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Statsrådets förordning

Nr 282

om ändring av polisförvaltningsförordningen

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
upphävs i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 15 § 3 mom.,
ändras 1, 7, 16, 17, 19 § och 28 § 1 mom., av dem 1 § sådan den lyder i förordning
1273/1997, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 183/1998 och 706/2002, 16 §
sådan den lyder i nämnda förordning 183/1998 och i förordning 355/1999 och i nämnda
förordning 706/2002, 17 § sådan den lyder i nämnda förordning 1273/1997, i förordning
139/2000 och i nämnda förordning 706/2002 samt 19 § och 28 § 1 mom. sådana de lyder i
sistnämnda förordning, samt
fogas till förordningen en ny 16 b § samt en ny 31 § i stället för den 31 § som upphävts
genom förordning 989/2000, som följer:

1 §
Bestämmelser om uppgifterna för polisens
högsta ledning finns i polisförvaltningslagen
(110/1992), lagen om polisutbildning
(68/2005), polisförordningen (1112/1995)
och statsrådets förordning om polisutbildning
(283/2005).

7 §
Centralkriminalpolisen skall för att fullgöra

den uppgift som stadgas i polisförvaltnings-
lagen i synnerhet
1) följa brottsligheten,
2) utföra eller skaffa kriminaltekniska

undersökningar som begärs av förundersök-
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ningsmyndigheter, åklagarmyndigheter eller
judiciella myndigheter samt sådana övriga
kriminaltekniska undersökningar som polisen
och andra myndigheter behöver för polisun-
dersökningar, lagstadgade övervakningsupp-
gifter eller undersökning av olyckor,
3) sköta de uppgifter inom den internatio-
nella kriminalpolisverksamheten som ankom-
mer på den nationella centralen samt andra
internationella uppgifter som det föreskrivs
att ämbetsverket skall sköta, samt
4) skaffa och underhålla samlingar av
jämförelseprov som behövs för kriminaltek-
niska undersökningar.
Inrikesministeriet fastställer verksamhets-
områdena för centralkriminalpolisens regio-
nala enheter.

16 §
Behörighetsvillkor för tjänster inom poli-
sen är i fråga om
1) chef för centralkriminalpolisen och chef
för rörliga polisen juris kandidatexamen eller
utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd
högre högskoleexamen, förtrogenhet med
verksamheten inom förvaltningsområdet och
med uppgiftsområdet samt i praktiken visad
ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,
2) chef för skyddspolisen juris kandidat-
examen eller utöver polisbefälsexamen i 5
mom. avsedd högre högskoleexamen, förtro-
genhet med verksamheten inom förvaltnings-
området och i praktiken visad ledarförmåga
och erfarenhet av ledarskap,
3) biträdande polischef för skyddspolisen i
enlighet med uppgifternas art antingen juris
kandidatexamen eller annan högre högskole-
examen samt förtrogenhet med uppgiftsom-
rådet,
4) biträdande chef vid rörliga polisen
polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för
polisbefäl eller högre högskoleexamen och
förtrogenhet med uppgiftsområdet,
5) biträdande chef vid centralkriminalpo-
lisen samt chef för administrativa avdelningen
vid polisinrättningen i Tammerfors och Åbo
härad juris kandidatexamen eller utöver po-
lisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre
högskoleexamen,
6) avdelningschef vid skyddspolisen och
laboratorieföreståndare för centralkriminalpo-
lisens laboratorium högre högskoleexamen
och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

7) kriminalkemist, kriminalingenjör och
undersökare vid centralkriminalpolisen högre
högskoleexamen,
8) kriminalöverinspektör och kriminal-

inspektör högre högskoleexamen och förtro-
genhet med uppgiftsområdet,
9) rektor för Polisyrkeshögskolan licenti-

atexamen eller doktorsexamen som avlagts
som påbyggnadsexamen samt förtrogenhet
med Polisyrkeshögskolans ansvarsområde
och administrativ erfarenhet samt i praktiken
visad erfarenhet av ledarskap,
10) föreståndare för Polisskolan högre

högskoleexamen och förtrogenhet med upp-
giftsområdet och administrativ erfarenhet
samt i praktiken visad erfarenhet av ledar-
skap,
11) biträdande föreståndare för Polisskolan

