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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att polisför- den privata säkerhetsbranschen överförs till
valtningslagen och fyra lagar som har sam- Polisens teknikcentral.
Det föreslås att uppgiftsdefinitionen för poband med den ändras. Avsikten är att distrikten för häradenas polisinrättningar skall kun- lisens högsta ledning preciseras och görs tydna utvidgas. Genom förordning av statsrådet ligare i förhållande till polisavdelningens
skall utfärdas bestämmelser om de polisin- uppgifter som en avdeln ing vid ministeriet.
rättningar i häradet vilkas distrikt skall om- Inom polisens högsta ledning föreslås en
fatta flera härad. Det föreslås att Polisyrkes- övergång till ett system där utnämning till
högskolan och Polisskolan skall gå samman tjänst och förordnande till uppgift åtskiljs
från varandra.
och bilda Polisbranschens utbildnings- och
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
utvecklingscentral. Det föreslås att inrikesministeriets uppgifter minskas genom att till- 2007. De ändringar som gäller Polisbranstånds-, tillsyns- samt besiktnings- och in- schens utbildnings- och utvecklingscentral
spektionsuppgifter som gäller skjutvapen och träder dock i kraft den 1 januari 2008.
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . Nuläge
1.1.

Lagstiftning och praxis

Enligt 3 § 1 mom. i lagen om grunderna för
utvecklande av den statliga lokalförvaltnin gen (126/1992) ordnas den statliga lokalförvaltningen häradsvis. Enligt 4 § 2 mom. finns
det i ett häradsämbete polis-, åklagar- och utsökningsenheter samt andra behövliga enheter som skall utöva en så självständig beslutanderätt i funktionellt hänseende som
möjligt. Ett härads fristående ämbetsverk
sköter motsvarande uppgiftsområden. I 5 §
sägs att enligt vad som bestäms särskilt kan
det bestämmas att en enhet vid ett häradsämbete eller ett fristående ämbetsverk i ett härad
skall handha uppgifter också inom ett annat
härads område eller att ämbetsverk skall
samarbeta vid skötseln av vissa uppgifter.
Enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltningslagen
(110/1992) är polisinrättningen som är en
avdelning vid häradsämbetet eller ett fristående ämbetsverk i häradet polisens lokala
förvaltningsmyndighet som lyder under länsstyrelsen. Enligt 6 § 1 mom. organiseras det
lokala polisväsendet häradsvis. I varje härad
skall finnas en polischef för häradet som leder den lokala polisinrättningen, om inte något annat följer av 6 a §, som gäller systemet
med länsmän. Enligt 6 a § kan statsrådets
allmänna sammanträde av särskilda skäl och
med hänsyn till gles bosättning, långa avstånd, besvärliga trafikförbindelser och
språkförhållandena i ett härad eller på andra
jämförliga grunder besluta att det vid ett häradsämbete inrättas en länsmanstjänst för
skötseln av polis- och exekutionsavdelnin garnas chefsuppgifter. Länsmannen kan också
förordnas att sköta åklagaravdelningens
chefsuppgifter.
Enligt 4 § 2 mom. 1 punkten i polisförvaltningslagen har polisens högsta ledning till
uppgift att besluta om grunderna för samarbetet i länet mellan den lokala polisen och
polisens riksomfattande enheter, och enligt 5
§ har polisens länsledning till uppgift att besluta om samarbetet i länen mellan den lokala polisen och polisens riksomfattande enheter enligt de grunder som polisens högsta

ledning har beslutat om. Enligt 8 § kan inrikesministeriet, efter att ha hört länsstyrelsen,
de berörda häradsämbetena och polisinrättningarna samt områdets kommuner, för en
ändamålsenlig skötsel av det lokala polisväsendet fatta beslut om bildande av samarbetsområden. I beslutet kan bestämmas att
polisinrättningar sköter uppgifter i samarbete
eller att en polisinrättning sköter uppgifter
även inom ett annat härad. Genom beslut av
länsstyrelsen bestäms om de uppgifter som
skall skötas i samarbete, utses chefen för
samarbetet samt bestäms om övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet. Vid
bildandet av ett samarbetsområde som omfattar härad som hör till olika län eller som omfattar polisinrättningen i Helsingfors härad
bestämmer ministeriet också om de uppgifter
som skall skötas i samarbete, utser chefen för
samarbetet och bestämmer om övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet.
Enligt 3 § 1 mom. kan länsstyrelsen besluta
att det inom ett samarbetsområde som har
bildats av polisinrättningar skall finnas en
gemensam delegation för samarbetsområdet i
stället för de enskilda delegationer för polisen som vanligen finns vid de olika polisinrättningarna. Om ett samarbetsområde omfattar härad som hör till olika län eller om samarbetsområdet omfattar polisinrättningen i
Helsingfors härad, bestämmer inrikesministeriet om samarbetsområdets gemensamma delegation.
I dagens läge förekommer olika samarbetsarrangemang som baserar sig på avtal mellan
polisinrättningarna i häradena samt samarbetsarrangemang som baserar sig på beslut
av inrikesministeriet och länsstyrelsen. Samarbetsarrangemangen har i yttersta fall kunnat innebära att polisverksamheten i två härad nästan helt sköts i samarbete.
1.2.

Bedömning av nuläget

Den nuvarande administrativa indelningen
möjliggör inte ett i operativt eller ekonomiskt
hänseende effektivt utnyttjande av den lokala
polisens resurser. Trots att utgångspunkten är
att polisväsendet skall organiseras häradsvis,
har skötseln av den lokala polisens uppgifter
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och säkerställandet av tillgången på tjänster i
praktiken förutsatt samarbete mellan flera
polisinrättningar eller olika samarbetsarrangemang mellan polisinrättningarna. För att
effektiviseringsmålen skall uppnås räcker det
inte alltid enbart med att det avtalsbaserade
samarbetet mellan polisinrättningarna i häradena utökas eller att de begränsade beslutsbaserade samarbetsarrangemangen utvidgas.
De i lagen om grunderna för utvecklande
av den statliga lokalförvaltningen och i polisförvaltningslagen angivna samarbetsmöjligheterna med avseende på den tidigare nämnda effektiviseringen har getts en rätt snäv
tolkning i riksdagens förvaltningsutskott. Utskottet har bl.a. konstaterat att samverkan
inte får leda till att det skapas stordistrikt som
kullkastar indeln ingen i härad och att ett härad givetvis inte kan ha ett så heltäckande
samarbete att alla polisuppgifter sköts utgående från ett annat härad (FvUB 13/1995 rd).
Utskottet har vidare ansett att man med beaktande av gällande lagstiftning i vissa fall gått
för långt i sin samarbetssträvan och därmed
är ett fullständigt samarbete inom polisväsendet inte möjligt (FvUB 6/2000 rd). Enligt
utskottet får samarbetet inte gälla andra uppgifter än sådana som stöder polisväsendet i
häradet, eftersom uppgifterna skall skötas häradsvis och polischefen i häradet måste kunna leda den lokala polisinrättningen, dvs. polisväsendet i häradet (FvUB 5/2002 rd). Justitiekanslern i statsrådet ansåg i sitt utlåtande av den 12 juni 2002 till inrikesministeriets
polisavdelning (Dnr 13/20/02) att förvaltningsutskottets ställningstaganden kan utgöra
en utgångspunkt för tolkningen av korrekt
tillämpning av bestämmelserna. Avvikelser
från dessa ställningstaganden kan ske endast
av vägande sakskäl.
Statsrådets redogörelse för central-, regional- och lokalförvaltningens funktion och utvecklingsbehov (SRR 2/2005 rd, nedan förvaltningsredogörelsen) överlämnades till
riksdagen den 7 april 2005. Förvaltningsredogörelsen är en omfattande redogörelse som
beskriver förvaltningens funktion och utvecklingsbehov. I redogörelsen utvärderas i
korthet nuläget inom förvaltningen medan
huvudvikten ligger på att identifiera framtida
utmaningar och dra upp riktlinjer för reformer av förvaltningen. Utgångspunkten är att

även i fortsättningen trygga tillgången och
kvaliteten på de tjänster som den offentliga
sektorn svarar för. Förvaltningen utvecklas
från denna utgångspunkt så att den blir så effektiv och ekonomisk som möjligt.
I förvaltningsredogörelsen ingår bl.a. en
beskrivning av verkställigheten av häradsreformen och konstateras att för att trygga kvaliteten och tillgången på den statliga lokalförvaltningens tjänster när förhållandena förändras krävs det flera åtgärder som stöder
varandra. I förvaltningsredogörelsen konstateras att den utveckling som redan skett i fråga om häradssystemets behörighetsområden
och de framtida behoven samt utvecklingen
av bl.a. informations- och kommunikationstekniken och lagstiftningen talar för att lokalförvaltningens tjänster kunde organiseras på
ett nytt sätt i stället för enligt häradsmodellen. Å andra sidan har häradssystemet, med
beaktande av dess verksamhetstid och utvärderingen av det, i många avseenden upplevts
som fungerande. Därför är det ändamålsenligt att besluta om häradssystemets fortsättning utgående från en helhetsbedömning när
man har fått tillräckliga erfarenheter av de i
redogörelsen beskrivna åtgärderna för att
trygga den statliga lokalförvaltningens service, det allmänna utvecklandet av den allmänna förvaltningens servicestrukturer samt regionaliseringen och omorganiseringen av
stödtjänsterna för förvaltningen. En sådan utvärdering kan göras före 2008. Fram till dess
bibehålls den nuvarande häradsmodellen och
häradsindelningen.
I förvaltningsredogörelsen sägs att tillgången på polis-, utsöknings- och åklagarväsendets samt magistraternas tjänster tryggas
och kvaliteten förbättras genom att ledningen
och resursanvändningen effektiviseras samt
produktiviteten ökas bl.a. genom att man utnyttjar informations- och kommunikationstekniken samt utvidgar samarbetet. De besparingar som uppstår när verksamheten effektiviseras och de resurser som frigörs i fråga om
allmänna förvaltningsuppgifter används för
att utveckla servicen och verksamheten. Avsikten är att antalet serviceställen i huvudsak
skall förbli på nuvarande niv å, och när polisens service ordnas är utgångspunkten att polisen skall synas såväl i glesbygden som i
tätorterna och att polisen skall känna till de

6
lokala förhållandena. Genom de servicemål
som trädde i kraft vid ingången av 2006
tryggas närheten till service inom sådana organisationer där enhetsstorleken ökar. I redogörelsen konstateras uttryckligen att lagstiftningen om polisen skall ändras så att ett fullständigt samarbete mellan polisinrättningarna
blir möjligt. Polisens ledningssystem skall
dessutom förtydligas på alla nivåer så att
styrning från sidan inte förekommer och organisationen är strömlinjeformad, effektiv
och möjliggör en flexibel användning av resurser.
Riksdagens förvaltningsutskott konstaterade i sitt betänkande om förvaltningsredogörelsen (FvUB 2/2006 rd – SRR 2/2005 rd) att
det anser att polissamverkan kan effektiviseras med hjälp av större distrikt, under förutsättning att en utvidgning genomförs så att
polisen kan tillhandahålla tjänster och utföra
sina uppgifter bättre än i dagsläget. Utskottet
påpekar att polisen måste utveckla sin utryckningsfunktion utifrån premissen att tjänsterna skall tillhandahållas nära medborgarna.
Alla polisinrättningar eller samarbetsområden bör kunna ta emot larm dygnet runt. Vid
utredning av brott bör utgångspunkten vara
att även glesbygdsområden måste ha tryggad
tillgång till brottsutredning och att lokalkännedomen inte får gå förlorad. Det är extra
viktigt att satsa på större samarbete med
åklagarmyndigheterna. Av den anledningen
spelar distriktsindelningen inom åklagarväsendet en viktig roll för avancerad brottsutredning. Utskottet framhåller dessutom att
högkvalitativa och heltäckande tjänster måste
kunna garanteras också framöver. Det kan
genomföras med hjälp av ett heltäckande
servicenät, större satsningar på elektronisk
kommunikation och bättre kvalitet och större
expertis vid myndigheterna. Vidare är det
angeläget att myndigheterna tar vara på möjligheterna att tillhandahålla gemensam service.
För att trygga tillgången till den lokala polisens tjänster har polisinrättningarna också
bedrivit praktiskt samarbete som inte har haft
någon inverkan på den lokala polisens lednings- eller befogenhetsfrågor på samma sätt
som inrättandet av ett samarbetsområde.
Samarbetet mellan polisinrättningar har kunnat gälla en enstaka händelse eller ett enstaka

uppdrag och kunnat basera sig t.ex. på författningar och bestämmelser om handräckning. I redogörelsen konstateras att ett fastare
samarbete mellan polisinrättningarna i två
härad ofta har baserats på antingen skriftliga
avtal eller föreskrifter och i vissa fall på
muntligen överenskomna principer. Innehållet i samarbetet mellan polisinrättningarna i
länet eller landskapet har i allmänhet definierats i föreskrifter och anvisningar från polisens länsledning. I samarbete har utförts
uppdrag i anslutning till bl.a. bevakning av
berusade och anhållna, undersökning av ekonomisk brottslighet, brottsanalyser, teknisk
undersökning, polishundsverksamhet, förebyggande av narkotikabrottslighet, förfrågningar om brott, krävande brottsbekämpning
och automatisk trafikövervakning. Funktioner, t.ex. polisfängelser och bevakning av berusade samt alarmcentralsfunktioner, har
också skötts i samarbete på så sätt att centraldistrikt har skött dessa uppgifter helt och
hållet på flera härads vägnar. Till denna del
har det inte nödvändigtvis längre varit fråga
om samarbete, utan genom koncentrering av
funktionerna har det i praktiken bildats häradspolisinrättningar på två nivåer, där det
härad som fungerar som centraldistrikt i
praktiken har haft ett större ansvar för att
trygga tillgången till service än de andra häradena.
För att beslutanderätten skall kunna hållas
kvar på en så lokal nivå som möjligt förutsätts det att det inom många behörighetsområden finns lokala enheter med en mycket
stark expertis. Vid små enheter, vilket polisinrättningarna i de nuvarande häradena oftast
är, finns det inte möjligheter att utveckla eller
upprätthålla en sådan expertis eller djup kännedom. Vid härad med en liten personalstyrka binds resurserna vid upprätthållandet av
verksamheten dygnet runt till den grad att det
inte går att göra vare sig tidsmässiga prioriteringar (t.ex. veckoslutsinriktade) eller prioriteringar i sak (t.ex. drogövervakning). Ju
mindre polisinrättningen är i fråga om sin
personalstyrka, desto sårbarare är den. Omorganisering av arbetsuppgifterna till följd av
sjukdomsfall eller annan frånvaro kan inte
genomföras utan svårigheter vid små enheter.
Vid polisinrättningar med större personalstyrka går det lättare och smidigare att omor-
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ganisera arbetsuppgifterna till följd av frånvaron av olika slag.
Det stora antalet polisinrättningar och deras
olikheter i funktionellt hänseende försvårar
möjligheterna att leda och styra den lokala
polisens verksamhet på ett effektivt sätt.
Lednings- och styrförhållandena är till vissa
delar problematiska. Exempelvis chefen för
samarbetsområdet och polischeferna i området har makt och ansvar som överlappar varandra.
Motsvarande problem förekommer också
inom åklagarväsendet. Inom justitieministeriets förvaltningsområde, där åklagarväsendet
har ordnats i form av olika samarbetsområden, har det konstaterats att samarbetsarrangemangen uppvisar sådana strukturella svagheter som försvårar deras funktion. Exempelvis chefen för samarbetsområdet har inte
tillräckligt tydliga befogenheter.
För att polisen och åklagaren skall kunna
samarbete under förundersökningen i ett enskilt ärende är det inte alltid nödvändigt att
polisen och åklagaren måste träffas personligen, utan de kan hålla kontakt t.ex. per telefon eller med hjälp av elektroniska förbindelser. I samband med mera krävande fall är det
dock nödvändigt att träffas personligen. Polisens och åklagarens samarbete i anslutning
till mera krävande brottsärenden utgörs av
uppföljnings- och avgränsningssamarbete
från fall till fall i samband med förundersökningen. Möten mellan utredaren eller undersökningsledaren och åklagaren främjar i betydande grad förundersökningens kvalitet
och förberedelserna inför huvudförhandlin gen i tingsrätten. För att ett tillbörligt förundersökningssamarbete skall kunna tryggas
bör samarbetet beaktas i samband med placeringen av förundersökningspersonal och
åklagarväsendets verksamhetsställen.
2 . Målsättning och de viktigaste
förslagen
2.1.

Mål och medel

I åtgärdsplanen för förvaltningsredogörelsen konstateras i fråga om revideringen av
organiseringen av den statliga lokalförvaltningen och i fråga om revideringen av sam-

arbetet inom den att en proposition med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2005. Genom ändringarna möjliggörs fullständigt samarbete mellan polisinrättningarna och smidigare användning av resurserna än i dagens läge. Under 2006 utarbetas en åtgärdsplan för utveckling av samarbetet mellan de lokala polisenheterna och
polisens riksomfattande enheter.
I åtgärdsplanen för förvaltningsredogörelsen konstateras i fråga om justitieministeriets
förvaltningsområde att enheterna förstoras
genom att utsökningsdistrikt förenas. Fångvårdsväsendet och åklagarväsendet omstruktureras 2006. Bägge reformerna innebär att
det bildas större administrativa helheter än de
nuvarande.
I produktivitetsprogrammet för inrikesministeriets förvaltningsområde konstateras
bl.a. att den lokala polisens distriktsindelning
och samarbetsområden revideras så att ledningsorganisationen luckras upp. De resurser
som då frigörs riktas till den egentliga polisverksamheten. Syftet med de strukturella reformerna är också att effektivisera specia lkunnandet och utöka patrullverksamheten för
att minimimålet, minst två polispatruller,
skall uppnås inom varje område. Det behövs
närmare tilläggsutredningar inför reformen.
Målet är att effektivisera utnyttjandet av polisväsendets resurser och trygga tillgången
och kvaliteten på polistjänster. Som ett sätt
att uppnå målet föreslås att samarbetet mellan polisenheterna utökas ytterligare och att
den lokala polisens verksamhet vid behov
organiseras i större samlade distrikt som omfattar flera härad.
När samarbetet utökas och den lokala polisens verksamhet vid behov kan skötas inom
ramen för större samlade distrikt, möjliggörs
ett smidigare utnyttjande av resurserna för
polisens primära verksamhet. Med polisens
primära verksamhet avses här bl.a. fältpatrullering, brottsutredning och tillståndstjänster.
Om den lokala polisens verksamhet sköts i
form av större samlade distrikt minskar dessutom den andel av de totala resurserna som
behövs för intern förvaltning och därtill hörande ledarskapsfunktioner och till polisiära
stödfunktioner. De resurser som frigörs från
den interna förvaltningen och de polisiära

8
stödfunktionerna kan användas för polisens
primära verksamhet. Med intern förvaltning
avses här ekonomi- och personalförvaltning
samt annan förvaltning, och med polisiära
stödfunktioner avses bl.a. jour- och beredskapsuppgifter samt bevakning av personer
som tagits i förvar eller anhållits. Genom att
resurserna för polisens primära verksamhet
utnyttjas smidigare och genom att de resurser
som frigörs från intern förvaltning och polisiära stödfunktioner inriktas på polisens primära verksamhet garanteras tillgängligheten
till polistjänster. Om den lokala polisens
verksamhet sköts i form av större samlade
distrikt erbjuds även bättre möjligheter till
specialisering, vilket tryggar kvaliteten på
polistjänsterna.
I samband med riktlinjerna för verkställigheten av förvaltningsredogörelsen angavs
som mål för utvecklingen av polisväsendet
att samarbetet mellan polisinrättningarna bör
utvecklas så att polisinrättningarna kan bedriva fullständigt samarbete. Inom justitieministeriets förvaltningsområde har åklagarverksamheten redan länge ordnats inom olika
samarbetsområden. I praktiken har samarbetsarrangemangen dock uppfattats som problematiska. Samarbetsarrangemangen inrymmer sådana strukturella svagheter som
försvårar funktionen. Exempelvis chefen för
samarbetsområdet har inte tillräckligt tydliga
befogenheter. Chefen för samarbetsområdet
och polischefen i området har makt och ansvar som överlappar varandra. På grund av
de strukturella svagheterna i anslutning till
arrangemangen för ett fullständigt samarbete
föreslås i denna proposition, i stället för arrangemang för fullständigt samarbete, en utvidgning av polisinrättningarnas distrikt till
helheter som omfattar flera härad. Genom att
bilda nya polisinrättningar som omfattar flera
härad kan man åstadkomma enheter med en
tillräckligt stor personalstyrka och tydliga
ledningsförhållanden och ledningsansvarsområden.
Effektiviseringsmålen för polisväsendet
kan inte till alla delar uppnås enbart genom
samarbetsarrangemang, utan det förutsätts att
polisinrättningarnas distrikt delvis utvidgas.
I en separat utredning som utgår från polisens operativa behov kartläggs de nuvarande
samarbetsarrangemangen samt utarbetas pla-

ner för behövliga nya samarbetsarrangemang
och bildandet av större samlade distrikt. Avsikten är att luckra upp ledningsorganisationen och frigöra resurser för den egentliga polisverksamheten. Målet är också att effektiv isera specialkunnandet och att minimimålsättningen, minst två jourhavande polispatruller,
skall uppnås inom varje område.
I definitionen av servicemålen för den statliga lokal- och regionalförvaltningen konstateras följande i fråga målen för tillgången på
åklagarväsendets tjänster: ”Åklagarens och
polisens förundersökningssamarbete i anslutning till mera krävande brottsärenden, t.ex.
ekonomiska brott, narkotikabrott och våldsbrott, består av inriktnings- och avgränsningssamarbete från fall till fall i samband
med förundersökningen. I ärenden av detta
slag främjar möten mellan åklagaren och undersökningsledaren eller utredaren i betydande grad förundersökningens kvalitet och förberedelserna inför huvudförhandlingen i
tingsrätten. Det är därför nödvändigt med regelbundna personliga möten i samband med
mera krävande brottsärenden. För ett tillbörligt förundersökningssamarbete förutsätts att
åklagarenheternas lokala verksamhetsställen
finns på samma ort som de enheter som utför
polisens förundersökning, eller på en närliggande ort.”
Med sikte på samma mål som i fråga om
den lokala polisen kan även de övriga polisenheterna sköta vissa uppgifter i samarbete.
Med övriga polisenheter avses i första hand
förutom polisinrättningarna i häradena även
centralkriminalpolisen, skyddspolisen och
rörliga polisen.
2.2.

De viktigaste förslagen

Den lokala polisens verksamhet kan organiseras i form av större samlade distrikt genom att det omnämnande i polisförvaltningslagen slopas enligt vilket det i varje härad
skall finnas en polischef som leder den lokala
polisinrättningen. Statsrådet skall kunna besluta att distriktet för polisinrättningen i ett
härad skall omfatta flera härad. I praktiken
skall bestämmelser om inrättandet av en polisinrättning vars distrikt omfattar fler än ett
härad utfärdas genom förordning av statsrå-
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det. Inrättandet av polisinrättningar som omfattar ett större område än ett enda härad inverkar inte i sig på serviceställena inom polisens primära verksamhet. De resurser som
frigörs från den interna förvaltningen och de
polisiära stödfunktionerna underlättar givetvis möjligheterna att upprätthålla serviceställen inom polisens primära verksamhet. Antalet sådana serviceställen och deras placering
avgörs separat på operationella och ekonomiska grunder. I fortsättningen skall inrikesministeriet, i stället för länsstyrelsen, besluta
om servicebyråernas placeringsort.
Polisinrättningarna i häradena skall alltjämt
kunna sköta uppgifter i samarbete. Polisens
länsledning skall besluta om samarbetet. Genom beslutet av polisens länsledning bestäms
de uppgifter som skall skötas i samarbete, utses chefen för samarbetet samt bestäms om
övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet. Om polisinrättningar från olika
län eller om polisinrättningen i Helsingfors
härad deltar i samarbetet, skall polisens högsta ledning besluta om samarbetet.
Inrikesministeriet har beslutat att Polisyrkeshögskolan i Esbo skall flyttas till Tammerfors. Ministeriet har också beslutat att polisläroinrättningarna
(Polisyrkeshögskolan
och Polisskolan) skall slås samman till en
enda läroinrättning med gemensam ledning i
Tammerfors. I syfte att möjliggöra genomförandet av den gemensamma samlade läroinrättningen föreslås att Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral inrättas.
I denna proposition föreslås att inrikesministeriets uppgifter skärs ned genom att tillstånds-, tillsyns- samt besiktnings- och inspektionsuppgifter som gäller skjutvapen och
den privata säkerhetsbranschen överförs från
ministeriet till Polisens teknikcentral.
Det föreslås att uppgiftsdefinitionen för polisens högsta ledning preciseras och görs tydligare så att regleringen av uppgifterna och
beslutanderätten för polisens högsta ledning
och avdelningen vid ministeriet följer samma
linje i polisförvaltningslagen å ena sidan och
reglementet för statsrådet och arbetsordnin gen för ministeriet å andra sidan.

3 . Propositionens konsekvenser
3.1.

Ekonomiska konsekvenser

Syftet är att möjliggöra ett i ekonomiskt
och funktionellt hänseende effektivare utnyttjande av polisens nuvarande resurser, för att
bl.a. dämpa det tryck på en ökning av totalkostnaderna som föranleds av polisens nya
och ständigt allt mera krävande uppgifter. De
nya och mera krävande uppgifterna gäller
bl.a. den ökade organiseringen och den ökade
internationaliserin gen av brottsligheten.
3.2.

Konsekvenser i fråga om organisation och personal

När det bildas en polisinrättning vars distrikt omfattar flera härad kommer polischefstjänsterna vid polisinrättningarna i häradena inom området att indras. Samtidigt inrättas en ny polischefstjänst i häradet. Polischeferna vid de polisinrättningar i häradena
som läggs ned omplaceras i första hand inom
polisförvaltningen. De övriga tjänsterna och
de anställda vid de polisinrättningar som
läggs ned överförs till den nya polisinrättningen.
Sammanslagningen av polisläroinrättnin garna innebär att personal kan minskas i synnerhet inom överlappande förvaltnings-, ekonomi- och andra stödfunktioner. I produktivitetsprogrammet har det beräknats att projekten för utveckling av utbildningen kommer
att innebära en minskning om totalt 20 årsverken och 0,8 miljoner euro.
Det föreslås att största delen av de uppgifter som polisavdelningen vid inrikesministeriet har enligt skjutvapenlagen, lagen om privata säkerhetstjänster och lagen om ordningsvakter skall överföras på Polisens teknikcentral. När uppgifterna överförs kommer
också den personal som har hand om uppgifterna, samt tjänsterna, att överföras till Polisens teknikcentral. Ministeriet skall dock alltjämt ha hand om den allmänna styrningen av
och tillsynen över säkerhetsbranschen och
vapenbranschen, lagstiftningen, uppdaterin gen och utvecklingen av lagstiftningen samt
det internationella samarbetet. Detta bör beaktas när resurserna utplaceras. Oavsett att
anställda som har hand om polisavdelningens
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vapenförvaltningsuppgifter och uppgifter
som gäller den privata säkerhetsbranschen
blir personal vid Polisens teknikcentral,
kommer de anställda alltjämt att arbeta i Riihimäki och S:t Michel.
De personalarrangemang som förutsätts för
revideringarna genomförs med iakttagande
av förfarandena enligt statstjänstemannalagen (750/1994) och statsrådets principbeslut
om ordnande av statsanställdas ställning vid
organisationsförändringar (STb 23.3.2006).
3.3.

