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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås det ändringar i po-
lisförvaltningslagen, polislagen och tvångs-
medelslagen. Enligt förslaget ska skyddspoli-
sen överföras från Polisstyrelsen och bli en 
polisenhet som är direkt underställd inrikes-
ministeriet. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2016.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2016.  

 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

1.1.1 Skyddspolisens uppgifter och omvärld  

Skyddspolisen är en riksomfattande polis-
enhet, som enligt 10 § 1 mom. i polisförvalt-
ningslagen (110/1992) har till uppgift att be-
kämpa förehavanden och brott som kan även-
tyra stats- och samhällsskicket eller rikets 
inre eller yttre säkerhet samt att utföra under-
sökning av sådana brott. Skyddspolisen ska 
även upprätthålla och utveckla en allmän be-
redskap för att förebygga verksamhet som 
äventyrar rikets säkerhet. Enligt 2 mom. i pa-
ragrafen ska Polisstyrelsen bestämma närma-
re vilka kategorier av ärenden som ska un-
dersökas av skyddspolisen. 

Enligt 8 § i polisförvaltningsförordningen 
(158/1996) ska skyddspolisen, för att fullgöra 
sina uppgifter i enlighet med de allmänna 
grunder som fastställts av ministeriet, medde-
la myndigheter och samfund sådana anvis-
ningar, råd och upplysningar som behövs för 
upprätthållande av statens säkerhet eller för 
att förhindra att den kränks.  

Polisstyrelsen har med stöd av 10 § 2 mom. 
i polisförvaltningslagen utfärdat en föreskrift 
om skyddspolisens uppgifter och samarbete 
med andra polisenheter.  Enligt föreskriften 
är skyddspolisens huvuduppgifter att bekäm-
pa, förebygga och avslöja terrorism och olag-
lig underrättelseverksamhet. Dessutom ska 
skyddspolisen enligt föreskriften bekämpa, 
förebygga och avslöja olaglig aktivism med 
anknytning till statens inre säkerhet, samar-
beta med olika myndigheter för att förhindra 
spridning av massförstörelsevapen, ta fram 
hotbedömningar i samband med statsbesök 
och stora konferenser och delta i säkerhets-
planeringen för besöken och mötena. 
Skyddspolisen ger vid behov utlåtanden 
inom sitt ansvarsområde till olika myndighe-
ter i frågor där de har beslutanderätt. I enlig-
het med sin uppgift bedriver skyddspolisen 
fortlöpande säkerhetsunderrättelseverksam-
het inom sitt ansvarsområde och upprätthål-
ler en nationell och internationell lägesbild 

utifrån denna samt rapporterar om lägesbil-
derna till statsledningen och säkerhetsmyn-
digheterna. Skyddspolisens uppdrag är hu-
vudsakligen av förebyggande art. 

Skyddspolisens uppgifter och verksamhet 
avviker från den övriga polisens. I samband 
med den tredje fasen av omstruktureringen 
av polisförvaltningen konstaterades det att 
skyddspolisens operativa uppgifter inte över-
lappar den övriga polisens och att gränsytor-
na mot övriga polisenheter har fastställts 
(Huvudsakliga riktlinjer för omstrukturering-
en av polisförvaltningen Pora III, projektar-
betsgruppens förslag, inrikesministeriets pub-
likation 34/2012, s. 102, på finska.) 

I skyddspolisens verksamhet betonas ett 
underrättelseorienterade arbetssätt. För att 
genomföra de uppgifter som skyddspolisen 
har enligt lag krävs det att skyddspolisen ak-
tivt och på bred bas följer upp Finlands sä-
kerhetspolitiska omvärld och inhämtar in-
formation proaktivt. Skyddspolisen ska pro-
ducera analyserad information som är nöd-
vändig för förebyggandet av hoten mot sta-
tens centrala säkerhetsintressen. Den har be-
fogenheter att utreda brott inom sitt ansvars-
område, även om detta inte är skyddspolisens 
viktigaste uppgift. För att upptäcka och av-
värja hoten mot statens säkerhet bedriver 
skyddspolisen säkerhetsunderrättelseverk-
samhet, där den i enlighet med det aktuella 
uppdraget inhämtar behövlig information, 
ordnar den så att den blir användbar, analyse-
rar den och rapporterar om den eller vidtar 
andra nödvändiga åtgärder. Informationen 
fås från öppna källor, genom operativ verk-
samhet, av nationella samarbetspartner och 
av utländska säkerhets- och underrättelse-
myndigheter. Bestämmelser om hemliga me-
toder att skaffa information och tvångsmedel 
som skyddspolisen förfogar över i hemlandet 
finns i polislagen (872/2011) och i tvångs-
medelslagen (806/2011). Inga bestämmelser 
om inhämtande av information i utlandet har 
utfärdats. 

Ett viktigt fokusområde för skyddspolisens 
operativa verksamhet är främmande staters 
verksamhet, som till många delar åtnjuter 
immunitet enligt internationell rätt och därför 
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inte kan behandlas i en straffprocess. Hur 
uppgifterna sköts står ofta i direkt samband 
med relationerna mellan berörda stater.  

De senaste tidernas internationella konflik-
ter, där terroristhandlingar har fått en marke-
rad betydelse, har accentuerat skyddspolisens 
roll när det gäller insamling av information, 
analys och produktion av lägesinformation 
om våldsinriktad radikalisering och terrorist-
handlingar för säkerhetsmyndigheterna och 
statsledningen.  

För att fullgöra sin uppgift producerar 
skyddspolisen strategisk information om oli-
ka fenomen och om omvärlden för säker-
hetsmyndigheterna och som underlag för den 
högsta statsledningens säkerhetspolitiska be-
slutsfattande. De förväntningar som ställs på 
informationsanskaffningen, analysverksam-
heten och rapporteringen har vuxit under 
2000-talet. När hoten mot samhällets säker-
het blir allt mera komplexa och internationel-
la behövs information av allt högre kavalitet 
som stöd för beslutsfattandet.  

De särskilda behoven av sekretess och 
skyddspolisens underrättelsesamarbete med 
utländska säkerhets- och underrättelsetjänster 
medför administrativa krav som avviker från 
dem som ställs på det övriga polisväsendet. 
Skyddspolisen har ett informationssystem 
som funktionellt är skilt från polisens övriga 
informationssystem. Bestämmelser om sy-
stemet finns det i 5 § i lagen om behandling 
av personuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003). I 24 § 1 mom. 9 punkten i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) föreskrivs det om sekretess för 
skyddspolisens handlingar som gäller statens 
säkerhet. Sekretesstiden för handlingarna är 
undantagsvis 60 år (statsrådets beslut 
1049/401/81). 

Bakgrunden till de förändringar som har 
skett i den omvärld där skyddspolisen funge-
rar är att hoten mot den inre säkerheten och 
statens säkerhet och de fenomen som är för-
knippade med dessa hot i allt snabbare takt 
har blivit internationella och teknikbaserade. 
Gränserna mellan den inre och den yttre sä-
kerheten har blivit diffusare, och den yttre 
dimensionen av den inre säkerheten har ac-
centuerats. Den nationella och internationella 
omgivningen blir allt tätare sammanflätade 
såväl genom säkerhetshoten som genom or-

ganiseringen av säkerhetssamarbetet. Det har 
blivit lättare för både personer och medde-
landen att passera statsgränserna. De allvarli-
gaste hoten inom skyddspolisens ansvarsom-
råde har nuförtiden nästan utan undantag sitt 
ursprung utomlands eller så har de i större ut-
sträckning än tidigare kopplingar till utlan-
det. En ensam stat kan inte i alla situationer 
avvärja hot riktade mot sig enbart genom 
egna åtgärder. Genom förändringen accentu-
eras också behovet av internationellt under-
rättelse- och säkerhetssamarbete och den 
operativa och strategiska information som 
samarbetet ger. Den operativa och strategiska 
internationella meddelandetrafiken på områ-
det har nästan fyrfaldigats sedan början av 
2000-talet. 
 
1.1.2 Skyddspolisens ställning i förvaltningen  

Enligt 1 § 1 mom. i polisförvaltningslagen 
ansvarar inrikesministeriet för styrningen och 
övervakningen av polisens verksamhetsom-
råde och för sådana uppgifter inom polisens 
verksamhetsområde som det föreskrivs sär-
skilt att ankommer på ministeriet. Central-
förvaltningsmyndighet under ministeriet är 
Polisstyrelsen, som är polisens högsta led-
ning.  Enligt 2 mom. i paragrafen är de riks-
omfattande enheterna under Polisstyrelsen 
centralkriminalpolisen, skyddspolisen och 
Polisyrkeshögskolan. Polisenheter är Polis-
styrelsen och enheterna under den. 

Bestämmelser om Polisstyrelsens uppgifter 
som polisens högsta ledning finns i 4 § 2 
mom. i polisförvaltningslagen. Enligt mo-
mentet ska Polisstyrelsen, i enlighet med in-
rikesministeriets styrning, planera, utveckla, 
leda och övervaka polisverksamheten och 
dess stödfunktioner, se till att den medbor-
garservice som hör samman med polisens 
uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning 
och är av samma kvalitet i hela landet, beslu-
ta om samarbetet mellan polisenheterna samt 
ansvara för resultatstyrningen av polisenhe-
terna och se till att resurser riktas till dem. 
Polisstyrelsen planerar, utvecklar, leder och 
övervakar också skyddspolisens verksamhet, 
beslutar om dess samarbete med andra polis-
enheter, ansvarar för resultatstyrningen av 
dess verksamhet och ser till att till den tillde-
las resurser. Till det övervakningsuppdrag 
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som Polisstyrelsen åläggs i bestämmelsen 
hör bland annat laglighetskontrollen av 
skyddspolisens verksamhet. Enligt bestäm-
melsen ska Polisstyrelsen också sköta ut-
vecklingen, ledningen och samordningen av 
polisens, inklusive skyddspolisens, interna-
tionella verksamhet, vilket inbegriper bland 
annat organiseringen av det internationella 
samarbetet, styrning och utveckling av sam-
arbetsrelationerna i samband med detta samt 
att bestämma vilka uppgifter de polisenheter 
som medverkar till samarbetet ska sköta. 

Enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltningsför-
ordningen bestäms det närmare om hur Polis-
styrelsen leder polisenheterna, bland dem 
skyddspolisen, i reglementet för Polisstyrel-
sen. Enligt 8 § 2 mom. i förordningen ska 
Polisstyrelsen fastställa verksamhetsområde-
na för skyddspolisens resultatenheter. 

