Polisyrkeshögskolan 
och Polisens teknikcentral. Polisinrättningen 
är lokal förvaltningsmyndighet under Polis-
styrelsen. Polisenheter är Polisstyrelsen och 
enheterna under Polisstyrelsen. Genom för-
ordning av inrikesministeriet bestäms om de 
regionalförvaltningsmyndigheter där det 
finns ett ansvarsområde för polisen.   

 
I fråga om polisväsendet i landskapet Åland 
bestäms särskilt 
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3 § 

Delegationer 

I samband med ministeriet och polisinrätt-
ningarna finns delegationer. Länsstyrelsen 
kan dock besluta att det inom ett samarbets-
område som har bildats av polisinrättningar 
finns en gemensam delegation. Ministeriet 
fattar beslut om en gemensam delegation i de 
fall som avses i 8 § 3 mom. 

3 § 

Delegationer 

I anslutning till inrikesministeriet finns en 
delegation för polisärenden och i anslutning 
till en polisinrättning finns en delegation för 
polisen. Det kan finnas delegationer i anslut-
ning till Polisstyrelsen.  

I fråga om delegationernas uppgifter och 
sammansättning bestäms genom förordning 
av statsrådet. 
 

 
 

Polisens högsta ledning  

4 § 

Polisens högsta ledning 

Polisavdelningen vid inrikesministeriet är 
polisens högsta ledning. 

Polisens högsta ledning har till uppgift att 
 
1) planera, utveckla, leda och övervaka po-

lisverksamheten och dess stödfunktioner i 
hela landet, 

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

3) besluta om samarbetet mellan den lokala 
polisen och de övriga polisenheterna, 

 
 
 
4) sköta övriga uppgifter som enligt be-

stämmelser eller föreskrifter ankommer på 
den. 
 
 

Centralförvaltningen 

4 § 

Polisstyrelsen 

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören. 
 
I enlighet med inrikesministeriets styrning 

ska Polisstyrelsen 
1) planera, utveckla, leda och övervaka po-

lisverksamheten och dess stödfunktioner, 
 
2) se till att den medborgarservice som hör 

samman med polisens uppgifter finns till-
gänglig i lika utsträckning och är av samma 
kvalitet i hela landet, 

3) besluta om samarbetet mellan polisenhe-
terna, 

4) ansvara för resultatstyrningen av polis-
enheterna och se till att resurser riktas till 
dem, 

5) sköta övriga uppgifter som enligt be-
stämmelser eller föreskrifter ankommer på 
den.  

Närmare bestämmelser och föreskrifter om 
de av Polisstyrelsens uppgifter som sköts 
inom polisens ansvarsområde vid regional-
förvaltningsmyndigheten utfärdas genom 
förordning av statsrådet eller arbetsordning-
en för Polisstyrelsen. Det föreskrivs särskilt 
om de övriga uppgifterna för polisens an-
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svarsområde vid regionalförvaltningsmyn-
digheten, om behörigheten samt om verk-
samhetsområdet och utvidgning av det. 

..  
 

 
 

4 a §  

Anmälningsskyldighet och förbehållande av 
beslutanderätten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En enhet som är underställd polisens högsta 
ledning skall underrätta polisens högsta led-
ning om sådana av enheten planerade förvalt-
ningsinterna avgöranden eller förändringar i 
omständigheterna som på grund av sin be-
skaffenhet eller omfattning kan ha stor inver-
kan på realiseringen av de av polisens högsta 
ledning godkända resultatmålen och riktlin-
jerna för enheten. Polisöverdirektören kan i 
enskilda fall överta avgörandet av ett ovan 
avsett förvaltningsinternt ärende som enligt 
bestämmelserna skall avgöras av någon annan 
tjänsteman som hör till polispersonalen. 
 

4 a §  

Anmälningsskyldighet och förbehållande av 
beslutanderätten 

Polisöverdirektören ska underrätta inri-
kesministern om sådana angelägenheter 
inom polisväsendet som är av samhällelig 
betydelse. Skyddspolisen ska underrätta inri-
kesministern och polisöverdirektören om så-
dana angelägenheter i skyddspolisens upp-
gifter som är av samhällelig betydelse.  

Polisöverdirektören ska hålla inrikesmini-
steriet informerat om angelägenheter som 
gäller Polisstyrelsen. I fråga om polisöverdi-
rektörens deltagande i handläggningen av 
säkerhetsfrågor vid inrikesministeriet före-
skrivs 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 för-
valtningsinternt ärende som det föreskrivs att 
ska avgöras av någon annan tjänsteman som 
hör till polispersonalen. 
 

 
Polisens länsledning  

5 §  

Polisens länsledning 

Länsstyrelsens polisavdelning eller polisby-
rå är polisens länsledning. 

Länsledningen har till uppgift att 
1) planera, utveckla, leda och övervaka po-

lisverksamheten och dess stödfunktioner i lä-
net, 

 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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2) se till att den medborgarservice som hör 
samman med polisens uppgifter finns till-
gänglig i lika utsträckning och är av samma 
kvalitet inom länet, 

3) efter att ha förhandlat med de berörda 
enheterna godkänna resultatmålen för enhe-
terna under den samt målen för lika tillgång 
och kvalitet på polisens service utifrån de re-
sultatmål och de mål för lika tillgång och 
kvalitet samt de riktlinjer som inrikesministe-
riet uppställt för länsledningen samt besluta 
om de anslag som skall anvisas enheterna 
inom ramen för det anslag som inrikesmini-
steriet anvisat länsledningen, 

4) besluta om samarbetet i länet mellan po-
lisinrättningarna i häradena, 

5) sköta övriga uppgifter som enligt be-
stämmelser eller föreskrifter ankommer på 
den. 
 
 

5 a §  

Anmälningsskyldighet 

En enhet som är underställd polisens läns-
ledning skall underrätta polisens länsledning 
om sådana av enheten planerade förvalt-
ningsinterna avgöranden eller förändringar i 
omständigheterna som på grund av sin be-
skaffenhet eller omfattning kan ha stor inver-
kan på realiseringen av de av polisens läns-
ledning godkända resultatmålen för enheten. 
 
 

 
 
 
 
(upphävs) 

 
 

Lokalförvaltningen 

6 §  

Den lokala polisen 

Det lokala polisväsendet organiseras hä-
radsvis så att distriktet för polisinrättningen i 
häradet omfattar ett härad eller flera. Denna 
polisinrättning skall också se till att den med-
borgarservice som hör samman med polisens 
uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning 
och är av samma kvalitet inom distriktet. Ge-
nom förordning av statsrådet föreskrivs om 
sådana polisinrättningar i häradet vilkas di-

Lokalförvaltningen 

6 §  

Den lokala polisen 

Det lokala polisväsendet organiseras hä-
radsvis så att distriktet för polisinrättningen 
omfattar ett härad eller flera. Denna polisin-
rättning ska också se till att den medborgar-
service som hör samman med polisens upp-
gifter finns tillgänglig i lika utsträckning och 
är av samma kvalitet inom distriktet. Genom 
förordning av statsrådet föreskrivs om sådana 
polisinrättningar vilkas distrikt omfattar flera 
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strikt omfattar flera härad. Polisinrättningen i 
häradet kan ha servicebyråer. Inrikesministe-
riet beslutar om placeringsorterna för polisin-
rättningen i häradet och dess servicebyråer. 

 
 
 
 
Vid bildandet av en polisinrättning i hära-

det vars distrikt omfattar flera härad skall 
hänsyn tas till de olika områdenas särdrag, 
såsom invånarantalet, invånartätheten, ut-
sträckningen, trafikförbindelserna samt språk-
förhållandena och områdesindelningens in-
verkan på den i 6 § i språklagen (423/2003) 
avsedda språkliga statusen för en myndighet. 
När polisinrättningen bildas övergår persona-
len och överförs tjänsterna vid de polisinrätt-
ningar som läggs ned till den polisinrättning i 
häradet som inrättas. För överföringen av en 
tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke. 
Tjänsterna som häradets polischef för de po-
lisinrättningar som läggs ned indras och en ny 
tjänst som polischef för polisinrättningen i 
häradet inrättas. Den ovan nämnda polis-
chefstjänsten vid polisinrättningen i häradet 
får första gången tillsättas utan att tjänsten le-
digförklaras. Den som innehar en polischefs-
tjänst som indras skall omplaceras i uppgifter 
som motsvarar personens yrkesskicklighet 
och förmåga. 

Behörighetsvillkor för tjänsten som hära-
dets polischef är juris kandidatexamen eller 
en annan högre högskoleexamen samt förtro-
genhet med uppgiftsområdet och verksamhe-
ten inom förvaltningsområdet och i praktiken 
visad ledarförmåga och erfarenhet av ledar-
skap. 
 

härad. En polisinrättning kan ha regionala 
enheter. Genom förordning av statsrådet fö-
reskrivs om de regionala enheternas distrikt. 
I 6 § 2 mom. i språklagen (423/2003) före-
skrivs om de regionala enheternas språkliga 
status .Inrikesministeriet beslutar om placer-
ingsorterna för polisinrättningens verksam-
hetsställen.  

Vid bildandet av en polisinrättning vars di-
strikt omfattar flera härad ska hänsyn tas till 
de olika områdenas särdrag, såsom invånar-
antalet, invånartätheten, utsträckningen, tra-
fikförbindelserna och språkförhållandena och 
områdesindelningens inverkan på den i 6 § i 
språklagen avsedda språkliga statusen för en 
myndighet. När polisinrättningen bildas 
övergår personalen och överförs tjänsterna 
vid de polisinrättningar som läggs ned till 
den polisinrättning som inrättas. För överfö-
ringen av en tjänst behövs inte tjänsteman-
nens samtycke. Tjänsterna som polischef för 
de polisinrättningar som läggs ned indras och 
en ny tjänst som polischef för polisinrätt-
ningen inrättas. Den ovan nämnda polis-
chefstjänsten vid polisinrättningen får första 
gången besättas utan att tjänsten ledigförkla-
ras. Den som innehar en polischefstjänst som 
indras ska omplaceras i uppgifter som mot-
svarar personens yrkesskicklighet och för-
måga. 
 

 
6 a §  

Länsman  

Statsrådets allmänna sammanträde kan av 
särskilda skäl och med hänsyn till gles bo-
sättning, långa avstånd, besvärliga trafikför-
bindelser och språkförhållandena i ett härad 
eller på andra jämförliga grunder besluta att 
det vid ett häradsämbete inrättas en läns-
manstjänst för skötseln av polis- och exeku-
tionsavdelningarnas chefsuppgifter. Läns-

 
 
 
 
(upphävs) 
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mannen kan också förordnas att sköta åkla-
garavdelningens chefsuppgifter. 

Länsstyrelsen utnämner länsmannen. Behö-
righetsvillkor för tjänsten är juris kandidat-
examen, erfarenhet av uppgiftsområdet och i 
praktiken visad ledarförmåga. 
 
 
 

8 § 

Samarbete 

För en ändamålsenlig skötsel av polisverk-
samheten kan polisens länsledning, efter att 
ha hört de berörda polisinrättningarna och 
områdets kommuner, bestämma att härade-
nas polisinrättningar skall sköta uppgifter i 
samarbete. Om polisinrättningarna hör till 
olika län eller om polisinrättningen i Helsing-
fors härad deltar i samarbetet, beslutar poli-
sens högsta ledning om samarbetet. 

För en ändamålsenlig skötsel av polisverk-
samheten kan polisens högsta ledning, efter 
att ha hört de berörda polisenheterna, be-
stämma att polisinrättningen i häradet och en 
annan polisenhet skall sköta uppgifter i sam-
arbete. 

I ett beslut om samarbete enligt 1 och 2 
mom. skall utses en chef att leda de uppgifter 
som sköts i samarbete och bestämmas om öv-
riga ledningsförhållanden samt skall vid be-
hov meddelas närmare föreskrifter om hur 
samarbetet skall ordnas. 
 

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 ska 
sköta uppgifter 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. 
 

 
Riksomfattande enheter 

9 § 

Centralkriminalpolisen 

Centralkriminalpolisen skall bekämpa in-
ternationell, organiserad, yrkesmässig, eko-
nomisk och annan allvarlig brottslighet, utfö-
ra undersökningar samt utveckla brottsbe-
kämpningen och brottsundersökningsmeto-
derna.  

Ministeriet bestämmer de kategorier av 
ärenden som skall undersökas av centralkri-
minalpolisen. Ministeriet bestämmer även om 
undersökningsarrangemangen i förhållandet 

Riksomfattande enheter 

9 § 

Centralkriminalpolisen 

Centralkriminalpolisen ska bekämpa inter-
nationell, organiserad, yrkesmässig, ekono-
misk och annan allvarlig brottslighet, utföra 
undersökningar samt utveckla brottsbekämp-
ningen och brottsundersökningsmetoderna. 

 
Polisstyrelsen bestämmer vilka kategorier 

av ärenden som ska undersökas av central-
kriminalpolisen. Polisstyrelsen bestämmer 
även om undersökningsarrangemangen i för-
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mellan centralkriminalpolisen och polisens 
övriga enheter.  

Polisens länsledning har rätt att i enskilda 
fall bestämma om undersökningsarrange-
mangen mellan centralkriminalpolisen och 
den lokala polisen i länet. Polisens högsta 
ledning bestämmer dock om undersöknings-
arrangemangen mellan centralkriminalpoli-
sen och polisinrättningen i Helsingfors hä-
rad. 

 

hållandet mellan centralkriminalpolisen och 
polisens övriga enheter. 
 

 
 

10 § 

Skyddspolisen 

Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa 
förehavanden och brott som kan äventyra 
stats- och samhällsskicket eller rikets inre el-
ler yttre säkerhet samt att utföra undersökning 
av sådana brott. Skyddspolisen skall även 
upprätthålla och utveckla en allmän bered-
skap för förebyggande av verksamhet som 
äventyrar rikets säkerhet. 

Ministeriet bestämmer närmare vilka kate-
gorier av ärenden som skall undersökas av 
skyddspolisen. 

10 § 

Skyddspolisen 

Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa 
förehavanden och brott som kan äventyra 
stats- och samhällsskicket eller rikets inre el-
ler yttre säkerhet samt att utföra undersök-
ning av sådana brott. Skyddspolisen ska även 
upprätthålla och utveckla en allmän bered-
skap för förebyggande av verksamhet som 
äventyrar rikets säkerhet. 

Polisstyrelsen bestämmer närmare vilka 
kategorier av ärenden som ska undersökas av 
skyddspolisen. 
 

 
Särskilda bestämmelser 

15 §  

Polisens tjänster 

Om tjänsterna vid polisen och behörighets-
villkoren för dem stadgas genom förordning, 
om inte något annat följer av denna lag. 
 