Konsekvenser för medborgarna

Förslaget innebär att ledningen och styrningen av den lokala polisens verksamhet effektiviseras. Att det bildas polisinrättningar i
häradet med ett vidsträcktare distrikt än för
närvarande eller att uppgifterna sköts i form
av samarbete mellan polisinrättningarna inverkar inte i sig på serviceställena inom polisens primära verksamhet. Tillgången på polistjänster ändras inte till denna del. Det bör
även observeras att den ökade användningen
av elektronisk kommunikation och det ökade
antalet mobila serviceställen i framtiden
kommer att innebära att serviceställenas placering får mindre betydelse. Försök med
elektronisk kommunikation har genomförts
bl.a. när det gäller tillståndstjänster och polisanmälningar.
När resurserna inom polisens primära verksamhet utnyttjas smidigare och när de resurser som frigörs från den interna förvaltningen
och de polisiära stödfunktionerna inriktas på
polisens primära verksamhet garanteras tillgången på service inom polisens primära
verksamhet. Ur medborgarnas perspektiv är i
synnerhet nivån och tillgången på polisens
larmtjänster viktiga när utbudet av tjänster
bedöms. Med bättre möjligheter till specialisering kan kvaliteten på polistjänsterna tryggas.
4 . Beredningen av propositionen
4.1.

Beredningsskeden och beredningsmaterial

Propositionen har beretts av en arbetsgrupp
tillsatt av inrikesministeriet. Arbetsgruppen
bestod av företrädare för polisavdelningen

samt polisens länsledning och Polisens teknikcentral.
4.2.

Remissyttranden och hur de har beaktats

Utlåtanden om propositionen begärdes av
finansministeriet, handels - och industrimin isteriet, justitieministeriet, försvarsministeriet,
undervisningsministeriet, Riksåklagarämbetet, Nödcentralsverket, polisens länslednin gar, polisinrättningen i Helsingfors härad, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga
polisen, Polisens teknikcentral, Polisens datacentral, Polisskolan, Polisyrkeshögskolan,
inrikesministeriets avdelning för region- och
förvaltningsutveckling, gränsbevakningsavdelning och räddningsavdelning, inrikesmin isteriets polisavdelnings enhet för polisverksamhet och förvaltningsenhet, lotteri- och
vapenförvaltningsenheten vid polisavdelningens förvaltningsenhet och tillsynsenheten för säkerhetsbranschen vid polisavdelningens förvaltningsenhet, Finlands Polisorganisationers Förbund rf, Förbundet för den
offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
rf, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry,
Poliisilakimiehet ry, Suomen nimismiesyhdistys ry, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene – Rådet för Yrkeshögskolornas rektorer Arene ry, Finlands Kommunförbund, AKAVA-OS rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, Svenska Finlands folkting, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry, Teknisten ja
Erikoisammattien Liitto (TEKERI) ry, Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry,
Finnsecurity ry, Suomen Turvaurakoitsijaliitto – Finlands Säkerhetsentreprenörsförbund
ry, Turvallisuusalan Ammattikonsultit ry,
Turva-alan yrittäjät ry, Suomen yksityisetsivä- ja asianajotoimistoliitto ry, Försvarsutbildning rf, Suomen Ampumaurheiluliitto ry,
Reserviläisurheiluliitto ry, Suomen Asehistorian Liitto ry, Suomen Asehistoriallinen Seura ry, Suomen Aseseppien Yhdistys ry, Urheilu- ja Vapaa-aika Tukkuliikkeet ry, Urheilu- ja Metsästysaseiden ja -tarvikkeiden vastuulliset maahantuojat ry och skjutvapennämnden. Utlåtande gavs dessutom av Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund
ry.
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Remissinstanserna förhöll sig övervägande
del positivt till en utvidgning av distrikten för
häradenas polisinrättningar, men i några utlåtanden motsatte man sig arrangemanget. I
flera utlåtanden av polisförvaltningen fästes
uppmärksamhet vid indragningen av tjänster
till följd av att polisinrättningarnas distrikt
förstoras och vid möjligheterna att trygga
personalens ställning. I en del av utlåtandena
uttalades ett motstånd mot att inrikesministeriets tillstånds-, tillsyns- samt besiktningsoch inspektionsuppgifter som gäller skjutvapen och den privata säkerhetsbranschen överförs från inrikesministeriet till Polisens teknikcentral. Kommentarerna i utlåtandena beaktades bl.a. så att det begärdes utlåtande av
justitiekanslern om bestämmelsen om Polisens teknikcentral samt genom att motiveringen i fråga om utnämning till tjänst och
förordnande till uppgift breddades. Det har
gjorts ett sammandrag av utlåtandena.
5 . Samband med andra propositio ner
Vid inrikesministeriet bereds en proposition med förslag till lag om ändring av la gen
om grunderna för utvecklande av den statliga
lokalförvaltningen. Det föreslås att lagen
görs tydligare så att möjligheterna att organisera myndighetsfunktioner på lokal nivå i
samarbete med ett annat härad utökas.
Propositionen har anknytningar till den
proposition med förslag till ändringar av
åklagarväsendets organisation som bereds
vid justitieministeriet och i vilken det föreslås bl.a. att de nuvarande samarbetsområdena inom åklagarväsendet skall bli åklagaren-

heter.
Vid justitieministeriet är också en totalrevision av utsökningslagstiftningen aktuell. Totalrevisionen genomförs genom omfattande
partiella reformer i fyra steg. I samband med
reformen under den fjärde fasen är avsikten
att bestämmelser om åklagarväsendets organisation skall tas in i utsökningslagen. När
det gäller den lokala verksamheten är avsikten att distrikten skall förstoras på ett sådant
sätt att tillgången på service samtidigt ombesörjs. Avsikten är att propositionen skall
överlämnas till riksdagen på våren 2006. I
samband med omorganiseringen av utsökningsväsendet har det för utvecklingen av utsökningsväsendets lokala organisation uppställts likriktade mål som i fråga om ändrin garna av åklagarväsendets organisation.
Propositionen har också anknytning till den
proposition gällande utnämningen av tjänstemannaledningen för staten och förordnandet till uppgiften som bereds vid finansmin isteriet och som syftar till att förbättra valförfarandet i fråga om tjänstemannaledningen
för staten och öka rörligheten.
Riksdagen behandlar propositionerna samtidigt. Propositionerna är inte beroende av
varandra på ett sådant sätt att förslagen inte
kan genomföras som separata reformer.
Under behandling i riksdagen är också regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det (RP 265/2004 rd) samt regeringens proposition till riksdagen med förslag
till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och 53 och 55 § i statstjänstemannalagen
(RP 4/2006 rd), vilka bestämmelserna i denna proposition har beröringspunkter med.

DETALJMOTIVERING
1.
1.1.

Lagförslag
Polisförvaltningslagen

1 §. Polisförvaltningen och polisenheterna.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att omnämnandet av häradsämbetet stryks. I allmänna motiveringen har redogjorts för beho-

ven av att utveckla häradssystemet inom såväl justitieförvaltningen som inrikesförvaltningen.
I 13 § längre fram föreslås att uppgiftsfältet
för den nuvarande Polisens teknikcentral
skall breddas så att centralen övertar uppgifter som för närvarande utförs av tillsynsenheten för säkerhetsbranschen vid inrikesmin isteriets polisavdelning och vapenförvalt-
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ningsuppgifter som utförs av lotteri- och vapenförvaltningsenheten.
Det föreslås att Polisyrkeshögskolan och
Polisskolan slås samman till en enda läroinrättning, Polisbranschens utbildnings- och
utvecklingscentral. I 1 § 3 mom. föreslås
ändringar som föranleds av att polisläroinrättningarna slås samman till Polisbranschens
utbildnings - och utvecklingscentral.
4 §. Polisens högsta ledning. Enligt den
gällande paragrafen utgörs polisens högsta
ledning av inrikesministeriets polisavdelning.
Polisens högsta ledning har till uppgift att
planera, utveckla och leda polisväsendet i
hela landet och att besluta om grunderna för
samarbetet i länet mellan den lokala polisen
och polisens riksomfattande enheter. Polisens
högsta ledning skall också utveckla lagstiftningen, förvaltningen, utbildningen och
forskningen inom polisens verksamhetsområde samt sköta övriga uppgifter som enligt
stadganden eller bestämmelser ankommer på
den.
Enligt 3 § (706/2002) i polisförvaltningsförordningen godkänner polisens högsta ledning, sedan den förhandlat med de berörda
enheterna, resultatmålen och riktlinjerna för
verksamheten i dess underlydande enheter,
samt beslutar om de anslag som skall anvisas
dessa.
Polisavdelningen har i praktiken två roller.
Den är dels polisens högsta ledning, dels en
normal avdelning vid ministeriet. Bestämmelserna är inte tydliga i fråga om när polisavdelningen skall verka som polisens högsta
ledning och när den skall verka som en avdelning vid ministeriet. Uppdelningen i ärenden för polisens högsta ledning och ärenden
för polisavdelningen är av betydelse för den
praktiska verksamheten. När polisavdelnin gen verkar som en avdelning vid ministeriet
omfattas den av samma bestämmelser om beredning och avgörande av ärenden som de
övriga avdelningarna vid ministeriet (med
undantag för gränsbevakningsavdelningen).
Tillämpliga blir då bestämmelserna om beredning av ärenden i 5 kap. i inrikesministeriets arbetsordning, bl.a. bestämmelserna om
informerande av ministeriets högsta ledning,
och bestämmelserna om avgörande av ärenden i 6 kap., bl.a. bestämmelserna om att föredragning av ett ärende skall avgöras av mi-

nistern därför att det är samhälleligt eller
ekonomiskt betydelsefullt samt bestämmelserna om ministerns och kanslichefens rätt att
förbehålla sig beslutanderätten.
Av de uppgifter för polisens högsta ledning
som nämns i 4 § i polisförvaltningslagen är
uppgifterna enligt 2 punkten, ”utveckla la gstiftningen, förvaltningen, utbildningen och
forskningen inom polisens verksamhetsområde”, normala uppgifter för en avdelning vid
ministeriet. Alla avdelningar med underställd
förvaltning har motsvarande uppgifter. Även
de uppgifter för kanslicheferna som föreskrivs i 45 § (1401/2004) i reglementet för
statsrådet bör beaktas. Kanslichefen skall
leda, utveckla och övervaka verksamheten
vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte bl.a. ansvara för
kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i
ministeriet och ansvara för organisationen
inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den.
I 4 kap. i inrikesministeriets arbetsordning
fastställs bl.a. kanslichefens och avdelningschefernas uppgifter. Kanslichefen skall bl.a.
ansvara för beredningen av målsättningarna
inom ministeriets förvaltningsområde och för
uppföljningen av genomförandet samt ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den.
Chefen för en avdelning har till uppgift att
leda beredningen av resultatplanerna vid sin
avdelning och inom sitt ansvarsområde samt
leda resultatförhandlingarna med underlydande ämbetsverk. I kapitlet om avgörande
av ärenden i arbetsordningen anges att chefen
för en avdelning har beslutanderätt i ärenden
som gäller bl.a. resultatorienterad styrning
samt fördelning av anslag som anvisats för
avdelningen och dess ansvarsområden.
I egenskap av polisens högsta ledning bör
polisavdelningen ha hand om enbart sådana
uppgifter som hänför sig till ledning av polisverksamheten och upprätthållande av den
operativa beredskapen. I syfte att göra indelningen tydligare föreslås bli bestämt att polisens högsta ledning skall planera, utveckla,
leda och övervaka polisverksamheten och
dess stödfunktioner. Stödfunktioner är t.ex.
polisens utbildnings- och forskningsverksamhet samt uppgifter som hänför sig till polisens utrustning och redskap. Med polis-
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verksamheten och dess stödfunktioner avses
således uppgifter i anslutning till operativ
ledning av polisen och upprätthållande av polisens operativa beredskap.
Polisens högsta ledning skall också besluta
om samarbetet mellan den lokala polisen och
de övriga polisenheterna. Polisens högsta
ledning skall dessutom sköta övriga uppgifter
som enligt stadganden eller bestämmelser
ankommer på den.
5 §. Polisens länsledning. Enligt den gällande 5 § har polisens länsledning till uppgift
att planera, utveckla och leda polisväsendet i
länet. Länsledningen skall också besluta om
samarbetet i länet mellan den lokala polisen
och polisens riksomfattande enheter enligt de
grunder som polisens högsta ledning beslutat
om. Länsledningen skall dessutom sköta övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på den.
Enligt den föreslagna paragrafen skall polisens länsledning planera, utveckla, leda och
övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner i länet. Polisens länsledning skall
också besluta om samarbetet för den lokala
polisen, dvs. mellan häradenas polisinrättningar. Utifrån de mål som inrikesministeriet
uppställt för polisens länsledning skall länsledningen uppställa resultatmål för enheterna
under den. Polisens länsledning skall dessutom besluta om de anslag som skall anvisas
enheterna under den inom ramen för det anslag som polisens högsta ledning anvisat
länsledningen.
Med stöd av 9 § 3 mom. har polisens länsledning rätt att i enskilda fall bestämma om
undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och den lokala polisen i
länet. Genom inrikesministeriets föreskrifter
har angetts huvudlinjerna för när centralkriminalpolisen skall utföra en utredning självständigt och när i samråd med någon annan
av polisens enheter samt hur eventuella problem i anslutning till samarbetet skall lösas.
För lösning av problem i anslutning till utredningsansvar och utredningsresurser är det
nödvändigt att polisens länsledning har rätt
att i enskilda fall bestämma om organiserin gen av undersökningar och användningen av
resurserna i anslutning till detta. Polisinrättningen i Helsingfors härad lyder direkt under
inrikesministeriet. När det är fråga om utred-

ningsarrangemang mellan centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Helsingfors härad skall polisens högsta ledning ha rätt att
besluta om dem.
6 §. Den lokala polisen. Det föreslås att
omnämnandet av att det i varje härad skall
finnas en polischef för häradet som leder den
lokala polisinrättningen stryks. Detta gör det
möjligt att utveckla och effektivisera verksamheten för häradenas polisinrättningar genom att bilda polisinrättningar vilkas distrikt
omfattar fler än ett härad.
Statsrådet beslutade om häradsindelningen
i december 1992 (1464/1992). Statsrådets beslut om häradsindelningen skall tillämpas på
organiseringen av polis-, åklagar-, och utsökningsväsendet samt de allmänna förvaltningsuppgifterna. Utan några ingrepp i statsrådets beslut om häradsindelningen föreslås
att verksamheten för polisinrättningarna i häradet skall effektiviseras och utvecklas så de
kan fungera i form av större samlade distrikt
än för närvarande. Genom förordning av
statsrådet skall det kunna utfärdas bestämmelser om att distriktet för polisinrättningen i
ett härad skall omfatta flera härad.
Riksdagens förvaltningsutskott konstaterade i sitt betänkande om förvaltningsredogörelsen att oavsett vilken attityd man framöver
intar till häradssystemet måste besluten om
distrikten lyftas över till statsrådets allmänna
sammanträde. Detta för att möjliggöra en
övergripande syn och ansvarsfördelning i
viktiga uppgifter inom den statliga lokalförvaltningen.
När det utfärdas bestämmelser om att distriktet för en polisinrättning i häradet skall
omfatta fler än ett härad skall hänsyn tas till
de olika områdenas särdrag, såsom invånarantalet, invånartätheten, utsträckningen, trafikförbindelserna och språkförhållandena.
Regleringen motsvarar regleringen av bildandet av härad enligt 3 § 2 mom. i lagen om
grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen. Därtill bör hänsyn fästas
vid om rådesindelningens påverkan på den i
63 § i språklagen (423/2003) avsedda språkliga statusen för en myndighet. Vid bildandet
av nya polisinrättningar kan den språkliga
statusen för en myndighet förändras och därvid även dewt i 26 § i språklagen avsedda arbetsspråket av en myndighet och språkkun-
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skapskraven för tjänstemännen. För närvarande har fem polisinrättningar svenska som
sitt arbetsspråk. För att det allmänna ska
kunna trygga basen för den finsk- och
svenskspråkliga befolkningens möjligheter
att erhålla tjänster på det egna språket enligt
lika grunder, bör det även i fortsättningen
finnas polisförvaltning som använder svenska som sitt arbetsspråk.
Genom effektiviserad användning av resurserna tryggas medborgarnas tillgång till de
viktigaste tjänsterna och tjänsternas kvalitet.
Det viktigaste för medborgarna är att polisens primära verksamhet finns i närheten, i
synnerhet den verksamhet som syftar till att
förebygga brott och störningar av ordningen.
Lokaliseringen av den interna förvaltningen
och de polisiära stödfunktionerna har inte
lika stor betydelse ur medborgarnas synvinkel.
När den funktionella ändamålsenligheten
hos polisens distriktsindelning bedöms bör
det göras åtskillnad mellan perspektiven för
ordningspolisens verksamhet, kriminalpolisens verksamhet samt tillståndstjänsterna och
tillståndsövervakningen. Ur perspektivet för
ordningspolisens verksamhet är det viktigt att
indelningen är förenlig med nödcentralskretsarna och eventuellt också med räddningsområdena. Ur perspektivet för kriminalpolisens verksamhet är det viktigt att indelningen
är förenlig med områdesindelningen för
åklagarväsendet och eventuellt också domstolsväsendet. Indelningen har inte lika stor
betydelse med tanke på samarbetet med intressegrupper i anslutning till tillståndstjänsterna och tillståndsövervakningen. I dagens
läge kan inte alla ovan nämnda områdesindelningar samordnas samtidigt.
Nödcentralsreformen, som berör hela landet, kommer att ha genomförts i sin helhet
2006. De kommunala nödcentralerna och polisens alarmeringscentraler, vilka tidigare
verkat separat, kommer att slås samman till
15 nödcentraler som drivs av staten. Nödcentralen är sambandscentral för räddnings -, polis- samt social- och hälsovårdsväsendet. Syftet med reformen är att skapa ett nödcentralssystem som betjänar hjälpbehövande och olika samarbetsmyndigheter på lika grunder och
därigenom förbättra säkerhetsnivån ytterligare.

I 4 § 3 mom. i lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltnin gen
sägs att vid ämbetsverken kan finnas servicebyråer för tryggande av tillgången till service. Enligt den gällande bestämmelsen beslutar länsstyrelsen om antalet servicebyråer och
placeringsorter efter att ha hört respektive
kommuner. Det föreslås att behörigheten att
besluta om servicebyråernas placeringsort
skall överföras från länsstyrelsen till inrikesministeriet. Koncentreringen av behörigheten syftar till att trygga kvaliteten och tillgången på service. Enligt 10 § i förordningen
om häradsämbete (859/1994) skall länsstyrelsen besluta om ett härads namn och ett häradsämbetes placeringsort. På denna punkt
föreslås en ändring så att det genom förordning av statsrådet skall bestämmas om polisinrättningen i ett härad i sådana fall då polisinrättningens distrikt omfattar flera härad. Inrikesministeriet skall besluta om polisinrättningens placeringsort och dess servicebyråers
placeringsort.
När förordningen av statsrådet bereds skall
länsstyrelsen, de berörda polisinrättningarna
och kommunerna i området höras.
När det bildas en sådan polisinrättning i häradet vars distrikt omfattar flera härad kommer tjänsterna som polischefer vid de polisinrättningar i häradena som läggs ned att indras och de övriga tjänsterna och personalen
kommer att överföras till den nya polisinrättningen. I praktiken kommer länsstyrelsen att
ha hand om överföringarna av tjänsterna och
personalen. I samband med ändringen tryggas ställningen för polischeferna vid de polisinrättningar i häradena som läggs ned. Den
som innehar en polischefstjänst som indras
försöker man omplacera i första hand inom
polisförvaltningen med hänsyn till yrkesskicklighet och kunnande. Med stöd av 2 § i
statstjänstemannaförordningen (971/1994) är
inrikesministeriet behörig myndighet i fråga
om omplaceringen av polischeferna.
Vid tillämpning av statsrådets principbeslut
om ordnande av statsanställdas ställning vid
organisationsförändringar förutsätts att den
berörda tjänstemannen ger sitt samtycke till
en förflyttning. Om tjänstemannen inte samtycker, bestäms arbetsgivarens placeringsskyldighet i enlighet med principbeslutet och
utsträcks även utanför det egna förvaltnings-
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området. Målet är i första hand att tjänstemannen skall placeras vid det egna ämbetsverket eller inom det egna förvaltningsområdet. Om detta inte lyckas, bör man försöka
placera tjänstemannen inom ett annat förvaltningsområde men inom hans eller hennes
pendlingsregion. Med stöd av principbeslutet
sträcker sig arbetsgivarens placeringsskyldighet inte längre än så. Om det inte går att
placera tjänstemannen på det sätt som beskrivs ovan, får arbetsgivaren uppsägningsrätt enligt 27 § i statstjänstemannalagen, förutsatt att villkoren enligt bestämmelsen och
principbeslutet uppfylls.
Polischefstjänsten vid den nya polisinrättning i häradet som inrättas skall första gången få tillsättas utan att tjänsten ledigförklaras.
Avsikten är att de polischefstjänster som inrättas skall ledigförklaras internt inom polisförvaltningen. Därmed kan de nya polischefstjänsterna sökas även av andra än av
dem som innehar de polischefstjänster som
indras inom området. Innehavarna av de polischefstjänster som indras försöker man omplacera i första hand i sådana tjänster inom
polisförvaltningen som motsvarar deras yrkesskicklighet och förmåga. Om innehavaren
av en polischefstjänst som indras vägrar ta
emot den tjänst som erbjuds, skall 27 § i
statstjänstemannalagen samt riktlinjerna enligt statsrådets principbeslut om ordnande av
statsanställdas ställning vid organisationsförändringar följas.
Övergångsbestämmelserna för personalen
har tagits in i denna paragraf i stället för i
samband med bestämmelserna om lagens
ikraftträdande, eftersom det är tänkbart att
häradspolisinrättningar med ett vidsträcktare
verksamhetsområde bildas inte bara vid
ikraftträdandet utan även senare.
En arbetsgrupp tillsatt av inrikesministeriet
har utrett behoven av att ändra behörighetsvillkoren för tjänster inom polisen. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande i februari 2006 (Publikationsserie för polisens
högsta ledning 4/2006). Arbetsgruppen konstaterade i sitt betänkande bl.a. att behörighetsvillkoren är ologiska t.ex. i fråga om för
hurdana uppgifter behörighetsvillkoren har
angetts eller vilka behörighetsvillkoren är för
uppgifter på samma nivå. Arbetsgruppen föreslog att behörighetsvillkoren bör revideras

med iakttagande av de allmänna principer
som dokumenterats i statsrådets principbeslut. Reformen bör stödja den nyligen reviderade utbildningsstrukturen inom polisförvaltningen. I reformen bör dessutom beaktas de
förändringar som de senaste åren företagits
inom det finländska systemet för högskoleexamina. Arbetsgruppen föreslog att ledarförmåga föreskrivs som behörighetsvillkor
för tjänsterna som högre tjänstemän och för
de viktigaste ledaruppgifterna samt för sådana tjänsteställningar som eventuellt kan innebära att personen förordnas till en ledande
position. För de allra högsta tjänsterna bör
förutom ledarförmåga anges ledarerfarenhet
som behörighetsvillkor.
När det gäller examenskraven föreslog arbetsgruppen att behörighetsvillkoret för bl.a.
polischefer och länsmän bör vara juris kandidatexamen eller någon annan högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet
och verksamheten inom förvaltningsområdet
samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet. I dagens läge medför juris
kandidatexamen eller s.k. polismagisterexamen behörighet för polischefstjänst. Arbetsgruppen ansåg att eftersom det finländska utbildningssystemet ständigt utvecklas så att
det blir allt mångsidigare och högklassigare
och så att det uppfyller kraven i samhället
och arbetslivet samt står sig vid internationell
jämförelse, kan det inte anses vara ändamålsenligt med snäva definitioner av behörighetsvillkoren så att de är bundna bara vid bestämda examina. Som en alternativ examen
till andra högskoleexamina specificeras juris
kandidatexamen i fråga om sådana tjänster
där befattningsbeskrivningarna inrymmer
framför allt uppgifter som kräver juridiska
kunskaper.
8 §. Samarbete. På samma sätt som för närvarande skall för ändamålsenlig skötsel av
det lokala polisväsendet den lokala polisens
verksamhet kunna organiseras så att den
sköts av olika häradspolisinrättningar i samarbete. Det handlar om att utveckla verksamheten genom interna arrangemang. Polisens
länsledning skall besluta om samarbetet mellan de lokala poliserna. Om häradspolisinrättningar som hör till olika län deltar i samarbetet eller om polisinrättningen i Helsin gfors härad deltar, skall polisens högsta led-
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ning besluta om samarbetet. I beslutet skall
bestämmas om de uppgifter som skall utföras
i samarbete, utses den som skall leda samarbetet och bestämmas om övriga ledningsförhållanden. Den föreslagna paragrafen kan
inte ligga till grund för ett fullständigt samarbete mellan häradspolisinrättningarna. Om
fullständigt samarbete är en ändamålsenlig
lösning för att fullgöra uppgifterna, bör arrangemanget genomföras med stöd av 6 § 1
mom. genom att det bildas en sådan polisinrättning i ett härad vars distrikt omfattar flera
härad.
Det föreslås att vissa uppgifter skall kunna
skötas i samarbete inte bara mellan häradenas
polisinrättningar utan också mellan häradenas polisinrättningar och andra polisenheter
inom polisförvaltningen. Med andra polisenheter avses polisenheterna enligt 1 § 4 mom.
i polisförvaltningslagen, dvs. polisens högsta
ledning, polisens länsledning, centralkrim inalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen,
Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral, Polisens teknikcentral och Polisens datacentral. Av enheterna kommer med
största sannolikhet centralkriminalpolisen,
skyddspolisen och rörliga polisen samt den
lokala polisen att delta i samarbetet. Uppgifter som kan utföras i samarbete kan gälla
uppgifter som hänför sig till exempelvis kriminalunderrättelse och brottsanalyser och utredning av ekonomiska brott eller teknisk
brottsutredning. Syftet med bestämmelsen är
att göra författningsgrunden tydligare. De
nämnda uppgifterna har redan i dagens läge
utförts med stöd av länsstyrelsernas föreskrifter och genom avtal mellan polisenheterna.
9 §. Centralkriminalpolisen. Enligt 3 mom.
i den gällande lagen har polisens länsledning
rätt att i enskilda fall bestämma om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och den lokala polisen i länet.
Polisinrättningen i Helsingfors härad är en
lokal förvaltningsmyndighet direkt under inrikesministeriet. Det gällande momentet innebär dock att polisens länsledning kan bestämma om undersökningsarrangemangen
mellan centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Helsingfors härad. Detta är inte
ändamålsenligt, utan dessa befogenheter
skall tillkomma polisens högsta ledning. I 3

mom. föreslås en precisering som gäller detta.
12 §. Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral. De nuvarande polisläroinrättningarna är Polisyrkeshögskolan i Esbo
och Polisskolan i Tammerfors. År 2003 fattade inrikesministeriet ett beslut (SM-200202341/Tu-43/28.8.2003) om att Polisyrkeshögskolan skall flyttas till Hervanta i Tammerfors. Enligt beslutet skall Polisyrkeshögskolan flyttas så att den är belägen i anslutning till Polisskolan för att säkra polisutbildningens effektivitet och kvalitet samt förbättra polisläroinrättnin garnas funktion. Avsikten
är att verksamheten i Hervanta skall inledas
den 1 september 2007 eller senast den 1 januari 2008. Genom ett beslut i april 2004
(SM-2004-01022/Tu-43) preciserade inrikesministeriet sitt beslut från 2003 med att
konstatera att beredningen av förflyttningen
bör sikta till så stora synergifördelar som
möjligt utan att polisutbildningens kvalitet
blir lidande. I syfte att uppnå målet kommer
polisläroinrättningarna i fortsättningen att
bilda en samlad läroinrättning med en
gemensam ledning. Enligt de preliminära
planerna skall läroinrättningen ha linjer för
grundutbildning, fortbildning, ledarutbildning samt forskning och utveckling.
Det föreslås att den nya läroinrättningen
skall heta Polisbranschens utbildnings - och
utvecklingscentral. Vid Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral skall det
finnas enheter för grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning för poliser samt för
yrkeshögskoleundervisning inom polisbranschen. I lagen om polisutbildning (68/2005)
föreslås närmare bestämmelser om Polisbranschens utbildnings - och utvecklingscentral och dess förvaltning samt de examina
som skall avläggas och den undervisning
som skall ges där.
13 §. Polisens teknikcentral. I februari
2006 överlämnade inrikesministeriet till riksdagen en proposition med förslag till lagar
om ändring av polisförvaltningslagen och 53
och 55 § i statstjänstemannalagen (RP 4/2006
rd), där det föreslås bl.a. att uppgiftsfältet för
Polisens teknikcentral skall utvidgas. Ändringen utvidgar uppgiftsfältet för Polisens
teknikcentral så att även andra myndigheter
än polisförvaltningen kan beställa tjänster av

