
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen Utgiven i Helsingfors den 2 november 2016

893/2016

Lag
om ändring av 2 kap. 2 § och 7 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar 

hos polisen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) 2 kap. 2 §

och 7 kap. 1 § 1 mom., sådana de lyder i lag 807/2011, som följer:

2 kap.

Intagning i förvaringslokal

2 §

Underrättelse om frihetsberövande

Häktade ska ges tillfälle att underrätta en närstående eller någon annan person om fri-
hetsberövandet. 

Enligt anvisningar av en anhållen eller gripen ska någon av den anhållnes eller gripnes
närstående eller någon annan person utan ogrundat dröjsmål underrättas om frihetsberö-
vandet. En underrättelse får inte utan särskilda skäl lämnas mot den anhållnes eller gripnes
vilja. Om det är nödvändigt för att förhindra att utredningen av brottet äventyras avsevärt,
kan underrättelsen om anhållande skjutas upp högst två dygn från gripandet genom beslut
av en polisman som hör till befälet och underrättelsen om gripande skjutas upp eller läm-
nas ogjord. 

På yrkande av den anhållne eller gripne ska domstolen pröva om det har funnits förut-
sättningar enligt 2 mom. att skjuta upp en underrättelse eller lämna den ogjord. Yrkandet
ska framställas inom 30 dagar från det att den anhållne eller gripne har informerats om att
underrättelsen skjuts upp eller lämnas ogjord. På behörig domstol och behandling av yrk-
andet tillämpas 8 kap. 18 § 2 och 3 mom. i tvångsmedelslagen.

Om den frihetsberövade är under 18 år ska vårdnadshavaren, om detta inte strider mot
barnets bästa, och socialmyndigheten utan ogrundat dröjsmål underrättas om frihetsberö-
vandet. I fråga om en sådan underrättelse till vårdnadshavaren som skjuts upp eller lämnas
ogjord tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 2 och 3 mom.
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7 kap.

Besök och andra kontakter utanför förvaringslokalen

1 §

Besök

De frihetsberövade har rätt att under behövlig övervakning ta emot besökare vid tid-
punkter som reserverats för besök så ofta det är möjligt utan att ordningen och verksam-
heten i förvaringslokalen störs, om inte denna rätt begränsats enligt 4 kap. i tvångs-
medelslagen. Besök kan även tillåtas vid andra tillfällen än vid de tidpunkter som reserve-
rats för besök, om det är behövligt med hänsyn till den frihetsberövades kontakter eller av
något annat särskilt skäl. En frihetsberövad har dock alltid rätt att utan ogrundat dröjsmål
ta emot besök av sitt i 6 kap. 4 § i denna lag avsedda ombud utan att någon annan är när-
varande. Bestämmelser om granskning av besökare finns i 10 kap.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 27 november 2016.
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