Skyddspolisen ska enligt 4 a § i polisför-
valtningslagen underrätta inrikesministern 
och polisöverdirektören om sådana angelä-
genheter i skyddspolisens uppgifter som är 
av samhällelig betydelse. Skyddspolisen 
lämnar dessutom information direkt till repu-
blikens president, statsministern och utri-
kesministern med beaktande av deras lagfäs-
ta uppgifter i utrikes- och säkerhetspolitiken. 
Skyddspolisen informerar även grundlags-, 
utrikes- och förvaltningsutskottet om säker-
hetsläget och om sin verksamhet vid regel-
bundna frågestunder. Dessutom ska skydds-
polisen enligt 8 § i polisförordningen lämna 
information även till andra myndigheter och 
samfund om det är nödvändigt för upprätthål-
lande av statens säkerhet eller för att förhind-
ra att den kränks. Bestämmelser om utläm-
nande av information trots tystnadsplikt finns 
i 7 kap. 2 § i polislagen. 

Polisens förvaltning har omstrukturerats i 
tre faser. Reformerna har likväl inte ändrat 
skyddspolisens huvuduppgifter som beskri-
vits ovan. Styrnings- och ledningsmodellen 
för polisen ändrades till en tvåstegsmodell 
genom en lagändring (497/2009) som trädde 
i kraft den 1 januari 2010. I den andra fasen 
av omstruktureringen ombildades skyddspo-
lisen från en myndighet underställd inrikes-
ministeriet, styrd av polisens högsta ledning 
som var placerad vid inrikesministeriets po-
lisavdelning, till en enhet underställd Polis-
styrelsen. Likväl förblev skyddspolisens täm-

ligen självständiga ställning i förhållande till 
intressentgrupperna i praktiken oförändrad, 
eftersom skyddspolisen inom sitt eget an-
svarsområde samarbetar direkt med statens 
hösta ledning, ministerierna och myndighe-
terna samt den privata sektorn. 
 
1.2 Utvecklingen internationellt 

1.2.1 Lagstiftningen i vissa länder 

Sverige 
 

Sverige håller som bäst på med att reforme-
ra Säkerhetspolisens (nedan SÄPO) organisa-
toriska ställning. Genom reformen överförs 
SÄPO från Rikspolisstyrelsen (nedan RPS) 
och blir direkt underställd justitiedeparte-
mentet. Fram till slutet av 2014 kommer 
SÄPO att vara underställd Rikspolisstyrel-
sen. SÄPO:s nuvarande organisatoriska ställ-
ning medför att RPS:s högsta chef, rikspolis-
chefen, i en del frågor har haft direkt beslu-
tanderätt gentemot SÄPO.  Enligt förord-
ningen om SÄPO:s verksamhet (Förordning 
(2002:1050) med instruktion för Säkerhets-
polisen) ska frågor på Säkerhetspolisens om-
råde som på ett väsentligt sätt påverkar andra 
delar av polisväsendet avgöras av rikspolis-
chefen. Rikspolischefen får också i övrigt be-
sluta i ett annat ärende på SÄPO:s område, 
om det finns särskilda skäl. Säkerhetspolis-
chefen ska hålla rikspolischefen informerad 
om SÄPO:s verksamhet. 

Under 2000-talet har rikspolischefen nyttjat 
sin formella beslutanderätt på SÄPO:s områ-
de endast två gånger. Enhetens verksamhet 
styrs i praktiken av Sveriges regering genom 
förordningar, strategiska riktlinjer och beslut. 
SÄPO:s faktiska självsjälvständighet i rela-
tion till RPS accentueras av att enheten trots 
att den lyder under RPS har en egen general-
direktör, ett eget anslag och en egen instruk-
tion på förordningsnivå. Dessutom är SÄPO 
skyldigt att direkt underrätta Regeringskans-
liet om händelser och förändrade förhållan-
den som kan ha betydelse för Sveriges säker-
hetspolitik eller av annan anledning bör 
komma till regeringens kännedom.  

Behovet av en omorganisering av den 
svenska polisen har utretts av en parlamenta-
risk kommitté som publicerade sitt betänkan-
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de 2012 (SOU 2012:13). Enligt betänkandet 
är det för närvarande oklart om de strategier, 
policys och anvisningar som RPS ger polis-
väsendet även gäller SÄPO. Enligt kommit-
tén kan oklarheter i beslutanderätten, an-
svarsförhållandena och ledningssystemet i 
värsta fall leda till att verksamheten försvåras 
i samband med en nationell kris. SÄPO:s nu-
varande administrativa ställning gör det inte 
heller möjligt att anpassa organisationen 
flexibelt vid förändringar i omvärlden. Enligt 
kommittén har SÄPO:s verksamhet få berör-
ingspunkter med övrig polisverksamhet. I be-
tänkandet föreslog kommittén att SÄPO 
skulle ombildas till en egen myndighet. En-
ligt kommitténs förslag ska den svenska poli-
sen i framtiden bestå av två enheter: Polis-
myndigheten, som uppstår genom en om-
bildning av RPS, och SÄPO. Förslaget gäl-
lande SÄPO:s ställning uppdaterades och de 
lagstiftningslösningar som krävs för genom-
förandet preciserades senare i ett betänkande 
(SOU 2012:77). 

En organisatorisk förändring, som till sitt 
innehåll motsvarar kommitténs förslag, trä-
der i kraft vid ingången av 2015 (Polisför-
ordning (2014:1104), Förordning 
(2014:1103) med instruktion för Säkerhets-
polisen, Förordning (2014:1102) med in-
struktion för Polismyndigheten). 
 
Norge 
 

Den norska polisens underrättelsetjänst 
(Politiets sikkerhetstjeneste, nedan PST) är 
en riksomfattande polisenhet som är direkt 
underställd justitieministeriet (Justis- og be-
redskapsdepartementet). PST:s instruktion 
(Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste, 
FOR-2005-08-19-920) ålägger PST att un-
derrätta justitieministeriet om alla betydande 
händelser och utvecklingstrender på sitt om-
råde. 

PST är inte underställd den norska polissty-
relsen (Polisdirektoratet), men dess verksam-
het finansieras under samma budgetmoment 
som den övriga polisverksamheten. Utöver 
centralenheten i Oslo består PST av 26 regi-
onkontor. Administrativt är regionkontoren 
inte underställda PST:s centralenhet, utan de 
lyder under chefen för det polisdistrikt där de 

verkar. Polischeferna beviljar största delen av 
anslagen till regionkontoren.   

Den så kallade Traavik-kommittén (Traa-
vik-utvalget), som tillsattes av det norska ju-
stitieministeriet efter terrorattackerna i juli 
2011, publicerade november 2012 ett betän-
kande där den föreslår ändringar i PST:s led-
ningssystem. Kommittén konstaterade att den 
styrning av PST som justitieministeriet ut-
övar nuförtiden närmast begränsar sig till 
laglighetsövervakning och budget- och resul-
tatstyrning, när den i stället borde vara inrik-
tad på långsiktig strategisk utveckling. 
Kommittén rekommenderar att PST även i 
fortsättningen ska vara underställd justitie-
ministeriet, men föreslår samtidigt att ett sär-
skilt moment för PST:s verksamhet ska tas in 
i statsbudgeten. När det gäller regionkonto-
ren föreslår kommittén att de ställs under 
PST:s chef, även i fråga om budgetmakten. 
 
Danmark 
 

Den danska polisens underrättelsetjänst 
(Politiets efterretningstjeneste, nedan PET) är 
administrativt en avdelning inom den danska 
polisstyrelsen (Rigspolitiet). Emellertid har 
polisöverdirektören som leder polisstyrelsen i 
praktiken ingen beslutanderätt över PET, 
utan PET:s chef ansvarar för verksamheten 
direkt inför justitieministeriet. PET:s chef är 
skyldig att ständigt hålla justitieministern 
underrättad om alla omständigheter som har 
betydelse med hänsyn till rikets säkerhet och 
PET:s verksamhet. 
 
Estland  
 

Den estniska säkerhetspolisen (Kaitsepolit-
seiamet, nedan KAPO) är en självständig sä-
kerhetsmyndighet underställd det estniska in-
rikesministeriet. Motsvarande organisatoris-
ka ställning under ministeriet har den estnis-
ka polis- och gränsbevakningsstyrelsen (Po-
litsei- ja Piirivalveamet) och räddningsvä-
sendet (Päästeamet). KAPO:s chef rapporte-
rar om myndighetens verksamhet direkt till 
inrikesministeriet och dessutom två gånger 
om året skilt till statsrådet. 

KAPO:s och Estlands civilunderrättelse-
tjänsts (Teabeamet) verksamhet och den stra-
tegiska styrningen av den regleras i en lag 



 RP 346/2014 rd  
  

 

7 

om säkerhetsmyndigheter (Julgeolekuasutus-
te seadus) från 2001. Säkerhetsmyndigheter-
nas verksamhet samordnas av regeringens 
säkerhetskommitté. Ordförande för säker-
hetskommittén är statsministern medan justi-
tieministern, försvarsministern, finansminis-
tern, inrikesministern och utrikesministern är 
de övriga medlemmarna. Kommitténs upp-
gift är att analysera och bedöma statens sä-
kerhetsläge, fatta beslut som gäller behovet 
av information som rör statens säkerhet och 
sköta andra lagfästa uppgifter och uppgifter 
som regeringen har ålagt den. 
I Estland beslutar statsrådet årligen om en 
plan för inhämtande och analys av informa-
tion som rör statens säkerhet. I planen fast-
ställs och prioriteras bland annat ämnesom-
rådena för den information som KAPO ska 
skaffa. 
 
Nederländerna 
 

Nederländerna har inte organiserat den 
verksamhet som ska upprätthålla rikets sä-
kerhet enligt modellen med en säkerhetspo-
lis, utan uppgiften sköts av en allmän under-
rättelse- och säkerhetstjänst (Algemene In-
lichtingen- en Veiligheidsdienst, nedan 
AIVD) som är en civil myndighet. Som 
namnet säger fungerar AIVD både som en 
underrättelsetjänst i utrikesfrågor och som en 
säkerhetstjänst i hemlandet. Eftersom AIVD 
inte är en polisenhet har den inga polisbefo-
genheter och inga uppgifter inom brottsut-
redningen. Bestämmelser om dess uppgifter 
och befogenheter finns i en särskild lag (Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2002). Utöver AIVD reglerar lagen även den 
militära underrättelse- och säkerhetstjänstens 
(Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, 
MIVD) verksamhet. 

AIVD styrs av inrikesministern. Ministern 
har rätt att utfärda preciserande bestämmelser 
om AIVD:s organisation, arbetsmetoder och 
ledning. Inrikesministern överlägger regel-
bundet med försvarsministern, som styr 
MIVD:s verksamhet, om de policys som till-
lämpas på underrättelse- och säkerhetstjäns-
ter och hur de ska samordnas. I överlägg-
ningarna deltar från regeringens sida en ko-
ordinator, som är underställd premiärminis-
tern, ministern för allmänna ärenden och öv-

riga ministrar. Koordinatorn är skyldig att 
rapportera till sina uppdragsgivare och har 
obegränsad rätt att få information om under-
rättelse- och säkerhetstjänsternas verksamhet. 
 