17
Polisens teknikcentral. På det sättet kan man
uppnå inbesparingar i fråga om olika myndighetsuppgifter samt gallra bort överlappande funktioner.
I december 2004 tillsatte inrikesministeriet
en utredare med uppgift att klarlägga hur de
uppgifter som för närvarande hör till inrikesministeriets polisavdelning med stöd av
lotteri-, förströelseanordnings-, penninginsamlings- och vapenlagstiftningen samt la gstiftningen om den privata säkerhetsbranschen kunde organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Det förutsattes att det i utredningen
till denna del tas hänsyn till en separat utredning om ordnandet av tillsyn enligt lotterila gstiftningen. Dessutom gällde det att särskilt
utreda huruvida det var möjligt och ändamålsenligt att överföra uppgifterna på Polisens teknikcentral i anslutning till planeringsbeslutet av den 16 december 2004 om
placeringen av centralen.
Utredarens utredning blev klar i april 2005,
och i den föreslog utredaren tre alternativa
organisationsmodeller: Polisens förvaltningscentral som ett självständigt ämbetsverk, Polisens förvaltnings- och teknikcentral som
skulle bildas på basis av Polisens teknikcentral, och en länsstyrelsemodell som skulle
stödja sig på länsstyrelserna i Södra Finlands
och Östra Finlands län.
I samband med behandlingen av regerin gens proposition med förslag till lag om penninginsamlingar konstaterade riksdagens förvaltningsutskott (FvUB 25/2005 vp - RP
102/2005 rd) bl.a. följande: ”Propositionen
motiverar på inget sätt varför länsstyrelsen i
Södra Finlands län ska ha de i 26 § 1 (den
allmänna övervakningen och ledningen samt
statistikföringen av anordnandet av pennin ginsamlingar) och 3 mom. (att avge utlåtanden
och meddela anvisningar om anordnandet av
penninginsamlingar) nämnda rikstäckande
uppgifter som i dagsläget hör till ministeriet.
Uppgifter av denna typ lämpar sig dåligt för
en regional förvaltningsmyndighet och bidrar
till att göra vårt förvaltningssystem komplicerat. Utskottet anser det därför vara motiverat att uppgifterna fortfarande ska handhas av
det nuvarande expertorganet, inrikesministeriets tillsynsenhet.
Det är absolut nödvändigt, menar utskottet,
att det på riksplanet finns en sakkunnig orga-

nisation som ansvarar för den allmänna övervakningen och ledningen samt statistikföringen av anordnandet av penninginsamlin gar och som samtidigt är expert- och rådgivningsorgan gentemot dem som ansöker om
tillstånd och medborgare över lag. Lotteriförvaltningsenheten vid inrikesministeriet har
också hand om frågor som gäller pennin gspel, varulotterier och bingospel. Ett enda
riksorgan är A och O när man går in för att
skapa ett paket för insamling av medel till
frivillig medborgarverksamhet. Som ett integrerat element i uppdraget ingår internationellt samarbete som kräver ett organ med
hög status. Utskottet understryker också att
man i anknytning till insamlingen av medel
för allmännyttiga ändamål bör säkerställa ett
nationellt penningspelsmonopol. För detta
behövs ett gediget internationellt och nationellt kunnande, satsningar på tillsyn och breda perspektiv.
Utskottet vill också poängtera att tillsynen
över penninginsamlingar inte får äventyras
eller förlora sin trovärdighet. Det går helt enkelt inte att undvika att gränsdragningen mellan penninginsamling och annan anskaffning
av medel blir en tolkningsfråga. Också av
denna anledning är det nödvändigt att den
rikstäckande allmänna övervakningen och
ledningen sker på ministerienivå, tillräckligt
nära den politiska ansvarssfären.”
För närvarande gäller att lotteriförvaltnin gen vid lotteri- och vapenförvaltningsenheten,
som verkar inom ansvarsområdet för förvaltningsenheten vid inrikesministeriets polisavdelning, bereder penningspelstillstånd och
föredrar dem för statsrådet, fastställer spelreglerna för penningspel, förordnar de offic iella övervakarna för tillsynen över pennin gspelverksamheten samt meddelar rekommendationer till avgörande av meningsskiljaktigheter som gäller vinstbetalningen och
som råder mellan spelaren och en pennin gspelssammanslutning som anordnar pennin glotterier eller tippnings-, vadhållnings- eller
totospel. Lotteriförvaltningen ansvarar för
lotteri-, penninginsamlings- och förströelseanordningsverksamhetens lagenlighet samt
den rikstäckande tillsynen över och statistikföringen av anordnandet av lotterier och penninginsamlingar. Den avger också utlåtanden
och meddelar anvisningar om anordnandet av
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lotterier och penninginsamlingar.
Riksdagens förvaltningsutskott betonar i
sitt ovan nämnda betänkande i samband med
behandlingen av lagen om penninginsamlingar den samlade helheten av penninginsamlings-, varulotteri-, bingo- och pennin gspelverksamheten och anser att ledningen
och övervakningen av hela fältet bör vara
sammanhängande och tillräckligt nära det
politiska beslutsfattandet. Detta kan genomföras så att de uppgifter som föreskrivits för
ministeriet i lotterilagen, lagen om pennin ginsamlingar och lagen om förströelseanordningar alltjämt kvarstår som ministeriets
uppgifter. Uppgifterna bör fortfarande skötas
i Riihimäki.
Inte heller enligt det här alternativet är ministeriet tillståndsmyndighet, utan polisinrättningarna och länsstyrelserna skall vara
tillståndsmyndigheter. Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna ledningen och övervakningen av anordnandet av lotterier och
penninginsamlingar samt för statistikföringen
på samma sätt som för närvarande. Liksom
för närvarande skall ministeriet också avge
utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av penninginsamlingar och lotterier och om tillsynen över anordnandet. Vapenförvaltningen vid lotteri- och vapenförvaltningsenheten skall avgöra tillståndsärenden som gäller kommersiell verksamhet i
fråga om skjutvapen, vapendelar, patroner
och särskilt farliga projektiler, ansökningsärenden som gäller godkännande som vapensamlare och ärenden som gäller tillstånd att
förvärva särskilt farliga skjutvapen. Inom vapenförvaltningen avgörs också ansökningsärenden som gäller idkande av näring i vapenbranschen och godkännande av en vapennäringsidkares ansvariga person samt ansökningsärenden som gäller kommersiell
överföring, införsel, utförsel och transitering
av skjutvapen. Vapenförvaltningen verkar i
Finland som det besiktnin gsorgan som utför
besiktning för konstaterande av säkerheten
hos skjutvapen och patroner. Den deltar i
samarbetet mellan de länder som anslutit sig
till den internationella besiktningsorganisationen (C.I.P.) och i annat internationellt
samarbete.
Det föreslås att uppgifterna för vapenförvaltningen vid lotteri- och vapenförvalt-

ningsenheten överförs på Polisens teknikcentral. För överföringen förutsätts att flera bestämmelser i skjutvapenlagen (1/1998) ändras. Ändringarna är enkla, eftersom de bara
innebär att bestämmelserna ändras så att Polisens teknikcentral blir behörig myndighet i
stället för inrikesministeriet.
Tillsynsenheten för säkerhetsbranschen,
som verkar i S:t Michel, hör till ansvarsområdet för förvaltningsenheten vid inrikesministeriets polisavdelning. Tillsynsenheten för
säkerhetsbranschen
ansvarar
för
den
rikstäckande övervakningen och ledningen
av den privata säkerhetsbranschen. Bevakningsrörelsen, den säkerhetsskyddande verksamheten och ordningsvaktsverksamheten
hör till dess uppgifter. Enheten beviljar och
återkallar auktorisationer av bevakningsföretag samt godkänner ansvariga föreståndare
för bevakningsföretag. I samråd med polisinrättnin garna utvecklar den också den praktiska tillsynsverksamhet som inriktas på bevakningsföretag och ordnin gsövervakning.
Det föreslås att också uppgifterna för tillsynsenheten för säkerhetsbranschen skall
överföras på Polisens teknikcentral. Överföringen av uppgifterna förutsätter ändringar av
flera bestämmelser i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) och av vissa bestämmelser
i
lagen
om
ordningsvakter
(533/1999). Innehållet i ändringarna består
till största delen av att Polisens teknikcentral
blir behörig myndighet i stället för inrikesministeriet.
År 2005 behandlade Konkurrensverket ett
ärende som gällde sådana verksamhetssätt
vid Polisens teknikcentral som eventuellt begränsar konkurrens. I begäran om åtgärder
hade Konkurrensverket ombetts utreda Polisens teknikcentrals förfarande inom vapenhandel. Den som lämnade in begäran om åtgärder ansåg att Polisens teknikcentral inte
samtidigt borde få vara verksam som testare,
köpare och återförsäljare av vapen, eftersom
den då begränsar konkurrensen på basis av
sin myndighetsställning. Konkurrensverket
konstaterade följande i sitt beslut av den 17
november 2005 (1093/61/04): ”Den utredning som gjorts av den interna granskningen
vid inrikesministeriet visar att Polisens teknikcentral inte är någon konkurrent till
branschföretagen när det gäller försäljning av
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skjutvapen och patroner utanför polisförvaltningen. Detta beror på att det enligt skjutvapenlagen är förbjudet för Polisens teknikcentral att bedriva försäljning utanför polisförvaltningen. Någon sådan försäljning framgick inte heller av säljreskontran. Till denna
del handlar det således om polisförvaltnin gens upphandling av skjutvapen och skjutförnödenheter i fråga om vilken Polisens teknikcentral har följt bestämmelserna enligt
upphandlingslagen.
Med anledning av konkurrensaspekter kan
det trots allt bli aktuellt att modernisera Polisens teknikcentral elle r ombilda den till ett
affärsverk eller bolagisera den, om dess försäljning till den externa marknaden utvidgas
betydligt.”
I enlighet med de allmänna linjerna för utvecklande av förvaltningen föreslås att de
riksomfattande tillstånds-, tillsyns- samt besiktnings- och inspektionsuppgifter i anslutning till skjutvapen och den privata säkerhetsbranschen som för närvarande ankommer
på inrikesministeriet och som skall anses
vara operativa överförs till den förvaltning
som är underställd ministeriet. Det har inte
ansetts vara ändamålsenligt att inrätta ett
centralt ämbetsverk endast med tanke på dessa uppgifter. Av de nuvarande polisenheterna
passar uppgifterna bäst vid Polisens teknikcentral. Denna lösning medför synergifördelar beträffande anskaffningen, underhållet
och utvecklingen av myndigheternas beväpning samt beträffande de särskilda lokaler
som behövs för besiktningen och inspektionen av skjutvapen.
Inom Polisens teknikcentral skall upphandlings-, underhålls- och utvecklingsuppgifterna beträffande materie l, redskap och utrustning å ena sidan och tillstånds-, tillsyns- samt
besiktnings - och inspektionsuppgifterna å
andra sidan i reglementet för Polisens teknikcentral åtskiljas organisatoriskt och när det
gäller beslutanderätten.
15 b §. Förordnande av tjänstemän till
uppgift. Enligt den arbetsgrupp vid finansministeriet som dryftat möjligheterna att revidera de ledande tjänsterna inom statsförvaltningen (finansministeriets arbetsgruppspromemorior 1/2005) bör utnämningspraxisen få
en mera systematisk grund när det gäller
tjänsterna som ledare inom statsförvaltnin g-

en. Utifrån promemorian bereds det vid finansministeriet en regeringsproposition med
förslag till utnämning av den högsta tjänstemannaledningen för staten och förordnade
till uppgift. Systemet skall omfatta de högsta
tjänster som omfattas av utnämningsbehörigheten för republikens president och statsrådet, vid statsrådet tjänsterna som avdelningschefer vid ministeriet och motsvarande högre
tjänster samt chefstjänster vid ett ämbetsverk
direkt under ministeriet, sammanlagt ca 130.
När det gäller polisförvaltningen omfattar systemet tjänsten som polisöverdirektör med
verksamhet som avdelningschef vid inrikesministeriets polisavdelning. Reformen syftar
till att främja kvaliteten på och ett gott resultat för ledarskapet och att göra ledningen
smidigare.
Det är ändamålsenligt att skapa ett motsvarande system också inom polisförvaltnin gen.
I fråga om polisens högsta ledning innebär
den föreslagna bestämmelsen att det blir möjligt att övergå till ett system där utnämning
till tjänst och förordnande till uppgift åtskils
från varandra. Systemet är tillämpligt på
uppgifterna för polisdirektörerna (chefen för
en enhet vid inrikesministeriets polisavdelning), länspolisdirektörerna (avdelningschefen vid länsstyrelsernas polisavdelning), cheferna vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen samt polischefen vid
polisinrättningen i Helsingfors härad.
Ett anställningsförhållande skall gälla tills
vidare, dvs. utan någon utsatt tid. Detta är
nödvändigt för att karriärerna för de högsta
cheferna skall upplevas som attraktiva även i
fortsättningen och intressera kvalificerade
sökande. Permanenta anställningsförhållanden förutsätts också för att kontinuiteten
inom förvaltningen skall tryggas. Längden
skall inte fastställas för enskilda ledaruppgifter till vilka de som utnämnts till en allmän
tjänst förordnas.
De begränsade resurserna bör i fortsättningen förslå för allt produktivare verksamhet. Det föreslagna arrangemanget gör det
möjligt att precisera och stärka ledarnas personliga resultatansvar. Trots att ett av målen
med reformen är att öka rörligheten för polisförvaltningens ledning, är det dock inte ändamålsenligt att byta uppgifterna i en situation där skadan skulle bli större än nyttan.
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Därför bör övergången till systemet genomföras på ett flexibelt sätt. Dessutom kan fastställandet av absoluta tidsfrister leda till forcerade förflyttningar, som inte gagnar verksamhetsenhetens eller statssamfundets bästa
och som inte heller är skäliga ur tjänstemannens perspektiv eller bidrar till att uppehålla
engagemanget och motivationen.
I finansministeriets arbetsgruppspromemoria ingår också en internationell jämförelse
enligt vilken man bl.a. i Sverige och Danmark har försökt utöka rörligheten på ledarnivå och utöka antalet chefsutnämningar för
viss tid.
Övergången till det nya systemet för polisen kan genomföras smidigt på så vis att när
en tjänst som polisdirektör, länspolisdirektör,
chef för centralkriminalpolisen, skyddspolisen eller rörliga polisen samt som polischef
vid polisinrättningen i Helsingfors härad blir
vakant ändras eller indras tjänsten och i stället inrättas en tjänst som polisråd vid inrikesministeriet.
Inrikesministeriet har hand om förordnandet till uppgiften. Med stöd av 8 § 2 mom. i
statsrådets förordning om inrikesministeriet
och 42 § 1 mom. i reglementet för statsrådet
skall statsrådet ha hand om utnämningen till
tjänsten. Om förordnandet till den nya uppgiften kräver byte av bostadsort, förutsätts
det att tjänstemannen samtycker till förordnandet.
Av den föreslagna lagändringen följer att
vissa ändringar av statsrådets förordning om
inrikesministeriet, länsstyrelseförordningen
och polisförvaltningsförordningen måste företas genast. Dessutom bör förordningarna
ändras efter det att systemet helt och hållet
har införts. Ändringar är nödvändiga i fråga
om behörighetsvillkoren för de tjänster som
överförs till att omfattas av det nya systemet
och i fråga om den som verkställer utnämningarna till tjänsterna. Behörighetsvillkoren
för de nämnda tjänsterna är redan i dagens
läge likartade. Länspolisdirektören och polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors härad utnämns för närvarande av inrikesmin isteriet och de övriga nämnda tjänstemännen
av statsrådet. I polisförvaltningsförordningen
finns också bestämmelser om den särskilda
avgångsåldern för cheferna vid centralkrim inalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen

och om titeln polisråd.
De omnämnanden av polisdirektör, länspolisdirektör, cheferna vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen samt
polischefen vid polisinrättningen i Helsin gfors härad och över lag polischefer som finns
någon annanstans i lagstiftningen behöver
inte ändras, eftersom omnämnandena efter
övergången till det nya systemet i fråga om
de uppgifter som omfattas av systemet avser
uppgiftsbeskrivningen i stället för tjänstebenämningen.
Övergången till det nya systemet påverkar
inte ställningen för de nuvarande polisdirektörerna, länspolisdirektörerna, cheferna vid
centralkriminalpolisen, skyddspolisen eller
rörliga polisen eller polischefen för Helsin gfors härad. Dessa kan dock övergå till det
nya systemet, om de så önskar. Deras tjänst
omvandlas då till tjänster som polisråd vid
inrikesministeriet.
15 c §. Ändringssökande. På motsvarande
sätt som det föreslås bli bestämt om utnämning av den högsta tjänstemannaledningen
för staten och förordnande till uppgift föreslås i denna proposition i fråga om tjänster
som omfattas av polisförvaltnin gens system
besvärsförbud när det gäller beslut om förordnande till uppgift. I 59 § i statstjänstemannalagen sägs att i beslut som gäller utnämning av en tjänsteman får ändring inte
sökas genom besvär, om inte något annat bestäms i lag. I statstjänstemannalagen bestäms
inte särskilt om besvärsförbud som gäller
förordnande till uppgift, och därför bör en
sådan bestämmelse tas in i polisförvaltningslagen.
Övergångsbestämmelser som gäller personalen
Det föreslås att största delen av de uppgifter som polisavdelningen vid inrikesministeriet har enligt skjutvapenlagen, lagen om privata säkerhetstjänster och lagen om ordningsvakter skall överföras på Polisens teknikcentral. När uppgifterna överförs kommer
också den personal som har hand om uppgifterna, samt tjänsterna, att överföras till Polisens teknikcentral. Ministeriet skall dock alltjämt ha hand om den allmänna styrningen av
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och tillsynen över säkerhetsbranschen och
vapenbranschen, lagstiftningen, uppdaterin gen och utvecklingen av lagstiftningen samt
det internationella samarbetet. Detta bör beaktas när resurserna utplaceras. Oavsett att
anställda som har hand om vapenförvaltningsuppgifter och uppgifter som gäller den
privata säkerhetsbranschen vid polisavdelningen överförs till personalen vid Polisens
teknikcentral, kommer de anställda alltjämt
att arbeta i Riihimäki och S:t Michel.
Det föreslås att Polisyrkeshögskolan och
Polisskolan skall bilda en gemensam läroinrättning, Polisbranschens utbildnings- och
utvecklingscentral. Utbildnings- och utvecklingscentralen kommer att förläggas till
Tammerfors. I samband med sammansla gningen indras rektorstjänsten vid Polisyrkeshögskolan och föreståndartjänsten vid Polisskolan. Vid Polisbranschens utbildnings- och
utvecklingscentral inrättas en föreståndartjänst. När lagen träder i kraft överförs personalen och tjänsterna vid Polisyrkeshögskolan och Polisskolan till Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral. Målet är
att innehavarna av de rektors- och föreståndartjänster som indras skall omplaceras i
andra uppgifter som motsvarar deras yrkesskicklighet och förmåga. Om innehavaren av
den tjänst som indras vägrar ta emot den
tjänst som erbjuds, skall 27 § 4 mom. i statstjänstemannalagen samt riktlinjerna enligt
statsrådets principbeslut om ordnande av
statsanställdas ställning vid organisationsförändringar följas beträffande den berörda personen.
1.2.

Skjutvapenlagen

Det föreslås att det gallras bland inrikesministeriets uppgifter genom att de vapenförvaltningsuppgifter som för närvarande hör
till inrikesministeriets polisavdelning överförs på Polisens teknikcentral. För genomförandet av överföringen av uppgifterna föreslås att skjutvapenlagen ändras så att det i 20
§ 1 mom., 26 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten, 32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom.,
35 § 1 mom., 35 a §, 36 § 1 mom., 37 § 1
mom., 42 § 1 mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1
mom., 64 § 1 mom., 110 § 3 mom., 115 §
och 119 § 3 mom. bestäms att Polisens tek-

nikcentral är behörig myndighet i stället för
inrikesministeriet, som för närvarande är behörig myndighet.
I 40 och 83 a § bestäms om tullverkets anmälningsskyldighet. Enligt bestämmelserna
skall tullverket med tre månaders intervaller
underrätta inrikesministeriet om införseln till
Finland av föremål som nämns i ett kommersiellt införseltillstånd, ett kommersiellt införseltillstånd för gassprayer, ett förvärvstillstånd, ett privat tillverkningstillstånd, ett tillstånd för gassprayer och i ett privat införseltillstånd. Med anledning av överföringen av
uppgifterna föreslås bli bestämt att tullverket
skall underrätta Polisens teknikcentral om
dessa föremål.
Det föreslås att 57 § ändras så att Polisens
teknikcentral blir behörig myndighet när det
gäller att godkänna vapensamlare. Med anledning av ändringen av bestämmelsen om
den behöriga myndigheten föreslås en motsvarande precisering även i 45 § 3 mom.
Den allmänna styrning och tillsyn som fastställs för inrikesministeriet i 115 § utgör ett
led i den styrning och tillsyn som ministeriet
över lag utför inom förvaltningsområdet. Den
styrning och tillsyn som Polisens teknikcentral har hand om har karaktär av verksamheten vid ett centralt ämbetsverk.
I den gällande 117 a § sägs att vid inrikesministeriet finns en skjutvapennämnd, som
på begäran av ministeriet ger utlåtande i frågor som hör till skjutvapenlagens tillämpningsområde. Med stöd av 65 a § i skjutvapenförordningen tillsätter inrikesministeriet
skjutvapennämnden för två år i taget. Det föreslås att 117 a § i skjutvapenlagen ändras så
att det bestäms att skjutvapennämnden skall
bistå Polisens teknikcentral. Det föreslås inte
någon ändring av bestämmelsen i skjutvapenförordningen, eftersom det föreslås att inrikesministeriet alltjämt skall tillsätta skjutvapennämnden.
I den gällande 118 § bestäms om ändringssökande. Enligt paragrafen får ändring i ett
beslut som inrikesministeriet meddelat med
stöd av 32—35, 35 a, 36, 37 eller 64 § i
skjutvapenlagen sökas hos högsta förvaltningsdomstolen samt i andra beslut som
meddelats med stöd av skjutvapenlagen hos
förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. I förvalt-
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ningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. I fråga om de beslut där
det föreslås att Polisens teknikcentral skall
vara behörig myndighet i stället för inrikesministeriet, skall inte högsta förvaltningsdomstolen längre vara besvärsmyndighet i
första instans, utan förvaltningsdomstolen.
De ärenden som inrikesministeriet tidigare
ålagts att avgöra enligt skjutvapenlagen skall
efter den föreslagna ändringen avgöras av
vapenförvaltningsenheten vid Polisens teknikcentral, vilken verkar i Riihimäki. Det har
fattats beslut om regionalisering av Polisens
teknikcentral som för närvarande finns i Helsingfors. Enligt beslutet skall Polisens teknikcentral flyttas till Kouvolaregionen och ha
verksamhetsställen i Tammerfors, Helsin gfors, Kuopio, Riihimäki och S:t Michel.
I 12 § i förvaltningsprocesslagen finns bestämmelser om behörig förvaltningsdomstol.
Enligt paragrafen skall besvär anföras hos
den förvaltningsdomstol inom vars domkrets
den myndighet vars beslut överklagas har sitt
verksamhetsområde. Kan denna grund inte
användas, skall besvär anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
myndighet som har fattat beslutet har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller, om inte
heller denna grund kan användas, hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats.
Polisens teknikcentral kommer att ha sitt
huvudsakliga verksamhetsställe i Kouvolaregionen. Den behöriga förvaltningsdomstolen
är därmed Kouvola förvaltningsdomstol. De
beslut inom tillämpningsområdet för skjutvapenlagen som omfattas av Polisens teknikcentrals befogenheter kommer dock att fattas
av vapenförvaltningsenheten i Riihimäki. Det
ändamålsenligaste är att Tavastehus förvaltningsdomstol är besvärsmyndighet i dessa
ärenden. I 118 § föreslås därför bli bestämt
att ändring i beslut som Polisens teknikcentral har meddelat med stöd av skjutvapenlagen skall få sökas hos Tavastehus förvaltningsdomstol. I övrigt skall förvaltningsprocesslagen tillämpas på sökande av ändring.

1.3.

