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Inrikesministeriets förordning

Nr 167

om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform

Given i Helsingfors den 14 februari 2007

I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras i inrikesministeriets förordning av den 30 augusti 2002 om polisens uniform

(767/2002) 2 § 1 mom., 6 § 3 och 5 mom., 7 §, 8 § 2 mom. 4 punkten, 9 §, 11 § 2 och 3 mom.
samt 14 § 1 och 2 mom., av dem 8 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning
792/2002, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Beklädnadsartiklar som används i tjänsten

Till uniformen hör följande beklädnadsar-
tiklar:

- överrock med löstagbart foder
- uniformsrock
- besöksrock
- uniformsbyxor
- uniformskjol
- uniformsväst för kvinnliga poliser
- uniformsväst och uniformsbyxor för gra-

vida
- fältoverall
- sommarfältoverall
- fältjacka
- fältbyxor
- fältbyxor, sommarmodell

- vadderad rock
- vadderade byxor
- uniformsskjorta med kort och lång ärm
- pikéskjorta med kort och lång ärm
- ylletröja och halsskydd
- fältmössa
- pälsmössa
- skärmmössa, sommar- och vintermodell
- tjänstemössa
- uniformsmössa
- regnkläder
- kängor
- arbetshandskar
- namnskylt och beteckningar som anger

tjänsteställning.
Inrikesministeriet beslutar särskilt om

vilka beklädnadsartiklar som används i tjäns-
ten som är skyddskläder och som bekostas
med statens medel.
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6 §

Uniformen för väktare

— — — — — — — — — — — — —
På fältoverallens, sommarfältoverallens,

fältjackans, den vadderade rockens, uni-
formsskjortans, pikéskjortans och ylletröjans
ärmar finns ärmsköldar försedda med poli-
sens emblem, under vilka finns en skylt med
texten VARTIJA - VÄKTARE. På väktarens
uniform finns dessutom motsvarande skylt
ovanför högra bröstfickan i stället för polis-
beteckningen.
— — — — — — — — — — — — —

Väktarens fältjacka har baktill den tryckta
texten VARTIJA.
— — — — — — — — — — — — —

2 kap.

Emblem som anger tjänsteställning och
övriga beteckningar på uniformen

7 §

Kragbeteckningar på fältoverallen, sommar-
fältoverallen, fältjackan, den vadderade

rocken, uniformsrocken och besöksrocken

På fältoverallens, sommarfältoverallens,
fältjackans, den vadderade rockens, uni-
formsrockens och besöksrockens krage finns
på vardera sidan, på en bottensköld, ett 30
mm högt polisemblem vars nedre del omges
av en eklövskrans. Emblemet och kransen är
för befäl broderade med silvertråd och för
övriga med ljusgrå silkestråd. Bottenskölden
är femkantig och 50 mm hög. Bottensköldens
färg är pärlgrå för polisens högsta ledning,
svart för länsledningen, grön för poliserna
vid polisläroinrättningarna och klarblå för
övriga poliser. Befälets bottensköld omges av
en ca 2 mm bred träns, som för polisöverdi-
rektören, polisdirektörerna, polisöverinspek-
törerna, polisöverinspektörerna som utbild-
ningschefer, länspolisdirektörerna, länspo-
lisöverinspektörerna, chefen för rörliga poli-
sen samt polischeferna och länsmännen är
silverfärgad och för övriga blå.

På paradrocken skall finnas polisens offici-
ella emblem broderat i silvergrått och 35 mm
högt samt omgivet av eklöv.