Särskilda bestämmelser 

15 §  

Polisens tjänster 

Bestämmelser om tjänsterna vid polisen, 
förordnandet till tjänsterna och de särskilda 
behörighetsvillkoren för tjänsterna utfärdas 
genom förordning av statsrådet, om inte nå-
got annat följer av denna lag eller av stats-
tjänstemannalagen (750/1994). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20 .  
De ärenden som gäller polisväsendet och 

som är anhängiga vid inrikesministeriet och 
länsstyrelserna när denna lag träder i kraft 
samt de ingångna avtalen och förbindelserna 
liksom de rättigheter och skyldigheter som 
följer av dem och som enligt denna lag eller 
någon annan lag eller en förordning efter 
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denna lags ikraftträdande hör till Polissty-
relsen överförs till Polisstyrelsen, om de hör 
till Polisstyrelsen enligt denna eller någon 
annan lag eller enligt en förordning. 

Om uppgifter inom Polisstyrelsens verk-
samhetsområde enligt bestämmelser någon 
annanstans i lagstiftningen ska skötas av in-
rikesministeriet, polisens högsta ledning, 
länsstyrelsen eller polisens länsledning, ska 
Polisstyrelsen efter ikraftträdandet ha hand 
om uppgifterna och utöva befogenheterna i 
anslutning till dem, om det inte föreskrivs 
något annat.  

Innan Polisstyrelsen inleder sin verksamhet 
är inrikesministeriet den behöriga myndighet 
som kan fatta de beslut som verkställigheten 
av denna lag kräver och som omfattas av Po-
lisstyrelsens behörighet. 

Inrikesministeriet kan inrätta tjänsten som 
polisöverdirektör vid Polisstyrelsen innan 
denna lag har trätt i kraft. Tjänsten inrättas 
från den 1 januari 2010 och efter inrättandet 
tillämpas bestämmelserna i statstjänsteman-
nalagen på den. 

När denna lag träder i kraft övergår andra 
än i 4 mom. nämnda anställda i tjänsteför-
hållande tills vidare vid inrikesministeriets 
polisavdelning och länsstyrelsens polisavdel-
ning samt överförs motsvarande tjänster till 
inrikesministeriet, Polisstyrelsen, polisens 
ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyn-
digheten eller någon annan polisenhet så 
som bestäms närmare genom beslut av inri-
kesministeriet. 

När denna lag träder i kraft övergår de an-
ställda vid inrikesministeriets polisavdelning 
och länsstyrelsens polisavdelning som sköter 
om tidsbundna uppgifter till anställning hos 
inrikesministeriet, Polisstyrelsen, polisens 
ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyn-
digheten eller någon annan polisenhet för 
den tid deras visstidsanställning varar så 
som bestäms närmare genom beslut av inri-
kesministeriet.  

För överföringen av tjänsterna och uppgif-
terna behövs inte tjänstemannens eller ar-
betstagarens samtycke, om tjänsten eller 
uppgiften inte överförs till en annan pend-
lingsregion. Anställda som överförs behåller 
de rättigheter och skyldigheter som vid över-
föringen gäller enligt villkoren i deras an-
ställningsförhållande samt sin lön i euro. 



 RP 58/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

71

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

 
 

2. 

Lag 

om ändring av polislagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i polislagen av den 7 april 2005 (493/1995) 7 § 2 mom., 8 § 1 och 2 mom., 9 a § 3 

och 4 mom. och 32 a § 2 mom., 
av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 70/2005 samt 9 a § 3 och 4 mom. och 32 a § 2 

mom. sådana de lyder i lag 525/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Polisbefogenheter  

— — — — — — — — — — — — — —  
En polisaspirant har en polismans befogen-

heter när han eller hon under sin utbildares 
ledning och uppsikt utför uppgifter som ingår 
i utbildningen. En polisaspirant har en polis-
mans befogenheter även då polisens högsta 
ledning i syfte att trygga statens säkerhet eller 
för att sköta riksomfattande särskilda situa-
tioner inom polisverksamheten har förordnat 
honom eller henne att utföra uppgifter som 
ankommer på polisen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Polisbefogenheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
En polisaspirant har en polismans befogen-

heter när han eller hon under sin utbildares 
ledning och uppsikt utför uppgifter som ingår 
i utbildningen. En polisaspirant har en polis-
mans befogenheter även då Polisstyrelsen i 
syfte att trygga statens säkerhet eller för att 
sköta riksomfattande särskilda situationer 
inom polisverksamheten har förordnat ho-
nom eller henne att utföra uppgifter som an-
kommer på polisen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 §

Särskilda polisbefogenheter  

Inrikesministeriet kan i hela landet och 
länsstyrelsen inom sitt läns område ge en 
namngiven person sådana i denna lag avsedda 
polisbefogenheter som han behöver i en viss 
uppgift. 

Befogenheter att använda i denna lag stad-
gade maktmedel kan dock endast ges en 
namngiven tjänsteman. Dessutom kan endast 
inrikesministeriet ge en tjänsteman befogen-
heter att göra förundersökning för undersök-

8 §

Särskilda polisbefogenheter  

Polisstyrelsen kan ge en namngiven person 
sådana i denna lag avsedda polisbefogenheter 
som han eller hon behöver i en viss uppgift. 

 
 
Befogenheter att använda maktmedel som 

avses i denna lag kan dock endast ges en 
namngiven tjänsteman. Befogenheter att göra 
förundersökning kan ges en tjänsteman en-
dast för undersökning av brott som har an-
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ning av brott som har anknytning till hans 
eget förvaltningsområde och som särskilt 
nämns i förordnandet. 

Den som ger polisbefogenheter ska se till 
att de utövas på tillbörligt sätt. 
 

knytning till tjänstemannens eget förvalt-
ningsområde och som särskilt nämns i för-
ordnandet. 

Den som ger polisbefogenheter ska se till 
att de utövas på tillbörligt sätt. 
 

 
9 a § 

Inställelse i tjänst 

— — — — — — — — — — — — — —  
En polisman är skyldig att på förordnande 

inställa sig i tjänst också under sin semester, 
när detta är nödvändigt för att allmän ordning 
och säkerhet skall kunna upprätthållas. Ett 
sådant förordnande kan ges av polisens högs-
ta ledning i fråga om alla polismän, av poli-
sens länsledning i fråga om de polismän som 
är underställda polisens länsledning samt av 
chefen för polisens riksomfattande enhet och 
chefen för polisinrättningen i ett härad i fråga 
om polismännen i sin egen enhet. 

En polisman som inte är tjänstledig eller har 
semester är skyldig att på förordnande tillfäl-
ligt vara i larmberedskap och inställa sig i 
tjänst när det är nödvändigt av särskilda skäl i 
anslutning till polisens verksamhet. Ett sådant 
förordnande kan ges av polisens högsta led-
ning i fråga om alla polismän, av polisens 
länsledning i fråga om de polismän som är 
underställda polisens länsledning samt av 
chefen för polisens riksomfattande enhet och 
chefen för polisinrättningen i ett härad i fråga 
om polismännen i sin egen enhet. 
 

9 a § 

Inställelse i tjänst 

— — — — — — — — — — — — — —  
En polisman är skyldig att på förordnande 

inställa sig i tjänst också under sin semester, 
när detta är nödvändigt för att allmän ordning 
och säkerhet ska kunna upprätthållas. Ett så-
dant förordnande kan ges av Polisstyrelsen i 
fråga om alla polismän samt av chefen för 
polisens riksomfattande enhet och chefen för 
polisinrättningen i fråga om polismännen i 
sin egen enhet. 

 
 
En polisman som inte är tjänstledig eller 

har semester är skyldig att på förordnande 
tillfälligt vara i larmberedskap och inställa 
sig i tjänst när det är nödvändigt av särskilda 
skäl i anslutning till polisens verksamhet. Ett 
sådant förordnande kan ges av Polisstyrelsen 
i fråga om alla polismän samt av chefen för 
polisens riksomfattande enhet och chefen för 
polisinrättningen i fråga om polismännen i 
sin egen enhet. 

 
32 a § 

Beslut om täckoperation och bevisprovoka-
tion genom köp samt övervakning av täckope-

ration och bevisprovokation genom köp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslut om bevisprovokation genom köp fat-

tas av chefen för polisinrättningen i ett härad, 
chefen för centralkriminalpolisen, chefen för 
skyddspolisen eller av en polisman som den-
ne förordnar och som hör till befälet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

32 a § 

Beslut om täckoperation och bevisprovoka-
tion genom köp samt övervakning av täck-
operation och bevisprovokation genom köp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslut om bevisprovokation genom köp 

fattas av chefen för polisinrättningen, chefen 
för centralkriminalpolisen, chefen för 
skyddspolisen eller av en polisman som den-
ne förordnar och som hör till befälet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
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3. 

Lag  

om ändring av lagen om polisutbildning  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 §, 3 § 1 mom., 6 § 4 

mom., 8 §, 16 § 2 mom. samt 22 §, 
av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 103/2007 och 3 mom. sådant det lyder i lag 

782/2007 samt 3 § 1 mom., 8 §, 16 § 2 mom. och 22 § sådana de lyder i lag nämnda lag 
103/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
 
Enhet som ansvarar för polisutbildningen  
 

Såsom polisens högsta ledning svarar inri-
kesministeriets polisavdelning för utbild-
nings- och forskningsverksamheten inom po-
lisen samt för de resurser som används för 
ändamålet. 

Polisyrkeshögskolan svarar för anordnandet 
av den riksomfattande polisutbildningen samt 
för forskningsverksamheten. 

De riksomfattande enheterna inom polisen 
och de polisenheter som polisens högsta led-
ning särskilt förordnar svarar för sin del inom 
sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet 
och ordnandet av utbildningen på riksomfat-
tande och regional nivå samt för forsknings-
verksamheten.  

Polisens länsledningar svarar för den regi-
onala utbildningen. Polisenheterna svarar för 
arbetsplatsutbildningen för sin egen personals 
vidkommande. 
 

1 § 
 
Enhet som ansvarar för polisutbildningen  
 

Polisstyrelsen svarar för utbildnings- och 
forskningsverksamheten inom polisen samt 
för de resurser som används för ändamålet. 

 
 
Polisyrkeshögskolan svarar för anordnan-

det av den riksomfattande polisutbildningen 
samt för forskningsverksamheten. 

De riksomfattande enheterna inom polisen 
och de polisenheter som Polisstyrelsen sär-
skilt förordnar svarar för sin del inom sitt 
eget verksamhetsområde för utvecklandet 
och ordnandet av utbildningen på riksomfat-
tande och regional nivå samt för forsknings-
verksamheten.  

Polisenheterna svarar för arbetsplatsutbild-
ningen för sin egen personals vidkommande. 

 

 
 
 
 

3 § 

Polisyrkeshögskolans styrelse  

Polisyrkeshögskolan har en styrelse vars 
medlemmar och suppleanter polisens högsta 

3 § 

Polisyrkeshögskolans styrelse  

Polisyrkeshögskolan har en styrelse vars 
medlemmar och suppleanter Polisstyrelsen 



 RP 58/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

74 

ledning utser för tre år i sänder. Styrelsen be-
står av en ordförande, en vice ordförande 
samt elva andra medlemmar som var och en 
har en personlig suppleant. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

utser för tre år i sänder. Styrelsen består av 
en ordförande, en vice ordförande samt elva 
andra medlemmar som var och en har en per-
sonlig suppleant.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

Antagning av studerande till utbildning för 
grundexamen för polis 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisens högsta ledning beslutar om urvals-

grunderna vid antagningen av studerande till 
utbildning för grundexamen för polis till den 
del det gäller gränsdragningar i fråga om häl-
sotillstånd och lämplighet för yrket enligt 2 
mom. 3 punkten, beaktande av tidigare studi-
er vid antagningen samt avvägningen mellan 
de olika delarna i urvalsprovet och urvalspro-
vets struktur. 
 

6 § 

Antagning av studerande till utbildning för 
grundexamen för polis 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen beslutar om urvalsgrunderna 

vid antagningen av studerande till utbildning 
för grundexamen för polis till den del det 
gäller gränsdragningar i fråga om hälsotill-
stånd och lämplighet för yrket enligt 2 mom. 
3 punkten, beaktande av tidigare studier vid 
antagningen samt avvägningen mellan de 
olika delarna i urvalsprovet och urvalsprovets 
struktur. 

 
 

8 § 

Antagning av studerande till utbildning för 
annan examen 

Polisyrkeshögskolan antar studerande för 
påbyggnadsexamina för polis enligt de ur-
valsgrunder som polisens högsta ledning fast-
ställt samt studerande för den utbildning utan-
för polisförvaltningen som gäller säkerhets-
branschen och som skolan svarar för. 

Statsrådets förordning om systemet för 
gemensam ansökan till yrkeshögskolorna 
(353/2003) tillämpas inte vid antagningen av 
studerande till yrkeshögskoleutbildningen 
inom polisbranschen. 
 

8 § 

Antagning av studerande till utbildning för 
annan examen 

Polisyrkeshögskolan antar studerande för 
påbyggnadsexamina för polis enligt de ur-
valsgrunder som Polisstyrelsen fastställt samt 
studerande för den utbildning utanför polis-
förvaltningen som gäller säkerhetsbranschen 
och som skolan svarar för. 

Statsrådets förordning om systemet för 
gemensam ansökan till yrkeshögskolorna 
(353/2003) tillämpas inte vid antagningen av 
studerande till yrkeshögskoleutbildningen 
inom polisbranschen. 
 

 
16 § 

Studerandes deltagande i polisuppgifter och 
andra uppgifter som de förordnas till 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om detta krävs i syfte att trygga statens sä-

kerhet eller för att sköta riksomfattande sär-
skilda situationer inom polisverksamheten, 

16 § 

Studerandes deltagande i polisuppgifter och 
andra uppgifter som de förordnas till 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om detta krävs i syfte att trygga statens sä-

kerhet eller för att sköta riksomfattande sär-
skilda situationer inom polisverksamheten, 
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kan polisens högsta ledning förordna polis-
män som studerar vid Polisyrkeshögskolan 
och som har fått en tillräcklig grundutbild-
ning att utföra även andra på polisen ankom-
mande uppgifter än sådana som hänför sig till 
utbildningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kan Polisstyrelsen förordna polismän som 
studerar vid Polisyrkeshögskolan och som 
har fått en tillräcklig grundutbildning att ut-
föra även andra på polisen ankommande 
uppgifter än sådana som hänför sig till ut-
bildningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 § 

Undervisningsplan 

Polisens högsta ledning fastställer på fram-
ställning av Polisyrkeshögskolans styrelse en 
undervisningsplan för utbildning för examen 
och för en specialiserande utbildning som 
omfattar minst 30 studieveckor. Undervis-
ningsplanerna för den övriga utbildningen 
fastställer skolan själv. I undervisningsplanen 
ingår bestämmelser om målen för studierna, 
om vilka sakkomplex som behandlas, om stu-
diernas omfattning, maximitiden för slutfö-
rande av studierna, undervisningsformerna, 
mängden undervisning och praktik, tillgodo-
räknandet av andra studier samt om de stu-
dieprestationer som krävs. 
 