Lagen om privata säkerhetstjänster

Det föreslås att det gallras bland inrikesministeriets uppgifter genom att de uppgifter
som för närvarande hör till tillsynsenheten
för säkerhetsbranschen vid polisavdelningen
överförs på Polisens teknikcentral. För genomförandet av överföringen av uppgifterna
föreslås att lagen om privata säkerhetstjänster
ändras så att det i 3—7, 15, 20—23, 33, 42
och 45—47 § bestäms att Polisens teknikcentral är behörig myndighet i stället för inrikesministeriet.
I de gällande bestämmelserna i 20 § 1
mom. 2 punkten, 25 § 1 mom., 29 § 2 mom.
och 31 § 2 mom. 1 punkten används uttrycket utbildning som uppfyller de krav som inrikesministeriet fastställt. I praktiken har bestämmelser om utbildningen utfärdats genom
förordningar av inrikesministeriet (inrikesministeriets förordning om utbildning för ansvariga föreståndare och väktare vid bevakningsföretag (780/2002), inrikesministeriets
förordning om specia lutbildning för väktare i
användningen av maktmedel (781/2003) och
inrikesministeriets förordning om medförande av hund i bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter (782/2002)). Utbildnin garna kommer även i fortsättningen att regleras genom förordningar. Det föreslås att de
ovan nämnda lagrummen preciseras så att
förordning av inrikesministeriet nämns.
Enligt 42 § 3 mom. i den gällande lagen
skall polisinrättningarna minst vartannat år
inom sina distrikt inspektera bevakningsföretagens verksamhetsställen. Med anledning av
överföringen av uppgifterna är det i fortsättningen Polisens teknikcentral som utför inspektionen. Den lokala polisen assisterar Polisens teknikcentral i uppgiften.
Enligt 43 § i den gällande lagen har inrikesministeriet, polisens länsledning och en
polisinrättning för utövande av tillsyn rätt att
av bevakningsföretag och säkerhetsskyddsföretag få behövlig information om företagens
verksamhet. Med anledning av överföringen
av uppgifterna föreslås att Polisens teknikcentral tas in som en instans som har rätt att
få information. Det föreslås att inrikesmin isteriet fortfarande skall ha rätt att få information, eftersom ministeriet i fortsättningen
skall ha hand om den allmänna styrningen av
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och tillsynen över bevakningsrörelse och säkerhetsskyddande verksamhet.
Enligt 51 § i den gällande lagen biträds inrikesministeriet av en delegation för säkerhetsbranschen, vilken tillsätts av ministeriet.
I anslutning till omorganiseringen av uppgifterna föreslås att bestämmelsen ändras så att
Polisens teknikcentral skall biträdas av delegationen. Den skall även i fortsättningen tillsättas av inrikesministeriet. Det föreslås att
52 § ändras så att delegationen skall ge utlåtanden på begäran av både inrikesministeriet
och Polisens teknikcentral.
De ärenden som inrikesministeriet tidigare
ålagts att avgöra enligt lagen om privata säkerhetstjänster skall efter den föreslagna ändringen avgöras av tillsynsenheten för säkerhetsbranschen vid Polisens teknikcentral.
Enheten verkar i S:t Michel. Det har fattats
beslut om regionalisering av Polisens teknikcentral som för närvarande finns i Helsin gfors. Enligt beslutet skall Polisens teknikcentral flyttas till Kouvolaregionen och ha verksamhetsställen i Tammerfors, Helsingfors,
Kuopio, Riihimäki och S:t Michel.
I 12 § i förvaltningsprocesslagen finns bestämmelser om behörig förvaltningsdomstol.
Enligt paragrafen skall besvär anföras hos
den förvaltningsdomstol inom vars domkrets
den myndighet vars beslut överklagas har sitt
verksamhetsområde. Kan denna grund inte
användas, skall besvär anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
myndighet som har fattat beslutet har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller, om inte
heller denna grund kan användas, hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats.
Polisens teknikcentral kommer att ha sitt
huvudsakliga verksamhetsställe i Kouvolaregionen. Den behöriga förvaltningsdomstolen
är därmed Kouvola förvaltningsdomstol. De
beslut inom tillämpningsområdet för lagen
om privata säkerhetstjänster som omfattas av
Polisens teknikcentrals befogenheter kommer
dock att fattas av tillsynsenheten för säkerhetsbranschen i Riihimäki. Det ändamålsenligaste är att Kuopio förvaltningsdomstol är
besvärsmyndighet i dessa ärenden. I 60 § föreslås därför bli bestämt att i beslut som Polisens teknikcentral meddelat med stöd av lagen om privata säkerhetstjänster skall änd-

ring få sökas hos Kuopio förvaltningsdomstol. I övrigt skall förvaltningsprocesslagen
tillämpas på sökande av ändring.
I enlighet med 61 § 3 mom. i den gällande
lagen skall inrikesministeriet även i fortsättningen fastställa formulär för blanketter som
används vid förfaranden enligt lagen samt
formulär för väktarkortet och kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.
1.4.

Lagen om ordningsvakter

I anslutning till omorganiseringen av uppgifterna för tillsynsenheten för säkerhetsbranschen blir det nödvändigt att också precisera vissa bestämmelser i lagen om ordningsvakter. I 7 § 3 mom., 9 a § 1 mom. 1
punkten och 10 § 1 mom. i den gällande lagen bestäms om anvisningar som meddelas
av inrikesministeriet och om utbildning som
motsvarar de krav som inrikesministeriet
fastställt. I praktiken regleras dessa angelägenheter för närvarande genom förordningar
av inrikesministeriet. Det föreslås att de ovan
nämnda lagrummen preciseras så att det hänvisas till förordningar.
I enlighet med 11 § 1 mom. i den gällande
lagen skall inrikesministeriet även i fortsättningen fastställa det synliga kännetecknet för
den som har utsetts till ordningsvakt.
1.5.

Lagen om polisutbildning

Sammanslagningen av Polisyrkeshögskolan och Polisskolan till en enda samlad läroinrättning föranleder ändringar av lagen om
polisutbildning. Den nya läroinrättningen heter Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral. Det föreslås att bestämmelserna
i lagen preciseras så att namnet på den nya
läroinrättningen används i stället för polisläroinrättning, Polisyrkeshögskolan och Polisskolan.
2.

Närmare bestämmelser och fö reskrifter

I 6 § i polisförvaltningslagen föreslås bli
bestämt att bestämmelser om de polisinrättningar i häradet vilkas distrikt omfattar flera
härad skall utfärdas genom förordning av
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statsrådet.
I 3 § i den gällande polisförvaltningsförordningen bestäms om styrningen av polisförvaltningen. Enligt paragrafen gäller att polisens högsta ledning godkänner, sedan den
förhandlat med de berörda enheterna, resultatmålen och riktlinjerna för verksamheten i
dess underlydande enheter samt beslutar om
de anslag som skall anvisas dessa. Polisens
länsledning godkänner, sedan den förhandlat
med de berörda enheterna, resultatmålen för
dess underlydande enheter utgående från de
resultatmål och riktlinjer som polisens högsta
ledning uppställt för länsledningen samt beslutar om de anslag som skall anvisas enheterna inom ramen för det anslag som polisens
högsta ledning anvisat länsledningen.
Det föreslås att uppgiftsbeskrivningen för
polisens högsta ledning och polisens länsledning preciseras i polisförvaltningslagen. Polisens högsta ledning skall ha till uppgift att
planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner i hela
landet. Den skall också besluta om samarbetet mellan den lokala polisen och de övriga
polisenheterna samt sköta övriga uppgifter
som enligt stadganden eller bestämmelser
ankommer på den. Godkännande av resultatmålen och riktlinjerna för polisförvaltningens verksamhet samt beslut om de anslag
som skall anvisas polisenheterna skall däremot vara uppgifter för polisavdelningen
som en avdelning vid ministeriet, inte för polisens högsta ledning. Därför bör 3 § i polisförvaltningsförordningen, vilken gäller denna
styrning, upphävas.
Överföringen av uppgifter i anslutning till
skjutvapen från inrikesministeriet till Polisens teknikcentral föranleder behov av att
ändra även vissa bestämmelser i skjutvapenförordningen (145/1998). Bestämmelserna
bör ändras så att det anges att Polisens teknikcentral, inte inrikesministeriet, är behörig
myndighet.
Sammanslagningen av Polisyrkeshögskolan och Polisskolan till en enda samlad läroinrättning och namnändringen föranleder
ändringar också av polisförvaltningsförordningen, statsrådets förordning om polisutbildning (283/2005), statsrådets förordning
om
högskolornas
examenssystem
(464/1998), statsrådets förordning om inri-

kesministeriet (609/2003) och inrikesministeriets förordning om studerandes studiesociala
förmåner
vid
polisläroinrättningar
(286/2005).
I fråga om polisens högsta ledning föreslås
en övergång till ett system där utnämning till
en tjänst och förordnande till uppgift åtskils
från varandra. Systemet skall tillämpas när
polisdirektören, länspolisdirektören, cheferna
vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen
och rörliga polisen samt polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors härad förordnas
till sin uppgift. Av den föreslagna ändringen
följer att vissa ändringar av statsrådets förordning om inrikesministeriet, länsstyrelseförordningen och polisförvaltningsförordningen måste företas genast. Dessutom bör
förordnin garna ändras efter det att systemet
helt och hållet har införts. Ändringar är nödvändiga i fråga om behörighetsvillkoren för
de tjänster som överförs till att omfattas av
det nya systemet och i fråga om den som
verkställer utnämningarna till tjänsterna. Behörighetsvillkoren för de nämnda tjänsterna
är redan i dagens läge likartade. Länspolisdirektören och polischefen vid polisinrättnin gen i Helsingfors härad utnämns för närvarande av inrikesministeriet och de övriga nämnda tjänstemännen av statsrådet. I polisförvaltningsförordningen finns också bestämmelser om den särskilda avgångsåldern för
cheferna vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen och om titeln polisråd.
De omnämnanden av polisdirektör, länspolisdirektör, cheferna vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen samt
polischefen vid polisinrättningen i Helsin gfors härad och över lag polischefer som finns
någon annanstans i lagstiftningen behöver
inte ändras, eftersom omnämnandena efter
övergången till det nya systemet i fråga om
de uppgifter som omfattas av systemet avser
uppgiftsbeskrivningen i stället för tjänstebenämningen.
3.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2007. Bestämmelserna i 1 § 3 mom. och 12 §
i polisförvaltningslagen, vilka hänför sig till
att de nuvarande polisläroinrättningarna slås
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samman till en enda läroinrättning, och lagen
om ändring av lagen om polisutbildning föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
4.

Förhållande till grundlagen
och lagstif t ni ngsordning

Enligt 119 § i grundlagen kan staten utöver
sin centralförvaltning ha regionala och lokala
myndigheter. De allmänna grunderna för
statsförvaltningens organ skall regleras genom lag, om deras uppgifter omfattar utövning av offentlig makt. Grunderna för statens
regional- och lokalförvaltning skall likaså
bestämmas genom lag. Bestämmelser om
statsförvaltningens enheter kan utfärdas genom förordning.
Enligt 122 § i grundlagen gäller att när förvaltningen organiseras skall en indelning i
sinsemellan förenliga områden eftersträvas så
att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla tjänster på det
egna språket tillgodoses enligt lika grunder.
Enligt 22 § i grundlagen skall det allmänna
se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. När polisväsendet organiseras bör
hänsyn tas till åtminstone bestämmelserna
om jämlikhet, rätt till trygghet och garantier
för god förvaltning i grundlagen. Enligt 6 § 1
mom. i grundlagen är alla lika in för lagen.
Enligt 7 § 1 mom. har var och en rätt till
trygghet. Enligt 21 § 2 mom. skall garantier
för god förvaltning tryggas genom lag.
Målet med lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen är att
förbättra de erbjudna tjänsternas kvalitet och
medborgarnas rättssäkerhet, att trygga tjänsternas tillgänglighet för alla på lika villkor
och i tillräcklig mån i olika delar av landet
samt att skapa förutsättningar för koncentration av de olika funktionerna, överföring av
beslutanderätt till lokal nivå och produktion
av tjänster på ett ekonomiskt sätt.
Genom den effektivisering av användnin gen av polisväsendets resurser samt det tryggande av polistjänsternas tillgänglighet och

och kvalitet som propositionen syftar till säkerställs att de ovan nämnda grundläggande
fri- och rättigheterna tillgodoses.
Det föreslagna arrangemanget med polisinrättningar med vidsträcktare distrikt än ett
härad möjliggör sådana områdesindelnin gar
för polisverksamheten och åklagarverksamheten som bättre passar ihop med varandra.
Arrangemanget gör befogenheterna tydligare
och ökar därmed också rättssäkerheten.
Enligt förslaget sköter Polisens teknikcentral både uppgifter gällande anskaffning, underhåll och utveckling av myndigheters och
andra till myndighetssystemet anslutande instansers materiel, redskap och utrustning
samt tillstånds-, tillsyns- samt besiktningsoch inspektionsuppgifter gällande skjutvapen
och den privata säkerhetsbranschen. I uppgifter gällande myndighetssystemets materiel,
redskap och utrustning är det inte fråga om
verksamhet som liknar försäljning till instanser utanför myndighetssystemet, utan om
samarbete beträffande anskaffning, underhåll
och utveckling av materiel, redskap och utrustning till myndigheter och andra instanser
som anknyter till myndighetssystemet samt
om koncentrering av dessa uppgifter. Därför
skall Polisens teknikcentral inte heller bli något statligt affärsverk eller aktiebolag. Inom
Polisens teknikcentral åtskiljs dessa uppgifter
på det sätt som beskrivs i detaljmotiveringen
till 13 § i polisförvaltningslagen från tillstånds-, tillsyns- samt besiktnings- och inspektionsuppgifterna. Med anledning av vad
som anförts ovan utgör Polisens teknikcentrals uppgifter inte något problem med tanke
på en opartisk förvaltning.
Regeringen anser att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Regeringen anser det dock vara önskvärt
att grundlagsutskottets utlåtande om propositionen inhämtas när propositionen behandlas
av riksdagen.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.

Lag
om ändring av polisförvaltningslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 1 § 2 och 3 mom., 4—6
och 8 §, 9 § 3 mom., mellanrubriken före den 12 § som upphävts genom lag 69/2005 och 13 §,
av dem 1 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 679/2002, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i
lagarna 778/1997 och 779/1997, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 6 § sådan
den lyder i lag 156/1996 och i nämnda lag 679/2002, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i de
nämnda lagarna 156/1996, 778/1997 och 679/2002 samt mellanrubriken före den upphävda 12
§ och 13 § sådana de lyder i nämnda lag 778/1997, samt
fogas till lagen en ny 12 § i stället för den 12 § som upphävts genom nämnda lag 69/2005
samt nya 15 b och 15 c § som följer:
1§

4§

Polisförvaltningen och polisenheterna

Polisens högsta ledning

——————————————
Länsstyrelsen underställd lokal förvaltningsmyndighet är polisinrättningen i häradet, med undantag av polisinrättningen i Helsingfors härad.
Riksomfattande enheter under inrikesmin isteriet är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen. Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral, Polisens
teknikcentral och Polisens datacentral är enheter under ministeriet. Polisinrättningen i
Helsingfors härad är lokal förvaltningsmyndighet under ministeriet.
——————————————

Polisavdelningen vid inrikesministeriet är
polisens högsta ledning.
Polisens högsta ledning har till uppgift att
1) planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner i
hela landet,
2) besluta om samarbetet mellan den lokala
polisen och de övriga polisenheterna,
3) sköta övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på
den.
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5§
Polisens länsledning
Länsstyrelsens polisavdelning eller polisbyrå är polisens länsledning.
Länsledningen har till uppgift att
1) planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner i länet,
2) efter att ha förhandlat med de berörda
enheterna godkänna resultatmålen för enheterna under den utgående från de resultatmål
och riktlinjer som inrikesministeriet uppställt
för länsledningen samt besluta om de anslag
som skall anvisas enheterna inom ramen för
det anslag som inrikesministeriet anvisat
länsledningen,
3) besluta om samarbetet i länet mellan polisinrättningarna i häradena,
4) sköta övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på
den.
6§
Den lokala polisen
Det lokala polisväsendet organiseras häradsvis så att distriktet för polisinrättningen i
häradet omfattar ett härad eller flera. Genom
förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om sådana polisinrättningar i häradet vilkas distrikt omfattar flera härad. Polisinrättningen i häradet kan ha servicebyråer. Inrikesministeriet beslutar om placeringsorterna
för polisinrättningen i häradet och dess servicebyråer.
Vid bildandet av en polisinrättning i häradet vars distrikt omfattar flera härad skall
hänsyn tas till de olika områdenas särdrag,
såsom invånarantalet, invånartätheten, utsträckningen,
trafikförbindelserna
samt
språkförhållandena och områdesindelningens
påverkan på den i 6 § i språklagen
(423/2003) avsedda språkliga statusen för en
myndighet. När polisinrättningen bildas
övergår personalen och överförs tjänsterna
vid de polisinrättningar som läggs ned till
den polisinrättning i häradet som inrättas. För
överföringen av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke. Tjänsterna som hära-

dets polischef för de polisinrättningar som
läggs ned indras och en ny tjänst som polischef för polisinrättningen i häradet inrättas.
Den ovan nämnda polischefstjänsten vid polisinrättningen i häradet får första gången tillsättas utan att tjänsten ledigförklaras. Den
som innehar en polischefstjänst som indras
försöker man omplacera i uppgifter som motsvarar personens yrkesskicklighet och förmåga.
Behörighetsvillkor för tjänsten som häradets polischef är juris kandidatexamen eller
en annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken
visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.
8§
Samarbete
För ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan polisens länsledning, efter att
ha hört de berörda polis inrättningarna och
områdets kommuner, bestämma att häradenas polisinrättningar skall sköta uppgifter i
samarbete. Om polisinrättningarna hör till
olika län eller om polisinrättningen i Helsin gfors härad deltar i samarbetet, skall polisens
högsta ledning fatta beslut om samarbete.
För ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan polisens högsta ledning, efter
att ha hört de berörda polisenheterna, bestämma att polisinrättningen i häradet och en
annan polisenhet skall sköta uppgifter i samarbete.
I ett beslut om samarbete enligt 1 och 2
mom. skall utses en chef att leda de uppgifter
som sköts i samarbete och bestämmas om
övriga ledningsförhållanden samt skall vid
behov meddelas närmare föreskrifter om hur
samarbetet skall ordnas.
9§
Centralkriminalpolisen
——————————————
Polisens länsledning har rätt att i enskilda
fall bestämma om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och
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den lokala polisen i länet. Polisens högsta
ledning bestämmer dock om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Helsin gfors härad.
Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral
12 §
Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral
Vid Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral ges grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning för poliser samt
yrkeshögskoleutbildning inom polisbranschen. I lagen om polisutbildning (68/2005)
bestäms närmare om Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral och om polisutbildningen.
13 §
Polisens teknikcentral
De grundläggande uppgifterna för Polisens
teknikcentral är att anskaffa, underhålla och
utveckla polisens materiel, redskap och utrustning.
Polisens teknikcentral kan också anskaffa,
underhålla och utveckla andra statliga och
kommunala säkerhetsmyndigheters materiel,
redskap och utrustning samt även andra statliga och kommunala myndigheters säkerhetsmateriel, säkerhetsredskap och säkerhetsutrustning.
Polisens teknikcentral har också hand om
de uppgifter som särskilt föreskrivs för den i
skjutvapenlagen (1/1998), lagen om privata
säkerhetstjänster (282/2002) och lagen om
ordningsvakter (533/1999).
Har en offentlig förvaltningsuppgift med
anknytning till myndighetssystemet anförtrotts någon annan än en myndighet, kan Polisens teknikcentral också anskaffa, underhålla och utveckla materiel, redskap och utrustning som hänför sig till skötseln av denna
uppgift.

15 b §
Förordnande av tjänstemän till uppgift
Inrikesministeriet förordnar en tjänsteman
som är polisråd vid inrikesministeriet till
uppgiften som polisdirektör, länspolisdirektör, chef vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen eller rörliga polisen eller polischef
vid polisinrättningen i Helsingfors härad.
En ovan i 1 mom. avsedd tjänsteman är
skyldig att övergå till den nya uppgift till vilken han förordnas. Om förordnandet till en
ny uppgift inverkar på tjänstemannens frihet
att välja bostadsort, krävs samtycke av tjänstemannen för förordnande till uppgiften.
15 c §
Ändringssökande
Ändring i ett beslut om förordnande till den
uppgift som avses i 15 b § får inte sökas genom besvär.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagens 1 § 3 mom. och 12 § träder dock i
kraft först den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
När denna lag träder i kraft övergår personalen och överförs tjänsterna från vapenförvaltningen vid lotteri- och vapenförvaltningsenheten och från tillsynsenheten för säkerhetsbranschen vid inrikesministeriets polisavdelning till Polisens teknikcentral. För
överföringen av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke.
När 12 § i föreliggande lag träder i kraft
läggs Polisyrkeshögskolan och Polisskolan
ned. Personalen vid den nuvarande Polisyrkeshögskolan och Polisskolan övergår och
tjänsterna överförs till Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral som nämns
i 12 §. För överföringen av en tjänst behövs
inte tjänstemannens samtycke. De tjänster
som inrättas vid utbildnings- och utvecklingscentralen kan första gången tillsättas
utan att de ledigförklaras, om en tjänsteman
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som är anställd vid Polisyrkeshögskolan eller
Polisskolan utnämns till tjänsten.
Rektorstjänsten vid Polisyrkeshögskolan
och föreståndartjänsten vid Polisskolan indras och tjänsten som föreståndare för Polis-

branschens utbildnings - och utvecklingscentral inrättas. Målet är att de som innehar de
tjänster som indras omplaceras i uppgifter
som motsvarar deras yrkesskicklighet och
förmåga.

—————
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2.

Lag
om ändring av skjutvapenlagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 20 § 1 mom., 26 § 2 och 3 mom.,
32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 § 1 mom., 35 a §, 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 40
§, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 64 § 1 mom., 83 a §, 110 § 4
mom., 115 och 117 a §, 118 § 1 mom. och 119 § 3 mom.,
av dem 20 § 1 mom., 26 § 2 och 3 mom., 35 a §, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom.,
59 a § 1 mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 117 a § och 119 § 3 mom. sådana de lyder i lag
601/2001 samt 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 703/2005, som följer:
20 §
Näringstillstånd i vapenbranschen
Tillstånd att idka näring i vapenbranschen
(näringstillstånd i vapenbranschen) meddelas och återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————
26 §

sådant sätt som en behörigen idkad näring i
vapenbranschen kräver, och som har blivit
godkänd i ett av Polisens teknikcentral anordnat prov, samt
2) har ett vapenhanteringstillstånd enligt 27
§ 1 mom.
——————————————
32 §
Kommersiellt förhandssamtycke

Ansvarig person
——————————————
Den ansvariga personen godkänns och
godkännandet återkallas av Polisens teknikcentral. Om omfattningen av vapennäringsidkarens verksamhet kräver det, kan den
myndighet som meddelar godkännandet kräva att det finns fler än en ansvarig person.
Som ansvarig person kan godkännas en pålitlig person som anses lämplig att bedriva
näringsverksamhet i vapenbranschen och
som
1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar,
patroner och särskilt farliga projektiler på ett

Förhandssamtycke till att i kommersiellt
syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till Finland
(kommersiellt förhandssamtycke) meddelas
och återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————
33 §
Kommersiellt införseltillstånd
Tillstånd att i kommersiellt syfte föra in i
Finland skjutvapen, vapendelar, patroner och
särskilt farliga projektiler (kommersiellt in-
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34 §

mersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen,
vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler meddelas och återkallas av Polisens
teknikcentral.
——————————————

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

37 §

förseltillstånd) meddelas och återkallas av
Polisens teknikcentral.
——————————————

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Finland överföra och föra in gassprayer (kommersiellt införseltillstånd för gassprayer)
meddelas och återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————
35 §
Kommersiellt överföringstillstånd
Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt överföringstillstånd) meddelas och
återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer
Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra och föra ut gassprayer (kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer)
samt att i kommersiellt syfte transitera gassprayer (kommersiellt transiteringstillstånd
för gassprayer) meddelas och återkallas av
Polisens teknikcentral. Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer kan meddelas
också för sådan transitering där såväl avgångs- som destinationslandet eller någotdera
är en medlemsstat i EU.
——————————————
40 §
Tullverkets anmälningsskyldighet

35 a §
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd
Polisens teknikcentral kan meddela ett
kommersiellt överföringstillstånd som gäller
flera olika överföringar och som är i kraft en
viss tid (tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd). En förutsättning för tillstånd är utöver vad som anges i 35 § 2 mom. att föremålens mottagare är en och samma vapennäringsidkare i en annan medlemsstat i EU.
Före en överföring skall Polisens teknikcentral skriftligen underrättas om denna på
det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.
36 §
Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd
Tillstånd att i kommersiellt syfte föra ut
från Finland (kommersiellt utförseltillstånd)
och att i kommersiellt syfte transitera (kom-

I enlighet med vad som bestäms närmare
genom förordning av statsrådet skall tullverket med tre månaders mellanrum till Polisens
teknikcentral göra en anmälan om införseln
till Finland av sådana föremål som nämns i
ett kommersiellt införseltillstånd eller ett
kommersiellt införseltillstånd för gassprayer.
42 §
Förvärvstillstånd
Tillstånd att förvärva skjutvapen och vapendelar (förvärvstillstånd) meddelas och
återkallas av polisinrättningen i sökandens
hemkommun eller på sökandens hemort.
Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana meddelas och återkallas dock av Polisens teknikcentral. Förvärvstillståndet berättigar också till temporärt
innehav av vapnet och vapendelen. Bestämmelser om innehavstillstånd finns i 52 §.
——————————————
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45 §

kallas av Polisens teknikcentral.
——————————————

Krav som gäller en fysisk person som innehavare av ett förvärvstillstånd
83 a §
——————————————
Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar
på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av Polisens
teknikcentral har erhållit godkännande att
samla skjutvapen eller vapendelar och vars
förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på
den ort där förvaringslokalerna är belägna.

Tullverkets anmälningsskyldighet
Tullverket skall med tre månaders intervaller underrätta Polisens teknikcentral om införsel till Finland av föremål som nämns i ett
förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd,
tillstånd för gassprayer och privat införseltillstånd, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

57 §
110 §
Godkännande som vapensamlare
Besiktning av skjutvapen och patroner
En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————
59 a §
Register över en vapensamlares skjutvapen
Polisens teknikcentral kan på ansökan ge
en vapensamlare rätt att i stället för att ansöka om innehavstillstånd föra register över de
skjutvapen som samlaren förvärvar, tillverkar
eller modifierar, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Rätten upphör
att gälla och med skjutvapnen skall förfaras
så som anges i 8 kap., om godkännandet som
vapensamlare upphör att gälla eller återkallas.
——————————————
64 §
Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter i
samband med internationella statsbesök
Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar,
patroner och särskilt farliga projektiler för
ordnande av skyddsuppgifter i samband med
internationella statsbesök meddelas och åter-

——————————————
Polisens teknikcentral kan bevilja den som
tillverkar eller importerar patroner rätt att använda en besiktningsbeteckning för patroner.
Om förutsättningarna för beviljande av rätt
att använda besiktningsbeteckning och om
återkallelse av den bestäms närmare genom
förordning av statsrådet.
115 §
Tillsynen över efterlevnaden av lagen
Inrikesministeriet svarar för den allmänna
styrningen och tillsynen i fråga om skjutvapen. Polisens teknikcentral svarar för den
rikstäckande styrningen och tillsynen i fråga
om skjutvapen. Polisen övervakar efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet och tullverket övervakar efterlevnaden
av lagen och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den inom sitt respektive verksamhetsområde.
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117 a §

119 §

Skjutvapennämnden

Närmare bestämmelser

Polisens teknikcentral biträds av en skjutvapennämnd, som tillsatts av inrikesministeriet och som på begäran av inrikesmin isteriet
och Polisens teknikcentral ger utlåtanden i
frågor som hör till denna lags tillämpningsområde. Närmare bestämmelser om skjutvapennämnden utfärdas genom förordning av
statsrådet.

——————————————
Polisens teknikcentral meddelar vid behov
närmare anvisningar om tekniska omständigheter som hänför sig till försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart
skick samt om det förfarande som skall iakttas vid uppvisande enligt 112 a §.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

118 §
Ändringssökande
Ändring i ett beslut som Polisens teknikcentral meddelat med stöd av 32—35, 35 a,
36, 37 eller 64 § i denna lag får sökas hos
Tavastehus förvaltningsdomstol samt i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I andra beslut som
meddelats med stöd av denna lag får ändring
sökas enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. I förvaltningsdomstolens beslut
får ändring sökas genom besvär hos högsta
förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
——————————————

Ärenden som gäller näringstillstånd i vapenbranschen, kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd, kommersiellt införseltillstånd för gassprayer,
kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet
kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd
för gassprayer, tillstånd att förvärva särskilt
farliga skjutvapen och delar till sådana, godkännande som vapenhandlare och ansvarig
person samt tillstånd som hänför sig till
skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök, vilka blivit anhängiga vid
inrikesministeriet före denna lags ikraftträdande överförs till Polisens teknikcentral när
lagen träder i kraft.

—————
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3.