8 §

Beteckningar som anger tjänsteställning på
uniformsrocken, besöksrocken och parad-

rocken

— — — — — — — — — — — — —
Galonerna är

— — — — — — — — — — — — —
4) för polisöverinspektörerna, polisöverin-

spektörerna som utbildningschefer, länspo-
lisöverinspektörerna, biträdande polischefen i
Helsingfors härad och biträdande chefer för
riksomfattande polisenheter underst en 40
mm bred eklövsgalon och ovanför den en 10
mm bred eklövsgalon,
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Beteckningar på fältoverallen, sommarfält-
overallen, fältjackan, den vadderade rocken,

uniformsskjortan, pikéskjortan, ylletröjan
och västen för kvinnliga poliser

På fältoverallen, sommarfältoverallen,
fältjackan, den vadderade rocken, uniforms-
skjortan, pikéskjortan, ylletröjan och västen
för kvinnliga poliser finns på axelklaffarna
galonband som anger tjänsteställningen, dock
utan klarblå bottensköld. Överkonstaplarna
och de äldre konstaplarna har 5 mm breda
galoner broderade med silvergrå tråd på axel-
klaffarna. Befälet har på axelklaffarna 35 mm
långa silverfärgade lejonfigurer ovanför de
beteckningar som anger tjänsteställningen
och underbefälet samt manskapet har silver-
färgade polisemblem på tjänstgöringsklä-
derna.

På ärmarna finns ungefär 55 mm nedanför
axeln i axelns riktning ett polisemblem bro-
derat med ljusgrå silkestråd på klarblå botten.
Bottensköldens höjd är 110 mm och dess
bredd 70 mm.

11 §

Beteckningar på paradmössan

— — — — — — — — — — — — —
Polisöverdirektören, polisdirektörerna,

länspolisdirektörerna, cheferna för centralkri-
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minalpolisen, skyddspolisen och rörliga poli-
sen samt polischefen i Helsingfors härad har i
övre och nedre kanten av mössans skärm en
med silvertråd broderad 12 mm bred skärm-
prydnad med eklövsmotiv. Polisöverinspek-
törerna, polisöverinspektörerna som utbild-
ningschefer och länspolisöverinspektörerna
har en likadan prydnad i nedre kanten av
skärmen.

Polisöverdirektören, polisdirektörerna, po-
lisöverinspektörerna, polisöverinspektörerna
som utbildningschefer, länspolisdirektörerna,
länspolisöverinspektörerna, polisinspektör-
erna, polischeferna och biträdande polische-
ferna, länsmännen, cheferna och biträdande
cheferna för centralkriminalpolisen, skydds-
polisen och rörliga polisen, trafikpolisinspek-
törerna, förvaltningschefen för rörliga poli-
sen, överkommissarierna och kommissarierna
vid inrikesministeriets polisavdelning, länsö-
verkommissarierna, överkommissarierna
samt länskommissarierna har på sin mössa
två hakremmar av 4 mm bred vit silkesträns,
fästa med två små vapenknappar. Kommissa-
rierna har en hakrem av 5 mm bred vit sil-
kesträns.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Övriga beteckningar

På fältoverallen, sommarfältoverallen,
fältjackan, den vadderade rocken och uni-
formsskjortan finns ovanför den högra bröst-
fickan och på pikéskjortan, ylletröjan och
västen för kvinnliga poliser finns på den
högra sidan, på en blå tygskylt som är 82 mm
bred och 42 mm hög, en ljus text: POLIISI -
POLIS.

På fältoverallen, sommarfältoverallen,
fältjackan, den vadderade rocken och uni-
formsskjortan finns mitt ovanför den högra
bröstfickan eller mitt på bröstfickans lock
och på ylletröjan, pikéskjortan och västen för
kvinnliga poliser finns på den högra sidan en
blå namnskylt som är minst 80 mm bred och
minst 25 mm hög och där åtminstone polis-
mannens släktnamn skall stå med ljus text.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2007.

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

Helsingfors den 14 februari 2007

Inrikesminister Kari Rajamäki

Polisdirektör Jorma Toivanen
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 168

om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig
forskning på universitetsnivå år 2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 47 § 2 mom.
och 47 b § 1 mom. i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989),
sådana de lyder, 47 § 2 mom. i lag 1115/1999 och 47 b § 1 mom. i lag 1227/2004:

1 §

Utbildning vid universitetssjukhus

Den ersättning för kostnader för läkar- och
tandläkarutbildning som betalas till en sam-
kommun som är huvudman för ett universi-
tetssjukhus uppgår till 62 600 euro för en
enhet beräknad enligt det sammanlagda me-
deltalet medicine licentiatexamina och odon-
tologie licentiatexamina och nya studerande.