högre högskoleexamen och förtrogenhet med
uppgiftsområdet,
12) förvaltningschef vid Polisyrkeshögsko-

lan högre högskoleexamen och förtrogenhet
med uppgiftsområdet,
13) utbildningschef vid Polisyrkeshögsko-

lan licentiatexamen eller doktorsexamen som
avlagts som påbyggnadsexamen samt förtro-
genhet med Polisyrkeshögskolans ansvars-
område,
14) forskningschef vid Polisyrkeshögsko-

lan licentiatexamen eller doktorsexamen som
avlagts som påbyggnadsexamen samt förtro-
genhet med uppgiftsområdet,
15) överlärare vid Polisyrkeshögskolan

licentiatexamen eller doktorsexamen som
avlagts som påbyggnadsexamen,
16) lektor vid Polisyrkeshögskolan högre

högskoleexamen,
17) lärare i juridiska ämnen vid Polisskolan

juris kandidatexamen,
18) direktör för Polisens teknikcentral

diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexa-
men samt förtrogenhet med uppgiftsområdet
och i praktiken visad ledarförmåga,
19) direktör för Polisens datacentral högre

högskoleexamen och förtrogenhet med upp-
giftsområdet samt i praktiken visad ledarför-
måga,
20) biträdande polischef i enlighet med

uppgifternas art antingen juris kandidatexa-
men eller polisbefälsexamen eller tjänsteexa-
men för polisbefäl samt förtrogenhet med
uppgiftsområdet,

972 Nr 282



21) kommissarie och kriminalkommissarie
avlagd A-del av polisbefälsexamen eller hög-
skoleexamen och förtrogenhet med uppgifts-
området,
22) andra polismän som hör till polisbefälet
polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för
polisbefäl eller högskoleexamen samt förtro-
genhet med uppgiftsområdet,
23) polismän som hör till underbefälet
polisunderbefälsexamen  eller högskole-
examen och förtrogenhet med uppgifts-
området,
24) yngre konstapel genomgången baspe-
riod av grundexamen för polis eller polisas-
pirantkurs,
25) andra polismän som hör till manskapet
grundexamen för polis eller tjänsteexamen för
polismanskap.
Till rektor för Polisyrkeshögskolan kan
utnämnas en person som avlagt högre hög-
skoleexamen om han eller hon i övrigt anses
vara särskilt meriterad för uppgiften. Av
särskilda skäl kan en person som avlagt högre
högskoleexamen utnämnas till tjänsten som
utbildningschef eller till överlärartjänst, om
han eller hon är synnerligen väl förtrogen med
uppgiftsområdet för tjänsten. Av särskilda
skäl kan en person som inte har avlagt högre
högskoleexamen på motsvarande sätt utnäm-
nas till lektorstjänst, om han eller hon är
ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för
tjänsten.
Av en överlärare, överkommissarie och
lektor vid Polisyrkeshögskolan vars under-
visningsuppgift huvudsakligen består av ord-
nande av yrkesstudier, krävs dessutom minst
tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som hör
till undervisningsområdet.
Av utbildningschefen, en överlärare, över-
kommissarie och lektor vid Polisyrkeshög-
skolan krävs dessutom innan vederbörande
utnämns permanent minst 35 studieveckor
pedagogiska studier inom lärarutbildning
eller pedagogiska studier för ämneslärare, om
inte lärarutbildning ingår i examen.
Lämplig högre högskoleexamen som av-
läggs utöver polisbefälsexamen är den ma-
gisterexamen i administrativa vetenskaper
eller politices magisterexamen som avses i det
samarbetsavtal som inrikesministeriet har
ingått med Tammerfors universitet och Åbo
universitet.

16 b §
De behörighetsvillkor som anges i 16 § 24

punkten och 16 a § 2 mom. tillämpas inte, när
en person som genomför den period av
arbetspraktik eller fältarbete som ingår i
grundexamen för polis, utnämns till ett
tjänsteförhållande för viss tid som yngre
konstapel.