Lag
om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 3 § 4 mom., 4 §
3 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 3 mom., 15 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom. 2 punkten och 4
mom., 21 § 3 mom., 22 § 2 mom., 23 §, 24 § 1 mom. 2 punkten, 25 § 1 mom., 29 § 2 mom.,
31 § 2 mom. 1 punkten, 33 § 3 mom., 42, 43, 45, 46, 47, 49 och 51 §, 52 § 6 punkten och 60 §
1 mom.,
av dem 46, 47 och 49 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 765/2003, som följer:
3§

5§

Auktorisation av bevakningsföretag

Ändring av villkor och begränsningar som
fogats till auktorisation av bevakningsföretag

——————————————
Om den som innehar auktorisation försätts
i konkurs eller avlider, har konkurs- eller
dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen
under högst ett år från det konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade. Konkursboets
boförvaltare, en dödsbodelägare eller någon
annan som har hand om dödsboet skall inom
trettio dagar från det att konkursen inleddes
eller dödsfallet inträffade underrätta Polisens
teknikcentral om konkursen eller dödsfallet.
4§
Meddelande av auktorisation
——————————————
Auktorisation av bevakningsföretag meddelas av Polisens teknikcentral.

——————————————
Villkor och begränsningar som fogats till
auktorisation av bevakningsföretag ändras av
Polisens teknikcentral.
6§
Anmälningar
När Polisens teknikcentral har meddelat ett
bevakningsföretag auktorisation eller ändrat
villkor eller begränsningar som fogats till en
auktorisation, skall teknikcentralen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt sökanden eller innehavaren av auktorisationen
har uppgivit att verksamhetsställen kommer
att inrättas.
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7§
Ändringsanmälningar
Ett bevakningsföretag skall skriftligen
(ändringsanmälan) underrätta Polisens teknikcentral
1) när bevakningsföretaget inrättar eller
drar in ett verksamhetsställe eller ett verksamhetsställes adress förändras,
2) om byte av en person i bevakningsföretagets förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
3) när driften av företaget avslutas eller avbryts för längre tid än en månad.
——————————————
När Polisens teknikcentral tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 1 punkten,
skall teknikcentralen om anmälan underrätta
den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe samt den polisinrättning inom
vars distrikt bevakningsföretaget har det
verksamhetsställe som ändringsanmälan
gäller. När Polisens teknikcentral tar emot en
ändringsanmälan som avses i 1 mom. 2
punkten, skall teknikcentralen underrätta den
polisinrättning inom vars distrikt företaget
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. När
Polisens teknikcentral tar emot en ändringsanmälan enligt 1 mom. 3 punkten, skall teknikcentralen underrätta de polisinrättningar
inom vars distrikt bevakningsföretaget har
verksamhetsställen.
15 §

I samband med att en ansökan om auktorisation av bevakningsföretag lämnas in eller
omedelbart därefter skall sökanden eller innehavaren av auktorisationen till Polisens
teknikcentral lämna en ansökan om godkännande av ansvarig föreståndare. Bevakningsrörelse får inte inledas förrän en ansvarig föreståndare har godkänts för bevakningsföretaget.
——————————————
20 §
Godkännande som ansvarig föreståndare
Som ansvarig föreståndare kan godkännas
en person som idkar bevakningsrörelse eller
som är anställd hos ett bevakningsföretag och
som
——————————————
2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana
avsnitt av en specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller motsvarande specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som uppfyller de krav
som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med
anknytning till bevakningsrörelse samt säkerhetslagstiftning (utbildning som ansvarig
föreståndare), samt
——————————————
Ansvariga föreståndare godkänns av Polisens teknikcentral.
21 §
Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare

Ansvarig föreståndare
Ett bevakningsföretag skall i sin tjänst ha
en eller flera ansvariga föreståndare med gä llande godkännande att vara föreståndare för
bevakningsföretaget. Polisens teknikcentral
bestämmer hur många ansvariga föreståndare
ett bevakningsföretag skall ha utgående från
bevakningsrörelsens omfattning, antalet
verksamhetsställen,
verksamhetsställenas
läge samt andra motsvarande omständigheter. Polisens teknikcentral bestämmer också
de ansvariga föreståndarnas ansvarsområden.

——————————————
Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns
av Polisens teknikcentral.
22 §
Ändring av villkor och begränsningar som
fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare
——————————————
Villkor och begränsningar som fogats till
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ett godkännande som ansvarig föreståndare
ändras av Polisens teknikcentral.

som tillfällig väktare).
——————————————

23 §

29 §

Anmälningar

Att bära maktmedelsredskap

När Polisens teknikcentral har godkänt en
ansvarig föreståndare eller ändrat villkor eller begränsningar som har fogats till ett godkännande, skall teknikcentralen om godkännandet eller ändringen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen som hör till den
ansvariga föreståndarens ansvarsområde.

——————————————
Skjutvapen, gasspray och teleskopbatong
får bäras endast av en väktare som har sådan
specialutbildning i att använda maktmedel
som uppfyller de krav som föreskrivs genom
förordning av inrikesministeriet och som årligen har visat att han eller hon har tillräcklig
skicklighet i hanteringen av skjutvapen och
tillräcklig skjutskicklighet. En tillfällig väktare får inte bära skjutvapen.
——————————————

24 §
Godkännande som väktare

31 §
Som väktare kan godkännas en person som
——————————————
2) på godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en yrkesexamen för väktare eller
motsvarande yrkesexamen enligt lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller
de krav som föreskrivs genom förordning av
inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen
med anknytning till bevakningsbranschen,
bevakningsrörelse, väktares rättigheter och
skyldigheter samt väktares uppgifter (grundutbildning som väktare), samt
——————————————

Att medföra hund
——————————————
Om det är nödvändigt att i en bevakningsuppgift medföra hund, får väktaren i uppgifterna medföra högst en hund som
1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som föreskrivs
genom förordning av inrikesministeriet,
——————————————
33 §
Väktardräkt

25 §
Godkännande som tillfällig väktare
Den som inte har grundutbildning som väktare, men som uppfyller de villkor som föreskrivs i 24 § 1 mom. 1 och 3 punkten, kan
godkännas som väktare för högst fyra månader under samma kalenderår (tillfällig väktare), om han eller hon på godkänt sätt har
fullgjort sådana avsnitt av väktarexamen eller
motsvarande yrkesexamen enligt lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller
de krav som föreskrivs genom förordning av
inrikesministeriet och som åtminstone innefattar grundläggande insikter i de ämnen som
avses i 24 § 1 mom. 2 punkten (utbildning

——————————————
Polisens teknikcentral kan förbjuda användningen av en dräkt, ett märke eller en
text som inte motsvarar bestämmelserna i
denna lag eller i den förordning som statsrådet utfärdar med stöd av denna lag.
42 §
Tillsyn
Inrikesministeriet svarar för den allmänna
styrningen av och tillsynen över privata säkerhetstjänster.
Polisens teknikcentral svarar för den
rikstäckande styrningen av och tillsynen över
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privata säkerhetstjänster.
Polisens länsledning samt häradenas polisinrättningar svarar inom sina distrikt för tillsynen över privata säkerhetstjänster samt tillsynen över ansvariga föreståndare, väktare
och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.
Polisens teknikcentral skall minst vartannat
år inspektera bevakningsföretagens verksamhetsställen. Den lokala polisen skall bistå Polisens teknikcentral vid inspektionen av ett
bevakningsföretag. Polisens teknikcentral
skall sända det protokoll som sätts upp över
inspektionen till den polisinrättning inom
vars distrikt bevakningsföretagens verksamhetsställen är belägna.
43 §
Rätt att få information
Utan hinder av att bevakningsföretags eller
säkerhetsskyddsföretags medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet, har inrikesministeriet, Polisens
teknikcentral, polisens länsledning och en
polisinrättning för utövande av tillsyn rätt att
av företagen få behövlig information om företagens verksamhet, personal, ekonomiska
ställning och andra liknande omständigheter.
45 §
Årsanmälan
Ett bevakningsföretag skall för varje kalenderår före utgången av januari påföljande år
skriftligen meddela Polisens teknikcentral
1) antalet uppdrag,
2) antalet verksamhetsställen och personalens antal,
3) uppgifter om vem som under kalenderåret varit ansvarig föreståndare eller väktare,
4) uppgifter om bevakningsföretagets och
väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen och
gasspray, uppdrag i vilka en väktare i bevakningsuppgifter har burit skjutvapen eller
medfört hund eller använt annan klädsel än
väktardräkt samt om situationer i vilka en
väktare har använt skjutvapen, gasspray eller
hund som maktmedelsredskap.
Om ett bevakningsföretags årsanmälan

skall Polisens teknikcentral informera de polisinrättningar inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.
46 §
Återkallande av auktorisation av bevakningsföretag
Polisens teknikcentral skall återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag, om
1) den som innehar auktorisationen begär
det,
2) bevakningsrörelsen har upphört, eller
3) den som innehar auktorisationen inte
längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 1
§ 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet
att idka näring.
Auktorisationen av ett bevakningsföretag
kan återkallas helt och hållet eller för viss tid,
om
1) bevakningsrörelsen har avbrutits för en
längre tid än tre månader,
2) den som innehar auktorisationen till
följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 4 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten eller 4 § 2 mom. och inte inom en eventuellt
utsatt tid har avhjälpt bristerna,
3) den som driver bevakningsföretaget eller
en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget genom dom
som har vunnit laga kraft har dömts för ett
brott som visar att han eller hon är olämplig
för sitt uppdrag, eller uppsåtligen har förfarit
väsentligen felaktigt i bevakningsrörelsen, eller
4) den som innehar auktorisationen på ett
väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor
eller begränsningar som fogats till auktorisationen.
I de fall som avses i 2 mom. kan Polisens
teknikcentral i stället för att återkalla auktorisationen ge innehavaren av auktorisationen
en varning, om återkallande av auktorisationen vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.
När en auktorisation av ett bevakningsföretag återkallas eller när företaget får en varning skall Polisens teknikcentral underrätta
de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.
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47 §
Återkallande av godkännande som ansvarig
föreståndare
Polisens teknikcentral skall återkalla ett
godkännande som ansvarig föreståndare, om
bevakningsföretaget eller den ansvariga föreståndaren begär det.
Ett godkännande som ansvarig föreståndare
kan återkallas helt och hållet eller för viss tid,
om
1) den som godkänts som ansvarig föreståndare till följd av väsentliga förändringar i
förhållandena inte längre uppfyller de villkor
som föreskrivs i 20 § 1 mom. 3 punkten,
2) den ansvariga föreståndaren genom dom
som har vunnit laga kraft har dömts för ett
brott som visar att han eller hon är olämplig
för sin uppgift eller den ansvariga föreståndaren uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i sin uppgift som ansvarig föreståndare,
eller
3) den ansvariga föreståndaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till godkännandet som ansvarig föreståndare.
I de fall som avses i 2 mom. kan Polisens
teknikcentral i stället för att återkalla godkännandet ge den ansvariga föreståndaren en
varning, om återkallande av auktorisationen
vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.
När ett godkännande som ansvarig föreståndare återkallas och ansvarige föreståndaren får en varning skall Polisens teknikcentral underrätta det bevakningsföretag där den
ansvariga föreståndaren är anställd.

återkallas.
Ett beslut av Polisens teknikcentral att tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare är i kraft högst tre månader. Polisens teknikcentral kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt
gången, om den som driver bevakningsföretaget, en ansvarig föreståndare eller en i 4 § 2
mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget misstänks för ett brott som
sannolikt leder till att auktorisationen av bevakningsföretaget eller godkännandet som
ansvarig föreståndare återkallas.
När en auktorisation av ett bevakningsföretag tillfälligt återkallas skall Polisens teknikcentral underrätta den polisinrättning inom
vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen samt när godkännande som
ansvarig föreståndare tillfälligt återkallas underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd.
51 §
Delegationen för säkerhetsbranschen
Polisens teknikcentral biträds av en delegation för säkerhetsbranschen.
Inrikesministeriet utser delegationens medlemmar. De med tanke på säkerhetsbranschen viktigaste förvaltningsområdena samt
näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och
konsumenterna skall vara företrädda i delegationen.
52 §
Delegationens uppgifter

49 §
Tillfälligt återkallande av auktorisation av
bevakningsföretag och godkännande som ansvarig föreståndare
Polisens teknikcentral kan tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare, om polisen har fått kännedom om
omständigheter vilka sannolikt leder till att
auktorisationen av bevakningsföretaget eller
godkännandet som ansvarig föreståndare

Delegationen för säkerhetsbranschen har i
uppgift att
——————————————
6) på begäran av inrikesministeriet och Polisens teknikcentral ge utlåtanden som berör
säkerhetsbranschen.
60 §
Ändringssökande
I ett beslut av Polisens teknikcentral som
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meddelats med stöd av 4, 5, 20, 21, 22, 46,
47 och 49 § i denna lag får ändring sökas hos
Kuopio förvaltningsdomstol och i enlighet
med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I annat beslut som
meddelats med stöd av denna lag söks ändring på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen, om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
——————————————

Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Tillståndsärenden som gäller auktorisation
av bevakningsföretag samt godkännande som
ansvarig föreståndare, ansvarig föreståndares
ställföreträdare och tillfällig ansvarig föreståndare vilka blivit anhängiga vid inrikesministeriet före denna lags ikraftträdande
överförs till Polisens teknikcentral när lagen
träder i kraft.

———
—————
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4.

Lag
om ändring av lagen om ordningsvakter
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999) 7 § 3 mom., 9 a § 1
mom. 1 punkten och 10 § 1 mom.,
sådana de lyder, 7 § 3 mom. och 10 § 1 mom. i lag 622/2003 och 9 a § 1 mom. 1 punkten i
lag 285/2002, som följer:
7§
Avlägsnande, gripande och hållande i förvar
——————————————
Kan den som gripits inte utan dröjsmål
överlämnas till polisen, har ordningsvakten
rätt att med polisens samtycke och med iakttagande av vad som genom förordning av inrikesministeriet bestäms närmare om hållande i förvar hålla honom i förvar i högst 4
timmar från gripandet, dock högst till dess att
tillställningen är slut och allmänheten avlägsnat sig eller tills grunden för gripandet
annars har upphört.
——————————————
9a§

får en ordningsvakt i ordningsövervakningsuppgifter medföra en hund som
1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som föreskrivs
genom förordning av inrikesministeriet,
——————————————
10 §
Godkännande som ordningsvakt
Som ordningsvakt får godkännas en för
uppgiften lämplig myndig person med sådan
utbildning som föreskrivs genom förordning
av inrikesministeriet. En ordningsvakt godkänns för högst fem år i sänder av den lokala
polisen i sökandens hemkommun.
——————————————

Att medföra hund
Med tillstånd som beviljats av polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas

———
Denna lag träder i kraft den

—————

20 .
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5.

Lag
om ändring av lagen om polisutbildning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 § 2 mom., 2 §, rubriken för 3 § samt dess 1 och 2 mom., 4 § 2 mom., rubriken för 5 § och dess 2 mom., 6 § 1 och
3 mom., 7, 8, 10—12 §, 13 § 1 och 2 mom., 14 § 1 och 3 mom., 15 och 16 §, 17 § 1 och 2
mom., 18 och 20 §, rubriken för 21 § samt dess 1 och 3 mom. och 22—24 § som följer:
1§
Enheter som ansvarar för polisutbildningen
——————————————
Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral (utbildnings- och utvecklingscentralen) svarar för anordnandet av den riksomfattande polisutbildningen samt för forskningsverksamheten.
——————————————
2§
Utbildnings- och utvecklingscentralens uppgifter
Utbildnings- och utvecklingscentralen svarar för rekryteringen till polisutbildningen,
för antagningen av studerande för examen,
för grund- och påbyggnadsexamina för polis,
för fortbildningen vid läroinrättningen samt
för forsknings- och utvecklingsverksamheten
inom polisbranschen. Utbildnings- och utvecklingscentralen ordnar utbildning för

nämnda examina, yrkesinriktade specialiseringsstudier, utbildning i anslutning till kvalitetsutveckling och annan utbildning inom säkerhetsbranschen.
Polisbefälsexamen som avläggs vid utbildnings- och utvecklingscentralen är en yrkeshögskoleexamen inom polisbranschen. I fråga om examen och den undervisning som ges
i anslutning till examen iakttas förutom bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar
vad som bestäms i yrkeshögskolelagen
(351/2003) eller med stöd av den.
Utbildnings- och utvecklingscentralen skall
svara för kvaliteten på och vidareutvecklin gen av den utbildning och övriga verksamhet
som den anordnar, och den skall regelbundet
delta i extern utvärdering.
3§
Styrelsen för utbildnings- och utvecklingscentralen
Utbildnings- och utvecklingscentralen har
en styrelse vars ledamöter och suppleanter
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polisens högsta ledning utser för tre år i sänder. Styrelsen består av en ordförande, en
vice ordförande samt elva andra medlemmar
som var och en har en personlig suppleant.
Styrelsen har till uppgift att följa utbildnings- och utvecklingscentralens verksamhet
och göra framställningar om vidareutvecklingen av verksamheten och av den utbildning som ges vid centralen samt avgöra de
rättelseyrkanden som det föreskrivs att styrelsen skall behandla.
——————————————
4§
Beslutsförfarandet i styrelsen
——————————————
Styrelsen avgör ärenden på föredragning.
Vid oenighet avgörs ärendena genom röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör den mening
som ordföranden har förenat sig om. Ärenden som gäller avstängning från utbildnin gen, avbrytande av studierna och tilldelande
av varning avgörs dock enligt den lindrigare
ståndpunkten.
5§
Studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen
——————————————
I denna lag och i de förordningar som utfärdats med stöd av den avses med studerande både polisaspiranter och andra som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen.

7§
Drogtestning
Den som ansöker till utbildning för grundexamen för polis är skyldig att innan han eller hon godkänns för utbildningen delta i ett
drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och av laboratoriepersonal. Den som avlägger grundexamen för polis är skyldig att på förordnande
av utbildnings - och utvecklingscentralen delta i drogtest även medan utbildningen pågår
samt under den praktikperiod som ingår i utbildningen, om det finns grundad anledning
att misstänka att polisaspiranten eller den
som fullgör praktik uppträder påverkad av
rusmedel under utbildningstiden eller i arbete
i samband med praktiken.
Uppgifter från drogtest betraktas som uppgifter om hälsotillståndet. En yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna utbildnings- och utvecklingscentralen slutsatserna av drogtestet. Denna information får inom utbildnings- och utvecklingscentralen endast behandlas av de personer som bereder eller fattar beslut om antagningen av studerande eller om avstängning
från utbildningen för grundexamen. Utbildnings- och utvecklingscentralen skall förvara
uppgifter om hälsotillståndet skilt från övriga
personuppgifter som den inhämtat.
8§
Antagning av studerande till utbildning för
annan examen

6§
Antagning av studerande till utbildning för
grundexamen för polis
Utbildnings- och utvecklingscentralen antar
de studerande till utbildning för grundexamen för polis.
——————————————
Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
av särskilda skäl medge undantag från kraven
enligt 2 mom. 1 och 2 samt 5 punkten.
——————————————

Utbildnings- och utvecklingscentralen antar
studerande för påbyggnadsexamina för polis
enligt de urvalsgrunder som polisens högsta
ledning fastställt samt studerande för den utbildning utanför polisförvaltningen som gäller säkerhetsbranschen och som utbildningsoch utvecklingscentralen svarar för.
Statsrådets förordning om systemet för
gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
(353/2003) tillämpas inte vid antagningen av
studerande till yrkeshögskoleutbildningen
inom polisbranschen.
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10 §

13 §

Studietid

Varning och anmärkning

Studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen skall genomföra studierna för
examen inom den maximitid som anges i den
gällande undervisningsplanen och i enlighet
med denna plan.
Utbildnings- och undervisningscentralen
kan på den studerandes begäran skjuta upp
studierätten till den tidpunkt då utbildningen
följande gång inleds, dock med högst ett år.

Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
ge den studerande en skriftlig varning, om
han eller hon
1) under utbildningstiden uppträtt på ett
sätt som är olämpligt med tanke på polisens
anseende,
2) försummat att delta i undervisningen, eller
3) har brutit mot utbildnings- och utvecklingscentralens ordningsstadga.
I sådana fall som avses i 1 mom. 2 och 3
punkten kan utbildnings- och utvecklingscentralen i stället för en skriftlig varning ge en
muntlig anmärkning, om detta med hänsyn
till hur klandervärd gärningen är kan anses
vara en tillräcklig påföljd.
——————————————

11 §
Förlust av studierätt
En studerande som inte har slutfört sina
studier inom den maximitid som fastställts i
undervisningsplanen förlorar sin studierätt,
om inte utbildnings- och utvecklingscentralen av särskilda skäl beviljar den studerande
extra tid för att slutföra studierna.

14 §
Avstängning från utbildningen

12 §
Avbrytande av studierna
Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
på ansökan av den studerande avbryta dennes
studier för högst två år. Utbildnings- och utvecklingscentralen kan på eget initiativ för
högst ett år åt gången avbryta en studerandes
studier på grund av långvarig sjukdom eller
om den studerande inte med godkänt resultat
kan genomföra sina studier i enlighet med
undervisningsplanen, för den tid en studerande är föremål för förundersökning av brott eller av något annat motsvarande vägande skäl.
Beslut om avbrytande av studierna kan
verkställas genast, om inte utbildnings- och
utvecklingscentralen eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
Utbildnings- och utvecklingscentralen beslutar om tillgodoräknande av den studerandes tidigare studier i samband med att denne
återupptar sina studier. Den i 1 mom. avsedda tiden för avbrottet i studierna räknas inte
in i maximistudietiden.

Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
stänga av en studerande från utbildningen,
ifall han eller hon
1) i samband med ansökan till utbildnin gen lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit någon sådan omständighet om sig själv som kunde ha förhindrat
antagning till utbildningen,
2) under utbildningstiden gjort sig skyldig
till ett sådant brott som visar att han eller hon
är olämplig för tjänsten som polisman eller i
övrigt uppträtt på ett sätt som är olämpligt
med tanke på polisens anseende och en
skriftlig varning inte skall anses vara en tillräcklig påföljd,
3) vid avläggandet av grundexamen för polis vägrar genomgå drogtest som avses i 7 §
eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av
rusmedel,
4) inte återupptar studierna efter att den
tidsfrist som avses i 12 § löpt ut eller det inte
längre föreligger grunder för fortsättande av
utbildning för grundexamen,
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5) upprepade gånger eller i väsentlig omfattnin g försummar att delta i undervisnin gen, eller
6) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning har brutit mot utbildnings- och utvecklingscentralens ordningsstadga.
——————————————
Beslut om avstängning kan verkställas genast, om inte utbildnings- och utvecklingscentralen eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Om ett beslut om avstängning från utbildningen upphävs, beslutar utbildnings- och utvecklingscentralen om
det sätt på vilket de tidigare studierna senare
tillgodoräknas i samband med motsvarande
studier.
——————————————
15 §
Förfarandet i ärenden som gäller förlust av
studierätt och avbrytande av studier, i disciplinärenden samt då anmärkning ges
Innan utbildnings- och utvecklingscentralen fattar ett beslut om förlust av studierätt
enligt 11 § skall den studerande höras. Innan
beslut fattas om avbrytande av studierna enligt 12 §, anmärkning eller varning enligt 13
§ eller avstängning från utbildningen enligt
14 § skall utbildnings- och utvecklingscentralen även specificera den gärning eller försummelse som åtgärden grundar sig på, höra
den studerande samt skaffa annan behövlig
utredning.
16 §
Studerandes deltagande i polisuppgifter och
andra uppgifter som de förordnas till
Den som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen är skyldig att på utbildnings- och utvecklingscentralens förordnande
såsom övningar i samband med utbildningen
utföra uppgifter som ankommer på polisen
vid en annan enhet inom polisen.
Om detta krävs i syfte att trygga statens säkerhet eller för att sköta riksomfattande särskilda situationer inom polisverksamheten,

kan polisens högsta ledning förordna polismän som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen och som har fått en tillräcklig grundutbildning att utföra även andra
på polisen ankommande uppgifter än sådana
som hänför sig till utbildningen.
När polisaspiranter och andra polismän
som är studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen utför uppgifter som avses
i 1 och 2 mom. gäller i fråga om deras polisbefogenheter vad som föreskrivs i 7 § i
polislagen (493/1995). Beträffande befogenheterna för andra studerande som utför sådana uppgifter som avses i 1 mom. gäller vad
som i 46 § i polislagen föreskrivs om befogenheter för den som bistår en polisman.
Studerande som utför uppgifter som avses i
2 mom. har straffrättsligt tjänsteansvar enligt
40 kap. 11 § 5 punkten underpunkt a i
strafflagen (39/1889).
Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
förordna den som studerar för grundexamen
för polis att under utbildningen utföra jourtjänst och andra motsvarande polisutbildningsrelaterade uppgifter.
17 §
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande
Den som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen får inte röja en handlings
sekretessbelagda innehåll eller en uppgift
som vore sekretessbelagd om den ingick i en
handling, och inte heller någon annan
omständighet som han eller hon fått kännedom om i samband med utbildningen och om
vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En
uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte
heller röjas efter det att utbildningen eller
verksamheten hos myndigheten har upphört.
Den som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv
eller någon annan fördel eller för att skada
någon annan.
——————————————
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18 §
De studerandes studiesociala förmåner
Den undervisning som ges vid utbildningsoch utvecklingscentralen och som leder till
tjänsteexamen är avgiftsfri för den studerande.
Genom förordning av inrikesministeriet föreskrivs om studiesociala förmåner för de
studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen. De hälso- och sjukvårdskostnader
som fastställs genom förordning av inrikesministeriet ersätts endast till den del behovet
av vård uppkommit under en period av närundervisning och den studerande inte är berättigad till ersättning för kostnaderna på någon annan grund.
20 §
Ändringssökande
Den som är missnöjd med ett beslut som
gäller antagning av studerande till utbildnings- och utvecklingscentralen kan hos styrelsen för utbildnings - och utvecklingscentralen söka rättelse i beslutet inom 14 dagar efter det att antagningen offentliggjorts. Den
som är missnöjd med ett beslut av utbildnings- och utvecklingscentralen som gäller
förlust av studierätt, avbrytande av studierna,
varning eller avstängning från utbildningen
kan hos styrelsen för utbildnings- och utvecklingscentralen söka rättelse i beslutet
inom 14 dagar efter det att han eller hon fått
del av beslutet.
En studerande som är missnöjd med bedömningen av studieprestationer eller tillgodoräknandet av studier som genomförts tid igare eller någon annanstans kan söka rättelse
hos utbildnings- och utvecklingscentralen
inom 14 dagar från det att den studerande
haft möjlighet att ta del av resultatet av bedömnin gen och det sätt på vilket bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller
henne. I utbildnings- och utvecklingscentralens beslut med anledning av rättelseyrkandet
får ändring inte sökas genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av ett
rättelseyrkande enligt 1 mom. får sökas genom besvär enligt vad som föreskrivs i för-

valtningsprocesslagen (586/1996). I beslut av
förvaltningsdomstolen får ändring inte sökas
genom besvär.
21 §
Utbildnings- och utvecklingscentralens ordningsstadga
Utbildnings- och utvecklingscentralen har
en ordningsstadga som centralen utfärdar. I
den kan ingå bestämmelser som är nödvändiga för tryggheten och trivseln bland de studerande och som kan gälla
1) de praktiska arrangemangen och korrekt
uppträdande inom utbildnings- och utvecklingscentralen, på dess område och i studenthemmet samt vid uppdrag och övningar i
samband med utbildningen,
2) beväpning,
3) hur utbildnings- och utvecklingscentralens egendom får hanteras,
4) hur man får vistas och röra sig inom utbildnings- och utvecklingscentralen och på
dess område samt i studenthemmet.
——————————————
De studerande och personalen vid utbildnings- och utvecklingscentralen skall följa
ordningsstadgan då de vistas inom utbildnings- och utvecklingscentralen eller dess
område eller i studenthemmet eller när de utför uppdrag eller övningar eller företar studiebesök i samband med utbildningen.
22 §
Undervisningsplan
Polisens högsta ledning fastställer på framställning av utbildnings- och utvecklingscentralens styrelse en undervisningsplan för utbildning för examen och för en specialiserande utbildning som omfattar minst 30 studieveckor. Undervisningsplanerna för den
övriga utbildningen fastställs av utbildningsoch utvecklingscentralen. I undervisningsplanen ingår bestämmelser om målen för studierna, om vilka sakkomplex som behandlas,
om studiernas omfattning, maximitiden för
slutförande av studierna, undervisningsfor-
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24 §

merna, mängden undervisning och praktik,
tillgodoräknandet av andra studier samt om
de studieprestationer som krävs.
23 §
Undervisnings- och examensspråk
Undervisnings- och examensspråket vid
utbildnings - och utvecklingscentralen är
finska eller svenska. Utbildnings- och utvecklingscentralen beslutar även om användande av något annat undervisnings- och examensspråk i undervisningen och i studieprestationerna.