Ersättningen för varje specialläkarexamen
och specialtandläkarexamen är 62 600 euro.
Den ersättning som betalas för en speciallä-
karexamen som avses i 3 a § 2 mom. i den
genom förordningen om specialläkarexamen
(678/1998) upphävda förordningen om spe-
cialläkarexamen (691/1985), nedan den upp-
hävda förordningen, är dock 23 500 euro.

Sådan ersättning som avses i 2 mom. beta-
las inte för kostnader som föranleds av spe-
cialläkarexamina inom idrottsmedicin, hälso-
vård, företagshälsovård och allmän medicin,
av specialtandläkarexamen inom hälsovård
eller av sådan utbildning som krävs för admi-
nistrativ kompetens och som avses i 3 a § 3
mom. i den upphävda förordningen och i
6 a § i förordningen om specialtandläkarexa-
men (629/1984). Om ett universitetssjukhus
ger utbildning inom ett utbildningsprogram
som leder till specialläkarexamen inom
idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård
och allmän medicin eller utbildning inom ett

utbildningsprogram som leder till special-
tandläkarexamen inom hälsovård betalas till
den samkommun som är huvudman för sjuk-
huset 1 329 euro i ersättning per utbildnings-
månad enligt ett utbildningsprogram som
universitetet har godkänt och för varje läkare
eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

När ett universitet för specialiseringsut-
bildning för tandläkare anlitar ett universi-
tetssjukhus för vilket en sådan samkommun
är huvudman inom vars område det finns ett
universitet vid vilket specialtandläkarexamen
enligt förordningen om specialtandläkarexa-
men inte kan avläggas, skall, till den sam-
kommun som är huvudman för det universi-
tetssjukhus som ger utbildningen, för varje
tandläkare som deltagit i utbildningen, beta-
las 1 329 euro i ersättning per utbildningsmå-
nad enligt ett utbildningsprogram som uni-
versitetet har godkänt.

2 §

Grundutbildning vid någon annan enhet än
ett universitetssjukhus

När grundutbildning för läkare eller tand-
läkare ges vid någon annan verksamhetsenhet
inom hälso- och sjukvården än vid ett univer-
sitetssjukhus, betalar den samkommun som
är huvudman för universitetssjukhuset ersätt-
ning för de kostnader som utbildningen med-
för enligt vad serviceproducenten, den sam-
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kommun som är huvudman för universitets-
sjukhuset och universitetet sinsemellan kom-
mer överens om.

3 §

Specialiseringsutbildning vid någon annan
enhet än ett universitetssjukhus

När ett universitet för specialiseringsut-
bildning för läkare eller tandläkare i stället
för ett universitetssjukhus anlitar någon an-
nan verksamhetsenhet inom hälso- och sjuk-
vården med en samkommun som huvudman,
en verksamhetsenhet inom hälso- och sjuk-
vården med en kommun som huvudman, ett
statligt sinnessjukhus eller en sådan verksam-
hetsenhet inom hälso- och sjukvården som
avses i 2 § i statsrådets förordning om servi-
ceproducenter som är berättigade till ersätt-
ning för kostnader för läkar- och tandläkarut-
bildning samt hälsovetenskaplig forskning på
universitetsnivå (1103/2005) är ersättningen
för de kostnader som utbildningen medför för
serviceproducenten 1 329 euro per utbild-
ningsmånad enligt ett utbildningsprogram
som universitetet har godkänt och för varje
läkare eller tandläkare som deltagit i utbild-
ningen. Ersättning betalas dock inte för kost-
nader för utbildning som krävs för administ-
rativ kompetens och som avses i 3 a § 3
mom. i den upphävda förordningen och i
6 a § i förordningen om specialtandläkarexa-
men.