22 § 

Undervisningsplan 

Polisstyrelsen fastställer på framställning 
av Polisyrkeshögskolans styrelse en under-
visningsplan för utbildning för examen och 
för en specialiserande utbildning som omfat-
tar minst 30 studieveckor. Undervisningspla-
nerna för den övriga utbildningen fastställer 
skolan själv. I undervisningsplanen ingår be-
stämmelser om målen för studierna, om vilka 
sakkomplex som behandlas, om studiernas 
omfattning, maximitiden för slutförande av 
studierna, undervisningsformerna, mängden 
undervisning och praktik, tillgodoräknandet 
av andra studier samt om de studieprestatio-
ner som krävs. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

 

4. 

Lag 

om ändring av 2 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 september 2006 om behandlingen av personer i förvar hos polisen 

(841/2006) 2 kap. 1 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2. kap  

Intagning i förvaringslokal 

1 §  

Förvaringslokal 

Polisens förvaringslokaler godkänns av 

2. kap 

Intagning i förvaringslokal 

1 §  

Förvaringslokal 

Polisens förvaringslokaler godkänns av Po-
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länsstyrelsen. Inrikesministeriet eller den 
länsstyrelse som förordnats av inrikesmini-
steriet godkänner förvaringslokaler som upp-
rätthålls av en polisenhet som inte lyder un-
der länsstyrelsen. 
 

lisstyrelsen.  
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

 

 

5. 

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om behandling av berusade  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 8 juni 1973 om behandling av berusade (461/1973) 10 § 2 mom. som 

följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utrymmena för tillnyktringsstation skall 
granskas och godkännas av länsstyrelsen. 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lokaler som används som tillnyktringssta-
tioner ska granskas och godkännas av Polis-
styrelsen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

 
 
 
 
 

6. 

Lag 

om ändring av 3 och 10 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 5 december 1980 om försvarsmaktens handräckning till polisen 

(781/1980) 3 § 1 mom. och 10 § 2 mom., sådana de lyder i lag 346/1998, som följer, 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
Framställning om handräckning görs av po-

lisens högsta ledning eller polisens länsled-

3 §  
Framställning om handräckning görs av 

Polisstyrelsen. I brådskande fall kan fram-
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ning. I brådskande fall kan framställning om 
handräckning göras av chefen för en riksom-
fattande eller lokal polisenhet eller av en po-
lisman som hör till polisbefälet och som är i 
ledningsberedskap inom polisenheten eller -
området i fråga. Meddelande om framställ-
ningen skall då utan dröjsmål tillställas poli-
sens högsta ledning samt polisens länsledning 
när det är fråga om en riksomfattande enhet 
och polisens länsledning när det är fråga om 
en lokal enhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

ställning om handräckning göras av chefen 
för en riksomfattande eller lokal polisenhet 
eller av en polisman som hör till polisbefälet 
och som är i ledningsberedskap inom polis-
enheten eller -området i fråga. Meddelande 
om framställningen ska då utan dröjsmål till-
ställas Polisstyrelsen.   

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisens högsta ledning och huvudstaben 
kan efter att ha hört varandra meddela kom-
pletterande föreskrifter för det egna förvalt-
ningsområdet om försvarsmaktens material-
hjälp till polisen, samarbetsutbildning samt 
beredskaps- och alarmarrangemang. 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisstyrelsen och huvudstaben kan efter 
att ha hört varandra meddela kompletterande 
föreskrifter för det egna förvaltningsområdet 
om försvarsmaktens materialhjälp till poli-
sen, samarbetsutbildning samt beredskaps- 
och alarmarrangemang.  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20 . 

 
 
 

7. 

Lag  

om ändring av passlagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006) 9 § 2 mom., 30 § 2 mom., 32 § 3 mom. 

och 38 § 3 mom. som följer:   
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 

Identifiering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet har rätt att meddela de 

myndigheter som utfärdar pass bestämmelser 
om utförande av identifieringen. 
 
 

9 § 

Identifiering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen har rätt att meddela de myn-

digheter som utfärdar pass bestämmelser om 
utförande av identifieringen. 
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30 § 

Skydd av uppgifterna i den tekniska delen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet skall särskilt sörja för 

skyddet av passets uppgifter i maskinläsbar 
form. Inrikesministeriet skall också svara för 
det ovan avsedda skyddet i fråga om en tredje 
part som på uppdrag av ministeriet helt eller 
delvis registrerar sådana uppgifter som avses 
i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 

Skydd av uppgifterna i den tekniska delen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen ska särskilt sörja för skyddet 

av passets uppgifter i maskinläsbar form. Po-
lisstyrelsen ska också svara för det ovan av-
sedda skyddet i fråga om en tredje part som 
på uppdrag av Polisstyrelsen helt eller delvis 
registrerar sådana uppgifter som avses i 1 
mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
32 § 

Förstörande av pass 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet har rätt att meddela när-

mare föreskrifter om förstörande av pass. 
 

32 § 

Förstörande av pass 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen har rätt att meddela närmare 

föreskrifter om förstörande av pass. 

 
38 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet fastställer formuläret för 

den blankett som skall användas vid ansökan 
om och utgivande av pass samt bestämmer 
om utformningen av pass och övriga omstän-
digheter som hänför sig till tillverkningen av 
pass. Formuläret för den blankett som skall 
användas vid ansökan om och utgivande av 
diplomatpass och tjänstepass fastställs dock 
av utrikesministeriet, som också bestämmer 
om utformningen av dem och övriga omstän-
digheter som hänför sig till tillverkningen av 
dem. 
 

38 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen fastställer formuläret för den 

blankett som ska användas vid ansökan om 
och utgivande av pass samt bestämmer om 
utformningen av pass och övriga omständig-
heter som hänför sig till tillverkningen av 
pass. Formuläret för den blankett som ska 
användas vid ansökan om och utgivande av 
diplomatpass och tjänstepass fastställs dock 
av utrikesministeriet, som också bestämmer 
om utformningen av dem och övriga omstän-
digheter som hänför sig till tillverkningen av 
dem. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
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8. 

Lag  

om ändring av 16 § i lagen om identitetskort  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 juli 1999 om identitetskort (829/1999) 16 §, sådan den lyder delvis 

ändrad i lag 300/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning kan närmare bestämmel-
ser utfärdas om förfarandet vid ansökan om 
identitetskort. 

Inrikesministeriet fastställer formuläret för 
identitetskort och för den ansökningsblankett 
som skall användas då identitetskort utfärdas, 
efter att ha hört Folkpensionsanstalten. 

16 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet kan när-
mare bestämmelser utfärdas om förfarandet 
vid ansökan om identitetskort. 

Polisstyrelsen fastställer formuläret för 
identitetskort och för den ansökningsblankett 
som ska användas då identitetskort utfärdas, 
efter att ha hört Folkpensionsanstalten.  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

 
 

9. 

Lag 

om ändring av lagen om penninginsamlingar  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 31 mars 2006 om penninginsamlingar (255/2006) 11 och 26 §, 27 § 1 

mom. samt 28 och 30 § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

 
11 § 

Tillståndsmyndighet 

Tillstånd till penninginsamling som omfat-
tar ett enda härad meddelas av polisinrätt-
ningen i häradet. 

Tillstånd till penninginsamling för att hjälpa 

11 §

Tillståndsmyndighet 

Tillstånd till penninginsamling meddelas 
av den polisinrättning inom vars distrikt pen-
ninginsamlingen anordnas.  

Tillstånd till penninginsamling för att hjäl-
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en enskild person eller familj meddelas av po-
lisinrättningen i det härad där den som är fö-
remål för insamlingen är bosatt. 

Tillstånd till penninginsamling som omfat-
tar ett större område än ett härad meddelas av 
länsstyrelsen i Södra Finlands län. 
 

pa en enskild person eller familj meddelas av 
den polisinrättningen inom vars distrikt den 
som är föremål för insamlingen är bosatt. 

Tillstånd till penninginsamling som omfat-
tar ett större område än distriktet för en polis-
inrättning meddelas av Polisstyrelsen. 

 
26 § 

Tillsyn 

Inrikesministeriet svarar för den allmänna 
övervakningen och ledningen samt statistik-
föringen av anordnandet av penninginsam-
lingar. 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län och po-
lisinrättningarna i häradena ansvarar för över-
vakningen av anordnandet av penninginsam-
lingar som baserar sig på tillstånd som de be-
viljat. 

Inrikesministeriet kan ge utlåtanden och 
meddela anvisningar om anordnandet av pen-
ninginsamlingar. 
 

26 § 

Tillsyn 

Polisstyrelsen svarar för den allmänna 
övervakningen och ledningen samt statistik-
föringen av anordnandet av penninginsam-
lingar.  

Polisstyrelsen och polisinrättningarna an-
svarar för övervakningen av anordnandet av 
penninginsamlingar som baserar sig på till-
stånd som de beviljat. 

 
Polisstyrelsen kan ge utlåtanden och med-

dela anvisningar om anordnandet av penning-
insamlingar. 

 
 

27 § 

Tillsynsregister över penninginsamlingar 

För skötseln av de uppgifter som enligt 
denna lag ankommer på polisen, länsstyrelsen 
i Södra Finlands län och inrikesministeriet 
för polisen ett register över tillståndsansök-
ningar, tillstånd, återkallade tillstånd, skriftli-
ga varningar och redovisningar samt sökande 
och tillståndshavare och över dem som i prak-
tiken anordnar en penninginsamling (tillsyns-
register över penninginsamlingar). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

27 § 

Tillsynsregister över penninginsamlingar 

För skötseln av de uppgifter som enligt 
denna lag ankommer på polisen för polisen 
ett register över tillståndsansökningar, till-
stånd, återkallade tillstånd, skriftliga var-
ningar och redovisningar samt sökande och 
tillståndshavare och över dem som i prakti-
ken anordnar en penninginsamling (tillsyns-
register över penninginsamlingar). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

28 § 

Rätt att få uppgifter 

Inrikesministeriet, länsstyrelsen i Södra 
Finlands län och polisinrättningen i häradet 
har rätt att få sådana uppgifter som direkt 

28 §

Rätt att få uppgifter 

Polisstyrelsen och polisinrättningen har rätt 
att få sådana uppgifter som direkt hänför sig 
till anordnandet av penninginsamlingar och 



 RP 58/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

81

hänför sig till anordnandet av penninginsam-
lingar och sådana uppgifter som behövs för 
tillsynen över anordnandet av penninginsam-
lingar enligt följande: 

1) av sökanden eller tillståndshavaren och 
av den som i praktiken anordnar penningin-
samlingen, avgiftsfritt och utan hinder av att 
sammanslutningars medlemmar, revisorer, 
verkställande direktör, styrelsemedlemmar el-
ler arbetstagare är bundna av företagshemlig-
het, 

2) utan hinder av sekretessbestämmelserna i 
94 § i kreditinstitutslagen (1607/1993) av den 
depositionsbank där insamlingskontot eller 
något annat av tillståndshavarens konton 
finns, 

3) avgiftsfritt och utan hinder av sekretess 
av en myndighet och av en sammanslutning 
som har tillsatts för att fullgöra ett offentligt 
uppdrag. 

Inrikesministeriet, länsstyrelsen i Södra 
Finlands län och polisinrättningen i häradet 
har rätt att enligt avtal med den registeransva-
rige även genom teknisk anslutning eller i 
maskinläsbar form få de uppgifter som avses i 
1 mom. 3 punkten. 

Inrikesministeriet har rätt att av tillstånd-
shavaren och av den som i praktiken anordnar 
penninginsamlingen, avgiftsfritt och utan 
hinder av att sammanslutningars medlemmar, 
revisorer, verkställande direktör, styrelsemed-
lemmar eller arbetstagare är bundna av före-
tagshemlighet, få uppgifter som behövs för 
den statistikföring som gäller anordnandet av 
penninginsamlingar. 
 

sådana uppgifter som behövs för tillsynen 
över anordnandet av penninginsamlingar en-
ligt följande: 

 
1) av sökanden eller tillståndshavaren och 

av den som i praktiken anordnar penningin-
samlingen, avgiftsfritt och utan hinder av att 
sammanslutningars medlemmar, revisorer, 
verkställande direktör, styrelsemedlemmar 
eller arbetstagare är bundna av företagshem-
lighet, 

2) utan hinder av bestämmelserna om tyst-
nadsplikt i 141 § § i kreditinstitutslagen 
(121/2007)) av den depositionsbank där in-
samlingskontot eller något annat av tillstånd-
shavarens konton finns, 

3) avgiftsfritt och utan hinder av sekretess 
av en myndighet och av en sammanslutning 
som har tillsatts för att fullgöra ett offentligt 
uppdrag. 

Polisstyrelsen och polisinrättningen har rätt 
att enligt avtal med den registeransvarige 
även genom teknisk anslutning eller i 
maskinläsbar form få de uppgifter som avses 
i 1 mom. 3 punkten. 

 
Polisstyrelsen har rätt att av tillståndshava-

ren och av den som i praktiken anordnar pen-
ninginsamlingen, avgiftsfritt och utan hinder 
av att sammanslutningars medlemmar, revi-
sorer, verkställande direktör, styrelsemed-
lemmar eller arbetstagare är bundna av före-
tagshemlighet, få uppgifter som behövs för 
den statistikföring som gäller anordnandet av 
penninginsamlingar. 
 

 
 

30 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som länsstyrelsen i Södra Fin-
lands län meddelat med stöd av denna lag får 
ändring sökas hos Tavastehus förvaltnings-
domstol på det sätt som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

I ett beslut som inrikesministeriet eller po-
lisinrättningen i häradet meddelat med stöd 
av denna lag får ändring sökas på det sätt 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 

I beslut som gäller föreläggande och utdö-

30 §

Ändringssökande 

I ett beslut som Polisstyrelsen och polisin-
rättningen meddelat med stöd av denna lag 
får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen 
på det sätt som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 

 
 
 
 
I beslut som gäller föreläggande och utdö-



 RP 58/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

82 

mande av vite får ändring sökas på det sätt 
som bestäms i 24 § i viteslagen. 

Ett beslut enligt denna lag om återkallande 
av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor 
och ett beslut om förbud som tillståndsmyn-
digheten fattat enligt 22 § skall följas även 
om det överklagats, om inte besvärsmyndig-
heten beslutar något annat. 
 

mande av vite får ändring sökas på det sätt 
som bestäms i 24 § i viteslagen. 

Ett beslut enligt denna lag om återkallande 
av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor 
och ett beslut om förbud som tillståndsmyn-
digheten fattat enligt 22 § ska följas även om 
det överklagats, om inte besvärsmyndigheten 
beslutar något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
 

10. 

Lag  

om ändring av lotterilagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001) 25 § 1 och 2 mom., 31 § 2 

mom., 32 § 1 mom., 34 §, 42 § 2 och 3 mom., 43 §, 48 § 1 mom., 53 och 57 §, 58 § 1, 2 och 3 
mom. samt 67 § 1 mom. 6 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

25 § 

Varulotteritillstånd 

Tillstånd till ett varulotteri (varulotteritill-
stånd) som anordnas inom ett enda härad be-
viljas och återkallas av polisinrättningen i det 
härad där varulotteriet anordnas. 