 
1.3 Bedömning av nuläget 

1.3.1 Omstruktureringen av polisförvaltning-
en 2010 

Polisens centralförvaltning omstrukturera-
des vid ingången av år 2010, då en ny två-
stegsmodell för styrningen och ledningen av 
polisen infördes. Uppgiften att leda och styra 
polisverksamheten och ansvara för resultat-
styrningen av polisinrättningarna och poli-
sens riksomfattande enheter överfördes till en 
nygrundad centralförvaltningsmyndighet för 
polisen kallad Polisstyrelsen. Polisstyrelsen 
bildades av polisens länsledning och en del 
av inrikesministeriets polisavdelning. I och 
med att inrikesministeriets polisavdelnings 
uppgift som högsta ledning för polisen över-
fördes till Polisstyrelsen, skildes inrikesmini-
steriets uppgifter inom styrningen och över-
vakningen från den operativa ledningen av 
polisverksamheten. Efter reformen har inri-
kesministeriet ansvarat för den strategiska 
styrningen av polisväsendet, för tryggandet 
av verksamhetsförutsättningarna, för bered-
ningen av lagar och andra författningar och 
för det internationella samarbetet. 

Inrättandet av Polisstyrelsen hade nära 
samband med projektet för att förnya region-
förvaltningen, och ett av de centrala målen 
var att göra polisens förvaltningsstruktur läg-
re genom att avskaffa den förvaltning på 
länsnivå som styrde den regionala polisverk-
samheten. Som en följd av reformen över-
gick skyddspolisen från att ha varit under-
ställd inrikesministeriet till att vara under-
ställd Polisstyrelsen, vilket innebar att den 
flyttades ett steg längre bort från ministeriets 
strategiska ledning och styrning. Skyddspoli-
sens uppgifter ändrades inte. 
 
1.3.2 Den operativa styrningen av skyddspo-
lisen 

I styrning som Polisstyrelsen utövar ligger 
tyngdpunkten på den operativa ledningen och 
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styrningen av traditionell polisverksamhet.  
Skyddspolisens uppgifter och verksamhet har 
särskilda drag som medför att verksamheten 
inte kan styras operativt eller bedömas ut-
ifrån samma kriterier som den övriga polis-
verksamheten. Av karaktären hos skyddspo-
lisens uppgifter och verksamhet följer att be-
hovet att styra den operativa verksamheten 
och att samordna den med andra polisenheter 
är mindre. Däremot accentueras vikten av 
laglighetsövervakningen av verksamheten. 
Den nuvarande förvaltningsmodellen, där 
skyddspolisen har placerats längre från mini-
steriet som svarar för den strategiska och po-
litiska styrningen, inverkar också på den stra-
tegiska styrningen av enheten. 

Till de viktigaste mottagarna av den analy-
serade information om säkerhetsläget som 
skyddspolisen producerar hör säkerhetsmyn-
digheterna och den högsta statsledningen. 
Skyddspolisens viktigaste uppgift på detta 
område är att ge den finska statsledningen 
och de finska säkerhetsmyndigheternas stöd 
för beslutsfattandet i situationer där stats-
skicket och samhällsordningen eller rikets 
inre och yttre säkerhet är hotade. När säker-
hetsläget i omvärlden har blivit allt mera 
komplext har statsledningens och säkerhets-
myndigheternas behov och förväntningar i 
fråga om skyddspolisens anskaffning och 
produktion av information ökat kraftigt. I po-
lisens nuvarande förvaltningsstruktur innebär 
skyddspolisens organisatoriska ställning att 
ordnandet av informationsanskaffningen och 
informationsproduktionen har fjärmats från 
dem som fattar de försvarspolitiska besluten. 
 
1.3.3 Resultatstyrningen och tilldelningen av 
resurser 

Vid sidan av den operativa styrningen an-
svarar polisstyrelsen för resultatstyrningen av 
skyddspolisen och för tilldelningen av resur-
ser till skyddspolisen. Fastän skyddspolisens 
omvärld och uppgifter skiljer sig från den öv-
riga polisens, prövas tilldelningen av resurser 
för dess verksamhet i samband med den all-
männa resurstilldelningen. Förändringarna i 
polisens omvärld har varit stora och snabba, 
och de har också för skyddspolisen fört med 
sig ett behov av ökade resurser. I skyddspoli-
sens perspektiv har man inte genom interna 

åtgärder inom polisförvaltningen och genom 
att rikta resurserna i tillräcklig grad kunnat 
svara på det behov av ökade resurser och de 
särskilda behov som förändringarna i om-
världen har medfört. Skyddspolisens budget 
utgör 2—3 procent av polisens hela budget, 
och dess 220 arbetstagare utgör procentuellt 
en lika stor del av polisens hela personal. 
 
2  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

2.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att organisera 
styrningen av skyddspolisen på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. När skyddspolisen 
ställs direkt under inrikesministeriet, stöds 
skötseln av skyddspolisens specialuppgifter, 
stärks den politiska ledningens strategiska 
styrning av skyddspolisen och stöds öppen-
heten i skyddspolisens verksamhet. Avsikten 
är också att göra skyddspolisens ställning 
klarare både inom det finska myndighetsfäl-
tet och i det allt viktigare internationella 
samarbetet mellan säkerhets- och underrättel-
setjänster. En överföring av skyddspolisen 
som gör den direkt underställd det ministeri-
um som ansvarar för rikets inre säkerhet står 
också i samklang med myndighetssektorns 
utveckling i de övriga medlemsstaterna i Eu-
ropeiska unionen. 

Den föreslagna ändringen av skyddspoli-
sens ställning i förvaltningen minskar av-
ståndet till dem som fattar de säkerhetspoli-
tiska besluten och gör skyddspolisens direkta 
samarbets- och rapporteringsförhållanden 
klarare. Målet är att öka statsledningens möj-
ligheter att påverka inriktningen av skydds-
polisens informationsanskaffning och där-
igenom förbättra skyddspolisens förmåga att 
producera sådan information som gagnar 
Finlands inre säkerhet och det utrikes- och 
säkerhetspolitiska beslutsfattandet.  

Målet att förbättra skyddspolisens förmåga 
att betjäna statsledningen är nära knutet till 
frågan om att bilda en permanent styr- och 
samordningsmekanism på ministerienivå för 
att bestämma inriktningen av skyddspolisens 
informationsanskaffning. Arbetsgruppen för 
utredning av skyddspolisens administrativa 
ställning, resultatstyrning samt utveckling av 
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övervakningen föreslog i sin slutrapport (in-
rikesministeriets publikation 28/2014) som 
publicerades den 24 september 2014 att en 
sådan mekanism ska inrättas. Enligt förslaget 
ska prioriteter för skyddspolisens informa-
tionsanskaffning uppställas årligen under led-
ning av det ministerium som styr myndighe-
tens verksamhet.  Innan prioriteterna fast-
ställs bör de genomgå en förberedande och 
samordnande behandling i t.ex. statsrådets 
utrikes- och säkerhetspolitiska ministerut-
skott. Dessutom ska en redogörelse om dem 
ges till de behöriga riksdagsutskotten. Ge-
nomförandet av mekanismen har inte ansetts 
förutsätta författningsändringar på lagnivå. 
Skapandet av en mekanism för uppställande 
av prioriteter för informationsanskaffningen 
står i samklang med målet att stärka den stra-
tegiska och politiska styrningen av skyddspo-
lisen och stöder detta mål. För att mekanis-
men ska fungera så väl som möjligt och för 
att säkerställa en konsekvent styrning är det 
motiverat att ställa skyddspolisen under inri-
kesministeriet. 

Den parlamentariska övervakning av 
skyddspolisen som sker tack vare den rätt till 
information som riksdagens förvaltnings-, ut-
rikes- och grundlagsutskott har, avviker re-
dan nu klart från den parlamentariska över-
vakningen av den övriga polisverksamheten. 
Om skyddspolisens organisatoriska ställning 
ändras enligt förslaget, förbättras möjlighe-
terna till fortsatt utveckling av den parlamen-
tariska övervakningen av myndighetens 
verksamhet. Förslaget skapar även goda för-
utsättningar för en eventuell vidareutveckling 
av den interna laglighetsövervakningen. 
Om lagförslagen genomförs, förs skyddspoli-
sens omkostnader över från momentet för po-
lisens omkostnader till ett eget moment. På 
så sätt blir det lättare att beakta och pröva 
skyddspolisens resursbehov, som avviker den 
övriga polisens. Förutsättningarna för att be-
döma verksamhetens resultat blir också bätt-
re. 
 
 
 
2.2 Alternativ för genomförandet 

Skyddspolisens administrativa ställning, 
resultatstyrningen av skyddspolisen och ut-

vecklingen av övervakningen av den har ut-
retts av en arbetsgrupp. I sin slutrapport iden-
tifierade arbetsgruppen tre alternativa model-
ler, vars funktionsduglighet och ändamålsen-
lighet arbetsgruppen bedömde ur olika syn-
vinklar.  Alternativen var följande: 

a) skyddspolisen som en polisenhet som är 
underställd Polisstyrelsen  

b) skyddspolisen som en polisenhet eller 
annan enhet under inrikesministeriet 

b1) polisenhet med polisbefogenheter  
b2) annan enhet än en polisenhet men med 

särskilt föreskrivna befogenheter för under-
rättelse 

c) skyddspolisen som en enhet under något 
annat ministerium (eller del av statsrådet), 
t.ex. statsrådets kansli.  
 
 
 
 
 
2.3 De viktigaste förslagen 

Det föreslås att skyddspolisen administra-
tivt inte längre ska lyda under Polisstyrelsen 
utan bli direkt underställd inrikesministeriet. 
Enligt förslaget ska skyddspolisen förbli en 
polisenhet. Inrikesministeriet ska framöver 
svara för styrningen av skyddspolisens verk-
samhet på motsvarande sätt som Polisstyrel-
sen i dag samt för resultat- och resursstyr-
ningen och laglighetsövervakningen av 
skyddspolisen.  

Ministerierna, som enligt 68 § 1 mom. i 
grundlagen ska svara för att förvaltningen 
fungerar som sig bör inom sina ansvarsområ-
den, får utfärda förvaltningsinterna föreläg-
ganden inom sina ansvarsområden utan ut-
tryckligt bemyndigande i lag. Dessutom får 
en myndighet inom ramen för sitt lagfästa 
uppdrag ge anvisningar också utan särskilt 
bemyndigande (t.ex. GrUU 30/2005 rd, s. 
6/II, GrUU 20/2004 rd, s. 4/I, GrUU 17/2004 
rd, s. 4/I, GrUU 6/2003 rd, s. 4/I). I fortsätt-
ningen ska skyddspolisen själv sköta upp-
rätthållandet av detaljerade förvaltningsinter-
na operativa anvisningar och föreskrifter. 