17 §
Chefen för centralkriminalpolisen, chefen

för skyddspolisen och chefen för rörliga
polisen utnämns av statsrådet.
Inrikesministeriet utnämner direktören för

Polisens teknikcentral, direktören för Polisens
datacentral samt polischefen och biträdande
polischefen vid polisinrättningen i Helsing-
fors härad. Inrikesministeriet utnämner även
rektorn för Polisyrkeshögskolan och före-
ståndaren för Polisskolan efter att styrelsen
för polisläroinrättningarna har avgett sitt
utlåtande om sökandena.

19 §
Polisinrättningen i häradet, centralkri-

minalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen,
Polisyrkeshögskolan, Polisskolan, Polisens
teknikcentral och Polisens datacentral utnäm-
ner andra än i 17 och 18 § nämnda tjänstemän
vid enheten samt anställer personal i arbets-
avtalsförhållande.

28 §
Centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rör-

liga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polissko-
lan, Polisens teknikcentral, Polisens datacen-
tral och polisinrättningen i häradet skall ha ett
reglemente som enheten fastställer.
— — — — — — — — — — — — —

31 §
Polisens museer är Polismuseet som finns

i anslutning till Polisskolan och Kriminalmu-
seet som upprätthålls av centralkriminalpoli-
sen. I anslutning till polisinrättningarna kan
finnas polisinrättningarnas museisamlingar.
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Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2005.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Överinspektör Riitta Aulanko

974 Nr 282



Statsrådets förordning

Nr 283

om polisutbildning

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med
stöd av 3 § 3 mom. och 24 § i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005):

1 §

Styrelsen för polisläroinrättningarna

Bland medlemmarna i polisläroinrättning-
arnas styrelse skall finnas företrädare för
undervisningssektorn, polisbranschen och
andra intressegrupper som har samband med
polisverksamheten. I styrelsen skall också
båda polisläroinrättningarnas personal och
studerande vara representerade. Vid val av
styrelsemedlemmar skall beaktas att landets
båda språkgrupper skall vara företrädda.
Den polisdirektör som är chef för inrikes-
ministeriets polisavdelnings enhet för polis-
verksamhet samt den polisöverinspektör som
är utbildningschef vid polisavdelningen har
rätt att närvara och yttra sig vid polisläroin-
rättningarnas styrelsemöten.

2 §

Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att utveckla, leda
och följa polisläroinrättningarnas verksamhet.
I detta syfte
1) framlägger styrelsen för polisens högsta
ledning ett förslag om fastställande av un-

dervisningsplanerna för utbildning för polis-
examen och en specialiserad utbildning som
omfattar minst 45 studiepoäng,
2) framlägger styrelsen för polisens högsta

ledning ett förslag om fastställande av ur-
valsgrunderna för utbildning för polisexamen,
3) tillsätter styrelsen polisläroinrättningar-

nas intagningskommissioner,
4) avgör styrelsen de rättelseyrkanden som

föreläggs den,
5) godkänner och undertecknar styrelsen

polisläroinrättningens bokslut,
6) avger styrelsen utlåtande till inrikesmi-

nisteriet om dem som söker en tjänst som
rektor eller föreståndare,
7) behandlar styrelsen övriga ärenden som

gäller polisiläroinrättningarna och som enligt
sakens natur skall avgöras av styrelsen.

3 §

Beslutsförfarandet i styrelsen

Föredragande i polisläroinrättningarnas
styrelse är Polisyrkeshögskolans rektor, Po-
lisskolans föreståndare eller en av dem
förordnad tjänsteman vid polisläroinrätt-
ningen i fråga.
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4 §

Rektorn för Polisyrkeshögskolan och
föreståndaren för Polisskolan

Rektorn för Polisyrkeshögskolan och fö-
reståndaren för Polisskolan skall
1) leda och utveckla polisläroinrättningens
verksamhet,
2) fatta beslut om valet av studerande,
3) besluta om förlust av studierätten,
avbrott i studierna, tilldelande av varning och
anmärkning samt avstängning från utbild-
ningen, samt
4) avgöra sådana rättelseyrkanden som
avses i 20 § 2 mom. i lagen om polisutbild-
ning (68/2005).