Närmare bestämmelser
Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter
som ankommer på utbildnings- och utvecklingscentralens tjänstemän, de examina som
avläggs och om övrig utbildning som ges, om
förfarandet i samband med antagning av studerande, avbrytande av studierna och avstängning från utbildningen, om utbildningsoch utvecklingscentralens delegationer och
reglementen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

—————
Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Inrikesminister Kari Rajamäki
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag
om ändring av polisförvaltningslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 1 § 2 och 3 mom., 4—6
och 8 §, 9 § 3 mom., mellanrubriken före den 12 § som upphävts genom lag 69/2005 och 13 §,
av dem 1 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 679/2002, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i
lagarna 778/1997 och 779/1997, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 6 § sådan
den lyder i lag 156/1996 och i nämnda lag 679/2002, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i de
nämnda lagarna 156/1996, 778/1997 och 679/2002 samt mellanrubriken före den upphävda 12
§ och 13 § sådana de lyder i nämnda lag 778/1997, samt
fogas till lagen en ny 12 § i stället för den 12 § som upphävts genom nämnda lag 69/2005
samt nya 15 b och 15 c § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Polisförvaltningen och polisenheterna

Polisförvaltningen och polisenheterna

——————————————
Länsstyrelsen underställd lokal förvaltningsmyndighet är polisinrättningen som är
en avdelning vid häradsämbetet eller ett fristående ämbetsverk i häradet, med undantag
av polisinrättningen i Helsingfors härad.
Riksomfattande enheter under ministeriet
är centralkriminalpolisen, skyddspolisen
och rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan,
Polisskolan, Polisens teknikcentral och Polisens datacentral är enheter under ministeriet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är
lokal förvaltningsmyndighet under ministeriet.
——————————————

——————————————
Länsstyrelsen underställd lokal förvaltningsmyndighet är polisinrättningen i häradet, med undantag av polisinrättningen i
Helsingfors härad.
Riksomfattande enheter under inrikesministeriet är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen. Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral,
Polisens teknikcentral och Polisens datacentral är enheter under ministeriet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är lokal förvaltningsmyndighet under ministeriet.
——————————————
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

4§

Polisens högsta ledning

Polisens högsta ledning

Polisens högs ta ledning utgörs av ministeriets polisavdelning.
Polisens högsta ledning har till uppgift att
1) planera, utveckla och leda polisväsendet i hela landet och att besluta om grunderna för samarbetet i länet mellan den lokala polisen och polisens riksomfattande
enheter,
2) utveckla lagstiftningen, förvaltningen,
utbildningen och forskningen inom polisens
verksamhetsområde samt att
3) sköta övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på
den.

Polisavdelningen vid inrikesministeriet är
polisens högsta ledning.
Polisens högsta ledning har till uppgift att
1) planera, utveckla, leda och övervaka
polisverksamheten och dess stödfunktioner i
hela landet,

5§

5§

Polisens länsledning

Polisens länsledning

Polisens länsledning utgörs av länsstyrelsens polisavdelning eller polisbyrå.
Länsledningen har till uppgift att
1) planera, utveckla och leda polisväsendet i länet,

Länsstyrelsens polisavdelning eller polisbyrå är polisens länsledning.
Länsledningen har till uppgift att
1) planera, utveckla, leda och övervaka
polisverksamheten och dess stödfunktioner i
länet,
2) efter att ha förhandlat med de berörda
enheterna godkänna resultatmålen för enheterna under den utgående från de resultatmål och riktlinjer som inrikesministeriet
uppställt för länsledningen samt besluta om
de anslag som skall anvisas enheterna inom
ramen för det anslag som inrikesministeriet
anvisat länsledningen,
3) besluta om samarbetet i länet mellan
polisinrättningarna i häradena,

2) besluta om samarbetet i länet mellan
den lokala polisen och polisens riksomfattande enheter enligt de grunder som avses i
4 § 2 mom. 1 punkten, samt att
3) sköta övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på
den.

2) besluta om samarbetet mellan den lokala polisen och de övriga polisenheterna,
3) sköta övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på
den.

4) sköta övriga uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på
den.

6§

6§

Den lokala polisen

Den lokala polisen

Det lokala polisväsendet organiseras hä-

Det lokala polisväsendet organiseras hä-
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

radsvis. I varje härad skall finnas en polischef för häradet som leder den lokala polisinrättningen, om inte något annat följer av 6
a §.

radsvis så att distriktet för polisinrättningen
i häradet omfattar ett härad eller flera. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om sådana polisinrättningar i
häradet vilkas distrikt omfattar flera härad.
Polisinrättningen i häradet kan ha servicebyråer. Inrikesministeriet beslutar om placeringsorterna för polisinrättningen i häradet och dess servicebyråer.
Vid bildandet av en polisinrättning i häradet vars distrikt omfattar flera härad
skall hänsyn tas till de olika områdenas
särdrag, såsom invånarantalet, invånartätheten, utsträckningen, trafikförbindelserna
samt språkförhållandena och områdesindelningens påverkan på den i 6 § i språklagen (423/2003) avsedda språkliga statusen
för en myndighet. När polisinrättningen
bildas övergår personalen och överförs
tjänsterna vid de polisinrättningar som
läggs ned till den polisinrättning i häradet
som inrättas. För överföringen av en tjänst
behövs inte tjänstemannens samtycke.
Tjänsterna som häradets polischef för de
polisinrättningar som läggs ned indras och
en ny tjänst som polischef för polisinrättningen i häradet inrättas. Den ovan nämnda polischefstjänsten vid polisinrättningen i
häradet får första gången tillsättas utan att
tjänsten ledigförklaras. Den som innehar en
polischefstjänst som indras försöker man
omplacera i uppgifter som motsvarar personens yrkesskicklighet och förmåga.
Behörighetsvillkor för tjänsten som häradets polischef är juris kandidatexamen eller
en annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet och i
praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för tjänsten som häradets polischef är juris kandidatexamen eller
utöver polisbefälsexamen en vid universitet
avlagd annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av uppgiftsområdet
och i praktiken visad ledarförmåga.

8§

8§

Samarbete

Samarbete

Ministeriet kan, efter att ha hört länsstyrelsen, de berörda häradsämbetena och polisinrättningarna samt områdets kommuner,
för en ändamålsenlig skötsel av det lokala
polisväsendet fatta beslut om bildande av
samarbetsområden. I beslutet kan bestäm-

För ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan polisens länsledning, efter att
ha hört de berörda polisinrättningarna och
områdets kommuner, bestämma att häradenas polisinrättningar skall sköta uppgifter i
samarbete. Om polisinrättningarna hör till
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mas att polisinrättningar sköter uppgifter i
samarbete eller att en polisinrättning sköter
uppgifter även inom ett annat härad.
Genom beslut av länsstyrelsen bestäms de
uppgifter som skall skötas i samarbete, chefen för samarbetet samt övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet.
Vid bildandet av ett samarbetsområde
som omfattar härad som hör till olika län eller som omfattar polisinrättningen i Helsingfors härad bestämmer ministeriet också
om de uppgifter som skall skötas i samarbete, chefen för samarbetet och övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet.

olika län eller om polisinrättningen i Helsingfors härad deltar i samarbetet, skall polisens högsta ledning fatta beslut om samarbete.
För ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan polisens högsta ledning, efter
att ha hört de berörda polisenheterna, bestämma att polisinrättningen i häradet och
en annan polisenhet skall sköta uppgifter i
samarbete.
I ett beslut om samarbete enligt 1 och 2
mom. skall utses en chef att leda de uppgifter som sköts i samarbete och bestämmas
om övriga ledningsförhållanden samt skall
vid behov meddelas närmare föreskrifter
om hur samarbetet skall ordnas.

9§

9§

Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen

——————————————
Polisens länsledning har rätt att i enskilda
fall bestämma om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och
den lokala polisen i länet.

——————————————
Polisens länsledning har rätt att i enskilda
fall bestämma om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och
den lokala polisen i länet. Polisens högsta
ledning bestämmer dock om undersökningsarrangemangen mellan centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Helsingfors härad.

Polisläroinrättningar

Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral
12 §
Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral
Vid Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral ges grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning för poliser
samt yrkeshögskoleutbildning inom polisbranschen. I lagen om polisutbildning
(68/2005) bestäms närmare om Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral
och om polisutbildningen.
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13 §

13 §

Polisens teknikcentral

Polisens teknikcentral

Polisens teknikcentral skall anskaffa, underhålla och utveckla polisens materiel,
redskap och utrustning. Polisens teknikcentral kan enligt vad som bestäms närmare
genom förordning också anvisas uppgifter i
anslutning till underhåll och administration
av datasystem som betjänar polisen samt
andra myndigheter och sammanslutningar.

De grundläggande uppgifterna för Polisens teknikcentral är att anskaffa, underhålla och utveckla polisens materiel, redskap
och utrustning.
Polisens teknikcentral kan också anskaffa,
underhålla och utveckla andra statliga och
kommunala säkerhetsmyndigheters materiel, redskap och utrustning samt även andra
statliga och kommunala myndigheters säkerhetsmateriel, säkerhetsredskap och säkerhetsutrustning.
Polisens teknikcentral har också hand om
de uppgifter som särskilt föreskrivs för den
i skjutvapenlagen (1/1998), lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) och lagen
om ordningsvakter (533/1999).
Har en offentlig förvaltningsuppgift med
anknytning till myndighetssystemet anförtrotts någon annan än en myndighet, kan
Polisens teknikcentral också anskaffa, underhålla och utveckla materiel, redskap och
utrustning som hänför sig till skötseln av
denna uppgift.

15 b §
Förordnande av tjänstemän till uppgift
Inrikesministeriet förordnar en tjänsteman som är polisråd vid inrikesministeriet
till uppgiften som polisdirektör, länspolisdirektör, chef vid centralkriminalpolisen,
skyddspolisen eller rörliga polisen eller polischef vid polisinrättningen i Helsingfors
härad.
En ovan i 1 mom. avsedd tjänsteman är
skyldig att övergå till den nya uppgift till
vilken han förordnas. Om förordnandet till
en ny uppgift inverkar på tjänstemannens
frihet att välja bostadsort, krävs samtycke
av tjänstemannen för förordnande till uppgiften.
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15 c §
Ändringssökande
Ändring i ett beslut om förordnande till
den uppgift som avses i 15 b § får inte sökas
genom besvär.
———
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens
1 § 3 mom. och 12 § träder dock i kraft
först den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
När denna lag träder i kraft övergår personalen och överförs tjänsterna från vapenförvaltningen vid lotteri- och vapenförvaltningsenheten och från tillsynsenheten för
säkerhetsbranschen vid inrikesministeriets
polisavdelning till Polisens teknikcentral.
För överföringen av en tjänst behövs inte
tjänstemannens samtycke.
När 12 § i föreliggande lag träder i kraft
läggs Polisyrkeshögskolan och Polisskolan
ned. Personalen vid den nuvarande Polisyrkeshögskolan och Polisskolan övergår
och tjänsterna överförs till Polisbranschens
utbildnings- och utvecklingscentral som
nämns i 12 §. För överföringen av en tjänst
behövs inte tjänstemannens samtycke. De
tjänster som inrättas vid utbildnings- och
utvecklingscentralen kan första gången tillsättas utan att de ledigförklaras, om en
tjänsteman som är anställd vid Polisyrkeshögskolan eller Polisskolan utnämns till
tjänsten.
Rektorstjänsten vid Polisyrkeshögskolan
och föreståndartjänsten vid Polisskolan indras och tjänsten som föreståndare för Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral inrättas. Målet är att de som innehar de tjänster som indras omplaceras i
uppgifter som motsvarar deras yrkesskicklighet och förmåga.
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2.
Lag
om ändring av skjutvapenlagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 20 § 1 mom., 26 § 2 och 3 mom.,
32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 § 1 mom., 35 a §, 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 40
§, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 64 § 1 mom., 83 a §, 110 § 4
mom., 115 och 117 a §, 118 § 1 mom. och 119 § 3 mom.,
av dem 20 § 1 mom., 26 § 2 och 3 mom., 35 a §, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom.,
59 a § 1 mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 117 a § och 119 § 3 mom. sådana de lyder i lag
601/2001 samt 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 703/2005, som följer:
Gällande lydelse
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20 §

20 §

Näringstillstånd i vapenbranschen

Näringstillstånd i vapenbranschen

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

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen
(näringstillstånd i vapenbranschen) meddelas och återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————

26 §

26 §

Ansvarig person

Ansvarig person

——————————————
Den ansvariga personen godkänns och
godkännandet återkallas av inrikesministeriet. Om omfattningen av vapennäringsidkarens verksamhet kräver det, kan den
myndighet som meddelar godkännandet
kräva att det finns fler än en ansvarig person.
Som ansvarig person kan godkännas en
pålitlig person som anses lämplig att bedriva näringsverksamhet i vapenbranschen och
som
1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
på ett sådant sätt som en behörigen idkad
näring i vapenbranschen kräver, och som
har blivit godkänd i ett av inrikesministeriet
anordnat prov, samt

——————————————
Den ansvariga personen godkänns och
godkännandet återkallas av Polisens teknikcentral. Om omfattningen av vapennäringsidkarens verksamhet kräver det, kan den
myndighet som meddelar godkännandet
kräva att det finns fler än en ansvarig person.
Som ansvarig person kan godkännas en
pålitlig person som anses lämplig att bedriva näringsverksamhet i vapenbranschen och
som
1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
på ett sådant sätt som en behörigen idkad
näring i vapenbranschen kräver, och som
har blivit godkänd i ett av Polisens teknikcentral anordnat prov, samt
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2) har ett vapenhanteringstillstånd enligt
27 § 1 mom.
——————————————

2) har ett vapenhanteringstillstånd enligt
27 § 1 mom.
——————————————

32 §

32 §

Kommersiellt förhandssamtycke

Kommersiellt förhandssamtycke

Förhandssamtycke till att i kommersiellt
syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till
Finland (kommersiellt förhandssamtycke)
meddelas och återkallas av det ministerium
som behandlar skjutvapenfrågor.
——————————————

Förhandssamtycke till att i kommersiellt
syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till
Finland (kommersiellt förhandssamtycke)
meddelas och återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————

34 §

34 §

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Finland överföra och föra in gassprayer (kommersiellt införseltillstånd för gassprayer)
meddelas och återkallas av det ministerium
som behandlar skjutvapenfrågor.
——————————————

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Finland överföra och föra in gassprayer (kommersiellt införseltillstånd för gassprayer)
meddelas och återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————

35 §

35 §

Kommersiellt överföringstillstånd

Kommersiellt överföringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt överföringstillstånd) meddelas och
återkallas av det ministerium som behandlar
skjutvapenfrågor.
——————————————

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt överföringstillstånd) meddelas och
återkallas av Polisens teknikcentral.

35 a §

35 a §

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

Inrikesministeriet kan meddela ett kommersiellt överföringstillstånd som gäller flera olika överföringar och som är i kraft en
viss tid (tidsbundet kommersiellt överfö-

Polisens teknikcentral kan meddela ett
kommersiellt överföringstillstånd som gäller flera olika överföringar och som är i kraft
en viss tid (tidsbundet kommersiellt överfö-

——————————————
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ringstillstånd). En förutsättning för tillstånd
är utöver vad som anges i 35 § 2 mom. att
föremålens mottagare är en och samma vapennäringsidkare i en annan medlemsstat i
EU.
Före en överföring skall inrikesministeriet
skriftligen underrättas om denna på det sätt
som närmare bestäms genom förordning av
statsrådet.

ringstillstånd). En förutsättning för tillstånd
är utöver vad som anges i 35 § 2 mom. att
föremålens mottagare är en och samma vapennäringsidkare i en annan medlemsstat i
EU.
Före en överföring skall Polisens teknikcentral skriftligen underrättas om denna på
det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

36 §

36 §

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra ut
från Finland (kommersiellt utförseltillstånd)
och att i kommersiellt syfte transitera
(kommersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler meddelas och återkallas av
det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.
——————————————

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra ut
från Finland (kommersiellt utförseltillstånd)
och att i kommersiellt syfte transitera
(kommersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler meddelas och återkallas av
Polisens teknikcentral.

37 §

37 §

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra och föra ut gassprayer (kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer )
samt att i kommersiellt syfte transitera gassprayer (kommersiellt transiteringstillstånd
för gassprayer) meddelas och återkallas av
det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor. Kommersiellt transiteringstillstånd
för gassprayer kan meddelas också för sådan transiterin g där såväl avgångs- som
destinationslandet eller någotdera är en
medlemsstat i EU.
——————————————

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra och föra ut gassprayer (kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer)
samt att i kommersiellt syfte transitera gassprayer (kommersiellt transiteringstillstånd
för gassprayer) meddelas och återkallas av
Polisens teknikcentral. Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer kan meddelas
också för sådan transitering där såväl avgångs- som destinationslandet eller någotdera är en medlemsstat i EU.

40 §

40 §

Tullverkets anmälningsskyldighet

Tullverkets anmälningsskyldighet

I enlighet med vad som bestäms närmare
genom förordning skall tullverket med tre

I enlighet med vad som bestäms närmare
genom förordning av statsrådet skall tull-

——————————————

——————————————
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månaders mellanrum till det ministerium
som behandlar skjutvapenärenden göra en
anmälan om införseln till Finland av sådana
föremål som nämns i ett kommersiellt införseltillstånd eller ett kommersiellt införseltillstånd för gassprayer.

verket med tre månaders mellanrum till Polisens teknikcentral göra en anmälan om införseln till Finland av sådana föremål som
nämns i ett kommersiellt införseltillstånd
eller ett kommersiellt införseltillstånd för
gassprayer.

42 §

42 §

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd

Tillstånd att förvärva skjutvapen och vapendelar (förvärvstillstånd) meddelas och
återkallas av polisinrättnin gen i sökandens
hemkommun eller på sökandens hemort.
Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana meddelas och
återkallas dock av inrikesministeriet. Förvärvstillståndet berättigar också till temporärt innehav av vapnet och vapendelen. Bestämmelser om innehavstillstånd finns i 52
§.
——————————————

Tillstånd att förvärva skjutvapen och vapendelar (förvärvstillstånd) meddelas och
återkallas av polisinrättningen i sökandens
hemkommun eller på sökandens hemort.
Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana meddelas och
återkallas dock av Polisens teknikcentral.
Förvärvstillståndet berättigar också till temporärt innehav av vapnet och vapendelen.
Bestämmelser om innehavstillstånd finns i
52 §.
——————————————

45 §

45 §

Krav som gäller en fysisk person som innehavare av ett förvärvstillstånd

Krav som gäller en fysisk person som innehavare av ett förvärvstillstånd

——————————————
Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar
på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av inrikesministeriet har erhållit godkännande att
samla skjutvapen eller vapendelar och vars
förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på
den ort där förvaringslokalerna är belägna.

——————————————
Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar
på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av Polisens teknikcentral har erhållit godkännande
att samla skjutvapen eller vapendelar och
vars förvaringslokaler för skjutvapen och
vapendelar har godkänts av polisinrättnin gen på den ort där förvaringslokalerna är belägna.

57 §

57 §

Godkännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare

En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av inrikesministeriet.
——————————————

En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av Polisens teknikcentral.
——————————————
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59 a §

59 a §

Register över en vapensamlares skjutvapen

Register över en vapensamlares skjutvapen

Inrikesministeriet kan på ansökan ge en
vapensamlare rätt att i stället för att ansöka
om innehavstillstånd föra register över de
skjutvapen som samlaren förvärvar, tillverkar eller modifierar, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Rätten upphör att gälla och med skjutvapnen
skall förfaras så som anges i 8 kap., om
godkännandet som vapensamlare upphör att
gälla eller återkallas.
——————————————

Polisens teknikcentral kan på ansökan ge
en vapensamlare rätt att i stället för att ansöka om innehavstillstånd föra register över
de skjutvapen som samlaren förvärvar, tillverkar eller modifierar, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Rätten upphör att gälla och med skjutvapnen
skall förfaras så som anges i 8 kap., om
godkännandet som vapensamlare upphör att
gälla eller återkallas.
——————————————

64 §

64 §

Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter
i samband med internationella statsbesök

Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter
i samband med internationella statsbesök

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
för ordnande av skyddsuppgifter i samband
med internationella statsbesök meddelas
och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.
——————————————

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
för ordnande av skyddsuppgifter i samband
med internationella statsbesök meddelas
och återkallas av Polisens teknikcentral.

83 a §

83 a §

Tullverkets anmälningsskyldighet

Tullverkets anmälningsskyldighet

Tullverket skall med tre månaders intervaller underrätta inrikesministeriet om införsel till Finland av föremål som nämns i
ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, tillstånd för gassprayer och privat införseltillstånd, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Tullverket skall med tre månaders intervaller underrätta Polisens teknikcentral om
införsel till Finland av föremål som nämns i
ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, tillstånd för gassprayer och privat införseltillstånd, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

110 §

110 §

Besiktning av skjutvapen och patroner

Besiktning av skjutvapen och patroner

——————————————
Inrikesministeriet kan bevilja den som
tillverkar eller importerar patroner rätt att
använda en besiktningsbeteckning för pa-

——————————————
Polisens teknikcentral kan bevilja den
som tillverkar eller importerar patroner rätt
att använda en besiktningsbeteckning för

——————————————
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troner. Om förutsättningarna för beviljande
av rätt att använda besiktningsbeteckning
och om återkallelse av den bestäms närmare
genom förordning av statstrådet.

patroner. Om förutsättningarna för beviljande av rätt att använda besiktningsbeteckning och om återkallelse av den bestäms
närmare genom förordning av statsrådet.

115 §

115 §

Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Den allmänna tillsynen över denna lag
och med stöd av den utfärdade bestämmelser ankommer på det ministerium som behandlar skjutvapenärenden. Polisen övervakar efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
Gränsbevakningsväsendet och tullverket
övervakar efterlevnaden av lagen och de
bestämmelser som utfärdats med stöd av
den inom sitt respektive verksamhetsområde.

Inrikesministeriet svarar för den allmänna styrningen och tillsynen i fråga om
skjutvapen. Polisens teknikcentral svarar
för den rikstäckande styrningen och tillsynen i fråga om skjutvapen. Polisen övervakar efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
Gränsbevakningsväsendet och tullverket
övervakar efterlevnaden av lagen och de
bestämmelser som utfärdats med stöd av
den inom sitt respektive verksamhetsområde.

117 a §

117 a §

Skjutvapennämnden

Skjutvapennämnden

Vid inrikesministeriet finns en skjutvapennämnd, som på begäran av ministeriet
ger utlåtanden i frågor som hör till denna
lags tillämpningsområde. Närmare bestämmelser om skjutvapennämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisens teknikcentral biträds av en skjutvapennämnd, som tillsatts av inrikesmin isteriet och som på begäran av inrikesministeriet och Polisens teknikcentral ger utlåtanden i frågor som hör till denna lags tilllämpningsområde. Närmare bestämmelser
om skjutvapennämnden utfärdas genom
förordning av statsrådet.

118 §

118 §

Ändringssökande

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som inrikesministeriet
meddelat med stöd av 32—35, 35 a, 36, 37
eller 64 § i denna lag söks genom besvär
hos högsta förvaltningsdomstolen samt i
andra beslut som meddelats med stöd av
denna lag genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas
genom besvär hos högsta förvaltningsdom-

Ändring i ett beslut som Polisens teknikcentral meddelat med stöd av 32—35, 35 a,
36, 37 eller 64 § i denna lag får sökas hos
Tavastehus förvaltningsdomstol samt i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I andra beslut
som meddelats med stöd av denna lag får
ändring sökas enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom be-
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stolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd.
——————————————

svär hos högsta förvaltningsdomstolen, om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
——————————————

119 §

119 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser

——————————————
Inrikesministeriet meddelar vid behov
närmare anvisningar om tekniska omständigheter som hänför sig till försättande av
skjutvapen och vapendelar i varaktigt
obrukbart skick samt om det förfarande som
skall iakttas vid uppvisande enligt 112 a §.

——————————————
Polisens teknikcentral meddelar vid behov närmare anvisningar om tekniska omständigheter som hänför sig till försättande
av skjutvapen och vapendelar i varaktigt
obrukbart skick samt om det förfarande som
skall iakttas vid uppvisande enligt 112 a §.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Ärenden som gäller näringstillstånd i vapenbranschen, kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd, kommersiellt införseltillstånd för gassprayer,
kommersiellt överföringstillstånd, tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt
transiteringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer, tillstånd att förvärva
särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana, godkännande som vapenhandlare och
ansvarig person samt tillstånd som hänför
sig till skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök, vilka blivit anhängiga vid inrikesministeriet före denna
lags ikraftträdande överförs till Polisens
teknikcentral när lagen träder i kraft.
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3.

Lag
om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 12 april 2002 om privata säkerhetstjänster (282/2002) 3 § 4 mom., 4 §
3 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 1 och 3 mom., 15 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom. 2 punkten och 4
mom., 21 § 3 mom., 22 § 2 mom., 23 §, 24 § 1 mom. 2 punkten, 25 § 1 mom., 29 § 2 mom.,
31 § 2 mom. 1 punkten, 33 § 3 mom., 42, 43, 45, 46, 47, 49 och 51 §, 52 § 6 punkten och 60 §
1 mom.,
av dem 46, 47 och 49 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 765/2003, som följer:
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3§

3§

Auktorisation av bevakningsföretag

Auktorisation av bevakningsföretag

——————————————
Om den som innehar auktorisation försätts i konkurs eller avlider, har konkurs- eller dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen under högst ett år från det konkursen
inleddes eller dödsfallet inträffade. Konkursboets boförvaltare, en dödsbodelägare
eller någon annan som har hand om dödsboet skall inom trettio dagar från det att
konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade underrätta inrikesministeriet om konkursen eller dödsfallet.

——————————————
Om den som innehar auktorisation försätts i konkurs eller avlider, har konkurs- eller dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen under högst ett år från det konkursen
inleddes eller dödsfallet inträffade. Konkursboets boförvaltare, en dödsbodelägare
eller någon annan som har hand om dödsboet skall inom trettio dagar från det att
konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade underrätta Polisens teknikcentral om
konkursen eller dödsfallet.