I samband med att resultat- och resursstyr-
ningen överförs till inrikesministeriet skiljs 
skyddspolisens omkostnader i statsbudgeten 
från polisväsendets övriga omkostnader. In-
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rikesministeriets preliminära resultatmål för 
skyddspolisen ska anges i statsbudgeten. 

Till följd av reformen överförs alla uppgif-
ter med anknytning till laglighetsövervak-
ningen av skyddspolisen till inrikesministeri-
et. Det här möjliggör en specialisering på 
laglighetsövervakningen av skyddspolisens 
särskilda ansvarsområde. På så sätt skapas 
goda betingelser för en effektivisering av lag-
lighetsövervakningen. 

För att en effektiv styrning av skyddspoli-
sen ska kunna säkerställas, överförs befogen-
heterna i fråga om styrningen av verksamhe-
ten från Polisstyrelsen till inrikesministeriet. 
Det föreslås att också uppgiften att besluta 
om vilka kategorier av ärenden som ska un-
dersökas av skyddspolisen ska överföras från 
Polisstyrelsen till inrikesministeriet. Efter-
som ett föreläggande om vilka ärendekatego-
rier ska undersökas av skyddspolisen kan få 
följder även för de polisenheter som är un-
derställda Polisstyrelsen, föreslås en be-
stämmelse enligt vilken inrikesministeriet 
ska höra Polisstyrelsen innan föreläggandet 
utfärdas. 

I propositionen föreslås det också att beslu-
tanderätten i fråga om samverkan, samarbete 
och undersökningsarrangemang mellan 
skyddspolisen och andra polisenheter över-
förs till inrikesministeriet. Enligt förslaget 
ska ministeriet höra Polisstyrelsen före beslut 
om samverkan, samarbete och undersök-
ningsarrangemang.  

Skyddspolisens skyldighet att underrätta 
inrikesministeriet om förvaltningsinterna 
ärenden ska enligt förslaget ha samma inne-
håll som den nuvarande skyldigheten att un-
derrätta Polisstyrelsen. Inrikesministeriet ska 
ha rätt att överta avgörandet i ett förvalt-
ningsinternt ärende som gäller skyddspolisen 
på ett sätt som motsvarar Polisstyrelsens rätt 
att överta avgörandet i ärenden som gäller 
dess underlydande enheter. Eftersom Polis-
styrelsens och skyddspolisens hierarkiska 
förhållande avskaffas, föreslås för tydlighe-
tens skull en bestämmelse enligt vilken mini-
steriet som styr verksamheten även i enskilda 
fall i sista hand ska få bestämma vid en för-
valtningsintern problemsituation som gäller 
samarbetet eller arbetsfördelningen mellan 
skyddspolisen och en annan polisenhet.  
 

3  Proposit ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser och per-
sonalkonsekvenser  

Om propositionen genomförs ökar inri-
kesministeriets arbetsbörda när resultat- och 
budgetstyrningen, verksamhetsstyrningen 
och laglighetsövervakningen av skyddspoli-
sen åläggs ministeriet. Däremot minskar Po-
lisstyrelsens arbetsbörda på dessa områden. 

Framöver ska inrikesministeriet sköta den 
strategiska och politiska styrningen, plane-
ringen och utvecklingen av skyddspolisens 
verksamhet samt beslutsfattandet om samar-
betet mellan skyddspolisen och övriga polis-
enheter. Det här betyder bland annat att mini-
steriet får fler uppgifter som gäller underhåll 
och utfärdande av föreskrifter. Inrikesmini-
steriet ska enligt förslaget svara för resultat-
styrningen av skyddspolisen och tilldelning-
en av resurser för dess verksamhet. Ministe-
riet får en central roll när det gäller att fast-
ställa skyddspolisens strategier och informa-
tionsanskaffnings- och resultatmål och när 
det gäller tillsynen över att de genomförs. 
Enligt förslaget ska ministeriet också svara 
för den strategiska utvecklingen, styrningen 
och samordningen av skyddspolisens interna-
tionella verksamhet. Detta ökar bland annat 
ministeriets beredningsuppgifter när det gäll-
er placering av kontaktpersoner i samband 
med internationella avtal.  

De föreslagna lagändringarna gör det även 
möjligt att utveckla tillsynen över lagligheten 
i skyddspolisens verksamhet. Den systema-
tiska, täckande och fortlöpande tillsyn som 
ministeriet utövar ska i fortsättningen omfat-
ta hela den förvaltningsinterna laglighets-
övervakningen av skyddspolisen. Det här le-
der till att ministeriet får fler uppgifter i sam-
band med utredningar, kontroller, utlåtanden, 
utbildning och rapportering med anknytning 
till övervakningen av skyddspolisens verk-
samhet. Lagändringarna leder till att laglig-
hetsövervakningen av skyddspolisens opera-
tiva verksamhet får ökad vikt i jämförelse 
med övrig laglighetsövervakning vid inri-
kesministeriet. Detta gäller särskilt övervak-
ningen av användningen av hemliga tvångs-
medel och hemliga metoder för inhämtande 
av information och övervakningen av denna 
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användning inom skyddspolisen. Med en 
fortlöpande laglighetsövervakning avses att 
den ska genomföras förutseende, i realtid och 
retroaktivt. 

De styr- och övervakningsuppgifter som 
inrikesministeriet har enligt förslaget beräk-
nas medföra ett ökat resursbehov motsvaran-
de 2—4 årsverken, som enligt förslaget ska 
täckas genom överföring av resurser från 
budgetmomentet för polisväsendet. Skydds-
polisens omkostnader ska enligt förslaget av-
skiljas från de övriga utgifterna för polisvä-
sendet i statsbudgeten. För skyddspolisens 
verksamhet ska det tas in ett moment, där in-
rikesministeriets preliminära resultatmål för 
skyddspolisen anges. Skyddspolisens om-
kostnader ska överföras från momentet för 
polisväsendets omkostnader. 
 
 
 
3.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Om förslagen genomförs, effektiviseras 
skötseln av skyddspolisens specialuppgifter; 
stärks den strategiska och politiska styrning-
en av verksamheten; förkortas avståndet mel-
lan skyddspolisen och de säkerhetspolitiska 
beslutsfattarna i förvaltningshänseende; får 
enheten en klarare ställning såväl i det natio-
nella som i det internationella samarbetet. 
Det gör det också möjligt att vidareutveckla 
skyddspolisens verksamhet och tillsynen 
över den på ett ändamålsenligt sätt. 

Eftersom det inte finns något överlapp mel-
lan skyddspolisens uppgifter och den övriga 
polisens, och eftersom skyddspolisen enligt 
propositionen förblir en enhet med polisbe-
fogenheter, medför reformen inget behov av 
omfördelning av uppgifterna mellan polisen-
heterna. Men trots att skyddspolisens uppgif-
ter inte överlappar de övriga polisenheternas, 
finns det parallella uppgifter som stöder var-
andra. Det är därför av största vikt att bevara 
samarbetet mellan skyddspolisen och de öv-
riga polisenheterna på nuvarande goda nivå. 
Det här kan skötas så att inrikesministeriet på 
det sätt som föreslås i propositionen bestäm-
mer om samverkan och samarbete mellan 
skyddspolisen och övriga polisenheter samt 
undersökningsarrangemangen i förhållandet 
mellan dem. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Inrikesministeriet tillsatte den 25 septem-
ber 2013 en arbetsgrupp för att utvärdera 
skyddspolisens administrativa ställning samt 
resultatstyrningen och övervakningen av en-
heten. Arbetsgruppen skulle också bedöma 
behovet att utveckla skyddspolisens verk-
samhet med tanke på framtida hot mot säker-
heten. Det centrala målet var att utreda 
skyddspolisens verksamhetsförutsättningar 
och befogenheter samt övervakningen av en-
heten med hänsyn till det nationella och in-
ternationella operativa läget och de interna-
tionella utvecklingstrenderna på säkerhets-
tjänsternas område. Arbetsgruppens ordfö-
rande var kanslichef Kimmo Hakonen 
från justitiekanslersämbetet och i arbets-
gruppen fanns företrädare för statsrådets 
kansli, inrikesministeriet, justitieministe-
riet, försvarsministeriet, utrikesministeri-
et, Polisstyrelsen, skyddspolisen samt 
Europeiska unionens underrättelseana-
lyscentrum. Arbetsgruppen sammanträd-
de 22 gånger. 

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport 
till inrikesministeriet den 24 september 2014. 
När det gäller skyddspolisens administrativa 
ställning identifierade arbetsgruppen flera al-
ternativ och bedömde deras användbarhet 
och ändamålsenlighet ur olika synvinklar. 

Utgående från arbetsgruppens iakttagelser 
och bedömningar startade inrikesminister  
Päivi Räsänen den 24 september 2014 ett 
lagstiftningsprojekt med syfte att bereda 
nödvändiga lagförslag för att göra skyddspo-
lisen till en enhet underställd inrikesministe-
riet. Propositionen har beretts som tjänste-
uppdrag vid inrikesministeriets polisavdel-
ning. Beredningen har fått stöd av en arbets-
grupp med ordförande från inrikesministeri-
ets polisavdelning där förutom polisavdel-
ningen även ministeriets enhet för juridiska 
frågor samt Polisstyrelsen och skyddspolisen 
varit representerade. Utöver arbetsgrup-
pens sammanträden har inrikesministeri-
ets polisavdelnings samt Polisstyrelsens 
och skyddspolisens högsta ledning sam-
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manträtt och i övrigt samarbetat som stöd 
för beredningen av propositionen. 
 
4.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats  

Yttranden om utkastet till proposition be-
gärdes av följande instanser: justitieministe-
riet, försvarsministeriet, utrikesministeriet, 
finansministeriet, Polisstyrelsen och skydds-
polisen. Polisstyrelsen lämnade dessutom 
som bilaga till sitt yttrande centralkriminal-
polisens yttrande om propositionen. 

Polisstyrelsen förhåller sig kritisk till be-
hovet av att ändra behörigheten i fråga om 
styrningen av skyddspolisen, och anser att 
propositionen ytterligare kommer att försva-
ga skyddspolisens laglighetsövervakning. I 
yttrandet anses den föreslagna ändringen 
vara problematisk med tanke på de uppgifter 
som fastställts för Polisstyrelsen och med 
tanke på polisenheternas samarbete, och den 
anses också fördunkla lednings- och ansvars-
förhållandena. Polisstyrelsen anser att 
skyddspolisens föreslagna anmälningsskyl-
dighet gentemot polisöverdirektören inte är 
tillräckligt omfattande. Enligt Polisstyrelsens 
uppfattning bör reformen av skyddspolisens 
administrativa ställning beredas mer ingåen-
de och på ett mer helhetsbetonat sätt.  