5 §

Forskningspolitisk delegation

Inrikesministeriet tillsätter polisens forsk-
ningspolitiska delegation med uppgift att
definiera polisens strategiskt viktiga forsk-
ningsobjekt, prioritera de av polisens högsta
ledning godkända forskningsobjekten, koor-
dinera forskningen inom polisbranschen,
främja forskningsverksamheten samt verk-
ställa uppföljning och utvärdering.

6 §

Polisbefälsexamen

Den yrkeshögskoleexamen som avläggs
vid Polisyrkeshögskolan är polisbefäls-
examen. De studier som leder till polisbe-
fälsexamen ordnas inom ramen för ett två-
delat utbildningsprogram.
Den första delen av utbildningsprogrammet
för polisbefäl leder till tjänsteexamen för
polisbefäl. Omfattningen av tjänsteexamen
för polisbefäl är minst 90 studiepoäng. Den
totala omfattningen av de studier som leder
till polisbefälsexamen är minst 180 studie-
poäng. I fråga om studierna gäller i övrigt i
tillämpliga delar vad som bestäms i 4—10 §
i statsrådets förordning om yrkeshögskolor
(352/2003).
I de studier som leder till polisbefälsexa-
men ingår grundstudier och yrkesstudier, fritt

valbara studier samt praktik som främjar
yrkesfärdigheten och ett lärdomsprov.

7 §

Grundexamen för polis, polisunderbefälsexa-
men och yrkesinriktade specialiseringsstudier

Examina som avläggs vid Polisskolan är
grundexamen för polis och polisunderbefäls-
examen. Dessutom ansvarar Polisskolan för
de yrkesinriktade specialiseringsstudierna.
Studierna för grundexamen för polis om-

fattar grundstudier, yrkesstudier och slutar-
bete. I studierna ingår också en arbetsprak-
tikperiod under handledning och en period av
fältarbete. Omfattningen av grundexamen för
polis är minst 165 studiepoäng.
Studierna för polisunderbefälsexamen om-

fattar obligatoriska studier, valfria studier och
en avhandling. Omfattningen av polisunder-
befälsexamen är minst 45 studiepoäng.
Omfattningen av de yrkesinriktade specia-

liseringsstudierna inom polisväsendets olika
delområden är minst 45 studiepoäng.

8 §

Meddelande om valet av studerande

Valet av studerande kan delges genom att
resultaten offentliggörs på polisläroinrätt-
ningens anslagstavla vid en på förhand
meddelad tidpunkt. De som blivit valda
underrättas även personligen om antagningen.
När resultaten offentliggörs skall sökanden

informeras om hur han eller hon kan få veta
på vilket sätt de grunder som iakttagits vid
antagningen har tillämpats på honom eller
henne och hur ändring kan sökas.

9 §

Studierätt för personer som inte hör till
polisens personal

Utifrån de riktlinjer som polisens högsta
ledning dragit upp kan genom polisläroin-
rättningens beslut även andra personer än
sådana som hör till polisens personal antas till
polisutbildning.
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10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2005.
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen av den 19 december 1997 om polis-
utbildning (1272/1997) jämte ändringar.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Överinspektör Riitta Aulanko
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Statsrådets förordning

Nr 284

om ändring av 6 § i länsstyrelseförordningen

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
ändras i länsstyrelseförordningen av den 7 februari 1997 (120/1997) 6 § 5—7 punkten,
sådana de lyder, 5 punkten i förordning 157/1999 samt 6 och 7 punkten i förordning 183/2001,
som följer:

6 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är
— — — — — — — — — — — — —
5) för avdelningschefen för polisavdelning-
en juris kandidatexamen eller, utöver polis-
befälsexamen, en sådan högre högskoleexam-
en som avses i 16 § 5 mom. i polisförvalt-
ningsförordningen (158/1996), i praktiken
visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap
samt sådan förtrogenhet med polisväsendet
och förvaltningen som uppgifterna förutsätter,
6) för länspolisöverinspektör juris kandi-

datexamen eller, utöver polisbefälsexamen,
en sådan högre högskoleexamen som avses i
16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen
samt förtrogenhet med polisväsendet,
7) för länsöverkommissarie den behörighet

som bestäms i 16 § 1 mom. 22 punkten och
16 a § i polisförvaltningsförordningen samt
för länskommissarie den behörighet som
anges i 16 § 1 mom. 21 punkten och 16 a §
i polisförvaltningsförordningen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Överinspektör Riitta Aulanko
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Statsrådets förordning