4 §

Tilläggsutbildning för läkare inom primär-
vården och praktisk tjänstgöring för tandlä-
kare samt tjänstgöring som i vissa fall förut-
sätts av personer som avlagt grundexamen

utomlands

Den ersättning som för kostnader för til-
läggsutbildning för läkare inom primärvården
och för kostnader som föranleds av praktisk
tjänstgöring för legitimerade tandläkare samt
för kostnader för sådan utbildning eller
tjänstgöring som kan jämställas med dessa
och likaså den ersättning som för kostnader
för tjänstgöring som avses i 14 § i förord-
ningen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (564/1994) betalas till

en kommun eller samkommun som är huvud-
man för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälso-
vårdscentral är 1 329 euro per månad för
varje läkare eller tandläkare som deltagit i
utbildningen eller fullgjort tjänstgöringen.

För att ersättning skall betalas krävs minst
en månads sammanhängande utbildning eller
tjänstgöring för varje läkare eller tandläkare
som deltagit i utbildningen eller fullgjort
tjänstgöringen.

5 §

Poängsättning för forskningsrapporter som
publicerats åren 2003–2005

Ersättningen för kostnader som föranleds
av hälsovetenskaplig forskning på universi-
tetsnivå vid en verksamhetsenhet inom hälso-
och sjukvården som en kommun eller sam-
kommun är huvudman för, vid ett statligt
sinnessjukhus eller en sådan verksamhetsen-
het inom hälso- och sjukvården som avses i
1 § i förordningen om serviceproducenter
som är berättigade till ersättning för kostna-
der för läkar- och tandläkarutbildning samt
hälsovetenskaplig forskning på universitets-
nivå beräknas på basis av publikationspoäng
som fastställs som följer:

doktorsavhandling som monografi . . . . . . 6
doktorsavhandling som består av en sam-

manställning av publikationer . . . . . . . . . . . . . 1
artikel som publicerats i någon av följande

finska hälsovetenskapliga publikationer, i
vilka används ett förfarande med extern ut-
värdering:

Duodecim
Finska Läkaresällskapets handlingar
Hoitotiede
Kommunalläkaren
Finlands Tandläkartidning
Finlands Läkartidning
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 0,5
för artiklar som publicerats i en utländsk

publikation ges poäng enligt deras impact-
faktor enligt följande:

impact-faktor lägre än 1 1
’’ 1–lägre än 4 2
’’ 4 eller över 3

För erhållande av ersättning krävs att de
sammanlagda publikationspoängen för en
verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvår-
den under 2003–2005 är minst tre.
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6 §

Publikationspoängens värde

Värdet av en sådan publikationspoäng som
avses i 5 § är 5 783,38 euro.

7 §

Antalet examina och publikationspoäng

Det sammanlagda antalet examina och
publikationspoäng samt de i 1 § 1 mom. av-
sedda examina och nya studerande beräknas
som medeltalet för de tre senaste kalenderår
för vilka uppgifter kan erhållas.

8 §

Poängsättning för forskningsrapporter som
publicerats år 2006 och beaktande av poäng

vid beräkning av ersättning

Ersättningen för kostnader som föranleds
av hälsovetenskaplig forskning på universi-
tetsnivå vid sådana verksamhetsenheter inom
hälso- och sjukvården som avses i 5 § 1
mom. beräknas i fråga om forskningsrappor-
ter som publicerats år 2006 på basis av publi-
kationspoäng som fastställs som följer:

doktorsavhandling som monografi . . . . . . 6
doktorsavhandling som består av en sam-

manställning av publikationer . . . . . . . . . . . . . 1
artikel som publicerats i någon av följande

publikationer, i vilka används ett förfarande
med extern utvärdering:

Duodecim
Finska Läkaresällskapets handlingar
Hoitotiede
Kommunalläkaren
Finlands Tandläkartidning
Finlands Läkartidning
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 0,5
för artiklar som publicerats i en utländsk

publikation ges poäng enligt deras impact-
faktor enligt följande:

impact-faktor lägre än 1 1
’’ 1–lägre än 4 2
’’ 4 eller över 3

För erhållande av ersättning krävs att de
sammanlagda publikationspoängen för en
verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvår-
den under 2004–2006 är minst tre.