Varulotteritillstånd för ett varulotteri som 
anordnas inom flera härad eller inom ett eller 
flera län beviljas och återkallas av den läns-
styrelse inom vars område den sammanslut-
ning eller stiftelse som ansöker om tillstånd 
har sin hemort. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Varulotteritillstånd 

Tillstånd till ett varulotteri (varulotteritill-
stånd) beviljas och återkallas av den polisin-
rättning inom vars distrikt varulotteriet an-
ordnas. 

Varulotteritillstånd för ett varulotteri som 
anordnas inom ett större område än distriktet 
för en polisinrättning beviljas och återkallas 
av Polisstyrelsen. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

31 § 

Särskilda bestämmelser om gissningstävling-
ar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Anmälan om en gissningstävling som an-

31 § 

Särskilda bestämmelser om gissningstävling-
ar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Anmälan om en gissningstävling som an-
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ordnas inom ett enda härad skall göras till 
polisinrättningen i det härad där tävlingen 
anordnas. Anmälan om en gissningstävling 
som anordnas inom flera härad eller inom ett 
eller flera län bör göras till den länsstyrelse 
inom vars område anordnaren har sin hemort. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ordnas inom distriktet för en polisinrättning 
ska göras till polisinrättningen där tävlingen 
anordnas. Anmälan om en gissningstävling 
som anordnas inom ett större område än di-
striktet för en polisinrättning bör göras till 
Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

32 § 

Bingotillstånd 

Tillstånd att anordna bingospel (bingotill-
stånd) beviljas och återkallas av polisinrätt-
ningen i det härad där spelet anordnas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

32 § 

Bingotillstånd 

Tillstånd att anordna bingospel (bingotill-
stånd) beviljas och återkallas av Polisstyrel-
sen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

34 § 

Fastställande av spelregler och största tillåt-
na spelinsats 

Polisinrättningen i häradet fastställer på an-
sökan spelreglerna för bingospel och den 
största tillåtna spelinsatsen i spelet. Till spel-
reglerna skall fogas bestämmelser om lott-
ningen. De fastställda spelreglerna skall av-
giftsfritt hållas tillgängliga för allmänheten på 
den plats där spelet anordnas. 
 

34 § 

Fastställande av spelregler och största tillåt-
na spelinsats 

Polisstyrelsen fastställer på ansökan spel-
reglerna för bingospel och den största tillåtna 
spelinsatsen i spelet. Till spelreglerna ska fo-
gas bestämmelser om lottningen. De fast-
ställda spelreglerna ska avgiftsfritt hållas till-
gängliga för allmänheten på den plats där 
spelet anordnas. 

 
42 § 

Tillsynen över lotterier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet ansvarar för den riksom-

fattande tillsynen över anordnandet av lotteri-
er och för statistikföringen som gäller lotteri-
verksamheten. Ministeriet kan ge utlåtanden 
och meddela anvisningar om anordnandet av 
lotterier och tillsynen över anordnandet. 

 
Länsstyrelsen och polisinrättningen i hära-

det övervakar lotterier som anordnas inom 
deras område. 
 

42 § 

Tillsynen över lotterier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen ansvarar för den riksomfat-

tande tillsynen över anordnandet av lotterier 
och för statistikföringen som gäller lotteri-
verksamheten. Polisstyrelsen kan ge utlåtan-
den och meddela anvisningar om anordnan-
det av lotterier och tillsynen över anordnan-
det. 

Polisinrättningen övervakar lotterier som 
anordnas inom dess område. 
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43 § 

Officiella övervakare 

För tillsynen över penningspelsverksamhe-
ten förordnar inrikesministeriet officiella 
övervakare, som utför denna uppgift under 
tjänsteansvar. 

De officiella övervakarna skall övervaka att 
de spelregler som fastställts med stöd av 14 § 
iakttas vid anordnandet av penningspel samt 
för varje spelomgång fastställa resultatet och 
vinsternas antal eller belopp i tippnings-, 
vadhållnings- och totospel. De officiella 
övervakarna skall övervaka också dragningen 
i samband med penninglotterier och bland-
ningen av lotterna samt fastställa resultatet av 
dragningen, om inte notarius publicus utför 
dessa uppgifter med samtycke av inrikesmini-
steriet 
 

43 § 

Officiella övervakare 

För tillsynen över penningspelsverksamhe-
ten förordnar Polisstyrelsen officiella över-
vakare, som utför denna uppgift under tjäns-
teansvar. 

De officiella övervakarna ska övervaka att 
de spelregler som fastställts med stöd av 14 § 
iakttas vid anordnandet av penningspel samt 
för varje spelomgång fastställa resultatet och 
vinsternas antal eller belopp i tippnings-, 
vadhållnings- och totospel. De officiella 
övervakarna ska övervaka också dragningen i 
samband med penninglotterier och bland-
ningen av lotterna samt fastställa resultatet av 
dragningen, om inte notarius publicus utför 
dessa uppgifter med samtycke av Polisstyrel-
sen. 

 
 

48 § 

Rekommendation till avgörande 

En spelare kan skriftligen begära en re-
kommendation till avgörande av inrikesmini-
steriet då meningsskiljaktigheter som gäller 
vinstbetalningen råder mellan spelaren och en 
penningspelssammanslutning som anordnar 
penninglotterier och tippnings-, vadhållnings- 
eller totospel. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 § 

Rekommendation till avgörande 

En spelare kan skriftligen begära en re-
kommendation till avgörande av Polisstyrel-
sen då meningsskiljaktigheter som gäller 
vinstbetalningen råder mellan spelaren och 
en penningspelssammanslutning som anord-
nar penninglotterier och tippnings-, vadhåll-
nings- eller totospel. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

53 §  

Penningspelssammanslutningarnas skyldighet 
att lämna upplysningar 

En penningspelssammanslutning skall varje 
år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för 
det följande året samt sina bokslutshandlingar 
till vederbörande ministerier enligt 19 § som 
behandlar ärenden som gäller fördelningen av 
penningspelssammanslutningens avkastning 
samt till finansministeriet och inrikesministe-

53 § 

Penningspelssammanslutningarnas skyldig-
het att lämna upplysningar 

En penningspelssammanslutning ska varje 
år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för 
det följande året samt sina bokslutshandling-
ar till vederbörande ministerier enligt 19 § 
som behandlar ärenden som gäller fördel-
ningen av penningspelssammanslutningens 
avkastning samt till finansministeriet, inri-
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riet. 
Den penningspelssammanslutning som har 

erhållit tillstånd att tillhandahålla penningau-
tomater, anordna kasinospel och bedriva ka-
sinoverksamhet skall tillställa social- och häl-
sovårdsministeriet samt inrikesministeriet ko-
pior av protokollen från penningspelssam-
manslutningens möten och styrelsemöten 
samt lämna de övriga upplysningar och ut-
redningar som behövs för tillsynen över pen-
ningspelssammanslutningens verksamhet och 
användningen av dess avkastning. 

Penningspelssammanslutningarna skall till-
ställa inrikesministeriet uppgifter om anord-
nandet av de lotterier som avses i 3 § 1—7 
punkten för statistikföring och social- och 
hälsovårdsministeriet de uppgifter som be-
hövs för att följa med och forska i problem 
som deltagandet i lotterier vållar. 
 
 

kesministeriet och Polisstyrelsen. 
Den penningspelssammanslutning som har 

erhållit tillstånd att tillhandahålla penningau-
tomater, anordna kasinospel och bedriva ka-
sinoverksamhet ska tillställa social- och häl-
sovårdsministeriet samt Polisstyrelsen kopior 
av protokollen från penningspelssam-
manslutningens möten och styrelsemöten 
samt lämna de övriga upplysningar och ut-
redningar som behövs för tillsynen över pen-
ningspelssammanslutningens verksamhet och 
användningen av dess avkastning. 

Penningspelssammanslutningarna ska till-
ställa Polisstyrelsen uppgifter om anordnan-
det av de lotterier som avses i 3 § 1—7 punk-
ten för statistikföring och social- och hälso-
vårdsministeriet de uppgifter som behövs för 
att följa med och forska i problem som delta-
gandet i lotterier vållar. 

 
 

57 § 

Räkneverk för kontroll av penningrörelsen 

Om avgiften för användningen av penning-
automater eller varuvinstautomater eller i 56 
§ avsedda spelautomater och spelanordningar 
inkasseras med hjälp av en anordning som 
startar automaten eller spelanordningen 
(myntlås), skall automaten eller spelanord-
ningen vara försedd med ett sådant räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen som är besik-
tigat och godkänt av ett kontrollorgan som in-
rikesministeriet förordnat. Räkneverket skall 
på ett tillförlitligt sätt registrera uppgifter om 
de avgifter som användningen av anordning-
en inbringat. Över de uppgifter som registre-
ras skall uppgöras verifikat, som skall förva-
ras på det sätt som bestäms om förvaring av 
bokföringsmaterial. 

 
 

57 § 

Räkneverk för kontroll av penningrörelsen 

Om avgiften för användningen av penning-
automater eller varuvinstautomater eller i 56 
§ avsedda spelautomater och spelanordningar 
inkasseras med hjälp av en anordning som 
startar automaten eller spelanordningen 
(myntlås), ska automaten eller spelanord-
ningen vara försedd med ett sådant räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen som är besik-
tigat och godkänt av ett kontrollorgan som 
Polisstyrelsen förordnat. Räkneverket ska på 
ett tillförlitligt sätt registrera uppgifter om de 
avgifter som användningen av anordningen 
inbringat. Över de uppgifter som registreras 
ska uppgöras verifikat, som ska förvaras på 
det sätt som bestäms om förvaring av bokfö-
ringsmaterial. 
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58 § 

Förordnande av kontrollorgan och kontroll-
organets skyldighet att lämna uppgifter 

Inrikesministeriet förordnar på ansökan 
kontrollorgan som företar besiktningar av och 
ger godkännanden för sådana räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen som avses i den-
na lag. Förordnande ges ett organ som har till 
uppgift att företa tekniska besiktningar av an-
ordningar. Förordnande ges för högst fem år. 

 
Inrikesministeriet kan återkalla sitt förord-

nande, om 
1) kontrollorganet begär det, 
2) kontrollorganet utan godtagbar orsak un-

derlåter att fullgöra sin besiktningsskyldighet, 
eller 

3) det i kontrollorganets verksamhet före-
kommer oegentligheter som äventyrar tillför-
litligheten i besiktningarna och godkännan-
dena. 

Kontrollorganet skall tillställa inrikesmini-
steriet uppgifter om typbesiktigade räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

58 § 

Förordnande av kontrollorgan och kontroll-
organets skyldighet att lämna uppgifter 

Polisstyrelsen förordnar på ansökan kon-
trollorgan som företar besiktningar av och 
ger godkännanden för sådana räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen som avses i den-
na lag. Förordnande ges ett organ som har till 
uppgift att företa tekniska besiktningar av 
anordningar. Förordnande ges för högst fem 
år. 

Polisstyrelsen kan återkalla sitt förordnan-
de, om 

1) kontrollorganet begär det, 
2) kontrollorganet utan godtagbar orsak 

underlåter att fullgöra sin besiktningsskyl-
dighet, eller 

3) det i kontrollorganets verksamhet före-
kommer oegentligheter som äventyrar tillför-
litligheten i besiktningarna och godkännan-
dena. 

Kontrollorganet ska tillställa Polisstyrelsen 
uppgifter om typbesiktigade räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

67 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet bestäms om 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) skyldighet för länsstyrelserna och polis-

inrättningarna att översända uppgifter för 
uppföljning av och forskning kring de pro-
blem som anordnandet av lotterier orsakar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

67 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) skyldighet för Polisstyrelsen och polisin-
rättningarna att översända uppgifter för upp-
följning av och forskning kring de problem 
som anordnandet av lotterier orsakar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
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11. 

Lag 

om ändring av lagen om förströelseanordningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 februari 1995 om förströelseanordningar (164/1995) 7 §, 8 § 1 och 

2 mom., 9 § och 10 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1050/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Förordnande av kontrollorgan 

Inrikesministeriet förordnar kontrollorgan 
som skall företa sådana besiktningar och ge 
sådana godkännanden som avses i denna lag 
och i författningar som givits med stöd av 
den. Ett förordnande gäller högst fem år. 

Inrikesministeriet kan återkalla ett förord-
nande om 

1) kontrollorganet begär det, 
2) kontrollorganet utan godtagbar orsak un-

derlåter att fullgöra sin kontrollskyldighet, el-
ler 

3) det i kontrollorganets verksamhet före-
kommer oegentligheter som äventyrar tillför-
litligheten i besiktningarna och godkännan-
dena. 
 

7 § 

Förordnande av kontrollorgan 

Polisstyrelsen förordnar kontrollorgan som 
ska företa sådana besiktningar och ge sådana 
godkännanden som avses i denna lag och i 
författningar som givits med stöd av den. Ett 
förordnande gäller högst fem år. 

Polisstyrelsen kan återkalla ett förordnan-
de, om 

1) kontrollorganet begär det, 
2) kontrollorganet utan godtagbar orsak 

underlåter att fullgöra sin besiktningsskyl-
dighet, eller 

3) det i kontrollorganets verksamhet före-
kommer oegentligheter som äventyrar tillför-
litligheten i besiktningarna och godkännan-
dena. 

 
 

8 § 

Besiktning och godkännande av räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen 

Ett kontrollorgan som inrikesministeriet 
förordnat skall så som bestäms genom för-
ordning av statsrådet besiktiga och godkänna 
räkneverk för kontroll av penningrörelsen. 

Kontrollorganet skall tillställa inrikesmini-
steriet uppgifter om typbesiktigade räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Besiktning och godkännande av räkneverk 
för kontroll av penningrörelsen 

Ett kontrollorgan som Polisstyrelsen för-
ordnat ska så som bestäms genom förordning 
av statsrådet besiktiga och godkänna räkne-
verk för kontroll av penningrörelsen. 

Kontrollorganet ska tillställa Polisstyrelsen 
uppgifter om typbesiktigade räkneverk för 
kontroll av penningrörelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 § 

Följande av utvecklingen inom branschen 
samt utlåtanden och anvisningar 

Inrikesministeriet har till uppgift att följa 
utvecklingen inom branschen för förströelse-
anordningar samt att ge utlåtanden och med-
dela anvisningar om 

1) video- och programspel som används 
med hjälp av förströelseanordningar, 

2) placeringen av förströelseanordningar, 
3) säkerheten vid användningen av förströ-

elseanordningar och om deras tekniska egen-
skaper, samt om 

4) andra frågor som gäller verksamhet med 
förströelseanordningar. 
 

9 § 

Följande av utvecklingen inom branschen 
samt utlåtanden och anvisningar 

Polisstyrelsen har till uppgift att följa ut-
vecklingen inom branschen för förströelse-
anordningar samt att ge utlåtanden och med-
dela anvisningar om 

1) video- och programspel som används 
med hjälp av förströelseanordningar, 

2) placeringen av förströelseanordningar, 
3) säkerheten vid användningen av förströ-

elseanordningar och om deras tekniska egen-
skaper, samt om 

4) andra frågor som gäller verksamhet med 
förströelseanordningar. 