Nr 285

om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 7 §
2, 3 och 10 punkten, som följer:

7 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är
— — — — — — — — — — — — —
2) för polisöverdirektören som avdelnings-
chef juris kandidatexamen eller, utöver po-
lisbefälsexamen, i 16 § 5 mom. i polisför-
valtningsförordningen (158/1996) avsedd
högre högskoleexamen, förtrogenhet med
polisväsendet och förvaltningsuppgifter samt
i praktiken visad ledarförmåga och ledarer-
farenhet,
3) för polisdirektörer juris kandidatexamen
eller, utöver polisbefälsexamen, i 16 § 5

mom. i polisförvaltningsförordningen avsedd
högre högskoleexamen, förtrogenhet med
tjänstens uppgiftsområde och i praktiken
visad ledarförmåga,
— — — — — — — — — — — — —
10) för polisöverinspektörer juris kandidat-

examen eller, utöver polisbefälsexamen, i
16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen
avsedd högre högskoleexamen och förtrogen-
het med de uppgifter som hör till ansvars-
området.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Överinspektör Riitta Aulanko
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Inrikesministeriets förordning

Nr 286

om studerandes studiesociala förmåner vid polisläroinrättningar

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen av den
4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005):

1 §

Avlöning och dagpenning

Polisskolan betalar i dagpenning till polis-
aspiranter 3,60 euro per dag under närstu-
dieperioden. Den polisenhet vid vilken en
yngre konstapel genomför arbetspraktik eller
en period av fältarbete inom ramen gör de
fördjupade yrkesstudierna betalar till konsta-
peln för tiden för arbetspraktik och fördjupade
yrkesstudier avlöning enligt det preciserande
tjänstekollektivavtalet för avlöning inom po-
lisväsendet.
Polisenheten betalar sina tjänstemän som
studerar vid en polisläroinrättning avlöning
för studietiden enligt det preciserande tjäns-
tekollektivavtalet för avlöning inom polisvä-
sendet.
Polisenheten betalar sina tjänstemän som är
studerande vid en polisläroinrättning dagpen-
ning och kursdagpenning enligt tjänste- och
arbetskollektivavtalet om ersättning av rese-
kostnader.

2 §

Boende och kost

Polisläroinrättningen ordnar avgiftsfritt
boende och avgiftsfri kost för dem som

genomgår utbildning för tjänsteexamen under
de perioder för närundervisning som hör till
examen. Boende och kost ordnas inte för
sommar-, jul- och påskpauserna.

3 §

Utrustning

För polisaspiranten ordnar Polisskolan
tjänsteuniform. Kostnaderna för anskaffning
av uniform fördelas mellan polisaspiranten
och Polisskolan enligt principerna i förord-
ningen om statens uniformsbidrag
(850/1969).

4 §

Hälsovård

Polisläroinrättningarna ordnar avgiftsfri
hälso- och sjukvård på allmänläkarnivå för
studerande under närundervisningsperioderna
inom ramen för utbildningen för polistjänste-
examen samt i brådskande fall sådan
sjukvårdsservice som en studerande under de
förutsättningar som anges i lagen om polis-
utbildning (68/2005) har rätt till.
Polisskolan ordnar, innan den arbetsprak-

tikperiod och period av fältarbete som ingår
i utbildningen för grundexamen inleds, vid
behov i statsrådets förordning om hälsoun-
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dersökningar i arbete som medför särskild
fara för ohälsa (1485/2001) och i arbetar-
skyddslagen (738/2002) avsedd hälsounder-
sökning för utredande av en persons lämp-
lighet för ett arbete som medför särskild fara
för olycksfall eller sjukdom.
Dessutom iakttas vad som bestäms i lagen
om ersättning för skada eller sjukdom som har
uppkommit under studierelaterade förhållan-

den som är jämställbara med arbete
(1318/2002).

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister Kari Rajamäki

Överinspektör Riitta Aulanko
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