9 §

Anvisande av ersättning för forskningskost-
nader för forskning som hänför sig till hälso-

vårdsservicesystemet

En samkommun som är huvudman för ett
universitetssjukhus skall av den ersättning
som den erhållit med stöd av 5 § anvisa minst
en tiondedel för forskning kring effekterna
och kostnadseffekterna av undersöknings-
och behandlingsmetoder samt för forskning
som hänför sig till hälsovårdsservicesyste-
met, i synnerhet hälsovårdscentralerna. Kli-
niska läkemedelsundersökningar i anslutning
till ansökan om ett sådant försäljningstill-
stånd för läkemedelspreparat som avses i
21 § i läkemedelslagen (395/1987) räknas
inte som undersökningar av effekterna och
kostnadseffekterna av undersöknings- och
behandlingsmetoder.

10 §

Ansökan om ersättning och avgörande av
ansökan

Kommuner, samkommuner, statliga sin-
nessjukhus och andra serviceproducenter
skall ansöka om i 47 a § 2 och 3 mom. i
lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989)
avsedd ersättning halvårsvis på så sätt att
ersättning för det första halvåret söks senast
den 30 september samma år och ersättning
för det andra halvåret senast den 31 mars
följande år.

En ansökan om ersättning som inlämnats
inom den tid som anges i 1 mom. skall
avgöras av länsstyrelsen under det kalenderår
då ansökan inkommit till länsstyrelsen.

Om ansökan inte är tillräcklig som grund
för avgörandet, skall en begäran om komplet-
tering av ansökan sändas till sökanden utan
dröjsmål.

11 §

Skyldighet att lämna uppgifter

En samkommun som är huvudman för ett
universitetssjukhus skall före utgången av
juni 2008 lämna social- och hälsovårdsmini-
steriet en utredning över hur den ersättning
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som samkommunen erhållit med stöd av 1, 2
och 5 § har använts. Andra serviceproducen-
ter som är huvudmän för sådana verksam-
hetsenheter inom hälso- och sjukvården som
avses i 5 § skall inom samma tid lämna en
utredning över hur den ersättning som de
erhållit med stöd av 5 § har använts.

I en i 1 mom. avsedd utredning över an-
vändningen av den ersättning som erhållits
med stöd av 5 § skall specificeras på vilket
sätt den totala ersättning som erhållits har
anvisats för grundforskning, klinisk forsk-
ning samt forskning kring funktionen hos och
effekterna av hälsovårdsservicesystemet
jämte annan forskning. I utredningen skall
dessutom specificeras hur den finansiering
som ersättningstagaren anvisat för forskning
som avses i denna förordning indelas i finan-
siering som erhållits med stöd av 5 §, i finan-
siering som annars givits av huvudmannen
för verksamhetsenheten inom hälso- och
sjukvården och i annan finansiering.

Huvudmän för verksamhetsenheter inom
hälso- och sjukvården som avses i förord-
ningen om serviceproducenter som är berätti-
gade till ersättning för kostnader för läkar-
och tandläkarutbildning samt hälsovetenskap-
lig forskning på universitetsnivå skall dess-
utom lämna social- och hälsovårdsministeriet
de uppgifter om verksamheten och om finan-
sieringen av den som ministeriet begär.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19
februari 2007.

Förordningen tillämpas på ersättningar
som betalas för år 2007. Förordningens 8 §
tillämpas dock vid beräknandet av ersättning
som betalas för år 2008.

Helsingfors den 15 februari 2007

Omsorgsminister Liisa Hyssälä

Regeringsråd Pekka Järvinen
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