 
 
 
 
 

10 § 

Tillsyn  

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisen och ett kontrollorgan som förord-

nats av inrikesministeriet har rätt att kontrol-
lera att en förströelseanordning är försedd 
med ett godkänt räkneverk för kontroll av 
penningrörelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Tillsyn  

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisen och ett kontrollorgan som förord-

nats av Polisstyrelsen har rätt att kontrollera 
att en förströelseanordning är försedd med ett 
godkänt räkneverk för kontroll av penningrö-
relsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag träder i kraft den               20  . 
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12. 

Lag  

om ändring av skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 15 §, 20 § 1 mom., 26 § 2 mom. 

och 3 mom. 1 punkten, 32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 § 1 mom., 35 a §, 36 § 1 
mom., 37 § 1 mom., 40 §, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 64 § 1 
mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 115 och 117 a §, 118 § 1, 3 och 4 mom. samt 119 § 3 mom., 

av dem 15 §, 20 § 1 mom., 26 § 2 mom. Och 3 mom. 1 punkten 35 a §, 42 § 1 mom., 45 § 3 
mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 117 a §, 118 § 3 och 4 mom. och 
119 § 3 mom. sådana de lyder i lag 601/2001 och 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
703/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 

Vapensamlare 

Med vapensamlare avses en av inrikesmini-
steriet som vapensamlare godkänd fysisk per-
son samt sammanslutning eller stiftelse som 
är registrerad i Finland eller som sköter of-
fentliga uppdrag. 
 

15 § 

Vapensamlare 

Med vapensamlare avses en av Polisstyrel-
sen som vapensamlare godkänd fysisk person 
samt sammanslutning eller stiftelse som är 
registrerad i Finland eller som sköter offent-
liga uppdrag. 

 
20 § 

Näringstillstånd i vapenbranschen 

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen 
(näringstillstånd i vapenbranschen) meddelas 
och återkallas av inrikesministeriet 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Näringstillstånd i vapenbranschen 

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen 
(näringstillstånd i vapenbranschen) medde-
las och återkallas av Polisstyrelsen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

26 § 

Ansvarig person 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den ansvariga personen godkänns och god-

kännandet återkallas av inrikesministeriet. 
Om omfattningen av vapennäringsidkarens 
verksamhet kräver det, kan den myndighet 
som meddelar godkännandet kräva att det 

26 §

Ansvarig person 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den ansvariga personen godkänns och god-

kännandet återkallas av Polisstyrelsen. Om 
omfattningen av vapennäringsidkarens verk-
samhet kräver det, kan den myndighet som 
meddelar godkännandet kräva att det finns 
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finns fler än en ansvarig person. 
Som ansvarig person kan godkännas en på-

litlig person som anses lämplig att bedriva 
näringsverksamhet i vapenbranschen och som 

 
1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, 

patroner och särskilt farliga projektiler på ett 
sådant sätt som en behörigen idkad näring i 
vapenbranschen kräver, och som har blivit 
godkänd i ett av inrikesministeriet anordnat 
prov, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

fler än en ansvarig person.  
Som ansvarig person kan godkännas en på-

litlig person som anses lämplig att bedriva 
näringsverksamhet i vapenbranschen och 
som 

1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, 
patroner och särskilt farliga projektiler på ett 
sådant sätt som en behörigen idkad näring i 
vapenbranschen kräver, och som har blivit 
godkänd i ett av Polisstyrelsen anordnat 
prov, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

32 § 

Kommersiellt förhandssamtycke 

Förhandssamtycke till att i kommersiellt 
syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler till Finland 
(kommersiellt förhandssamtycke) meddelas 
och återkallas av det ministerium som be-
handlar skjutvapenfrågor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

32 § 

Kommersiellt förhandssamtycke 

Förhandssamtycke till att i kommersiellt 
syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler till Finland 
(kommersiellt förhandssamtycke) meddelas 
och återkallas av Polisstyrelsen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

33 §  

Kommersiellt införseltillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra in i 
Finland skjutvapen, vapendelar, patroner och 
särskilt farliga projektiler (kommersiellt in-
förseltillstånd) meddelas och återkallas av det 
ministerium som behandlar skjutvapenfrågor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

33 §  

Kommersiellt införseltillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra in i 
Finland skjutvapen, vapendelar, patroner och 
särskilt farliga projektiler (kommersiellt in-
förseltillstånd) meddelas och återkallas av 
Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
34 § 

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Fin-
land överföra och föra in gassprayer (kom-
mersiellt införseltillstånd för gassprayer) 
meddelas och återkallas av det ministerium 

34 § 

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Fin-
land överföra och föra in gassprayer (kom-
mersiellt införseltillstånd för gassprayer) 
meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. 
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som behandlar skjutvapenfrågor. 
 
 
 

35 § 

Kommersiellt överföringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Fin-
land överföra skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler (kommersi-
ellt överföringstillstånd) meddelas och åter-
kallas av det ministerium som behandlar 
skjutvapenfrågor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Kommersiellt överföringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Fin-
land överföra skjutvapen, vapendelar, patro-
ner och särskilt farliga projektiler (kommersi-
ellt överföringstillstånd) meddelas och åter-
kallas av Polisstyrelsen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

35 a § 

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 

Inrikesministeriet kan meddela ett kommer-
siellt överföringstillstånd som gäller flera oli-
ka överföringar och som är i kraft en viss tid 
(tidsbundet kommersiellt överföringstill-
stånd). En förutsättning för tillstånd är utöver 
vad som anges i 35 § 2 mom. att föremålens 
mottagare är en och samma vapennäringsid-
kare i en annan medlemsstat i EU. 

Före en överföring skall inrikesministeriet 
skriftligen underrättas om denna på det sätt 
som närmare bestäms genom förordning av 
statsrådet. 
 

35 a § 

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 

Polisstyrelsen kan meddela ett kommersi-
ellt överföringstillstånd som gäller flera olika 
överföringar och som är i kraft en viss tid 
(tidsbundet kommersiellt överföringstill-
stånd). En förutsättning för tillstånd är utöver 
vad som anges i 35 § 2 mom. att föremålens 
mottagare är en och samma vapennäringsid-
kare i en annan medlemsstat i EU. 

Före en överföring ska Polisstyrelsen 
skriftligen underrättas om denna på det sätt 
som närmare bestäms genom förordning av 
statsrådet. 

 
36 § 

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersi-
ellt transiteringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra ut 
från Finland (kommersiellt utförseltillstånd) 
och att i kommersiellt syfte transitera (kom-
mersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, 
vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-
jektiler meddelas och återkallas av det mini-
sterium som behandlar skjutvapenfrågor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersi-
ellt transiteringstillstånd 

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra ut 
från Finland (kommersiellt utförseltillstånd) 
och att i kommersiellt syfte transitera (kom-
mersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, 
vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-
jektiler meddelas och återkallas av Polissty-
relsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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37 § 

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersi-
ellt transiteringstillstånd för gassprayer 

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Fin-
land överföra och föra ut gassprayer (kom-
mersiellt utförseltillstånd för gassprayer ) 
samt att i kommersiellt syfte transitera gas-
sprayer (kommersiellt transiteringstillstånd 
för gassprayer) meddelas och återkallas av 
det ministerium som behandlar skjutvapen-
frågor. Kommersiellt transiteringstillstånd för 
gassprayer kan meddelas också för sådan 
transitering där såväl avgångs- som destina-
tionslandet eller någotdera är en medlemsstat 
i EU. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

37 § 

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersi-
ellt transiteringstillstånd för gassprayer 

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Fin-
land överföra och föra ut gassprayer (kom-
mersiellt utförseltillstånd för gassprayer) 
samt att i kommersiellt syfte transitera gas-
sprayer (kommersiellt transiteringstillstånd 
för gassprayer) meddelas och återkallas av 
Polisstyrelsen. Kommersiellt transiteringstill-
stånd för gassprayer kan meddelas också för 
sådan transitering där såväl avgångs- som 
destinationslandet eller någotdera är en med-
lemsstat i EU. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 § 

Tullverkets anmälningsskyldighet 

I enlighet med vad som bestäms närmare 
genom förordning skall tullverket med tre 
månaders mellanrum till det ministerium som 
behandlar skjutvapenärenden göra en anmä-
lan om införseln till Finland av sådana före-
mål som nämns i ett kommersiellt införseltill-
stånd eller ett kommersiellt införseltillstånd 
för gassprayer. 
 

40 § 

Tullverkets anmälningsskyldighet 

I enlighet med vad som bestäms närmare 
genom förordning av statsrådet ska tullverket 
med tre månaders mellanrum till Polisstyrel-
sen göra en anmälan om införseln till Finland 
av sådana föremål som nämns i ett kommer-
siellt införseltillstånd eller ett kommersiellt 
införseltillstånd för gassprayer. 

 
42 § 

Förvärvstillstånd 

Tillstånd att förvärva skjutvapen och va-
pendelar (förvärvstillstånd) meddelas och 
återkallas av polisinrättningen i sökandens 
hemkommun eller på sökandens hemort. Till-
stånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen 
och delar till sådana meddelas och återkallas 
dock av inrikesministeriet. Förvärvstillståndet 
berättigar också till temporärt innehav av 
vapnet och vapendelen. Bestämmelser om in-
nehavstillstånd finns i 52 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 

Förvärvstillstånd 

Tillstånd att förvärva skjutvapen och va-
pendelar (förvärvstillstånd) meddelas och 
återkallas av polisinrättningen i sökandens 
hemkommun eller på sökandens hemort. Till-
stånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen 
och delar till sådana meddelas och återkallas 
dock av Polisstyrelsen. Förvärvstillståndet 
berättigar också till temporärt innehav av 
vapnet och vapendelen. Bestämmelser om 
innehavstillstånd finns i 52 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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45 § 

Krav som gäller en fysisk person som inneha-
vare av ett förvärvstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar 

på ett museum eller i en samling kan medde-
las endast en vapensamlare som av inrikes-
ministeriet har erhållit godkännande att samla 
skjutvapen eller vapendelar och vars förva-
ringslokaler för skjutvapen och vapendelar 
har godkänts av polisinrättningen på den ort 
där förvaringslokalerna är belägna. 

 

45 § 

Krav som gäller en fysisk person som inne-
havare av ett förvärvstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar 

på ett museum eller i en samling kan medde-
las endast en vapensamlare som av Polissty-
relsen har erhållit godkännande att samla 
skjutvapen eller vapendelar och vars förva-
ringslokaler för skjutvapen och vapendelar 
har godkänts av polisinrättningen på den ort 
där förvaringslokalerna är belägna. 

 
 

57 § 

Godkännande som vapensamlare 

En vapensamlare godkänns och godkän-
nandet återkallas av inrikesministeriet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

57 § 

Godkännande som vapensamlare 

En vapensamlare godkänns och godkän-
nandet återkallas av Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

59 a § 

Register över en vapensamlares skjutvapen 

Inrikesministeriet kan på ansökan ge en va-
pensamlare rätt att i stället för att ansöka om 
innehavstillstånd föra register över de skjut-
vapen som samlaren förvärvar, tillverkar eller 
modifierar, så som närmare bestäms genom 
förordning av statsrådet. Rätten upphör att 
gälla och med skjutvapnen skall förfaras så 
som anges i 8 kap., om godkännandet som 
vapensamlare upphör att gälla eller återkallas. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 a § 

Register över en vapensamlares skjutvapen 

Polisstyrelsen kan på ansökan ge en vapen-
samlare rätt att i stället för att ansöka om in-
nehavstillstånd föra register över de skjutva-
pen som samlaren förvärvar, tillverkar eller 
modifierar, så som närmare bestäms genom 
förordning av statsrådet. Rätten upphör att 
gälla och med skjutvapnen ska förfaras så 
som anges i 8 kap., om godkännandet som 
vapensamlare upphör att gälla eller återkal-
las. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
64 § 

Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter i 
samband med internationella statsbesök 

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, 

64 §

Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter i 
samband med internationella statsbesök 

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, 



 RP 58/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

94 

patroner och särskilt farliga projektiler för 
ordnande av skyddsuppgifter i samband med 
internationella statsbesök meddelas och åter-
kallas av det ministerium som behandlar 
skjutvapenfrågor. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

patroner och särskilt farliga projektiler för 
ordnande av skyddsuppgifter i samband med 
internationella statsbesök meddelas och åter-
kallas av Polisstyrelsen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
83 a § 

Tullverkets anmälningsskyldighet 

Tullverket skall med tre månaders interval-
ler underrätta inrikesministeriet om införsel 
till Finland av föremål som nämns i ett för-
värvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, 
tillstånd för gassprayer och privat införseltill-
stånd, så som närmare bestäms genom för-
ordning av statsrådet. 
 

83 a § 

Tullverkets anmälningsskyldighet 

Tullverket ska med tre månaders intervaller 
underrätta Polisstyrelsen om införsel till Fin-
land av föremål som nämns i ett förvärvstill-
stånd, privat tillverkningstillstånd, tillstånd 
för gassprayer och privat införseltillstånd, så 
som närmare bestäms genom förordning av 
statsrådet. 

 
110 § 

Besiktning av skjutvapen och patroner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet kan bevilja den som till-

verkar eller importerar patroner rätt att an-
vända en besiktningsbeteckning för patroner. 
Om förutsättningarna för beviljande av rätt att 
använda besiktningsbeteckning och om åter-
kallelse av den bestäms närmare genom för-
ordning av statstrådet. 
 

110 § 

Besiktning av skjutvapen och patroner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen kan bevilja den som tillver-

kar eller importerar patroner rätt att använda 
en besiktningsbeteckning för patroner. Om 
förutsättningarna för beviljande av rätt att 
använda besiktningsbeteckning och om åter-
kallelse av den bestäms närmare genom för-
ordning av statsrådet. 

 
115 § 

Tillsynen över efterlevnaden av lagen 

Den allmänna tillsynen över denna lag och 
med stöd av den utfärdade bestämmelser an-
kommer på det ministerium som behandlar 
skjutvapenärenden. Polisen övervakar efter-
levnaden av lagen och de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den. Gränsbevaknings-
väsendet och tullverket övervakar efterlevna-
den av lagen och de bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den inom sitt respektive 
verksamhetsområde. 
 