Centralkriminalpolisen betonar i sitt ytt-
rande vikten av att samarbetet mellan polis-
enheterna stöds och av att den administrativa 
verksamheten är flexibel. Också centralkri-
minalpolisen fäster vikt vid skyddspolisens 
skyldighet att informera polisöverdirektören, 
och anser dessutom att propositionen kan 
skapa oklarhet om Polisstyrelsens roll i linje-

organisationen. Centralkriminalpolisen lyfter 
fram behovet av att definiera skyddspolisens 
ställning och uppgifter i förhållande till cen-
tralkriminalpolisen. 

Inrikesministeriet anser att bestämmelsen 
om inrikesministeriets rätt att förbehålla sig 
beslutanderätten samt motiveringen till be-
stämmelsen behöver preciseras till vissa de-
lar. 

Utifrån yttrandena har vissa preciseringar 
gjorts i propositionen. 

Skyddspolisen, finansministeriet och för-
svarsministeriet understöder de centrala rikt-
linjerna i reformen. Det har gjorts ett sam-
mandrag av utlåtandena. 
 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Samtidigt med denna proposition behand-
las i riksdagen regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lag om vittnes-
skyddsprogram och vissa lagar som hänför 
sig till den (RP 65/2014 rd), där det även fö-
reslås en ändring i 9 § i polisförvaltningsla-
gen som avses träda i kraft före de ändringar 
som föreslås i denna proposition. I riksdagen 
behandlas dessutom regeringens proposition 
till riksdagen med förslag till lag om brotts-
bekämpning inom Tullen och till vissa lagar 
som har samband med den (RP 174/2014 rd), 
där det även föreslås en ändring av tvångs-
medelslagens 10 kap. 65 § som avses träda i 
kraft före de ändringar som föreslås i denna 
proposition. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2016. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Motivering av lagförslagen 

1.1 Polisförvaltningslagen 

1 §. Polisförvaltningen och polisenheterna. 
Det föreslås ändringar i paragrafen som in-
nebär att skyddspolisen ska upphöra att vara 
en riksomfattande polisenhet under Polissty-
relsen och i stället bli en riksomfattande po-
lisenhet som är direkt underställd inrikesmi-
nisteriet.  Skyddspolisen ska alltså omfattas 
av inrikesministeriets styrning och övervak-
ning. Inrikesministeriet svarar enligt 68 § 1 
mom. i grundlagen, lagen om statsrådet 
(175/2003) och reglementet för statsrådet 
(262/2003) för de ministerieuppgifter som 
gäller polisen. Enligt 11 § i reglementet ska 
ett ministerium bland annat behandla ärenden 
som gäller de myndigheter som hör till mini-
steriets ansvarsområde. I statsrådsförordning 
om inrikesministeriet (1056/2013) och inri-
kesministeriets förordning om inrikesmini-
steriets arbetsordning (1078/2013) föreskrivs 
det närmare om bland annat styrningen inom 
ministeriets ansvarsområde, ministeriets av-
delningar och separata enheter samt deras 
uppgifter. Om ministeriet blir direkt överord-
nat skyddspolisen i enlighet med förslaget 
ska styrningen och övervakningen av 
skyddspolisen i detalj ordnas enligt ministe-
riets arbetsordning. 

Enligt det gällande 1 mom. i paragrafen an-
svarar inrikesministeriet för styrningen och 
övervakningen av polisens verksamhetsom-
råde och för sådana uppgifter inom polisens 
verksamhetsområde som det föreskrivs sär-
skilt att ankommer på ministeriet. Enligt 
samma moment är det Polisstyrelsen som är 
centralförvaltningsmyndigheten under mini-
steriet. Meningen i fråga ska enligt förslaget 
flyttas till 2 mom. i paragrafen och ändras så 
att Polisstyrelsen fungerar som högsta led-
ning för alla polisenheter utom skyddspoli-
sen. Ändringen är nödvändig för att göra det 
klart att förhållandet mellan Polisstyrelsen 
och skyddspolisen inte längre är hierarkiskt. 
Ändringen inverkar inte på Polisstyrelsens 
ställning som högsta ledning för de övriga 
polisenheterna. Till dessa övriga polisenhe-

ter, som även efter lagändringen leds av Po-
lisstyrelsen, hör de riksomfattande polisenhe-
terna centralkriminalpolisen och Polisyrkes-
högskolan samt polisinrättningarna, som 
fungerar som lokala förvaltningsmyndighe-
ter. 

Den nya bestämmelse som föreslås i 3 
mom. i paragrafen innebär att skyddspolisen 
ska styras och övervakas av inrikesministeri-
et och att uppgifterna i samband med detta 
överförs från Polisstyrelsen till inrikesmini-
steriet.  

I 4 mom. i paragrafen ska det enligt försla-
get anges vilka polisenheterna är: Polisstyrel-
sen och enheterna under den samt skyddspo-
lisen. Enligt 2 mom. i den gällande paragra-
fen är polisenheterna Polisstyrelsen och en-
heterna under den. Eftersom skyddspolisen 
enligt förslaget inte längre ska vara under-
ställd polisstyrelsen medan dess status som 
polisenhet bevaras, är det nödvändigt att 
nämna detta i bestämmelsen. 

Enligt det 3 mom. i den gällande paragra-
fen ska det föreskrivas särskilt om polisvä-
sendet i landskapet Åland. Bestämmelsen ska 
enligt förslaget i oförändrad form utgöra 1 § 
5 mom. i den nya lagen. 

3 §. Delegationer. Genom en ändring 
(767/2013) i 1 kap. 1 § 4 punkten i lagen om 
statsrådet ändrades den finska språkdräkten 
så att namnet på inrikesministeriet ändrades 
från ”sisäasiainministeriö” till ”sisäministe-
riö”. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 
2014. Av denna orsak föreslås det att de änd-
ringar som namnbytet förutsätter ska göras i 
polisförvaltningslagens finska språkdräkt. I 1 
mom. i paragrafen ändras den finska språk-
dräkten så att omnämnandet av ”sisäasiain-
ministeriö” ersätts med ett omnämnande av 
”sisäministeriö”. I övrigt förblir paragrafen 
oförändrad. För klarhetens skull föreslås det 
likväl att paragrafen ändras i sin helhet. 

4 §. Polisstyrelsen. I den gällande paragra-
fen föreskrivs det om Polisstyrelsens uppgift 
att styra och leda polisverksamheten och po-
lisenheterna. Eftersom skyddspolisen enligt 
förslaget förblir en polisenhet även efter de 
föreslagna ändringarna, ska paragrafen änd-
ras så att skyddspolisen undantas från de po-
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lisenheter under Polisstyrelsen som avses i 
paragrafen. Det föreslås att detta görs genom 
att punkterna i 2 mom. i paragrafen precise-
ras så att det framgår att den styrning och 
ledning som Polisstyrelsen utövar gäller po-
lisenheterna under polisstyrelsen. Det före-
slås att 1 punkten i momentet ändras så att 
Polisstyrelsens uppgift är att planera, utveck-
la, leda och övervaka polisverksamheten och 
dess stödfunktioner för polisenheterna under 
den. Den tredje punkten i momentet ska en-
ligt förslaget ändras så att det är Polisstyrel-
sens uppgift att besluta om samarbetet mellan 
polisenheter under den. Den fjärde punkten i 
momentet ska enligt förslaget ändras så att 
det är Polisstyrelsens uppgift att ansvara för 
resultatstyrningen av polisenheter under den 
och se till att resurser riktas till dem. Enligt 
förslaget ska inrikesministeriets sköta styr-
ningen och övervakningen av skyddspolisen, 
varför de uppgifter i punkterna 1 och 4 som 
avser skyddspolisen i gällande lag i tillämp-
ligutsträckning kommer att ingå bland inri-
kesministeriets uppgifter enligt 1 § 1 mom. 
och 10 § 1 mom. Bestämmelser om frågor 
gällande samarbete som nämns i 4 § 2 mom. 
3 punkten som ska för skyddspolisens del 
ingå i 10 § 2 mom. 

4 a §. Anmälningsskyldighet och förbehål-
lande av beslutanderätten. Det föreslås såda-
na ändringar i skyddspolisens och Polissty-
relsens anmälningsskyldighet som följer av 
skyddspolisens förändrade ställning i förhål-
lande till Polisstyrelsen och dess chef polisö-
verdirektören. 

I 1 mom. i den gällande paragrafen påförs 
skyddspolisen en särskild skyldighet att un-
derrätta inrikesministern och polisöverdirek-
tören om sådana angelägenheter i skyddspo-
lisens uppgifter som är av samhällelig bety-
delse. Enligt detaljmotiveringen till bestäm-
melsen (RP 58/2009 rd, s. 20) informerar 
skyddspolisen även republikens president, 
statsministern och utrikesministern med be-
aktande av de utrikes- och säkerhetspolitiska 
uppgifter som föreskrivits för dem. Dessutom 
informerar skyddspolisen riksdagens grund-
lags-, förvaltnings- och utrikesutskott om sä-
kerhetsläget och myndigheternas verksamhet 
vid regelbundna frågetimmar. 

Inrikesministern bär ett politiskt ansvar för 
skyddspolisens verksamhet, och ministern 

bör vara medveten om de viktigaste angelä-
genheterna på skyddspolisens område. 
Skyddspolisens skyldighet att informera poli-
söverdirektören om angelägenheter i skydds-
polisens uppgifter som är av samhällelig be-
tydelse har följt av polisöverdirektörens 
chefsställning i förhållande till skyddspoli-
sen. Syftet med informationsskyldigheten är 
att säkerställa att polisöverdirektören under 
alla förhållanden är medveten om de vikti-
gaste angelägenheterna i en underställd enhet 
som direktören på grund av sin tjänsteställ-
ning ansvarar för. Eftersom det nu föreslås 
att skyddspolisen inte längre ska lyda under 
polisens högsta ledning utan bli underställd 
inrikesministeriet, anses det inte finnas någon 
grund för skyldigheten att informera polisö-
verdirektören om skyddspolisens angelägen-
heter i dess nuvarande form. Därför föreslås 
det att momentet ska ändras så att skyddspo-
lisen efter ändringen är skyldig att underrätta 
inrikesministern om sådana angelägenheter i 
skyddspolisens uppgifter som är av samhälle-
lig betydelse och dessutom polisöverdirektö-
ren när dessa angelägenheter har betydande 
inverkan på det övriga polisväsendet. Avgö-
rande för om skyddspolisen bör informera 
polisöverdirektören om en angelägenhet som 
hör till dess ansvarsområde, ska det vid sidan 
av angelägenhetens samhälleliga betydelse 
därför vara om den har betydande inverkan 
på övriga polisenheter. Om angelägenheten 
inte har betydande inverkan på eller kopp-
lingar till en annan polisenhets verksamhet 
eller dess förutsättningar för att fullgöra sina 
uppgifter, föreligger det ingen anmälnings-
skyldighet enligt lagen. Å andra sidan är 
skyddspolisens uppgifter av det slaget att så-
dana angelägenheter i skyddspolisens uppgif-
ter som är av samhällelig betydelse kan kräva 
exempelvis beredskapsåtgärder inom det öv-
riga polisväsendet. Av denna orsak ska ut-
gångspunkten för den i bestämmelsen avsed-
da skyldigheten för skyddspolisen att infor-
mera polisöverdirektören fortfarande vara att 
informationströskeln ska vara låg, fastän 
grunden för skyldigheten ändras. 