4§

4§

Meddelande av auktorisation

Meddelande av auktorisation

——————————————
Auktorisation av bevakningsföretag meddelas av inrikesministeriet.

——————————————
Auktorisation av bevakningsföretag meddelas av Polisens teknikcentral.
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5§

5§

Ändring av villkor och begränsningar som
fogats till auktorisation av bevakningsföretag

Ändring av villkor och begränsningar som
fogats till auktorisation av bevakningsföretag

——————————————
Villkor och begränsningar som fogats till
auktorisation av bevakningsföretag ändras
av inrikesministeriet.

——————————————
Villkor och begränsningar som fogats till
auktorisation av bevakningsföretag ändras
av Polisens teknikcentral.

6§

6§

Anmälningar

Anmälningar

När inrikesministeriet har meddelat ett
bevakningsföretag auktorisation eller ändrat
villkor eller begränsningar som fogats till
en auktorisation, skall ministeriet underrätta
de polisinrättningar inom vars distrikt sökanden eller innehavaren av auktorisationen
har uppgivit att verksamhetsställen kommer
att inrättas.

När Polisens teknikcentral har meddelat
ett bevakningsföretag auktorisation eller
ändrat villkor eller begränsningar som fogats till en auktorisation, skall teknikcentralen underrätta de polisinrättningar inom
vars distrikt sökanden eller innehavaren av
auktorisationen har uppgivit att verksamhetsställen kommer att inrättas.

7§

7§

Ändringsanmälningar

Ändringsanmälningar

Ett bevakningsföretag skall skriftligen
(ändringsanmälan) underrätta inrikesmin isteriet
1) när bevakningsföretaget inrättar eller
drar in ett verksamhetsställe eller ett verksamhetsställes adress förändras,
2) om byte av en person i bevakningsföretagets förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
3) när driften av företaget avslutas eller
avbryts för längre tid än en månad.
——————————————
När inrikesministeriet tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 1 punkten, skall ministeriet om anmälan underrätta
den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har sitt huvudsakliga
verksamhetsställe samt den polisinrättning
inom vars distrikt bevakningsföretaget har

Ett bevakningsföretag skall skriftligen
(ändringsanmälan) underrätta Polisens teknikcentral
1) när bevakningsföretaget inrättar eller
drar in ett verksamhetsställe eller ett verksamhetsställes adress förändras,
2) om byte av en person i bevakningsföretagets förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
3) när driften av företaget avslutas eller
avbryts för längre tid än en månad.
——————————————
När Polisens teknikcentral tar emot en
ändringsanmälan som avses i 1 mom. 1
punkten, skall teknikcentralen om anmälan
underrätta den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe samt den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföre-
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det verksamhetsställe som ändringsanmälan
gäller. När inrikesministeriet tar emot en
ändringsanmälan som avses i 1 mom. 2
punkten, skall ministeriet underrätta den polisinrättning inom vars distrikt företaget har
sitt huvudsakliga verksamhetsställe. När inrikesministeriet tar emot en ändringsanmälan enligt 1 mom. 3 punkten, skall ministeriet underrätta de polisinrättningar inom
vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

taget har det verksamhetsställe som ändringsanmälan gäller. När Polisens teknikcentral tar emot en ändringsanmälan som
avses i 1 mom. 2 punkten, skall teknikcentralen underrätta den polisinrättning inom
vars distrikt företaget har sitt huvudsakliga
verksamhetsställe. När Polisens teknikcentral tar emot en ändringsanmälan enligt 1
mom. 3 punkten, skall teknikcentralen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

15 §

15 §

Ansvarig föreståndare

Ansvarig föreståndare

Ett bevakningsföretag skall i sin tjänst ha
en eller flera ansvariga föreståndare med
gällande godkännande att vara föreståndare
för bevakningsföretaget. Inrikesministeriet
bestämmer hur många ansvariga föreståndare ett bevakningsföretag skall ha utgående
från bevakningsrörelsens omfattning, antalet verksamhetsställen, verksamhetsställenas läge samt andra motsvarande omständigheter. Inrikesministeriet bestämmer också de ansvariga föreståndarnas ansvarsområden.
I samband med att en ansökan om auktorisation av bevakningsföretag lämnas in eller omedelbart därefter skall sökanden eller
innehavaren av auktorisationen till inrikesministeriet lämna en ansökan om godkännande av ansvarig föreståndare. Bevakningsrörelse får inte inledas förrän en ansvarig föreståndare har godkänts för bevakningsföretaget.
——————————————

Ett bevakningsföretag skall i sin tjänst ha
en eller flera ansvariga föreståndare med
gällande godkännande att vara föreståndare
för bevakningsföretaget. Polisens teknikcentral bestämmer hur många ansvariga föreståndare ett bevakningsföretag skall ha
utgående från bevakningsrörelsens omfattning, antalet verksamhetsställen, verksamhetsställenas läge samt andra motsvarande
omständigheter. Polisens teknikcentral bestämmer också de ansvariga föreståndarnas
ansvarsområden.
I samband med att en ansökan om auktorisation av bevakningsföretag lämnas in eller omedelbart därefter skall sökanden eller
innehavaren av auktorisationen till Polisens
teknikcentral lämna en ansökan om godkännande av ansvarig föreståndare. Bevakningsrörelse får inte inledas förrän en ansvarig föreståndare har godkänts för bevakningsföretaget.
——————————————

20 §

20 §

Godkännande som ansvarig föreståndare

Godkännande som ansvarig föreståndare

Som ansvarig föreståndare kan godkännas
en person som idkar bevakningsrörelse eller
som är anställd hos ett bevakningsföretag
och som
——————————————
2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana

Som ansvarig föreståndare kan godkännas
en person som idkar bevakningsrörelse eller
som är anställd hos ett bevakningsföretag
och som
——————————————
2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana
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avsnitt av en specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller motsvarande specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som uppfyller de
krav som inrikesministeriet fastställt och
som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till bevakningsrörelse samt straff- och processrätt
(utbildning som ansvarig föreståndare),
samt
——————————————
Ansvariga föreståndare godkänns av inrikesministeriet.

avsnitt av en specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller motsvarande specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som uppfyller de
krav som föreskrivs genom förordning av
inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen
med anknytning till bevakningsrörelse samt
säkerhetslagstiftning (utbildning som ansvarig föreståndare), samt
——————————————
Ansvariga föreståndare godkänns av Polisens teknikcentral.

21 §

21 §

Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare

Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare

——————————————
Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns av inrikesministeriet.

——————————————
Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns av Polisens teknikcentral.

22 §

22 §

Ändring av villkor och begränsningar som
fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare

Ändring av villkor och begränsningar som
fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare

——————————————
Villkor och begränsningar som fogats till
ett godkännande som ansvarig föreståndare
ändras av inrikesministeriet.

——————————————
Villkor och begränsningar som fogats till
ett godkännande som ansvarig föreståndare
ändras av Polisens teknikcentral.

23 §

23 §

Anmälningar

Anmälningar

När inrikesministeriet har godkänt en ansvarig föreståndare eller ändrat villkor eller
begränsningar som har fogats till ett godkännande, skall ministeriet om godkännandet eller ändrin gen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen som hör till
den ansvariga föreståndarens ansvarsområde.

När Polisens teknikcentral har godkänt en
ansvarig föreståndare eller ändrat villkor eller begränsningar som har fogats till ett
godkännande, skall teknikcentralen om
godkännandet eller ändringen underrätta de
polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen som
hör till den ansvariga föreståndarens ansvarsområde.
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24 §

24 §

Godkännande som väktare

Godkännande som väktare

Som väktare kan godkännas en person
som
——————————————
2) på godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en yrkesexamen för väktare eller
motsvarande yrkesexamen enligt lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som inrikesministeriet fastställt
och som innefattar en utbildning i vilken
åtminstone ingår ämnen med anknytning till
bevakningsbranschen, bevakningsrörelse,
väktares rättigheter och skyldigheter samt
väktares uppgifter (grundutbildning som
väktare), samt
——————————————

Som väktare kan godkännas en person
som
——————————————
2) på godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en yrkesexamen för väktare eller
motsvarande yrkesexamen enligt lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår
ämnen med anknytning till bevakningsbranschen, bevakningsrörelse, väktares rättigheter och skyldigheter samt väktares uppgifter
(grundutbildning som väktare), samt
——————————————

25 §

25 §

Godkännande som tillfällig väktare

Godkännande som tillfällig väktare

Den som inte har grundutbildning som
väktare, men som uppfyller de villkor som
föreskrivs i 24 § 1 mom. 1 och 3 punkten,
kan godkännas som väktare för högst fyra
månader under samma kalenderår (tillfällig
väktare), om han eller hon på godkänt sätt
har fullgjort sådana avsnitt av väktarexamen eller motsvarande yrkesexamen enligt
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
som uppfyller de krav som inrikesministeriet fastställt och som åtminstone innefattar
grundläggande insikter i de ämnen som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten (utbildning
som tillfällig väktare).
——————————————

Den som inte har grundutbildning som
väktare, men som uppfyller de villkor som
föreskrivs i 24 § 1 mom. 1 och 3 punkten,
kan godkännas som väktare för högst fyra
månader under samma kalenderår (tillfällig
väktare), om han eller hon på godkänt sätt
har fullgjort sådana avsnitt av väktarexamen eller motsvarande yrkesexamen enligt
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och
som åtminstone innefattar grundläggande
insikter i de ämnen som avses i 24 § 1
mom. 2 punkten (utbildning som tillfällig
väktare).
——————————————

29 §

29 §

Att bära maktmedelsredskap

Att bära maktmedelsredskap

——————————————
Skjutvapen, gasspray och teleskopbatong
får bäras endast av en väktare som har sådan specialutbildning i att använda maktmedel som uppfyller de krav som inrikes-

——————————————
Skjutvapen, gasspray och teleskopbatong
får bäras endast av en väktare som har sådan specialutbildning i att använda maktmedel som uppfyller de krav som föreskrivs
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ministeriet fastställt och som årligen har visat att han eller hon har tillräcklig skicklighet i hanteringen av skjutvapen och tillräcklig skjutskicklighet. En tillfällig väktare får
inte bära skjutvapen.
——————————————

genom förordning av inrikesministeriet och
som årligen har visat att han eller hon har
tillräcklig skicklighet i hanteringen av
skjutvapen och tillräcklig skjutskicklighet.
En tillfällig väktare får inte bära skjutvapen.
——————————————

31 §

31 §

Att medföra hund

Att medföra hund

——————————————
Om det är nödvändigt att i en bevakningsuppgift medföra hund, får väktaren i
uppgifterna medföra högst en hund som
1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som inrikesministeriet fastställer,
——————————————

——————————————
Om det är nödvändigt att i en bevakningsuppgift medföra hund, får väktaren i
uppgifterna medföra högst en hund som
1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet,
——————————————

33 §

33 §

Väktardräkt

Väktardräkt

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

——————————————
Polisens teknikcentral kan förbjuda användningen av en dräkt, ett märke eller en
text som inte motsvarar bestämmelserna i
denna lag eller i den förordning som statsrådet utfärdar med stöd av denna lag.

42 §

42 §

Tillsyn

Tillsyn

Inrikesministeriet svarar för den allmänna
styrningen av och tillsynen över privata säkerhetstjänster.

Inrikesministeriet svarar för den allmänna
styrningen av och tillsynen över privata säkerhetstjänster.
Polisens teknikcentral svarar för den
rikstäckande styrningen av och tillsynen
över privata säkerhetstjänster.
Polisens länsledning samt häradenas polisinrättningar svarar inom sina distrikt för
tillsynen över privata säkerhetstjänster samt
tillsynen över ansvariga föreståndare, väktare och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.
Polisens teknikcentral skall minst vartannat år inspektera bevakningsföretagens

Polisens länsledning samt häradenas polisinrättningar svarar inom sina distrikt för
tillsynen över privata säkerhetstjänster samt
tillsynen över ansvariga föreståndare, väktare och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.
Polisinrättningarna skall minst vartannat
år inom sina distrikt inspektera bevaknings-
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företagens verksamhetsställen. Det protokoll som sätts upp över inspektionen skall
sändas till inrikesministeriet.

verksamhetsställen. Den lokala polisen
skall bistå Polisens teknikcentral vid inspektionen av ett bevakningsföretag. Polisens teknikcentral skall sända det protokoll
som sätts upp över inspektionen till den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretagens verksamhetsställen är belägna.

43 §

43 §

Rätt att få information

Rätt att få information

Utan hinder av att bevakningsföretags eller säkerhetsskyddsföretags medlemmar,
revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av
företagshemlighet, har inrikesministeriet,
polisens länsledning och en polisinrättning
för utövande av tillsyn rätt att av företagen
få behövlig information om företagens
verksamhet, personal, ekonomiska ställning
och andra liknande omständigheter.

Utan hinder av att bevakningsföretags eller säkerhetsskyddsföretags medlemmar,
revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av
företagshemlighet, har inrikesministeriet,
Polisens teknikcentral, polisens länsledning
och en polisinrättning för utövande av tillsyn rätt att av företagen få behövlig information om företagens verksamhet, personal,
ekonomiska ställning och andra liknande
omständigheter.

45 §

45 §

Årsanmälan

Årsanmälan

Ett bevakningsföretag skall för varje kalenderår före utgången av januari påföljande år skriftligen meddela inrikesministeriet

Ett bevakningsföretag skall för varje kalenderår före utgången av januari påföljande år skriftligen meddela Polisens teknikcentral
1) antalet uppdrag,
2) antalet verksamhetsställen och personalens antal,
3) uppgifter om vem som under kalenderåret varit ansvarig föreståndare eller väktare,
4) uppgifter om bevakningsföretagets och
väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen
och gasspray, uppdrag i vilka en väktare i
bevakningsuppgifter har burit skjutvapen
eller medfört hund eller använt annan klädsel än väktardräkt samt om situationer i vilka en väktare har använt skjutvapen, gasspray eller hund som maktmedelsredskap.
Om ett bevakningsföretags årsanmälan
skall Polisens teknikcentral informera de

1) antalet uppdrag,
2) antalet verksamhetsställen och personalens antal,
3) uppgifter om vem som under kalenderåret varit ansvarig föreståndare eller väktare,
4) uppgifter om bevakningsföretagets och
väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen
och gasspray, uppdrag i vilka en väktare i
bevakningsuppgifter har burit skjutvapen
eller medfört hund eller använt annan klädsel än väktardräkt samt om situationer i vilka en väktare har använt skjutvapen, gasspray eller hund som maktmedelsredskap.
Om ett bevaknin gsföretags årsanmälan
skall inrikesministeriet underrätta de polis-
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inrättningar inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

polisinrättningar inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

46 §

46 §

Återkallande av auktorisation av bevakningsföretag

Återkallande av auktorisation av bevakningsföretag

Inrikesministeriet skall återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag, om
1) den som innehar auktorisationen begär
det,
2) bevakningsrörelsen har upphört, eller
3) den som innehar auktorisationen inte
längre uppfyller de villkor som föreskrivs i
1 § 1 eller 2 mom. la gen angående rättighet
att idka näring.
Auktorisationen av ett bevakningsföretag
kan återkallas helt och hållet eller för viss
tid, om
1) bevakningsrörelsen har avbrutits för en
längre tid än tre månader,
2) den som innehar auktorisationen till
följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som
föreskrivs i 4 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten
eller 4 § 2 mom. och inte inom en eventuellt
utsatt tid har avhjälpt bristerna,
3) den som driver bevakningsföretaget eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget genom
dom som har vunnit laga kraft har dömts för
ett brott som visar att han eller hon är
olämplig för sitt uppdrag, eller uppsåtligen
har förfarit väsentligen felaktigt i bevakningsrörelsen, eller
4) den som innehar auktorisationen på ett
väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor
eller begränsningar som fogats till auktorisationen.
I de fall som avses i 2 mom. kan inrikesministeriet i stället för att återkalla auktorisationen ge innehavaren av auktorisationen
en varning, om återkallande av auktorisationen vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.
När en auktorisation av ett bevakningsföretag återkallas eller när företaget får en
varning skall inrikesministeriet underrätta
de polisinrättningar inom vars distrikt be-

Polisens teknikcentral skall återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag, om
1) den som innehar auktorisationen begär
det,
2) bevakningsrörelsen har upphört, eller
3) den som innehar auktorisationen inte
längre uppfyller de villkor som föreskrivs i
1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring.
Auktorisationen av ett bevakningsföretag
kan återkallas helt och hållet eller för viss
tid, om
1) bevakningsrörelsen har avbrutits för en
längre tid än tre månader,
2) den som innehar auktorisationen till
följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som
föreskrivs i 4 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten
eller 4 § 2 mom. och inte inom en eventuellt
utsatt tid har avhjälpt bristerna,
3) den som driver bevakningsföretaget eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget genom
dom som har vunnit laga kraft har dömts för
ett brott som visar att han eller hon är
olämplig för sitt uppdrag, eller uppsåtligen
har förfarit väsentligen felaktigt i bevakningsrörelsen, eller
4) den som innehar auktorisationen på ett
väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor
eller begränsnin gar som fogats till auktorisationen.
I de fall som avses i 2 mom. kan Polisens
teknikcentral i stället för att återkalla auktorisationen ge innehavaren av auktorisationen en varning, om återkallande av auktorisationen vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.
När en auktorisation av ett bevakningsföretag återkallas eller när företaget får en
varning skall Polisens teknikcentral underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt
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vakningsföretaget har verksamhetsställen.

bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

47 §

47 §

Återkallande av godkännande som ansvarig
föreståndare

Återkallande av godkännande som ansvarig
föreståndare

Inrikesministeriet skall återkalla ett godkännande som ansvarig föreståndare, om
bevakningsföretaget eller den ansvariga föreståndaren begär det.
Ett godkännande som ansvarig föreståndare kan återkallas helt och hållet eller för
viss tid, om
1) den som godkänts som ansvarig föreståndare till följd av väsentliga förändringar
i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 20 § 1 mom. 3 punkten,
2) den ansvariga föreståndaren genom
dom som har vunnit laga kraft har dömts för
ett brott som visar att han eller hon är
olämplig för sin uppgift eller den ansvariga
föreståndaren uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i sin uppgift som ansvarig föreståndare, eller
3) den ansvariga föreståndaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor
eller begränsningar som fogats till godkännandet som ansvarig föreståndare.
I de fall som avses i 2 mom. kan inrikesministeriet i stället för att återkalla godkännandet ge den ansvariga föreståndaren en
varning, om återkallande av auktorisationen
vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.
När ett godkännande som ansvarig föreståndare återkallas och ansvarige föreståndaren får en varning skall inrikesministeriet
underrätta det bevakningsföretag där den
ansvariga föreståndaren är anställd.

Polisens teknikcentral skall återkalla ett
godkännande som ansvarig föreståndare,
om bevakningsföretaget eller den ansvariga
föreståndaren begär det.
Ett godkännande som ansvarig föreståndare kan återkallas helt och hållet eller för
viss tid, om
1) den som godkänts som ansvarig föreståndare till följd av väsentliga förändringar
i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 20 § 1 mom. 3 punkten,
2) den ansvariga föreståndaren genom
dom som har vunnit laga kraft har dömts för
ett brott som visar att han eller hon är
olämplig för sin uppgift eller den ansvariga
föreståndaren uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i sin uppgift som ansvarig föreståndare, eller
3) den ansvariga föreståndaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor
eller begränsningar som fogats till godkännandet som ansvarig föreståndare.
I de fall som avses i 2 mom. kan Polisens
teknikcentral i stället för att återkalla godkännandet ge den ansvariga föreståndaren
en varning, om återkallande av auktorisationen vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna.
När ett godkännande som ansvarig föreståndare återkallas och ansvarige föreståndaren får en varning skall Polisens teknikcentral underrätta det bevakningsföretag
där den ansvariga föreståndaren är anställd.

49 §

49 §

Tillfälligt återkallande av auktorisation av
bevakningsföretag och godkännande som
ansvarig föreståndare

Tillfälligt återkallande av auktorisation av
bevakningsföretag och godkännande som
ansvarig föreståndare

Inrikesministeriet kan tillfälligt återkalla

Polisens teknikcentral kan tillfälligt åter-
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auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare, om polisen har fått kännedom om omständigheter vilka sannolikt leder till att
auktorisationen av bevakningsföretaget eller godkännandet som ansvarig föreståndare
återkallas.
Inrikesministeriets beslut att tillfälligt
återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig
föreståndare är i kraft högst tre månader. Inrikesministeriet kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om den som driver bevakningsföretaget,
en ansvarig föreståndare eller en i 4 § 2
mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget misstänks för ett brott
som sannolikt leder till att auktorisationen
av bevakningsföretaget eller godkännandet
som ansvarig föreståndare återkallas.
När en auktorisation av ett bevakningsföretag tillfälligt återkallas skall inrikesmin isteriet underrätta den polisinrättning inom
vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen samt när godkännande som
ansvarig föreståndare tillfälligt återkallas
underrätta det bevakningsföretag där den
ansvariga föreståndaren är anställd.

kalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare, om polisen har fått kännedom
om omständigheter vilka sannolikt leder till
att auktorisationen av bevakningsföretaget
eller godkännandet som ansvarig föreståndare återkallas.
Ett beslut av Polisens teknikcentral att
tillfälligt återkalla auktorisationen av ett
bevakningsföretag eller ett godkännande
som ansvarig föreståndare är i kraft högst
tre månader. Polisens teknikcentral kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex
månader åt gången, om den som driver bevakningsföretaget, en ansvarig föreståndare
eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget misstänks för ett brott som sannolikt leder till att
auktorisationen av bevakningsföretaget eller godkännandet som ansvarig föreståndare
återkallas.
När en auktorisation av ett bevakningsföretag tillfälligt återkallas skall Polisens teknikcentral underrätta den polisinrättning
inom vars distrikt bevakningsföretaget har
verksamhetsställen samt när godkännande
som ansvarig föreståndare tillfälligt återkallas underrätta det bevakningsföretag där
den ansvariga föreståndaren är anställd.

51 §

51 §

Delegationen för säkerhetsbranschen

Delegationen för säkerhetsbranschen

Inrikesministeriet biträds av en delegation
för säkerhetsbranschen.
Inrikesministeriet utser delegationens
medlemmar. De med tanke på säkerhetsbranschen viktigaste förvaltningsområdena
samt näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna skall vara företrädda i delegationen.

Polisens teknikcentral biträds av en delegation för säkerhetsbranschen.
Inrikesministeriet utser delegationens
medlemmar. De med tanke på säkerhetsbranschen viktigaste förvaltningsområdena
samt näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna skall vara företrädda i delegationen.

52 §

52 §

Delegationens uppgifter

Delegationens uppgifter

Delegationen för säkerhetsbranschen har i
uppgift att
——————————————
6) på inrikesministeriets begäran ge utlå-

Delegationen för säkerhetsbranschen har i
uppgift att
——————————————
6) på begäran av inrikesministeriet och
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tanden som berör säkerhetsbranschen.

Polisens teknikcentral ge utlåtanden som
berör säkerhetsbranschen.

60 §

60 §

Ändringssökande

Ändringssökande

I ett beslut som meddelats med stöd av
denna lag får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut av Polisens teknikcentral som
meddelats med stöd av 4, 5, 20, 21, 22, 46,
47 och 49 § i denna lag får ändring sökas
hos Kuopio förvaltningsdomstol och i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I annat beslut som meddelats med stöd av denna lag
söks ändring på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom
besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen,
om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar
besvärstillstånd.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Tillståndsärenden som gäller auktorisation av bevakningsföretag samt godkännande som ansvarig föreståndare, ansvarig föreståndares ställföreträdare och tillfällig
ansvarig föreståndare vilka blivit anhängiga vid inrikesministeriet före denna lags
ikraftträdande överförs till Polisens teknikcentral när lagen träder i kraft.
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4.
Lag
om ändring av lagen om ordningsvakter
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999) 7 § 3 mom., 9 a § 1
mom. 1 punkten och 10 § 1 mom.,
sådana de lyder, 7 § 3 mom. och 10 § 1 mom. i lag 622/2003 och 9 a § 1 mom. 1 punkten i
lag 285/2002, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

7§

Avlägsnande, gripande och hållande i förvar

Avlägsnande, gripande och hållande i förvar

——————————————
Kan den som gripits inte utan dröjsmål
överlämnas till polisen, har ordningsvakten
rätt att med polisens samtycke och med
iakttagande av de anvisningar som meddelats av inrikesministeriet hålla honom i förvar i högst 4 timmar från gripandet, dock
högst till dess att tillställningen är slut och
allmänheten avlägsnat sig eller tills grunden
för gripandet annars har upphört.
——————————————

——————————————
Kan den som gripits inte utan dröjsmål
överlämnas till polisen, har ordningsvakten
rätt att med polisens samtycke och med
iakttagande av vad som genom förordning
av inrikesministeriet bestäms närmare om
hållande i förvar hålla honom i förvar i
högst 4 timmar från gripandet, dock högst
till dess att tillställningen är slut och allmänheten avlägsnat sig eller tills grunden
för gripandet annars har upphört.
——————————————

9a§

9a§

Att medföra hund

Att medföra hund

Med tillstånd som beviljats av polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas
får en ordningsvakt i ordningsövervakningsuppgifter medföra en hund som
1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som inrikesministeriet fastställt,

Med tillstånd som beviljats av polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas
får en ordningsvakt i ordningsövervakningsuppgifter medföra en hund som
1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesmin isteriet,
——————————————

——————————————
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10 §

Godkännande som ordningsvakt

Godkännande som ordningsvakt

Som ordningsvakt får godkännas en för
uppgiften lämplig myndig person med sådan utbild ning som bestämts av inrikesministeriet. En ordningsvakt godkänns för
högst fem år i sänder av den lokala polisen i
sökandens hemkommun.

Som ordningsvakt får godkännas en för
uppgiften lämplig myndig person med sådan utbildning som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet. En ordningsvakt godkänns för högst fem år i sänder av
den lokala polisen i sökandens hemkommun.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den

20 .
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5.
Lag
om ändring av lagen om polisutbildning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 § 2 mom., 2 §, rubriken för 3 § samt dess 1 och 2 mom., 4 § 2 mom., rubriken för 5 § och dess 2 mom., 6 § 1 och
3 mom., 7, 8, 10—12 §, 13 § 1 och 2 mom., 14 § 1 och 3 mom., 15 och 16 §, 17 § 1 och 2
mom., 18 och 20 §, rubriken för 21 § samt dess 1 och 3 mom. och 22—24 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Enheter som ansvarar för polisutbildningen

Enheter som ansvarar för polisutbildningen

——————————————
Polisskolan och Polisyrkeshögskolan (polisläroinrättningarna) svarar för anordnandet av den riksomfattande polisutbildningen
samt för forskningsverksamheten.
——————————————

——————————————
Polisbranschens utbildnings- och utvecklingscentral (utbildnings- och utvecklingscentralen) svarar för anordnandet av den
riksomfattande polisutbildningen samt för
forskningsverksamheten.
——————————————

2§

2§

Polisläroinrättningarnas uppgifter

Utbildnings- och utvecklingscentralens
uppgifter

Polisskolan och Polisyrkeshögskolan är
läroinrättningar inom polisbranschen och
de lyder under inrikesministeriet. Polisyrkeshögskolan är en yrkeshögskola inom polisbranschen.
Polisskolan svarar för rekryteringen till
polisutbildningen, för antagningen av studerande till grundexamen för polis och till polisunderbefälsexamen samt för grundexamen för polis och för polisunderbefälsexamen. Polisskolan ordnar utbildning för
nämnda examina, yrkesinriktade specialiseringsstudier, annan utbildning inom säkerhetsbranschen samt deltar i forsknings- och
utvecklingsverksamheten inom polisbranschen.