115 § 

Tillsynen över efterlevnaden av lagen 

Polisstyrelsen övervakar efterlevnaden av 
lagen och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet 
och tullverket övervakar efterlevnaden av la-
gen och de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den inom sitt respektive verksam-
hetsområde. 
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117 a § 

Skjutvapennämnden 

Vid inrikesministeriet finns en skjutvapen-
nämnd, som på begäran av ministeriet ger ut-
låtanden i frågor som hör till denna lags till-
lämpningsområde. Närmare bestämmelser om 
skjutvapennämnden utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 

117 a § 

Skjutvapennämnden 

Vid Polisstyrelsen finns en skjutvapen-
nämnd, som på begäran ger utlåtanden i frå-
gor som hör till denna lags tillämpningsom-
råde. Närmare bestämmelser om skjutvapen-
nämnden utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

 
 

118 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som inrikesministeriet 
meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 36, 37 
eller 64 § i denna lag söks genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen samt i andra 
beslut som meddelats med stöd av denna lag 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen en-
ligt vad som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). I förvaltningsdomstolens be-
slut får ändring sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen, om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Då ett besvärsärende som gäller förvärv el-
ler innehav av skjutvapen, vapendelar, patro-
ner eller särskilt farliga projektiler behandlas 
vid förvaltningsdomstolen förs statens talan 
av en tjänsteman som hör till polisens läns-
ledning och som länsstyrelsen har förordnat 
för uppdraget.  

Statsombudet har rätt att anföra besvär över 
förvaltningsdomstolens beslut. 
 

118 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen 
meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 36, 37 
eller 64 § i denna lag samt i andra beslut som 
meddelats med stöd av denna lag får sökas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen en-
ligt vad som bestäms i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). I förvaltningsdomstolens be-
slut får ändring sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen, om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Då ett besvärsärende som gäller förvärv el-
ler innehav av skjutvapen, vapendelar, patro-
ner eller särskilt farliga projektiler behandlas 
vid förvaltningsdomstolen förs statens talan 
av Polisstyrelsen.  

 
 
Polisstyrelsen har rätt att anföra besvär 

över förvaltningsdomstolens beslut. 

 
 

119 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet meddelar vid behov när-

mare anvisningar om tekniska omständigheter 
som hänför sig till försättande av skjutvapen 
och vapendelar i varaktigt obrukbart skick 
samt om det förfarande som skall iakttas vid 
uppvisande enligt 112 a §. 

119 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen meddelar vid behov närmare 

anvisningar om tekniska omständigheter som 
hänför sig till försättande av skjutvapen och 
vapendelar i varaktigt obrukbart skick samt 
om det förfarande som ska iakttas vid uppvi-
sande enligt 112 a §.  
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

 
 
 
 

13. 

Lag 

om ändring av lagen om ordningsvakter  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999) 2 a § 3 mom., 11 § 1 

mom. 1 punkten, 12 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 18 § 1 mom. 3 punkten och 4 mom., 19 §, 22 
§ 1, 3 och 4 mom. Samt 23 §, sådana de lyder i lag 104/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 a § 

Utseende till ordningsvakt och tjänstgöring 
som ordningsvakt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en ordningsvakts uppgifter eller säker-

het i arbetet så kräver kan tjänstgöringsområ-
dets polisinrättning kräva att ordningsvakten 
utöver den utbildning som avses i 12 § 1 
mom. 3 punkten har fullgjort en tilläggsut-
bildning i användningen av maktmedel som 
uppfyller de krav som inrikesministeriet fast-
ställt (tilläggsutbildning för ordningsvakter i 
användningen av maktmedel). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 a § 

Utseende till ordningsvakt och tjänstgöring 
som ordningsvakt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en ordningsvakts uppgifter eller säker-

het i arbetet så kräver kan tjänstgöringsområ-
dets polisinrättning kräva att ordningsvakten 
utöver den utbildning som avses i 12 § 1 
mom. 3 punkten har fullgjort en tilläggsut-
bildning i användningen av maktmedel som 
uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt 
(tilläggsutbildning för ordningsvakter i an-
vändningen av maktmedel). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Medförande av hund 

Med tillstånd som beviljats av polisinrätt-
ningen på den ort där tillställningen ordnas 
får en ordningsvakt i ordningsövervaknings-
uppgifter medföra en hund som 

1) på godkänt sätt har genomgått lydnads-
kontroll motsvarande de krav som inrikesmi-
nisteriet fastställt, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Medförande av hund 

Med tillstånd som beviljats av polisinrätt-
ningen på den ort där tillställningen ordnas 
får en ordningsvakt i ordningsövervaknings-
uppgifter medföra en hund som 

1) på godkänt sätt har genomgått lydnads-
kontroll motsvarande de krav som Polissty-
relsen fastställt, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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12 § 

Godkännande som ordningsvakt 

Som ordningsvakt kan godkännas en person 
som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på godkänt sätt har fullgjort en utbild-
ning som uppfyller de krav som inrikesmini-
steriet fastställt och i vilken åtminstone ingår 
ämnen med anknytning till ordningsvakts-
verksamhet, ordningsvakters uppgifter samt 
ordningsvakters rättigheter och skyldigheter 
(grundutbildning för ordningsvakter), samt 

4) på godkänt sätt tidigast sex månader före 
ansökan om ett nytt godkännande har full-
gjort en repetitionsutbildning som uppfyller 
de krav som inrikesministeriet fastställt (repe-
titionsutbildning för ordningsvakter), om den 
som ansöker om godkännande som ordnings-
vakt redan tidigare har godkänts som ord-
ningsvakt med stöd av 3 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 

Godkännande som ordningsvakt 

Som ordningsvakt kan godkännas en per-
son som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på godkänt sätt har fullgjort en utbild-
ning som uppfyller de krav som Polisstyrel-
sen fastställt och i vilken åtminstone ingår 
ämnen med anknytning till ordningsvakts-
verksamhet, ordningsvakters uppgifter samt 
ordningsvakters rättigheter och skyldigheter 
(grundutbildning för ordningsvakter), samt 

4) på godkänt sätt tidigast sex månader före 
ansökan om ett nytt godkännande har full-
gjort en repetitionsutbildning som uppfyller 
de krav som Polisstyrelsen fastställt (repeti-
tionsutbildning för ordningsvakter), om den 
som ansöker om godkännande som ordnings-
vakt redan tidigare har godkänts som ord-
ningsvakt med stöd av 3 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 § 

Godkännande som utbildare av ordningsvak-
ter 

Som utbildare av ordningsvakter kan god-
kännas en person som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på godkänt sätt har fullgjort en av Polis-
yrkeshögskolan ordnad utbildning som upp-
fyller de krav som inrikesministeriet fastställt 
(utbildning för utbildare av ordningsvakter) 
och som åtminstone omfattar ämnen med an-
knytning till lagstiftningen om ordnings-
vaktsverksamhet, ordningsvakters rättigheter 
och skyldigheter, användningen av maktme-
del samt tjänstgöring som utbildare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Inrikesministeriet godkänner en person som 
utbildare av ordningsvakter och ändrar också 
de villkor och begränsningar som förenats 
med godkännandet. Inrikesministeriet skall 
till polisinrättningen i utbildarens hemkom-
mun anmäla godkännandet som utbildare av 
ordningsvakter samt de ändringar som gjorts i 
fråga om villkoren och begränsningarna. 

18 § 

Godkännande som utbildare av ordningsvak-
ter 

Som utbildare av ordningsvakter kan god-
kännas en person som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på godkänt sätt har fullgjort en av Polis-
yrkeshögskolan ordnad utbildning som upp-
fyller de krav som Polisstyrelsen fastställt 
(utbildning för utbildare av ordningsvakter) 
och som åtminstone omfattar ämnen med an-
knytning till lagstiftningen om ordnings-
vaktsverksamhet, ordningsvakters rättigheter 
och skyldigheter, användningen av maktme-
del samt tjänstgöring som utbildare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisstyrelsen godkänner en person som 
utbildare av ordningsvakter och ändrar också 
de villkor och begränsningar som förenats 
med godkännandet. Polisstyrelsen ska till po-
lisinrättningen i utbildarens hemkommun 
anmäla godkännandet som utbildare av ord-
ningsvakter samt de ändringar som gjorts i 
fråga om villkoren och begränsningarna. 
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19 § 

Tillsyn och erhållande av information 

Inrikesministeriet svarar för den allmänna 
tillsynen över och styrningen i fråga om ord-
ningsvakter, anordnare av utbildning för ord-
ningsvakter samt utbildare av ordningsvakter. 

Polisens länsledning och polisinrättningar-
na i häradena svarar inom sina distrikt för 
tillsynen över den verksamhet ordningsvak-
ter, anordnare av utbildning för ordningsvak-
ter samt utbildare av ordningsvakter utövar. 

Utan hinder av att en sammanslutnings 
medlemmar, revisorer, verkställande direktör, 
styrelsemedlemmar eller arbetstagare är 
bundna av företagshemlighet, har inrikesmi-
nisteriet, polisens länsledning och polisinrätt-
ningarna i häradena för utövande av tillsyn 
rätt att av ordningsvakter, den som utser ord-
ningsvakter, anordnare av utbildning för ord-
ningsvakter samt godkända utbildare av ord-
ningsvakter få behövlig information om utfö-
randet av ordningsövervakningsuppgifter, an-
ordnandet av ordningsövervakningsutbildning 
och andra liknande omständigheter. 
 

19 § 

Tillsyn och erhållande av information 

Polisstyrelsen svarar för den allmänna till-
synen över och styrningen i fråga om ord-
ningsvakter, anordnare av utbildning för ord-
ningsvakter samt utbildare av ordningsvakter. 

Polisinrättningarna svarar inom sina di-
strikt för tillsynen över den verksamhet ord-
ningsvakter, anordnare av utbildning för ord-
ningsvakter samt utbildare av ordningsvakter 
utövar. 

Utan hinder av att en sammanslutnings 
medlemmar, revisorer, verkställande direk-
tör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är 
bundna av företagshemlighet, har Polisstyrel-
sen och polisinrättningarna för utövande av 
tillsyn rätt att av ordningsvakter, den som ut-
ser ordningsvakter, anordnare av utbildning 
för ordningsvakter samt godkända utbildare 
av ordningsvakter få behövlig information 
om utförandet av ordningsövervakningsupp-
gifter, anordnandet av ordningsövervak-
ningsutbildning och andra liknande omstän-
digheter. 

 
22 § 

Återkallande av godkännande som utbildare 
av ordningsvakter 

Inrikesministeriet skall återkalla ett god-
kännande som utbildare av ordningsvakter 
om utbildaren begär det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Inrikesministeriet kan i de fall som avses i 2 
mom. i stället för att återkalla godkännandet 
tilldela utbildaren av ordningsvakter en var-
ning, om det med hänsyn till omständigheter-
na vore oskäligt att återkalla godkännandet. 

 
Inrikesministeriet skall anmäla ett återkal-

lande av godkännandet som utbildare av ord-
ningsvakter eller tilldelande av varning till 
polisinrättningen i utbildarens hemkommun. 
 

22 § 

Återkallande av godkännande som utbildare 
av ordningsvakter 

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännan-
de som utbildare av ordningsvakter om utbil-
daren begär det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Polisstyrelsen kan i de fall som avses i 2 
mom. i stället för att återkalla godkännandet 
tilldela utbildaren av ordningsvakter en var-
ning, om det med hänsyn till omständighe-
terna vore oskäligt att återkalla godkännan-
det. 

Polisstyrelsen ska anmäla ett återkallande 
av godkännandet som utbildare av ordnings-
vakter eller tilldelande av varning till polisin-
rättningen i utbildarens hemkommun. 
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23 § 

Tillfälligt återkallande av godkännande som 
utbildare av ordningsvakter 

Inrikesministeriet kan tillfälligt återkalla ett 
godkännande som utbildare av ordningsvak-
ter, om polisen har fått kännedom om om-
ständigheter vilka sannolikt leder till att god-
kännandet återkallas. 

Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkän-
nande som utbildare av ordningsvakter är i 
kraft högst tre månader. Inrikesministeriet 
kan förlänga beslutets giltighetstid med högst 
sex månader åt gången, om utbildaren av 
ordningsvakter misstänks för ett brott som 
sannolikt leder till att godkännandet återkal-
las. 

Inrikesministeriet skall anmäla ett tillfälligt 
återkallande av godkännande som utbildare 
av ordningsvakter till polisinrättningen i ut-
bildarens hemkommun. 
 

23 § 

Tillfälligt återkallande av godkännande som 
utbildare av ordningsvakter 

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla ett 
godkännande som utbildare av ordningsvak-
ter, om polisen har fått kännedom om om-
ständigheter som sannolikt leder till att god-
kännandet återkallas. 

Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkän-
nande som utbildare av ordningsvakter är i 
kraft högst tre månader. Polisstyrelsen kan 
förlänga beslutets giltighetstid med högst sex 
månader åt gången, om utbildaren av ord-
ningsvakter misstänks för ett brott som san-
nolikt leder till att godkännandet återkallas. 

 
Polisstyrelsen ska anmäla ett tillfälligt åter-

kallande av godkännande som utbildare av 
ordningsvakter till polisinrättningen i utbilda-
rens hemkommun. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20 . 

 
 

14. 

Lag 

om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 3 § 4 mom., 4 § 

3 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 3 mom., 15 § 1 och 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 
22 § 2 mom., 23 §, 33 § 3 mom., 42, 43 och 45 §, 46 § 1, 3 och 4 mom., 47 § 1, 3 och 4 mom., 
49 och 51 §, 52 § 6 punkten och 61 § 3 mom.,  

av dem 7 § 1 mom. och 45 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 105/2007, 46 § 4 mom., 47 
§ 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 765/2003 och 49 § sådan den lyder delvis ändrad i sist-
nämnda lag, som följer:   

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

 
3 § 

Auktorisation av bevakningsföretag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den som innehar auktorisation försätts i 

3 § 

Auktorisation av bevakningsföretag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den som innehar auktorisation försätts 
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konkurs eller avlider, har konkurs- eller 
dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen 
under högst ett år från det konkursen inleddes 
eller dödsfallet inträffade. Konkursboets bo-
förvaltare, en dödsbodelägare eller någon an-
nan som har hand om dödsboet skall inom 
trettio dagar från det att konkursen inleddes 
eller dödsfallet inträffade underrätta inrikes-
ministeriet om konkursen eller dödsfallet. 
 

i konkurs eller avlider, har konkurs- eller 
dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen 
under högst ett år från det konkursen inleddes 
eller dödsfallet inträffade. Konkursboets bo-
förvaltare, en dödsbodelägare eller någon an-
nan som har hand om dödsboet ska inom tret-
tio dagar från det att konkursen inleddes eller 
dödsfallet inträffade underrätta Polisstyrelsen 
om konkursen eller dödsfallet. 

 
4 § 

Meddelande av auktorisation 

— — — — — — — — — — — — — —  
Auktorisation av bevakningsföretag medde-

las av inrikesministeriet. 
 
 

4 § 

Meddelande av auktorisation 

— — — — — — — — — — — — — —  
Auktorisation av bevakningsföretag med-

delas av Polisstyrelsen. 

 
5 § 

Ändring av villkor och begränsningar som 
fogats till auktorisation av bevakningsföretag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkor och begränsningar som fogats till 

auktorisation av bevakningsföretag ändras av 
inrikesministeriet. 
 