Enligt 2 mom. i den gällande paragrafen 
ska polisöverdirektören hålla inrikesministe-
riet informerat om angelägenheter som gäller 
Polisstyrelsen. Omnämnanden av ”sisäasia-
inministeriö” i paragrafens finska språkdräkt 
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ska enligt förslaget ersättas med omnämnan-
den av ”sisäministeriö”. Det att skyddspoli-
sen blir direkt underställd inrikesministeriet, 
det styrningsförhållande som då uppstår och 
till exempel inrikesministeriets uppgifter 
inom styrningen som nämns i 10 § medför ett 
behov av att även skyddspolisens chef håller 
inrikesministeriet informerat om angelägen-
heter som gäller skyddspolisen. Enligt moti-
veringarna (RP 58/2009 rd, s. 19) till den gäl-
lande bestämmelsen gäller polisöverdirektö-
rens informationsskyldighet angelägenheter 
inom Polisstyrelsens ansvarsområde. För 
skyddspolisens del gäller informationsskyl-
digheten på motsvarande sätt angelägenheter 
inom dess ansvarsområde. När det i momen-
tet anges att mottagaren av Polisstyrelsens 
och skyddspolisens information är inrikesmi-
nisteriet avses inrikesministern, kanslichefen 
och polisavdelningens överdirektör.  

Enligt 2 mom. i den gällande 4 a § ska det 
föreskrivas särskilt om polisöverdirektörens 
deltagande i handläggningen av säkerhetsfrå-
gor vid inrikesministeriet. På grund av den 
föreslagna organisatoriska ändringen föreslås 
det att ett omnämnande av skyddspolisens 
chef läggs till bestämmelsen. 

6 §. Den lokala polisen. På samma grunder 
som i 3 § ändras den finska språkdräkten i 1 
mom. så att omnämnandet av ”sisäasiainmi-
nisteriö” ersätts med ett omnämnande av ”si-
säministeriö”.  

8 §. Samarbete. I paragrafen som preciserar 
4 § 2 mom. 3 punkten föreskrivs det om Po-
lisstyrelsens roll vid beslut om samarbete 
mellan olika polisenheter och om innehållet i 
sådana beslut. Ovan har det föreslagits att 
den punkten ska ändras så att Polisstyrelsen 
beslutar om samarbete enbart mellan sina 
underordnade enheter. Motsvarande ändring 
ska enligt förslaget göras också i 8 §. Det fö-
reslås att 2 mom. i paragrafen ändras så att 
Polisstyrelsen för en ändamålsenlig organise-
ring av polisverksamheten, efter att ha hört 
de berörda polisenheterna, kan bestämma att 
polisinrättningen och en annan polisenhet 
under Polisstyrelsen ska sköta uppgifter i 
samarbete. I 10 § föreskrivs det om beslut 
som gäller samarbete mellan skyddspolisen 
och en annan polisenhet. 

9 §. Centralkriminalpolisen. I 2 mom. i den 
gällande paragrafen föreskrivs det om Polis-

styrelsens rätt att vid behov bestämma om 
undersökningsarrangemangen i förhållandet 
mellan centralkriminalpolisen och polisens 
övriga enheter. Det föreslås att momentet 
ändras så att Polisstyrelsen får bestämma om 
undersökningsarrangemangen i förhållandet 
mellan centralkriminalpolisen och andra en-
heter som är underställda Polisstyrelsen. Ef-
tersom det kan finnas behov av undersök-
ningsarrangemang även mellan skyddspoli-
sen och centralkriminalpolisen, ingår be-
stämmelser om detta i den ändrade 10 § i la-
gen.  

10 §. Skyddspolisen. I 1 mom. i paragrafen 
föreskrivs det om skyddspolisens uppgifter. 
Det föreslås inga ändringar i uppgifterna i 
detta sammanhang. Likväl föreslås det att ett 
omnämnande om att styrningen av skyddspo-
lisen ska skötas av inrikesministeriet läggs 
till. Enligt förslaget ska skyddspolisen bli di-
rekt underställt inrikesministeriet, varför 
styr- och övervakningsuppgifterna överförs 
från Polisstyrelsen till ministeriet. De priori-
teter för inhämtande av information vid 
skyddspolisen som nämns i den allmänna 
motiveringen ska till exempel fastställas un-
der ledning av inrikesministeriet. 

Enligt 2 mom. i gällande paragraf bestäm-
mer Polisstyrelsen närmare vilka kategorier 
av ärenden som ska undersökas av skyddspo-
lisen.  Det föreslås att momentet ändras så att 
det blir inrikesministeriet som bestämmer 
vilka kategorier av ärenden som skyddspoli-
sen ska undersöka. Dessutom ska det före-
skrivas om samverkan och samarbete mellan 
skyddspolisen och övriga polisenheter och 
om undersökningsarrangemangen i förhål-
landet mellan dem. Behovet beror på att 
skyddspolisen på grund av de förändringar 
som föreslås ovan inte längre omfattas av be-
stämmelserna om samarbetet mellan polisen-
heterna och undersökningsarrangemangen i 
förhållandet mellan dem i 4 § 2 mom. 3 
punkten, 8 § och 9 § 2 mom. Därför föreslås 
det ett tillägg till momentet enligt vilket inri-
kesministeriet bestämmer om samverkan och 
samarbete mellan skyddspolisen och övriga 
polisenheter och om undersökningsarrange-
mangen i förhållandet mellan dem. 

Ett beslut av inrikesministeriet om vilka 
kategorier av ärenden som ska undersökas av 
skyddspolisen kan indirekt inverka på verk-
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samheten vid en polisenhet som är under-
ställd Polisstyrelsen, till exempel centralkri-
minalpolisen. Ett beslut av inrikesministeriet 
om skyddspolisens samverkan eller samarbe-
te med en annan polisenhet inverkar alltid på 
verksamheten vid denna polisenhet. För att 
man i sådana situationer ska kunna säkerstäl-
la en tillräcklig kompatibilitet mellan 
skyddspolisens och de övriga polisenheternas 
behov och verksamhet, föreslås det att inri-
kesministeriet ska vara skyldigt att höra Po-
lisstyrelsen innan ministeriet beslutar om vil-
ka kategorier av ärenden som ska undersökas 
av skyddspolisen eller beslutar om samver-
kan, samarbete eller undersökningsarrange-
mang mellan skyddspolisen och andra polis-
enheter. 

I 3 mom. i paragrafen föreslås en bestäm-
melse om skyddspolisens skyldighet att in-
formera inrikesministeriet. Bestämmelsen har 
samma innehåll som bestämmelsen i 4 a § 
om skyddspolisens skyldighet att informera 
Polisstyrelsen. Bytet av mottagaren av in-
formationen följer direkt av ändringen av de 
hierarkiska relationerna i organisationen i 1 
§. 

I det föreslagna 4 mom. i paragrafen före-
skrivs det att inrikesministeriet i enskilda fall 
får överta avgörandet av ett i 3 mom. avsett 
förvaltningsinternt ärende. För det första ska 
rätten att förbehålla sig beslutanderätten en-
ligt förslaget gälla ärenden som inverkar på 
genomförandet av de resultatmål och strate-
gier som ministeriet har godkänt. I priorite-
terna för informationsanskaffningen är det 
enligt förslaget till exempel fråga om inri-
kesministeriets strategi för skyddspolisens 
verksamhet, varför de omständigheter som 
har betydelse för strategin kan omfattas av 
ministeriets rätt att förbehålla sig beslutande-
rätten.  Enligt 4 a § i lagen ska polisöverdi-
rektören på nuvarande sätt kunna förbehålla 
sig beslutanderätten i förhållande till under-
ställda polisenheter. I motiveringarna till pa-
ragrafen konstateras det bland annat att styr-
behörigheten innebär en skyldighet att på 
förhand underrätta den överordnade myndig-
heten om betydande förvaltningsinterna av-
göranden och en rätt för polisöverdirektören, 
som är chef för alla som hör till polisens per-
sonal, att förbehålla sig beslutanderätten i så-
dana ärenden. Rätten att förbehålla sig beslu-

tanderätten gäller enligt motiveringarna till 
bestämmelsen enbart sådana förvaltningsin-
terna avgöranden som inte har omedelbara 
rättsverkningar utanför förvaltningen (RP 
4/2006 rd, s. 10). Inrikesministeriets rätt att 
förbehålla sig beslutanderätten har i detta av-
seende samma innehåll som skyddspolisens. 
Beslutanderätten innebär följaktligen inte in-
blandning i en enskild uppgift som kräver 
polisbefogenheter, utan det handlar om för-
valtningsintern strategisk styrning. 

För det andra föreslås det att inrikesmini-
steriets rätt att förbehålla sig beslutanderätten 
ska gälla samarbetet mellan skyddspolisen 
och andra polisenheter. Bestämmelsen be-
hövs därför att det hierarkiska förhållandet 
mellan Polisstyrelsen och skyddspolisen 
upphör i och med den förändring av skydds-
polisens administrativa ställning som föreslås 
i 1 §. Utöver den beslutanderätt av bestående 
karaktär som föreslås för ministeriet i 2 
mom. ska ministeriet dessutom enligt försla-
get ha beslutanderätt i enskilda fall när det 
gäller förvaltningsinterna problem. I samar-
betet mellan skyddspolisen och Polisstyrel-
sen ingår samordningen av olika funktioner 
som en naturlig del. Förbehållandet av beslu-
tanderätten är därför en sistahandsåtgärd som 
tillgrips i enskilda fall för att lösa ett förvalt-
ningsinternt problem i samarbetet eller ar-
betsfördelningen. 

15 d §. Inställelse i tjänst. I 3 och 4 mom. i 
paragrafen föreslås det förändringar som blir 
nödvändiga på grund av skyddspolisens för-
ändrade ställning i förhållande till Polissty-
relsen. 

Enligt 3 mom. i den gällande paragrafen är 
en polisman skyldig att enligt förordnande 
inställa sig i tjänst också under sin semester, 
när detta är nödvändigt för att allmän ordning 
och säkerhet ska kunna upprätthållas. För-
ordnandet kan ges av Polisstyrelsen i fråga 
om alla polismän samt av chefen för en riks-
omfattande polisenhet eller chefen för en po-
lisinrättning i fråga om polismän i den egna 
enheten. Eftersom det föreslås att skyddspo-
lisen inte längre ska lyda under Polisstyrelsen 
utan att den i stället ska bli direkt underställd 
inrikesministeriet, ska de polismän som arbe-
tar vid skyddspolisen inte längre omfattas av 
Polisstyrelsens beslutanderätt. Därför före-
slås en ändring i momentet med innebörden 
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att sådana förordnanden om inställelse i 
tjänst som Polisstyrelsen ger kan gälla en po-
lisman vid Polisstyrelsen eller enheter under 
den. En polisman som är anställd vid 
skyddspolisen ska enligt förslaget även 
framöver vara skyldig att inställa sig i tjänst 
enligt förordnande av chefen för skyddspoli-
sen i de situationer som avses i momentet. 