Utbildnings- och utvecklingscentralen
svarar för rekryteringen till polisutbildnin gen, för antagningen av studerande för examen, för grund- och påbyggnadsexamina
för polis, för fortbildningen vid läroinrättningen samt för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom polisbranschen.
Utbildnings- och utvecklingscentralen ordnar utbildning för nämnda examina, yrkesinriktade specialiseringsstudier, utbildning i
anslutning till kvalitetsutveckling och annan
utbildning inom säkerhetsbranschen.
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Polisyrkeshögskolan svarar för antagningen av studerande till polisbefälsexamen
samt för polisbefälsexamen, för befälsutbildning och annan ledarutbildning inom
polisen samt för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom polisbranschen,
ordnar utbildning i anslutning till polisbefälsexamen samt yrkesinriktade specialiseringsstudier och annan utbildning inom säkerhetsbranschen. I fråga om de examina
som avläggs vid Polisyrkeshögskolan och
den undervisning som ges i anslutning till
dem iakttas förutom bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar vad som bestäms i
yrkeshögskolelagen (351/2003) eller med
stöd av den.
Polisläroinrättningarna skall också svara
för kvaliteten på och vidareutvecklingen av
den utbildning och övriga verksamhet som
de anordnar, och de skall regelbundet delta i
extern utvärdering.

Polisbefälsexamen som avläggs vid utbildnings- och utvecklingscentralen är en
yrkeshögskoleexamen inom polisbranschen.
I fråga om examen och den undervisning
som ges i anslutning till examen iakttas förutom bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar vad som bestäms i yrkeshögskolelagen (351/2003) eller med stöd av den.

3§

3§

Styrelsen för polisläroinrättningarna

Styrelsen för utbildnings- och utvecklingscentralen

Polisläroinrättningarna har en gemensam
styrelse som polisens högsta ledning utser
för tre år i sänder. Styrelsen består av en
ordförande, en vice ordförande samt elva
andra medlemmar som var och en har en
personlig suppleant.
Styrelsen har till uppgift att följa polisläroinrättningarnas verksamhet och göra
framställningar om vidareutvecklingen av
verksamheten och av den undervisning som
ges vid läroinrättningarna samt avgöra de
rättelseyrkanden som det föreskrivs att styrelsen skall behandla.
——————————————

Utbildnings- och utvecklingscentralen har
en styrelse vars ledamöter och suppleanter
polisens högsta ledning utser för tre år i
sänder. Styrelsen består av en ordförande,
en vice ordförande samt elva andra medlemmar som var och en har en personlig
suppleant.
Styrelsen har till uppgift att följa utbildnings- och utvecklingscentralens verksamhet och göra framställningar om vidareutvecklingen av verksamheten och av den utbildning som ges vid centralen samt avgöra
de rättelseyrkanden som det föreskrivs att
styrelsen skall behandla.
——————————————

4§

4§

Beslutsförfarandet i styrelsen

Beslutsförfarandet i styrelsen

——————————————
Styrelsen avgör ärendena på föredragning.
Vid oenighet avgörs ärendena genom röst-

——————————————
Styrelsen avgör ärenden på föredragning.
Vid oenighet avgörs ärendena genom röst-

Utbildnings- och utvecklingscentralen
skall svara för kvaliteten på och vidareutvecklin gen av den utbildning och övriga
verksamhet som den anordnar, och den
skall regelbundet delta i extern utvärdering.
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majoritet. Faller rösterna lika, gäller den
mening som ordföranden har förenat sig
om. Ärenden som gäller avstängning från
en polisläroinrättning, avbrytande av studierna och tilldelande av varning avgörs dock
enligt den lindrigare ståndpunkten.

majoritet. Faller rösterna lika, avgör den
mening som ordföranden har förenat sig
om. Ärenden som gäller avstängning från
utbildningen, avbrytande av studierna och
tilldelande av varning avgörs dock enligt
den lindrigare ståndpunkten.

5§

5§

Studerande vid en polisläroinrättning

Studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen

——————————————
I denna lag och i de förordningar som utfärdats med stöd av den avses med studerande både polisaspiranter och andra som
studerar vid en polisläroinrättning.

——————————————
I denna lag och i de förordningar som utfärdats med stöd av den avses med studerande både polisaspiranter och andra som
studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen.

6§

6§

Antagning av studerande till utbildning för
grundexamen för polis

Antagning av studerande till utbildning för
grundexamen för polis

Polisskolan antar studerandena till utbildning för grundexamen för polis.
——————————————
Polisskolan kan av särskilda skäl medge
undantag från kraven enligt 2 mom. 1 och 2
samt 5 punkten.
——————————————

Utbildnings- och utvecklingscentralen antar de studerande till utbildning för grundexamen för polis.
——————————————
Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
av särskilda skäl medge undantag från kraven enligt 2 mom. 1 och 2 samt 5 punkten.
——————————————

7§

7§

Drogtestning

Drogtestning

Den som ansöker till utbildning för
grundexamen för polis är skyldig att innan
han eller hon godkänns för utbildningen
delta i ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
och av laboratoriepersonal. Den som avlä gger grundexamen för polis är skyldig att på
förordnande av polisläroinrättningen delta i
drogtest även medan utbildningen pågår
samt under den praktikperiod som ingår i
utbildningen, om det finns grundad anledning att misstänka att polisaspiranten eller
den som fullgör praktik uppträder påverkad

Den som ansöker till utbildning för
grundexamen för polis är skyldig att innan
han eller hon godkänns för utbildningen
delta i ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
och av laboratoriepersonal. Den som avlä gger grundexamen för polis är skyldig att på
förordnande av utbildnings- och utvecklingscentralen delta i drogtest även medan
utbildningen pågår samt under den praktikperiod som ingår i utbildningen, om det
finns grundad anledning att misstänka att
polisaspiranten eller den som fullgör prak-
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av rusmedel under utbildningstiden eller i
arbete i samband med praktiken.
Uppgifter från drogtest betraktas som
uppgifter om hälsotillståndet. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
får skriftligen lämna polisläroinrättningen
slutsatserna av drogtestet. Denna information får inom polisläroinrättningen endast
behandlas av de personer som bereder eller
fattar beslut om antagningen av studerande
eller om avstängning från utbildningen för
grundexamen. Polisläroinrättningen skall
förvara uppgifter om hälsotillståndet skilt
från övriga personuppgifter som den inhämtat.

tik uppträder påverkad av rusmedel under
utbildningstiden eller i arbete i samband
med praktiken.
Uppgifter från drogtest betraktas som
uppgifter om hälsotillståndet. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
får skriftligen lämna utbildnings- och utvecklingscentralen slutsatserna av drogtestet. Denna information får inom utbildnings- och utvecklingscentralen endast behandlas av de personer som bereder eller
fattar beslut om antagningen av studerande
eller om avstängning från utbildningen för
grundexamen. Utbildnings- och utvecklingscentralen skall förvara uppgifter om
hälsotillståndet skilt från övriga personuppgifter som den inhämtat.

8§

8§

Antagning av studerande till utbildning för
annan examen

Antagning av studerande till utbildning för
annan examen

Polisskolan antar studerande för polisunderbefälsexamen enligt de urvalsgrunder
som polisens högsta ledning fastställt.
Polisskolan antar även studerande för den
utbildning utanför polisförvaltningen som
gäller säkerhetsbranschen och som Polisskolan svarar för.
Polisyrkeshögskolan antar studerande för
examen vid Polisyrkeshögskolan enligt de
urvalsgrunder som polisens högsta ledning
fastställt.
Statsrådets förordning om systemet för
gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
(353/2003) tillämpas inte vid antagningen
av studerande till Polisyrkeshögskolan.

Utbildnings- och utvecklingscentralen antar studerande för påbyggnadsexamina för
polis enligt de urvalsgrunder som polisens
högsta ledning fastställt samt studerande för
den utbildning utanför polisförvaltningen
som gäller säkerhetsbranschen och som utbildnings- och utvecklingscentralen svarar
för.

10 §

10 §

Studietid

Studietid

Studerande vid en polisläroinrättning
skall genomföra studierna för examen inom
den maximitid som anges i den gällande
undervisningsplanen och i enlighet med
denna plan.

Studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen skall genomföra studierna
för examen inom den maximitid som anges
i den gällande undervisningsplanen och i
enlighet med denna plan.

Statsrådets förordning om systemet för
gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
(353/2003) tillämpas inte vid antagningen
av studerande till yrkeshögskoleutbildningen inom polisbranschen.
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Polisläroinrättningen kan på den studerandes begäran skjuta upp studierätten till
den tidpunkt då utbildningen följande gång
inleds, dock med högst ett år.

Utbildnings- och undervisningscentralen
kan på den studerandes begäran skjuta upp
studierätten till den tidpunkt då utbildnin gen följande gång inleds, dock med högst ett
år.

11 §

11 §

Förlust av studierätt

Förlust av studierätt

En studerande som inte har slutfört sina
studier inom den maximitid som fastställts i
undervisningsplanen förlorar sin studierätt,
om inte polisläroinrättningen av särskilda
skäl beviljar den studerande extra tid för att
slutföra studierna.

En studerande som inte har slutfört sina
studier inom den maximitid som fastställts i
undervisningsplanen förlorar sin studierätt,
om inte utbildnings- och utvecklingscentralen av särskilda skäl beviljar den studerande
extra tid för att slutföra studierna.

12 §

12 §

Avbrytande av studierna

Avbrytande av studierna

Polisläroinrättningen kan på ansökan av
den studerande avbryta dennes studier för
högst två år. Polisläroinrättningen kan på
eget initiativ för högst ett år åt gången avbryta en studerandes studier på grund av
långvarig sjukdom eller om den studerande
inte med godkänt resultat kan genomföra
sina studier i enlighet med undervisningsplanen, för den tid en studerande är föremål
för förundersökning av brott eller av något
annat motsvarande vägande skäl.
Beslut om avbrytande av studierna kan
verkställas genast, om inte polisläroinrättningen eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
Polisläroinrättningen beslutar om tillgodoräknande av den studerandes tidigare
studier i samband med att denne återupptar
sina studier. Den i 1 mom. avsedda tiden för
avbrottet i studierna räknas inte in i maximistudietiden.

Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
på ansökan av den studerande avbryta dennes studier för högst två år. Utbildningsoch utvecklingscentralen kan på eget initiativ för högst ett år åt gången avbryta en studerandes studier på grund av långvarig
sjukdom eller om den studerande inte med
godkänt resultat kan genomföra sina studier
i enlighet med undervisningsplanen, för den
tid en studerande är föremål för förundersökning av brott eller av något annat motsvarande vägande skäl.
Beslut om avbrytande av studierna kan
verkställas genast, om inte utbildnings- och
utvecklingscentralen eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
Utbildnings- och utvecklingscentralen beslutar om tillgodoräknande av den studerandes tidigare studier i samband med att
denne återupptar sina studier. Den i 1 mom.
avsedda tiden för avbrottet i studierna räknas inte in i maximistudietiden.

13 §

13 §

Varning och anmärkning

Varning och anmärkning

Polisläroinrättningen kan ge den stude-

Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
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1) under utbildningstiden uppträtt på ett
sätt som är olämpligt med tanke på polisens
anseende,
2) försummat att delta i undervisningen,
eller
3) har brutit mot polisläroinrättningens
ordningsstadga.

ge den studerande en skriftlig varning, om
han eller hon
1) under utbildningstiden uppträtt på ett
sätt som är olämpligt med tanke på polisens
anseende,
2) försummat att delta i undervisningen,
eller
3) har brutit mot utbildnings- och utvecklingscentralens ordningsstadga.

I sådana fall som avses i 1 mom. 2 och 3
punkten kan polisläroinrättningen i stället
för en skriftlig varning ge en muntlig anmärkning, om detta med hänsyn till hur
klandervärd gärningen är kan anses vara en
tillräcklig påföljd.
——————————————

I sådana fall som avses i 1 mom. 2 och 3
punkten kan utbildnings- och utvecklingscentralen i stället för en skriftlig varning ge
en muntlig anmärkning, om detta med hänsyn till hur klandervärd gärningen är kan
anses vara en tillräcklig påföljd.
——————————————

14 §

14 §

Avstängning från utbildningen

Avstängning från utbildningen

Polisläroinrättningen kan stänga av en
studerande från utbildningen, ifall han eller
hon
1) i samband med ansökan till utbildningen lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit någon sådan
omständighet om sig själv som kunde ha
förhindrat antagning till utbildningen,
2) under utbildningstiden gjort sig skyldig
till ett sådant brott som visar att han eller
hon är olämplig för tjänsten som polisman
eller i övrigt uppträtt på ett sätt som är
olämpligt med tanke på polisens anseende
och en skriftlig varning inte skall anses vara
en tillräcklig påföljd,
3) vid avläggandet av grundexamen för
polis vägrar genomgå drogtest som avses i
7 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av rusmedel,
4) inte återupptar studierna efter att den
tidsfrist som avses i 12 § löpt ut eller det
inte längre föreligger grunder för fortsättande av utbildnin g för grundexamen,
5) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning försummar att delta i undervisnin gen, eller
6) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning har brutit mot polisläroinrättnin gens ordningsstadga.

Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
stänga av en studerande från utbildningen,
ifall han eller hon
1) i samband med ansökan till utbildningen lämnat oriktiga eller vilseledande
uppgifter eller hemlighållit någon sådan
omständighet om sig själv som kunde ha
förhindrat antagning till utbildningen,
2) under utbildningstiden gjort sig skyldig
till ett sådant brott som visar att han eller
hon är olämplig för tjänsten som polisman
eller i övrigt uppträtt på ett sätt som är
olämpligt med tanke på polisens anseende
och en skriftlig varning inte skall anses vara
en tillräcklig påföljd,
3) vid avläggandet av grundexamen för
polis vägrar genomgå drogtest som avses i
7 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av rusmedel,
4) inte återupptar studierna efter att den
tidsfrist som avses i 12 § löpt ut eller det
inte längre föreligger grunder för fortsättande av utbildning för grundexamen,
5) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning försummar att delta i undervisnin gen, eller
6) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning har brutit mot utbildnings- och utvecklingscentralens ordningsstadga.

rande en skriftlig varning, om han eller hon
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——————————————
Beslut om avstängning kan verkställas
genast, om inte polisläroinrättningen eller
förvaltningsdomstolen bestämmer något
annat. Om ett beslut om avstängning från
utbildningen upphävs, beslutar polisläroinrättningen om det sätt på vilket de tidigare
studierna senare tillgodoräknas i samband
med motsvarande studier.
——————————————

——————————————
Beslut om avstängning kan verkställas
genast, om inte utbildnings- och utvecklingscentralen eller förvaltningsdomstolen
bestämmer något annat. Om ett beslut om
avstängning från utbildningen upphävs, beslutar utbildnings- och utvecklingscentralen
om det sätt på vilket de tidigare studierna
senare tillgodoräknas i samband med motsvarande studier.
——————————————

15 §

15 §

Förfarandet i ärenden som gäller förlust av
studierätt och avbrytande av studier, i disciplinärenden samt då anmärkning ges

Förfarandet i ärenden som gäller förlust av
studierätt och avbrytande av studier, i disciplinärenden samt då anmärkning ges

Innan polisläroinrättningen fattar ett beslut om förlust av studierätt enligt 11 § skall
den studerande höras. Innan beslut fattas
om avbrytande av studierna enligt 12 §,
anmärkning eller varning enligt 13 § eller
avstängning från utbildningen enligt 14 §
skall polisläroinrättningen även specificera
den gärning eller försummelse som åtgärden grundar sig på, höra den studerande
samt skaffa annan behövlig utredning.

Innan utbildnings- och utvecklingscentralen fattar ett beslut om förlust av studierätt
enligt 11 § skall den studerande höras. Innan beslut fattas om avbrytande av studierna enligt 12 §, anmärkning eller varning enligt 13 § eller avstängning från utbildningen
enligt 14 § skall utbildnings- och utvecklingscentralen även specificera den gärning
eller försummelse som åtgärden grundar sig
på, höra den studerande samt skaffa annan
behövlig utredning.

16 §

16 §

Studerandes deltagande i polisuppgifter och
andra uppgifter som de förordnas till

Studerandes deltagande i polisuppgifter och
andra uppgifter som de förordnas till

Den som studerar vid en polisläroinrättning är skyldig att på läroinrättningens förordnande såsom övningar i samband med
utbildningen utföra uppgifter som ankommer på polisen vid en annan enhet inom polisen.
Om detta krävs i syfte att trygga statens
säkerhet eller för att sköta riksomfattande
särskilda situationer inom polisverksamheten, kan polisens högsta ledning förordna
polismän som studerar vid en polisläroinrättning och som har fått en tillräcklig
grundutbildning att utföra även andra på polisen ankommande uppgifter än sådana som
hänför sig till utbildningen.

Den som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen är skyldig att på utbildnings- och utvecklingscentralens förordnande såsom övningar i samband med utbildningen utföra uppgifter som ankommer
på polisen vid en annan enhet inom polisen.
Om detta krävs i syfte att trygga statens
säkerhet eller för att sköta riksomfattande
särskilda situationer inom polisverksamheten, kan polisens högsta ledning förordna
polismän som studerar vid utbildnings- och
utvecklingscentralen och som har fått en
tillräcklig grundutbildning att utföra även
andra på polisen ankommande uppgifter än
sådana som hänför sig till utbildnin gen.
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Studerande som utför uppgifter som avses
i 2 mom. har straffrättsligt tjänsteansvar enligt 40 kap. 11 § 5 punkten underpunkt a i
strafflagen (39/1889).
Polisläroinrättningen kan förordna den
som studerar för grundexamen för polis att
under utbildningen utföra jourtjänst och
andra motsvarande polisutbildningsrelaterade uppgifter.

När polisaspiranter och andra polismän
som är studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen utför uppgifter som avses i 1 och 2 mom. gäller i fråga om deras
polisbefogenheter vad som föreskrivs i 7 § i
polislagen (493/1995). Beträffande befogenheterna för andra studerande som utför
sådana uppgifter som avses i 1 mom. gäller
vad som i 46 § i polislagen föreskrivs om
befogenheter för den som bistår en polisman.
Studerande som utför uppgifter som avses
i 2 mom. har straffrättsligt tjänsteansvar enligt 40 kap. 11 § 5 punkten underpunkt a i
strafflagen (39/1889).
Utbildnings- och utvecklingscentralen kan
förordna den som studerar för grundexamen
för polis att under utbildningen utföra jourtjänst och andra motsvarande polisutbildningsrelaterade uppgifter.

17 §

17 §

Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

Den som studerar vid en polisläroinrättning får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore
sekretessbelagd om den ingick i en handling, och inte heller någon annan omständighet som han eller hon fått kännedom om
i samband med utbildningen och om vilken
tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte
heller röjas efter det att utbildningen eller
verksamheten hos myndigheten har upphört.
Den som studerar vid en polisläroinrättning får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan.
——————————————

Den som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en
uppgift som vore sekretessbelagd om den
ingick i en handling, och inte heller någon
annan omständighet som han eller hon fått
kännedom om i samband med utbildningen
och om vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt
gäller får inte heller röjas efter det att utbildningen eller verksamheten hos myndigheten har upphört.
Den som studerar vid utbildnings- och utvecklingscentralen får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv
eller någon annan fördel eller för att skada
någon annan.
——————————————

18 §

18 §

De studerandes studiesociala förmåner

De studerandes studiesociala förmåner

Den undervisning som ges vid polisläroinrättningarna och som leder till tjänsteex-

Den undervisning som ges vid utbildnings- och utvecklingscentralen och som

När polisaspiranter och andra polismän
som studerar vid en polisläroinrättning utför
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. gäller i
fråga om deras polisbefogenheter vad som
föreskrivs i 7 § i polislagen (493/1995). Beträffande befogenheterna för andra studerande som utför sådana uppgifter som avses
i 1 mom. gäller vad som i 46 § i polislagen
föreskrivs om befogenheter för den som bistår en polisman.
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amen är avgiftsfri för den studerande.
Genom förordning av inrikesministeriet
föreskrivs om studiesociala förmåner för de
studerande vid polisläroinrättningarna. De
hälso- och sjukvårdskostnader som fastställts genom förordning av inrikesministeriet ersätts endast till den del behovet av
vård uppkommit under en period av närundervisning och den studerande inte är berättigad till ersättning för kostnaderna på någon annan grund.

leder till tjänsteexamen är avgiftsfri för den
studerande.
Genom förordning av inrikesministeriet
föreskrivs om studiesociala förmåner för de
studerande vid utbildnings- och utvecklingscentralen. De hälso- och sjukvårdskostnader som fastställs genom förordning
av inrikesministeriet ersätts endast till den
del behovet av vård uppkommit under en
period av närundervisning och den studerande inte är berättigad till ersättning för
kostnaderna på någon annan grund.

20 §

20 §

Ändringssökande

Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut som
gäller antagning av studerande till en polisläroinrättning kan hos styrelsen för polisläroinrättningarna söka rättelse i beslutet
inom 14 dagar efter det att antagn ingen offentliggjorts. Den som är missnöjd med ett
beslut av en polisläroinrättning som gäller
förlust av studierätt, avbrytande av studierna, varning eller avstängning från utbildningen kan hos styrelsen för polisläroinrättningarna söka rättelse i beslutet inom 14
dagar efter det att han eller hon fått del av
beslutet.

Den som är missnöjd med ett beslut som
gäller antagning av studerande till utbildnings- och utvecklingscentralen kan hos
styrelsen för utbildnings- och utvecklingscentralen söka rättelse i beslutet inom 14
dagar efter det att antagningen offentliggjorts. Den som är missnöjd med ett beslut
av utbildnings - och utvecklingscentralen
som gäller förlust av studierätt, avbrytande
av studierna, varning eller avstängning från
utbildningen kan hos styrelsen för utbildnings- och utvecklingscentralen söka rättelse i beslutet inom 14 dagar efter det att han
eller hon fått del av beslutet.
En studerande som är missnöjd med bedömningen av studieprestationer eller tillgodoräknandet av studier som genomförts
tidigare eller någon annanstans kan söka
rättelse hos utbildnings- och utvecklingscentralen inom 14 dagar från det att den
studerande haft möjlighet att ta del av resultatet av bedömnin gen och det sätt på vilket
bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne. I utbildnings- och utvecklingscentralens beslut med anledning av
rättelseyrkandet får ändring inte sökas genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av ett
rättelseyrkande enligt 1 mom. får sökas genom besvär enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut
av förvaltningsdomstolen får ändring inte
sökas genom besvär.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av studieprestationer eller tillgodoräknandet av studier som genomförts
tidigare eller någon annanstans kan söka
rättelse hos polisläroinrättningen inom 14
dagar från det att den studerande haft möjlighet att ta del av resultatet av bedömnin gen och det sätt på vilket bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne. I
polisläroinrättningens beslut med anledning
av rättelseyrkandet får ändring inte sökas
genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av ett
rättelseyrkande enligt 1 mom. får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol
inom vars domkrets den polisläroinrättning
som fattat beslutet finns, och i övrigt enligt
vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut av förvaltnings-
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domstolen får ändring inte sökas genom besvär.
21 §

21 §

Polisläroinrättningens ordningsstadga

Utbildnings- och utvecklingscentralens
ordningsstadga

Respektive polisläroinrättning har en ordningsstadga som inrättningen utfärdar. I den
kan ingå bestämmelser som är nödvändiga
för tryggheten och trivseln bland de studerande och som kan gälla
1) de praktiska arrangemangen och korrekt uppträdande inom polisläroinrättnin gen, på dess område och i studenthemmet
samt vid uppdrag och övningar i samband
med utbildningen,
2) beväpning,
3) hur polisläroinrättningens egendom får
hanteras,
4) hur man får vistas och röra sig inom
polisläroinrättningen och på dess område
samt i studenthemmet.
——————————————
De studerande och personalen vid polisläroinrättningen skall följa ordningsstadgan
då de vistas inom polisläroinrättningen eller
dess område eller i studenthemmet eller när
de utför uppdrag eller övningar eller företar
studiebesök i samband med utbildningen.

Utbildnings- och utvecklingscentralen har
en ordningsstadga som centralen utfärdar. I
den kan ingå bestämmelser som är nödvändiga för tryggheten och trivseln bland de
studerande och som kan gälla
1) de praktiska arrangemangen och korrekt uppträdande inom utbildnings- och utvecklingscentralen, på dess område och i
studenthemmet samt vid uppdrag och övningar i samband med utbildningen,
2) beväpning,
3) hur utbildnings- och utvecklingscentralens egendom får hanteras,
4) hur man får vistas och röra sig inom
utbildnings- och utvecklingscentralen och
på dess område samt i studenthemmet.
——————————————
De studerande och personalen vid utbildnings- och utvecklingscentralen skall följa
ordningsstadgan då de vistas inom utbildnings- och utvecklingscentralen eller dess
område eller i studenthemmet eller när de
utför uppdrag eller övningar eller företar
studiebesök i samband med utbildningen.

22 §

22 §

Undervisningsplan

Undervisningsplan

Polisens högsta ledning fastställer på
framställning av polisläroinrättningarnas
styrelse en undervisningsplan för utbildning
för examen och för en specialiserande utbildning som omfattar minst 30 studieveckor. Undervisningsplanerna för den övriga
utbildningen fastställs av respektive polisläroinrättning. I undervisningsplanen ingår
bestämmelser om målen för studierna, om
vilka sakkomplex som behandlas, om studiernas omfattning, maximitiden för slutförande av studierna, undervisningsformerna,
mängden undervisning och praktik, tillgo-

Polisens högsta ledning fastställer på
framställning av utbildnings- och utvecklingscentralens styrelse en undervisningsplan för utbildning för examen och för en
specialiserande utbildning som omfattar
minst 30 studieveckor. Undervisningsplanerna för den övriga utbildningen fastställs
av utbildnings- och utvecklingscentralen. I
undervisningsplanen ingår bestämmelser
om målen för studierna, om vilka sakkomplex som behandlas, om studiernas omfattning, maximitiden för slutförande av studierna, undervisningsformerna, mängden un-
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

doräknandet av andra studier samt om de
studieprestationer som krävs.

dervisning och praktik, tillgodoräknandet
av andra studier samt om de studieprestationer som krävs.

23 §

23 §

Undervisnings- och examensspråk

Undervisnings- och examensspråk

Undervisnings- och examensspråket vid
polisläroinrättningarna är finska eller
svenska. Polisläroinrättningen beslutar om
användande av något annat undervisningsoch examensspråk i undervisningen och i
studieprestationerna.

Undervisnings- och examensspråket vid
utbildnings- och utvecklingscentralen är
finska eller svenska. Utbildnings- och utvecklingscentralen beslutar även om användande av något annat undervisnings- och
examensspråk i undervisningen och i studieprestationerna.

24 §

24 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ankommer på polisläroinrättningarnas tjänstemän, de examina som avläggs
vid polisläroinrättningarna och om övrig
utbildning som ges vid dessa, om förfarandet i samband med antagning av studerande, avbrytande av studierna och avstängning från utbildningen, om polisläroinrättningarnas delegationer och reglementen.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ankommer på utbildnings- och utvecklingscentralens tjänstemän, de examina
som avläggs och om övrig utbildning som
ges, om förfarandet i samband med antagning av studerande, avbrytande av studierna
och avstängning från utbildningen, om utbildnings- och utvecklingscentralens delegationer och reglementen.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder
ikraft.