5 § 

Ändring av villkor och begränsningar som 
fogats till auktorisation av bevakningsföretag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkor och begränsningar som fogats till 

auktorisation av bevakningsföretag ändras av 
Polisstyrelsen. 

 
 

6 § 

Anmälningar 

När inrikesministeriet har meddelat ett be-
vakningsföretag auktorisation eller ändrat 
villkor eller begränsningar som fogats till en 
auktorisation, skall ministeriet underrätta de 
polisinrättningar inom vars distrikt sökanden 
eller innehavaren av auktorisationen har upp-
givit att verksamhetsställen kommer att inrät-
tas. 
 

6 § 

Anmälningar 

När Polisstyrelsen har meddelat ett bevak-
ningsföretag auktorisation eller ändrat villkor 
eller begränsningar som fogats till en aukto-
risation, ska den underrätta de polisinrätt-
ningar inom vars distrikt sökanden eller in-
nehavaren av auktorisationen har uppgivit att 
verksamhetsställen kommer att inrättas. 

 
7 §

Ändringsanmälningar 

Ett bevakningsföretag skall skriftligen 

7 §

Ändringsanmälningar 

Ett bevakningsföretag ska skriftligen (änd-
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(ändringsanmälan) underrätta inrikesministe-
riet 

1) när bevakningsföretaget ändrar namn el-
ler bolagsform, inrättar eller drar in ett verk-
samhetsställe eller ett verksamhetsställes 
adress förändras,  

2) om byte av en person i bevakningsföre-
tagets förvaltningsorgan, verkställande direk-
tören eller en bolagsman i ett öppet bolag el-
ler en ansvarig bolagsman i ett kommanditbo-
lag, 

3) när driften av företaget avslutas eller av-
bryts för längre tid än en månad. 
— — — — — — — — — — — — — —  

När inrikesministeriet tar emot en ändrings-
anmälan som avses i 1 mom. 1 punkten, skall 
ministeriet om anmälan underrätta den polis-
inrättning inom vars distrikt bevakningsföre-
taget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
samt den polisinrättning inom vars distrikt 
bevakningsföretaget har det verksamhetsställe 
som ändringsanmälan gäller. När inrikesmini-
steriet tar emot en ändringsanmälan som av-
ses i 1 mom. 2 punkten, skall ministeriet un-
derrätta den polisinrättning inom vars distrikt 
företaget har sitt huvudsakliga verksamhets-
ställe. När inrikesministeriet tar emot en änd-
ringsanmälan enligt 1 mom. 3 punkten, skall 
ministeriet underrätta de polisinrättningar 
inom vars distrikt bevakningsföretaget har 
verksamhetsställen. 
 
 

ringsanmälan) underrätta Polisstyrelsen 
 
1) när bevakningsföretaget ändrar namn el-

ler bolagsform, inrättar eller drar in ett verk-
samhetsställe eller ett verksamhetsställes 
adress förändras,  

2) om byte av en person i bevakningsföre-
tagets förvaltningsorgan, verkställande direk-
tören eller en bolagsman i ett öppet bolag el-
ler en ansvarig bolagsman i ett kommandit-
bolag, 

3) när driften av företaget avslutas eller av-
bryts för längre tid än en månad. 
— — — — — — — — — — — — — —  

När Polisstyrelsen tar emot en ändringsan-
mälan som avses i 1 mom. 1 punkten, ska 
den om anmälan underrätta den polisinrätt-
ning inom vars distrikt bevakningsföretaget 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe samt 
den polisinrättning inom vars distrikt bevak-
ningsföretaget har det verksamhetsställe som 
ändringsanmälan gäller. När Polisstyrelsen 
tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 
mom. 2 punkten, ska den underrätta den po-
lisinrättning inom vars distrikt företaget har 
sitt huvudsakliga verksamhetsställe. När Po-
lisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan en-
ligt 1 mom. 3 punkten, ska den underrätta de 
polisinrättningar inom vars distrikt bevak-
ningsföretaget har verksamhetsställen. 

 
15 § 

Ansvarig föreståndare 

Ett bevakningsföretag skall i sin tjänst ha en 
eller flera ansvariga föreståndare med gällan-
de godkännande att vara föreståndare för be-
vakningsföretaget. Inrikesministeriet be-
stämmer hur många ansvariga föreståndare ett 
bevakningsföretag skall ha utgående från be-
vakningsrörelsens omfattning, antalet verk-
samhetsställen, verksamhetsställenas läge 
samt andra motsvarande omständigheter. In-
rikesministeriet bestämmer också de ansvari-
ga föreståndarnas ansvarsområden. 

I samband med att en ansökan om auktori-
sation av bevakningsföretag lämnas in eller 
omedelbart därefter skall sökanden eller in-

15 § 

Ansvarig föreståndare 

Ett bevakningsföretag ska i sin tjänst ha en 
eller flera ansvariga föreståndare med gällan-
de godkännande att vara föreståndare för be-
vakningsföretaget. Polisstyrelsen bestämmer 
hur många ansvariga föreståndare ett bevak-
ningsföretag ska ha utgående från bevak-
ningsrörelsens omfattning, antalet verksam-
hetsställen, verksamhetsställenas läge samt 
andra motsvarande omständigheter. Polissty-
relsen bestämmer också de ansvariga före-
ståndarnas ansvarsområden. 

I samband med att en ansökan om auktori-
sation av bevakningsföretag lämnas in eller 
omedelbart därefter ska sökanden eller inne-
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nehavaren av auktorisationen till inrikesmini-
steriet lämna en ansökan om godkännande av 
ansvarig föreståndare. Bevakningsrörelse får 
inte inledas förrän en ansvarig föreståndare 
har godkänts för bevakningsföretaget. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

havaren av auktorisationen till Polisstyrelsen 
lämna en ansökan om godkännande av an-
svarig föreståndare. Bevakningsrörelse får 
inte inledas förrän en ansvarig föreståndare 
har godkänts för bevakningsföretaget. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

20 § 

Godkännande som ansvarig föreståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansvariga föreståndare godkänns av inri-

kesministeriet. 
 
 

20 § 

Godkännande som ansvarig föreståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansvariga föreståndare godkänns av Polis-

styrelsen. 

 
21 § 

Godkännande som tillfällig ansvarig före-
ståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns 

av inrikesministeriet. 
 

21 § 

Godkännande som tillfällig ansvarig före-
ståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns 

av Polisstyrelsen. 

 
 

22 § 

Ändring av villkor och begränsningar som 
fogats till ett godkännande som ansvarig fö-

reståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkor och begränsningar som fogats till 

ett godkännande som ansvarig föreståndare 
ändras av inrikesministeriet 

22 § 

Ändring av villkor och begränsningar som 
fogats till ett godkännande som ansvarig fö-

reståndare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkor och begränsningar som fogats till 

ett godkännande som ansvarig föreståndare 
ändras av Polisstyrelsen. 

. 
 

 
23 § 

Anmälningar 

När inrikesministeriet har godkänt en an-
svarig föreståndare eller ändrat villkor eller 
begränsningar som har fogats till ett godkän-
nande, skall ministeriet om godkännandet el-
ler ändringen underrätta de polisinrättningar 

23 §

Anmälningar 

När Polisstyrelsen har godkänt en ansvarig 
föreståndare eller ändrat villkor eller be-
gränsningar som har fogats till ett godkän-
nande, ska den om godkännandet eller änd-
ringen underrätta de polisinrättningar inom 
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inom vars distrikt bevakningsföretaget har 
verksamhetsställen som hör till den ansvariga 
föreståndarens ansvarsområde. 
 

vars distrikt bevakningsföretaget har verk-
samhetsställen som hör till den ansvariga fö-
reståndarens ansvarsområde. 

 
33 § 

Väktardräkt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet kan förbjuda använd-

ningen av en dräkt, ett märke eller en text 
som inte motsvarar bestämmelserna i denna 
lag eller i den förordning som statsrådet ut-
färdar med stöd av denna lag. 
 

33 § 

Väktardräkt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen kan förbjuda användningen 

av en dräkt, ett märke eller en text som inte 
motsvarar bestämmelserna i denna lag eller i 
den förordning som statsrådet utfärdar med 
stöd av denna lag. 

 
42 § 

Tillsyn 

Inrikesministeriet svarar för den allmänna 
styrningen av och tillsynen över privata sä-
kerhetstjänster. 

Polisens länsledning samt häradenas polis-
inrättningar svarar inom sina distrikt för till-
synen över privata säkerhetstjänster samt till-
synen över ansvariga föreståndare, väktare 
och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. 

Polisinrättningarna skall minst vartannat år 
inom sina distrikt inspektera bevakningsföre-
tagens verksamhetsställen. Det protokoll som 
sätts upp över inspektionen skall sändas till 
inrikesministeriet 
 

42 § 

Tillsyn 

Polisstyrelsen svarar för den allmänna styr-
ningen av och tillsynen över privata säker-
hetstjänster. 

Polisinrättningarna svarar inom sina di-
strikt för tillsynen över privata säkerhets-
tjänster samt tillsynen över ansvariga före-
ståndare, väktare och utförare av säkerhets-
skyddsuppgifter. 

Polisinrättningarna ska minst vartannat år 
inom sina distrikt inspektera bevakningsföre-
tagens verksamhetsställen. Det protokoll som 
sätts upp över inspektionen ska sändas till 
Polisstyrelsen. 

 
 

43 § 

Rätt att få information 

Utan hinder av att bevakningsföretags eller 
säkerhetsskyddsföretags medlemmar, reviso-
rer, verkställande direktör, styrelsemedlem-
mar eller arbetstagare är bundna av företags-
hemlighet, har inrikesministeriet, polisens 
länsledning och en polisinrättning för utövan-
de av tillsyn rätt att av företagen få behövlig 
information om företagens verksamhet, per-
sonal, ekonomiska ställning och andra lik-
nande omständigheter. 
 

43 § 

Rätt att få information 

Utan hinder av att bevakningsföretags eller 
säkerhetsskyddsföretags medlemmar, reviso-
rer, verkställande direktör, styrelsemedlem-
mar eller arbetstagare är bundna av företags-
hemlighet, har Polisstyrelsen för utövande av 
tillsyn rätt att av företagen få behövlig infor-
mation om företagens verksamhet, personal, 
ekonomiska ställning och andra liknande om-
ständigheter. 
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45 § 

Årsanmälan 

Ett bevakningsföretag skall för varje kalen-
derår före utgången av januari påföljande år 
skriftligen meddela inrikesministeriet 

1) antalet uppdrag, 
2) antalet verksamhetsställen och adresser-

na till dem samt personalens antal,  
3) uppgifter om vem som under kalender-

året varit ansvarig föreståndare, väktare och 
tillfälliga väktare särskilt för varje verksam-
hetsställe,  

4) uppgifter om bevakningsföretagets och 
väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen och 
gasspray, uppdrag i vilka en väktare i bevak-
ningsuppgifter har burit skjutvapen eller med-
fört hund eller använt annan klädsel än väk-
tardräkt samt om situationer i vilka en väktare 
har använt skjutvapen, gasspray eller hund 
som maktmedelsredskap. 

Om ett bevakningsföretags årsanmälan 
skall inrikesministeriet underrätta de polisin-
rättningar inom vilkas distrikt bevakningsfö-
retaget har verksamhetsställen. 
 

45 § 

Årsanmälan 

Ett bevakningsföretag ska för varje kalen-
derår före utgången av januari påföljande år 
skriftligen meddela Polisstyrelsen 

1) antalet uppdrag, 
2) antalet verksamhetsställen och adresser-

na till dem samt personalens antal,  
3) uppgifter om vem som under kalender-

året varit ansvarig föreståndare, väktare och 
tillfälliga väktare särskilt för varje verksam-
hetsställe,  

4) uppgifter om bevakningsföretagets och 
väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen och 
gasspray, uppdrag i vilka en väktare i bevak-
ningsuppgifter har burit skjutvapen eller 
medfört hund eller använt annan klädsel än 
väktardräkt samt om situationer i vilka en 
väktare har använt skjutvapen, gasspray eller 
hund som maktmedelsredskap. 

Om ett bevakningsföretags årsanmälan ska 
Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar 
inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har 
verksamhetsställen. 

 
 

46 § 

Återkallande av auktorisation av bevaknings-
företag 

Inrikesministeriet skall återkalla auktorisa-
tionen av ett bevakningsföretag, om 

1) den som innehar auktorisationen begär 
det, 

2) bevakningsrörelsen har upphört, eller 
3) den som innehar auktorisationen inte 

längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 
§ 1 eller 2 mom. lagen angående rättighet att 
idka näring. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 2 mom. kan inrikesmi-
nisteriet i stället för att återkalla auktorisatio-
nen ge innehavaren av auktorisationen en 
varning, om återkallande av auktorisationen 
vore oskäligt med hänsyn till omständighe-
terna. 

46 § 

Återkallande av auktorisation av bevaknings-
företag 

Polisstyrelsen ska återkalla auktorisationen 
av ett bevakningsföretag, om 

1) den som innehar auktorisationen begär 
det, 

2) bevakningsrörelsen har upphört, eller 
3) den som innehar auktorisationen inte 

längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 
§ 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet 
att idka näring. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 2 mom. kan Polissty-
relsen i stället för att återkalla auktorisatio-
nen ge innehavaren av auktorisationen en 
varning, om återkallande av auktorisationen 
vore oskäligt med hänsyn till omständighe-
terna. 
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När en auktorisation av ett bevakningsföre-
tag återkallas eller när företaget får en var-
ning skall inrikesministeriet underrätta de po-
lisinrättningar inom vars distrikt bevaknings-
företaget har verksamhetsställen. 
 

När en auktorisation av ett bevakningsföre-
tag återkallas eller när företaget får en var-
ning ska Polisstyrelsen underrätta de polisin-
rättningar inom vars distrikt bevakningsföre-
taget har verksamhetsställen. 

 
47 § 

Återkallande av godkännande som ansvarig 
föreståndare 

Inrikesministeriet skall återkalla ett god-
kännande som ansvarig föreståndare, om be-
vakningsföretaget eller den ansvariga före-
ståndaren begär det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 2 mom. kan inrikesmi-
nisteriet i stället för att återkalla godkännan-
det ge den ansvariga föreståndaren en var-
ning, om återkallande av auktorisationen vore 
oskäligt med hänsyn till omständigheterna.  

När ett godkännande som ansvarig före-
ståndare återkallas och ansvarige förestånda-
ren får en varning skall inrikesministeriet un-
derrätta det bevakningsföretag där den ansva-
riga föreståndaren är anställd. 

47 § 

Återkallande av godkännande som ansvarig 
föreståndare 

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännan-
de som ansvarig föreståndare, om bevak-
ningsföretaget eller den ansvariga förestånda-
ren begär det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 2 mom. kan Polissty-
relsen i stället för att återkalla godkännandet 
ge den ansvariga föreståndaren en varning, 
om återkallande av auktorisationen vore 
oskäligt med hänsyn till omständigheterna.  