Motsvarande ändring föreslås i 4 mom. i 
paragrafen som gäller en polismans skyldig-
het utanför tjänstledighet och semester att en-
ligt förordnande tillfälligt vara i larmbered-
skap och inställa sig i tjänst när detta behövs 
av särskilda skäl i anslutning till polisens 
verksamhet. Enligt förslaget ska Polisstyrel-
sen ha rätt att ge sådana förordnanden till po-
lismän inom Polisstyrelsen eller en enhet un-
der den. Chefen för skyddspolisens ska få rätt 
att ge motsvarande förordnande till polismän 
i dess tjänst 

15 i §. Skiljande av en polisman från tjäns-
teutövning för viss tid. Som nämnts i sam-
band med 3 § ovan har det finska namnet på 
inrikesministeriet ändrats. Därför föreslås det 
att omnämnandet av ”sisäasiainministeriö” i 
2 mom. i paragrafens finska språkdräkt er-
sätts med ett omnämnande av ”sisäministe-
riö”. 

16 §. Närmare bestämmelser. På grund av 
att det finska namnet på inrikesministeriet 
har ändrats föreslås det att omnämnandet av 
”sisäasiainministeriö” i 3 mom. i paragrafens 
finska språkdräkt ersätts med ett omnämnan-
de av ”sisäministeriö”.  
 
1.2 Polislagen 

5 kap. Hemliga metoder för inhäm-
tande av information 

63 §. Tillsyn över hemligt inhämtande av 
information. Som en allmän författnings-
grund för inrikesministeriets laglighetsöver-
vakning av såväl Polisstyrelsen och enheter-
na under den som skyddspolisen kan man 
anse 1 § 1 mom. i gällande polisförvaltnings-
lag, enligt vilket inrikesministeriet ska ansva-
ra för styrningen och övervakningen av poli-
sens verksamhetsområde. Enligt förslaget ska 
skyddspolisen inte längre omfattas av den 
laglighetsövervakning som Polisstyrelsen ut-
övar, varför den laglighetsövervakning av 

skyddspolisen som inrikesministeriet utövar 
bör effektiviseras. Därför föreslås det att 5 
kap. 63 § 1 mom. i polislagen ändras så att 
det nämns i paragrafen att även inrikesmini-
steriet fungerar som övervakare av det hem-
liga inhämtandet av information när det gäll-
er skyddspolisen. 
 
1.3 Tvångsmedelslagen 

10 kap. Hemliga tvångsmedel 

65 §. Tillsyn över användningen av hemli-
ga tvångsmedel. Av motsvarande orsaker 
som i motiveringarna till 5 kap. 63 § i po-
lislagen föreslås det att 10 kap. 65 § 1 mom. i 
tvångsmedelslagen (806/2011) ändras så att 
även inrikesministeriet nämns som övervaka-
re av användningen av hemliga tvångsmedel 
när det gäller skyddspolisen. 

 
2  Närmare bestämmelser och före-

skr if ter  

Propositionen förutsätter ändringar i flera 
författningar på förordningsnivå, såsom po-
lisförvaltningsförordningen och statsrådets 
förordning om polisen (1080/2013), samt ett 
antal föreskrifter inom polisens ansvarsom-
råde. 

 
3  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2016. Verkställigheten av lagen förutsätter 
bland annat att olika funktioner organiseras 
samt att åtgärder som krävs enligt närmare 
bestämmelser och föreskrifter genomförs in-
nan lagarna träder i kraft. 

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Hur polisförvaltningen ordnas är betydelse-
fullt med hänsyn till följande bestämmelser i 
grundlagen: principen om förvaltningens 
lagbundenhet i 2 § 3 mom., de språkliga rät-
tigheterna i 17 §, rättsskyddet i 21 § 1 mom., 
bestämmelserna om statsförvaltningen i 119 
§ 2 mom. och bestämmelserna om den admi-
nistrativa indelningen i 122 §. 
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Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska det för 
varje ärende framgå av lagen vilken myndig-
het som är behörig (GrUU 67/2010 rd, s. 5). 
Inte minst i samband med bestämmelser som 
har kopplingar till de grundläggande fri- och 
rättigheterna är det nödvändigt att den behö-
riga myndigheten entydigt framgår av lagen 
eller annars exakt eller att åtminstone princi-
perna för myndigheternas behörighetsförhål-
landen och villkoren för delegering av behö-
righet framgår tillräckligt exakt av lagen 
(t.ex. GrUU 32/2012 rd, s. 5; GrUU 21/2009 
rd, s. 4—5; GrUU 19/2009 rd, s. 3—4; GrUU 
51/2006 rd, s. 9; GrUU 24/2006 rd, s. 3; 
GrUU 17/2004 rd, s. 2). I propositionen före-
slås det inga ändringar i skyddspolisens upp-
gifter och befogenheter. Polisförvaltningen 
och polisenheterna framgår exakt av 1 § i det 
första lagförslaget. Det gör också förhållan-
det mellan inrikesministeriets, Polisstyrelsens 
och skyddspolisens behörighet (4 §, 8 §, 9 § 
och 10 § i det första lagförslaget).  

Lagförslagen har ingen direkt inverkan på 
de språkliga rättigheter som fastställts i 17 § 
2 och 3 mom. i grundlagen. I förslagen fram-
läggs inte heller sådana förändringar i den 
administrativa indelningen som avses i 122 § 
i grundlagen eller andra sådana förändringar i 
myndigheternas områden som skulle kunna 
inverka på myndighetens språkliga ställning 
och på så sätt indirekt på genomförandet av 
de språkliga rättigheter som garanteras i 
grundlagen. 

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en rätt att på behörigt sätt och utan 
ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en 
domstol eller någon annan myndighet som är 
behörig enligt lag. För varje ärende ska den 
behöriga myndigheten framgå av lagen (t.ex. 
GrUU 32/2012 rd, s. 6; GrUU 21/2009 rd, s. 
4—5; GrUU 19/2009 rd, s. 4; GrUU 51/2006 
rd, s. 9; GrUU 24/2006 rd, s. 2—3; GrUU 
17/2004 rd, s. 2). I 10 § 4 mom. i det första 
lagförslaget ingår ett förslag om att inrikes-
ministeriet ska få avgöra förvaltningsinterna 

ärenden i stället för skyddspolisen som liknar 
den behörighet som polisöverdirektören för 
närvarande har enligt 4 a § i gällande polis-
förvaltningslag. Ministeriet ska enligt försla-
get bara ha rätt att i enskilda fall avgöra för-
valtningsinterna ärenden och förvaltningsin-
terna ärenden som gäller samarbetet eller ar-
betsfördelningen mellan skyddspolisen och 
en annan polisenhet. De föreslagna bestäm-
melserna är i detta avseende på samma sätt 
tillräckligt exakta, entydiga och begränsade 
(för begränsning av rätten att överta beslut, 
se GrUU 5/2008 rd, s. 2—3). Ministeriet ska 
enligt 1 § 1 mom. och 10 § i det första lag-
förslaget, 5 kap. 63 § 1 mom. i det andra lag-
förslaget och 10 kap. 65 § 1 mom. i det tredje 
ansvara för styrningen och övervakningen av 
skyddspolisen, vilket även tryggar genomfö-
randet av rättsskyddet enligt 21 § i grundla-
gen.  

Enligt 119 § 2 mom. i grundlagen ska de 
allmänna grunderna för statsförvaltningens 
organ regleras genom lag, om deras uppgifter 
omfattar utövning av offentlig makt. Med de 
allmänna grunderna avses närmast enhetens 
namn, verksamhetsområde, huvudsakliga 
uppgifter och behörighet (RP 1/1998 rd, s. 
174/II; GrUU 21/2009 rd, s. 2; GrUU 5/2008 
rd, s. 2/I; GrUU 12/2004 rd, s. 2—3). I 
skyddspolisens och inrikesministeriets upp-
gifter ingår utövning av offentlig makt. I 
propositionen föreslås det inga ändringar i 
skyddspolisens namn, verksamhetsområde, 
uppgifter eller behörighet. Ministeriets nya 
uppgifter som rör ledningen och övervak-
ningen av skyddspolisen samt dess befogen-
het att överta beslut har definierats tillräckligt 
exakt och entydigt i lagförslaget. 

På de grunder som anförts ovan kan lagför-
slagen behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

 
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 
ändras i polisförvaltningslagen (110/1992) 1 §, den finska språkdräkten i 3 §, 4 och 4 a §, 

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

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

1 § 

Polisförvaltningen och polisenheterna 

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

Centralförvaltningsmyndighet under inri-
kesministeriet är Polisstyrelsen som är poli-
sens högsta ledning i fråga om andra polis-
enheter än skyddspolisen. Riksomfattande 
enheter under Polisstyrelsen är centralkrimi-
nalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Lokala 
förvaltningsmyndigheter under Polisstyrelsen 
är polisinrättningarna.  

Skyddspolisen är en riksomfattande enhet 
under inrikesministeriet. 

Polisenheter är Polisstyrelsen och enheter-
na under den samt skyddspolisen. 

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

4 § 

Polisstyrelsen  

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören. 
I enlighet med inrikesministeriets styrning 

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

lisverksamheten och dess stödfunktioner i 
fråga om polisenheterna under den, 

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 under den, 

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

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

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 om sådana angelägenheter i skydds-
polisens uppgifter som är av samhällelig be-
tydelse, och dessutom underrätta polisöverdi-
rektören om dessa angelägenheter, om de har 
betydande inverkan på det övriga polisvä-
sendet. 

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

8 § 

Samarbete 

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

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

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

9 § 

Centralkriminalpolisen 

Centralkriminalpolisen ska 
1) bekämpa internationell, organiserad, yr-

kesmässig, ekonomisk och annan allvarlig 
brottslighet, 

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

brottsutredningsmetoderna. 
Polisstyrelsen ska vid behov utfärda när-

mare föreskrifter om centralkriminalpolisens 
uppgifter. Polisstyrelsen får vid behov också 
bestämma om undersökningsarrangemangen 

i förhållandet mellan centralkriminalpolisen 
och andra enheter som är underställda Polis-
styrelsen. 
 

10 § 

Skyddspolisen 

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

Inrikesministeriet bestämmer efter att ha 
hört Polisstyrelsen närmare vilka kategorier 
av ärenden som ska undersökas av skyddspo-
lisen och bestämmer efter att ha hört Polis-
styrelsen vid behov närmare om samverkan 
och samarbetet mellan skyddspolisen och öv-
riga polisenheter och om undersökningsar-
rangemangen i förhållandet mellan dem. 

