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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande om Försvarsmaktens handräckning till
polisen och till vissa lagar som har samband med den
Inrikesministeriet ber om ert utlåtande om tjänstemannaarbetsgruppens
betänkande, som innehåller ett utkast till regeringens proposition med förslag
till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa lagar som
har samband med den.
Inom ramen för samarbetet kring säkerhetsmyndigheternas förberedelse och
beredskap konstaterades det före inledandet av Finlands EUordförandeskapsperiod att den gällande handräckningslagstiftningen inte till
alla delar motsvarar kraven i den förändrade säkerhetspolitiska miljön.
Polisstyrelsen uppmärksammade inrikesministeriets polisavdelning på att det
finns orsak att inleda ett utredningsprojekt om behoven av att ändra
handräckningslagstiftningen. Inrikesministeriet inledde ett lagstiftningsprojekt
och tillsatte våren 2018 en arbetsgrupp på bred bas för beredningen av
projektet.
I arbetsgruppens betänkande föreslås att det stiftas en ny lag om
Försvarsmaktens handräckning till polisen. Samtidigt upphävs den gällande
lagen med samma namn. I fråga om så kallad sedvanlig handräckning har det
mellan säkerhetsmyndigheterna etablerats en praxis som har konstaterats
fungera väl och inga ändringar föreslås i den.
Den föreslagna lagen innehåller mer exakta bestämmelser än för närvarande
om förutsättningarna för att ge handräckning och om beslutsfattandet i fråga
om handräckning. I lagen föreskrivs också om verkställigheten av beslut om
handräckning samt om samordningen av polisens och Försvarsmaktens
funktioner i handräckningssituationer. I den föreslagna regleringen är det
fråga om polisledd skötsel av polisens uppgifter.
Syftet med det lagstiftningsförslag som ingår i betänkandet är att förtydliga
och uppdatera regleringen så att den motsvarar de förändrade kraven i den
nuvarande säkerhetspolitiska miljön. I propositionen föreslås det att också
ändringar i gränsbevakningslagen, polislagen och lagen om försvarsmakten.
Arbetsgruppen har i sitt arbete granskat särskilt den så kallade krävande
handräckning som behövs för att förebygga och avbryta vissa terroristbrott
och brott med motsvarande verkningar och förutsättningarna för den samt
beslutsförfarandet för att begära och ge sådan handräckning. Arbetsgruppens
betänkande innehåller två alternativa regleringsförslag (9 §) om det
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beslutsförfarande som ska tillämpas på krävande handräckning.
Remissinstanserna ombeds lämna bedömningar av båda de förfaranden som
föreslås.
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 8.1.2021 elektroniskt i Word- eller
pdf-format till inrikesministeriets registratorskontor samt till polisavdelningen,
på adresserna kirjaamo@intermin.fi och
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi. Vi ber er ange
inrikesministeriets diarienummer SMDno-2018-365 som referens i utlåtandet.
Utlåtandet behöver inte skickas separat per post. Remissinstanserna ombeds
lämna sitt utlåtande inom utsatt tid.
Denna begäran om utlåtande har endast sänts elektroniskt. Även andra än de
som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.
Förslagsutkastet och de utlåtanden som kommit in och ett sammandrag av
dem publiceras på statsrådets projektsida valtioneuvosto.fi/hankkeet under
beteckningen https://intermin.fi/sv/projekt-ochlagberedning/projektsida?tunnus=SM004:00/2018, där remissinstanserna har
tillgång till dem.
Ytterligare upplysningar ges vid behov av arbetsgruppens ordförande,
lagstiftningsdirektör Katriina Laitinen och specialsakkunnig Heidi Aliranta
(etunimi.sukunimi@intermin.fi).

Avdelningschef

Kauko Aaltomaa

Specialsakkunnig

Heidi Aliranta

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet.
Inrikesministeriet den 06.11.2020 kl. 10:45. Registratorskontoret kan verifiera
underteckningen.

Bilagor

Arbetsgruppens betänkande i form av en regeringsproposition

Sändlista

Justitieministeriet
Försvarsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Utrikesministeriet
Statsrådets kansli
Finansministeriet
Republikens presidents kansli
Landskapet Åland
Ålands polismyndighet
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Landshövdingen på Åland
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Justitiekanslersämbetet
Centralkriminalpolisen
Olycksutredningscentralen
Polisinrättningarna
Polisstyrelsen
Polisyrkeshögskolan
Sekretariatet för säkerhetskommittén
Skyddspolisen
Tullen
Åklagarmyndigheten
Finlands Reservofficersförbund rf
Aliupseeriliitto ry
Befälsförbundet rf
Beväringsförbundet rf
Finlands maskinbevälsförbund rf
Finlands Polisorganisationers Förbund rf
Försvarsutbildningsföreningen rf
Gränssäkerhetsunionen rf
Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL ry
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry
Poliisihallinnon Päälliköt ja Asiantuntijat ry
Poliisilakimiehet ry
Poliisin ja Rajan henkilöstö JHL ry
Suomen nimismiesyhdistys ry
Upseeriliitto ry
Inrikesministeriets räddningsavdelning
Inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning
Inrikesministeriets enhet för nationell säkerhet
För kännedom

Inrikesministeriets ledning
Inrikesministeriets enhet för rättsligt stöd vid ministeriets förvaltnings- och
utvecklingsavdelning
Inrikesministeriets kommunikationsenhet
Inrikesministeriets polisavdelning
Rådet för bedömning av lagstiftningen vid statsrådets kansli