När ett godkännande som ansvarig före-
ståndare återkallas och ansvarige förestånda-
ren får en varning ska Polisstyrelsen under-
rätta det bevakningsföretag där den ansvariga 
föreståndaren är anställd. 

 
 

49 § 

Tillfälligt återkallande av auktorisation av 
bevakningsföretag och godkännande som an-

svarig föreståndare 

Inrikesministeriet kan tillfälligt återkalla 
auktorisationen av ett bevakningsföretag eller 
ett godkännande som ansvarig föreståndare, 
om polisen har fått kännedom om omständig-
heter vilka sannolikt leder till att auktorisa-
tionen av bevakningsföretaget eller godkän-
nandet som ansvarig föreståndare återkallas. 

Inrikesministeriets beslut att tillfälligt åter-
kalla auktorisationen av ett bevakningsföretag 
eller ett godkännande som ansvarig förestån-
dare är i kraft högst tre månader. Inrikesmini-
steriet kan förlänga beslutets giltighetstid med 
högst sex månader åt gången, om den som 
driver bevakningsföretaget, en ansvarig före-
ståndare eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten av-
sedd ansvarsperson i bevakningsföretaget 
misstänks för ett brott som sannolikt leder till 

49 §

Tillfälligt återkallande av auktorisation av 
bevakningsföretag och godkännande som an-

svarig föreståndare 

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla auk-
torisationen av ett bevakningsföretag eller ett 
godkännande som ansvarig föreståndare, om 
polisen har fått kännedom om omständighe-
ter vilka sannolikt leder till att auktorisatio-
nen av bevakningsföretaget eller godkännan-
det som ansvarig föreståndare återkallas. 

Polisstyrelsens beslut att tillfälligt återkalla 
auktorisationen av ett bevakningsföretag eller 
ett godkännande som ansvarig föreståndare 
är i kraft högst tre månader. Polisstyrelsen 
kan förlänga beslutets giltighetstid med högst 
sex månader åt gången, om den som driver 
bevakningsföretaget, en ansvarig förestånda-
re eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd an-
svarsperson i bevakningsföretaget misstänks 
för ett brott som sannolikt leder till att aukto-
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att auktorisationen av bevakningsföretaget el-
ler godkännandet som ansvarig föreståndare 
återkallas. 

När en auktorisation av ett bevakningsföre-
tag tillfälligt återkallas skall inrikesministeriet 
underrätta den polisinrättning inom vars di-
strikt bevakningsföretaget har verksamhets-
ställen samt när godkännande som ansvarig 
förståndare tillfälligt återkallas underrätta det 
bevakningsföretag där den ansvariga före-
ståndaren är anställd. 
 

risationen av bevakningsföretaget eller god-
kännandet som ansvarig föreståndare återkal-
las. 

När en auktorisation av ett bevakningsföre-
tag tillfälligt återkallas ska Polisstyrelsen un-
derrätta den polisinrättning inom vars distrikt 
bevakningsföretaget har verksamhetsställen 
samt när godkännande som ansvarig före-
ståndare tillfälligt återkallas underrätta det 
bevakningsföretag där den ansvariga före-
ståndaren är anställd. 

 
51 § 

Delegationen för säkerhetsbranschen 

Inrikesministeriet biträds av en delegation 
för säkerhetsbranschen. 

Inrikesministeriet utser delegationens med-
lemmar. De med tanke på säkerhetsbranschen 
viktigaste förvaltningsområdena samt när-
ingslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och 
konsumenterna skall vara företrädda i delega-
tionen. 
 

51 § 

Delegationen för säkerhetsbranschen 

Polisstyrelsen biträds av en delegation för 
säkerhetsbranschen. 

Polisstyrelsen utser delegationens med-
lemmar. De med tanke på säkerhetsbran-
schen viktigaste förvaltningsområdena samt 
näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och 
konsumenterna ska vara företrädda i delega-
tionen. 

 
52 § 

Delegationens uppgifter 

Delegationen för säkerhetsbranschen har i 
uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) på inrikesministeriets begäran ge utlå-
tanden som berör säkerhetsbranschen. 
 

52 § 

Delegationens uppgifter 

Delegationen för säkerhetsbranschen har i 
uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) på begäran ge utlåtanden som berör sä-
kerhetsbranschen. 

 
 

61 § 

Närmare bestämmelser 

 — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet fastställer också formulär 

för blanketter som används vid förfaranden 
enligt denna lag samt formulär för väktarkor-
tet och kortet för utförare av säkerhets-
skyddsuppgifter. 
 
 

61 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen fastställer också formulär för 

blanketter som används vid förfaranden en-
ligt denna lag samt formulär för väktarkortet 
och kortet för utförare av säkerhetsskydds-
uppgifter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20   . 
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15. 

Lag 

om ändring av tvångsmedelslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 1 kap. 6 § 1 punkten, 28 § 2 

mom., 4 kap. 17 § 2 mom., 5 a kap. 15 §, 6 kap. 3 § 4 mom. och 7 kap. 1 §, 
av dem 1 kap. 6 § 1 punkten sådan den lyder i lag 646/2003, 28 § 2 mom. sådant det lyder i 

lag 213/1995, 4 kap. 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 779/1988, 5 a kap. 15 § sådan den ly-
der i lag 366/1999 och 7 kap. 1 § sådan den lyder i lagarna 497/1995 och 195/2000, som föl-
jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap.  

Gripande, anhållande och häktning 

6 §  

Anhållningsberättigad tjänsteman 

Om anhållande beslutar en anhållningsbe-
rättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade 
tjänstemän är 

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polis-
överinspektör, polisinspektör, länspolisdirek-
tör, länspolisöverinspektör, länsöverkommis-
sarie, länskommissarie, polischef, biträdande 
polischef, länsman, vid centralkriminalpoli-
sen chefen för centralkriminalpolisen, biträ-
dande chef och byråchef, vid skyddspolisen 
chefen för skyddspolisen, biträdande chef 
som förordnats att sköta förundersöknings-
uppgifter, avdelningschef som förordnats att 
sköta förundersökningsuppgifter och överin-
spektör som förordnats att sköta förundersök-
ningsuppgifter, vid rörliga polisen chefen för 
rörliga polisen, biträdande chef och trafikpo-
lisinspektör, kriminalöverinspektör, kriminal-
inspektör, kriminalöverkommissarie, över-
kommissarie, kriminalkommissarie och 
kommissarie, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 kap.  

Gripande, anhållande och häktning 

6 §  

Anhållningsberättigad tjänsteman 

Om anhållande beslutar en anhållningsbe-
rättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade 
tjänstemän är 

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polis-
överinspektör, polisinspektör, polischef, bi-
trädande polischef, vid centralkriminalpoli-
sen chefen för centralkriminalpolisen och bi-
trädande chef, vid skyddspolisen chefen för 
skyddspolisen, biträdande chef som förord-
nats att sköta förundersökningsuppgifter, av-
delningschef som förordnats att sköta förun-
dersökningsuppgifter och överinspektör som 
förordnats att sköta förundersökningsuppgif-
ter, vid rörliga polisen chefen för rörliga po-
lisen, biträdande chef och trafikpolisinspek-
tör, kriminalöverinspektör, kriminalinspek-
tör, kriminalöverkommissarie, överkommis-
sarie, kriminalkommissarie och kommissarie, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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28 §  

Behandling av häktade, anhållna och gripna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet får meddela föreskrifter 

om behandlingen av anhållna och gripna i po-
lisens utrymmen.  
 

28 §  

Behandling av häktade, anhållna och gripna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen får meddela föreskrifter om 

behandlingen av anhållna och gripna i poli-
sens utrymmen. 

 
4 kap.  

Beslag  

17 §  

Återlämnande av beslagtaget föremål 

— — — — — — — — — — — — — —  
Är ägaren eller den som har rätt till det fö-

remål som skall återlämnas inte känd, skall 
polisen genom offentlig kungörelse uppmana 
honom att anmäla sig. Gör ingen anspråk på 
föremålet inom sex månader efter kungörel-
sen, tillfaller det staten eller, om det är hitte-
gods, upphittaren i enlighet med hittegodsla-
gen. Närmare föreskrifter om kungörelsen 
meddelas av inrikesministeriet. 
 

4 kap.  

Beslag  

17 §  

Återlämnande av beslagtaget föremål 

— — — — — — — — — — — — — —  
Är ägaren eller den som har rätt till det fö-

remål som ska återlämnas inte känd, ska po-
lisen genom offentlig kungörelse uppmana 
honom eller henne att anmäla sig. Gör ingen 
anspråk på föremålet inom sex månader efter 
kungörelsen, tillfaller det staten eller, om det 
är hittegods, upphittaren i enlighet med hitte-
godslagen. Närmare föreskrifter om kungö-
relsen meddelas av Polisstyrelsen. 
 

 
 

5 a kap. 

Teleavlyssning, teleövervakning och tek-
nisk observation 

15 § 

Tillsynsbestämmelse 

Inrikesministeriet utövar tillsyn över de åt-
gärder som avses i detta kapitel. Ministeriet 
skall årligen avge en berättelse till riksdagens 
justitieombudsman om användningen av tele-
avlyssning och teleövervakning samt teknisk 
avlyssning. Samtidigt skall också lämnas en 
redogörelse om användningen av teknisk ob-
servation i straffanstalterna. 
 

5 a kap. 

Teleavlyssning, teleövervakning och tek-
nisk observation 

15 § 

Tillsynsbestämmelse 

Polisstyrelsen utövar tillsyn över de åtgär-
der som avses i detta kapitel. Inrikesministe-
riet ska årligen avge en berättelse till riksda-
gens justitieombudsman om användningen av 
teleavlyssning och teleövervakning samt tek-
nisk avlyssning. Samtidigt ska också lämnas 
en redogörelse om användningen av teknisk 
observation i straffanstalterna. 
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6 kap.  

Andra tvångsmedel 

3 §  

Rusmedelsprov 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet utfärdar närmare anvis-

ningar om hur prov skall utföras. 
 
 

6 kap.  

Andra tvångsmedel 

3 §  

Rusmedelsprov 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen utfärdar närmare anvisningar 

om hur prov skall utföras. 

 
 

7 kap.  

Särskilda stadganden 

1 §  

Vissa tjänstemäns rätt att använda tvångsme-
del 

När inrikesministeriet med stöd av 8 § 2 
mom. polislagen (493/95) ger en viss tjäns-
teman befogenhet att göra förundersökning, 
får ministeriet samtidigt ge honom rätt att i 
den omfattning som bestäms i förordnandet 
använda tvångsmedel enligt denna lag. 
 

7 kap.  

Särskilda stadganden 

1 §  

Vissa tjänstemäns rätt att använda tvångs-
medel 

När Polisstyrelsen med stöd av 8 § 2 mom. 
i polislagen ger en viss tjänsteman befogen-
het att göra förundersökning, får Polisstyrel-
sen samtidigt ge honom eller henne rätt att i 
den omfattning som bestäms i förordnandet 
använda tvångsmedel enligt denna lag.  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20 . 

 
 

16.  

Lag 

om ändring av 14 § i förundersökningslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/1987) 14 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 203/1997, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

När inrikesministeriet med stöd av 8 § 2 
mom. polislagen (493/95) ger en viss tjäns-
teman befogenhet att göra förundersökning, 

14 §
— — — — — — — — — — — — — —  

När Polisstyrelsen med stöd av 8 § 2 mom. 
i polislagen (493/1995) ger en viss tjänste-
man befogenhet att göra förundersökning, får 
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får ministeriet samtidigt förordna honom till 
undersökningsledare. 
 

Polisstyrelsen samtidigt förordna honom el-
ler henne till undersökningsledare.  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

 
 

17. 

Lag 

om ändring av 95 och 108 a § i vägtrafiklagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 95 § 2 mom. och 108 a §, 
sådana de lyder, 95 § 2 mom. i lag 1103/2004 och 108 a § i lag 676/1990, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

95 §  

Kontroll av förares körskick 

— — — — — — — — — — — — — —  
Synförmågan får kontrolleras endast på ett 

sådant sätt och med användning av sådana 
metoder att åtgärden inte föranleder onödig 
eller oskälig olägenhet för föraren. Inrikesmi-
nisteriet ger närmare anvisningar om kontrol-
len. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

95 §  

Kontroll av förares körskick 

— — — — — — — — — — — — — —  
Synförmågan får kontrolleras endast på ett 

sådant sätt och med användning av sådana 
metoder att åtgärden inte föranleder onödig 
eller oskälig olägenhet för föraren. Polissty-
relsen ger närmare anvisningar om kontrol-
len. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
108 a §  

Närmare föreskrifter och anvisningar för po-
lisen 

Inrikesministeriet skall meddela polisen 
närmare föreskrifter och anvisningar om de 
åtgärder som enligt denna lag eller med stöd 
av den utfärdade stadganden skall vidtas av 
polisen. Ministeriet fastställer formulär för de 
blanketter som skall användas vid dessa åt-
gärder. 
 
 

108 a §  

Närmare föreskrifter och anvisningar för po-
lisen 

Polisstyrelsen ska meddela polisen närmare 
föreskrifter och anvisningar om de åtgärder 
som enligt denna lag eller med stöd av den 
utfärdade bestämmelser ska vidtas av poli-
sen. Polisstyrelsen fastställer formulär för de 
blanketter som ska användas vid dessa åtgär-
der. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20 . 
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18. 

Lag 

om ändring av 100 § i fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 100 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

100 § 

Närmare föreskrifter och anvisningar om po-
lisens verksamhet 

Inrikesministeriet kan meddela polisen när-
mare föreskrifter och anvisningar om åtgärder 
som polisen skall vidta med stöd av denna lag 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den. 

Inrikesministeriet fastställer formuläret för 
de blanketter som skall användas i samband 
med åtgärder som i denna lag och de författ-
ningar som utfärdats med stöd av den före-
skrivs för polisen, med undantag av den rap-
portblankett enligt 73 § som skall ges vid 
tekniska vägkontroller. 

 
 

100 § 

Närmare föreskrifter och anvisningar om po-
lisens verksamhet 

Polisstyrelsen kan meddela närmare före-
skrifter och anvisningar om åtgärder som po-
lisen ska vidta med stöd av denna lag och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 

 
Polisstyrelsen fastställer formuläret för de 

blanketter som ska användas i samband med 
åtgärder som i denna lag och de författningar 
som utfärdats med stöd av den föreskrivs för 
polisen, med undantag av den rapportblankett 
enligt 73 § som ska ges vid tekniska vägkon-
troller. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

 
 

19. 

Lag 

om ändring av 19 § i lagen om överlastavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/1982) 19 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 170/1006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 § 

Närmare stadganden och bestämmelser  

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet kan meddela polisen när-

19 § 

Närmare stadganden och bestämmelser  

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisstyrelsen kan meddela närmare före-
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mare föreskrifter och anvisningar om utfö-
randet av de uppgifter som hör till polisen en-
ligt denna lag och stadganden som utfärdats 
med stöd av den.  

skrifter och anvisningar om utförandet av de 
uppgifter som hör till polisen enligt denna lag 
och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
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