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

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

15 d § 

Inställelse i tjänst 

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

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

En polisman är skyldig att enligt förord-
nande inställa sig i tjänst också under sin se-
mester, när detta är nödvändigt för att allmän 
ordning och säkerhet ska kunna upprätthål-
las. Ett sådant förordnande kan ges av Polis-
styrelsen i fråga om polismän vid Polisstyrel-
sen eller vid en enhet under den samt av che-
fen för en riksomfattande polisenhet och che-
fen för en polisinrättning i fråga om polismän 
vid den egna enheten. 

En polisman som inte är tjänstledig eller 
har semester är skyldig att enligt förordnande 
tillfälligt vara i larmberedskap och inställa 

sig i tjänst när detta behövs av särskilda skäl 
i anslutning till polisens verksamhet. Ett så-
dant förordnande kan ges av Polisstyrelsen i 
fråga om polismän vid Polisstyrelsen eller 
vid en enhet under den samt av chefen för en 
riksomfattande polisenhet och chefen för en 
polisinrättning i fråga om polismän vid den 
egna enheten. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
 
 
 
 

————— 
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2.  

Lag 

om ändring av 5 kap. 63 § i polislagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 63 § 1 mom. som följer: 

 
5 kap. 

Hemliga metoder för inhämtande av in-
formation 

63 § 

Tillsyn över hemligt inhämtande av informa-
tion 

Inhämtande av information enligt detta ka-
pitel ska övervakas av cheferna för de enhe-
ter som använder hemliga metoder för in-

hämtande av information, samt dessutom av 
inrikesministeriet när det är fråga om 
skyddspolisen och av Polisstyrelsen när det 
är fråga om en enhet som är underställd Po-
lisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  .  
 
 
 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 10 kap. 65 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 65 § 1 mom. som följer: 
 

10 kap. 

Hemliga tvångsmedel 

65 § 

Tillsyn över användningen av hemliga 
tvångsmedel 

Användningen av hemliga tvångsmedel vid 
polisen ska övervakas av cheferna för de en-

heter som använder sådana tvångsmedel, 
samt dessutom av inrikesministeriet när det 
är fråga om skyddspolisen och av Polisstyrel-
sen när det är fråga om en enhet som är un-
derställd Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  .  
 

————— 
 

Helsingfors den 30 december 2014   

 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

ANTTI RINNE 

Inrikesminister Päivi Räsänen 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

 

Lag 

om ändring av polisförvaltningslagen  

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

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

lag 497/2009 samt 15 d, 15 i och 16 § i lag 873/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Polisförvaltningen och polisenheterna 

Inrikesministeriet ansvarar för styrningen 
och övervakningen av polisens verksamhets-
område och 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 Polisyrkeshögskolan. Polisinrättningen är 
lokal förvaltningsmyndighet under Polissty-
relsen. Polisenheter är Polisstyrelsen och en-
heterna under den.  

 
 
 
 
I fråga om polisväsendet i landskapet Åland 

bestäms särskilt. 
 
 

1 § 

Polisförvaltningen och polisenheterna 

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

Centralförvaltningsmyndighet under inri-
kesministeriet är Polisstyrelsen som är poli-
sens högsta ledning i fråga om andra polis-
enheter än skyddspolisen. Riksomfattande 
enheter under Polisstyrelsen är centralkrimi-
nalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Lokala 
förvaltningsmyndigheter under Polisstyrelsen 
är polisinrättningarna.  

Skyddspolisen är en riksomfattande enhet 
under inrikesministeriet. 

Polisenheter är Polisstyrelsen och enheter-
na under den samt skyddspolisen. 

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

 
 
 

4 § 

Polisstyrelsen  

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören. 
I enlighet med inrikesministeriets styrning 

4 § 

Polisstyrelsen  

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören. 
I enlighet med inrikesministeriets styrning 
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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. 
 
 

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

lisverksamheten och dess stödfunktioner i 
fråga om polisenheterna under den, 

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 under den, 

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

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

 
 

4 a § 

Anmälningsskyldighet och förbehållande av 
beslutanderätten  

Polisöverdirektören ska underrätta inrikes-
ministern om sådana angelägenheter inom po-
lisväsendet som är av samhällelig betydelse. 
Skyddspolisen ska underrätta inrikesministern 
och polisöverdirektören om sådana angelä-
genheter 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 föreskrivs 
särskilt. 

 
 
 
En enhet som är underställd Polisstyrelsen 

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

Polisöverdirektören kan i enskilda fall över-
ta avgörandet av ett i 3 mom. avsett förvalt-

4 a § 

Anmälningsskyldighet och förbehållande av 
beslutanderätten  

Polisöverdirektören ska underrätta inrikes-
ministern om sådana angelägenheter inom 
polisväsendet som är av samhällelig betydel-
se. Skyddspolisen ska underrätta inrikesmi-
nistern om sådana angelägenheter i skydds-
polisens uppgifter som är av samhällelig be-
tydelse, och dessutom underrätta polisöver-
direktören om dessa angelägenheter, om de 
har betydande inverkan på det övriga polis-
väsendet. 

Polisöverdirektören ska hålla inrikesmini-
steriet informerat om angelägenheter som 
gäller Polisstyrelsen. Skyddspolisens chef ska 
hålla inrikesministeriet informerat om ange-
lägenheter som gäller skyddspolisen. I fråga 
om polisöverdirektörens och skyddspolisens 
chefs deltagande i handläggningen av säker-
hetsfrågor vid inrikesministeriet gäller vad 
som föreskrivs särskilt. 

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

Polisöverdirektören kan i enskilda fall 
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ningsinternt ärende som det föreskrivs att ska 
avgöras av någon annan tjänsteman som hör 
till polispersonalen. 
 
 

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. 

 
 
 

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. 
 

8 § 

Samarbete 

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

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

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

 
9 § 

Centralkriminalpolisen 

Centralkriminalpolisen ska 
1) bekämpa internationell, organiserad, yr-

kesmässig, ekonomisk och annan allvarlig 
brottslighet, 

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

utredningsmetoderna. 
Polisstyrelsen ska vid behov utfärda närma-

re föreskrifter om centralkriminalpolisens 
uppgifter. Polisstyrelsen får vid behov också 
bestämma om undersökningsarrangemangen i 
förhållandet mellan centralkriminalpolisen 
och polisens övriga enheter. 
 
 
 

9 § 

Centralkriminalpolisen 

Centralkriminalpolisen ska 
1) bekämpa internationell, organiserad, yr-

kesmässig, ekonomisk och annan allvarlig 
brottslighet, 

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

brottsutredningsmetoderna. 
Polisstyrelsen ska vid behov utfärda närma-

re föreskrifter om centralkriminalpolisens 
uppgifter. Polisstyrelsen får vid behov också 
bestämma om undersökningsarrangemangen 
i förhållandet mellan centralkriminalpolisen 
och andra enheter som är underställda Po-
lisstyrelsen. 
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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 ska även upp-
rätthålla och utveckla en allmän beredskap 
för att förebygga verksamhet som äventyrar 
rikets säkerhet. 

 
Polisstyrelsen bestämmer närmare vilka ka-

tegorier av ärenden som ska undersökas av 
skyddspolisen. 
 
 

10 § 

Skyddspolisen 

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

Inrikesministeriet bestämmer efter att ha 
hört Polisstyrelsen närmare vilka kategorier 
av ärenden som ska undersökas av skyddspo-
lisen och bestämmer efter att ha hört Polis-
styrelsen vid behov närmare om samverkan 
och samarbetet mellan skyddspolisen och öv-
riga polisenheter och om undersökningsar-
rangemangen i förhållandet mellan dem. 

Skyddspolisen ska underrätta inrikesmini-
steriet om sådana av skyddspolisen planera-
de förvaltningsinterna avgöranden eller för-
ändringar i omständigheterna som på grund 
av sin beskaffenhet eller omfattning kan ha 
stor inverkan på realiseringen av de av inri-
kesministeriet godkända resultatmålen och 
riktlinjerna för skyddspolisen. 

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

 
 

15 d § 

Inställelse i tjänst 

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

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

15 d § 

Inställelse i tjänst 

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

En polisman ska utan dröjsmål inställa sig i 
tjänst när en allvarlig gärning eller händelse 
som hotar allmän ordning och säkerhet nöd-
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vändigt kräver det. 
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 po-
lisens 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 tillfäl-
ligt vara i larmberedskap och inställa sig i 
tjänst när detta behövs av särskilda skäl i an-
slutning 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 polisin-
rättningen i fråga om polismännen i sin egen 
enhet. 
 
 

vändigt kräver det. 
En polisman är skyldig att enligt förord-

nande inställa sig i tjänst också under sin se-
mester, när detta är nödvändigt för att allmän 
ordning och säkerhet ska kunna upprätthål-
las. Ett sådant förordnande kan ges av Polis-
styrelsen i fråga om polismän vid Polisstyrel-
sen eller vid en enhet under den samt av che-
fen för en riksomfattande polisenhet och che-
fen för en polisinrättning i fråga om polismän 
vid den egna enheten. 

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

 
 
 

  
——— 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
——— 
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2.  

Lag 

om ändring av 5 kap. 63 § i polislagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 63 § 1 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 kap. 

Hemliga metoder för inhämtande av in-
formation 

63 § 

Tillsyn över hemligt inhämtande av informa-
tion 

Polisstyrelsen och cheferna för de enheter 
som använder hemliga metoder för inhämtan-
de av information ska övervaka inhämtande 
av information enligt detta kapitel. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 kap. 

Hemliga metoder för inhämtande av in-
formation 

63 § 

Tillsyn över hemligt inhämtande av informa-
tion 

Inhämtande av information enligt detta ka-
pitel ska övervakas av cheferna för de enhe-
ter som använder hemliga metoder för in-
hämtande av information, samt dessutom av 
inrikesministeriet när det är fråga om 
skyddspolisen och av Polisstyrelsen när det 
är fråga om en enhet som är underställd Po-
lisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  .  
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3. 

Lag 

om ändring av 10 kap. 65 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 65 § 1 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 kap. 

Hemliga tvångsmedel 

65 § 

Tillsyn över användningen av hemliga 
tvångsmedel 

Polisstyrelsen och cheferna för de enheter 
som använder hemliga tvångsmedel ska för 
polisens vidkommande övervaka använd-
ningen av hemliga tvångsmedel. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 kap. 

Hemliga tvångsmedel 

65 § 

Tillsyn över användningen av hemliga 
tvångsmedel 

Användningen av hemliga tvångsmedel vid 
polisen ska övervakas av cheferna för de en-
heter som använder sådana tvångsmedel, 
samt dessutom av inrikesministeriet när det 
är fråga om skyddspolisen och av Polissty-
relsen när det är fråga om en enhet som är 
underställd Polisstyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  .  
——— 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


