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Enligt sändlista 

Begäran om yttrande om förslaget till lagstiftning om reservpolisen

Bakgrund 

Om kompletterande polispersonal föreskrevs första gången i polislagen från 1995 
(493/1995). Senare överfördes bestämmelserna om kompletterande polispersonal till 
polisförvaltningslagen (110/1992).

Enligt den gällande lagen är kompletterande polispersonal en reserv för polisen som 
kan tas i bruk genom beslut av statsrådet om sådan behövs med hänsyn till statens 
säkerhet eller exceptionella förhållanden.

Lagstiftningen om kompletterande polispersonal har konstaterats vara bristfällig. 
Också den operativa beredskapen för att sätta in kompletterande polispersonal är 
otillräcklig.

Det läge systemet med kompletterande polispersonal befinner sig i har utretts flera 
gånger på 2000-talet. Senast ansåg den arbetsgrupp för kompletterande 
polispersonal som i februari 2015 lämnade sin slutrapport (SM 3/2015) att systemet 
ska bevaras och kraftigt utvecklas.

Uppgift 

Lagstiftningsprojektet har haft som mål att bereda de förslag till författningar som 
krävs för att utveckla den kompletterande polispersonalen.

Den arbetsgrupp som tillsatts för att utveckla systemet med kompletterande 
polispersonal föreslår att det ska stiftas en lag om reservpolisen. Samtidigt ska den 
nuvarande regleringen om kompletterande polispersonal upphävas.  

Avsikten är att lagens tillämpningsområde ska omfatta förutom 
undantagsförhållanden och försvarstillstånd också störningssituationer vid 
normalförhållanden. I lagen ska det föreskrivas om reservpolispersonalens uppgifter, 
befogenheter, skyldigheter samt om rätten att använda maktmedel vid störningar 
under normala förhållanden samt vid undantags- och försvarstillstånd.

Avsikten med systemet med reservpoliser är att fungera som polisens reserv i 
överraskande, exceptionella och tillfälliga situationer. Reservpolispersonalen ska vara 
en del av polisens beredskap. Reservpoliserna ska frigöra yrkesverksamma poliser 
för polisens kärnuppgifter. De ska inte arbeta självständigt utan vara till hjälp för 
yrkesverksamma poliser.  

Om behörighetsvillkoren för reservpoliser ska det föreskrivas i lagen, och en 
reservpolis ska utnämnas till tjänsteförhållande efter att statsrådet fattat ett beslut om 
insättandet. Reservpoliserna bör dessutom avlägga den grundutbildning som krävs 
och också upprätthålla sin kompetens genom utbildningar under den tid då de är i 
reserven.

Svarsanvisningar

Inrikesministeriet begär ert yttrande om det bifogade utkastet till regeringens 
proposition med förslag till lag om reservpolisen. Utkastet till regeringsproposition 
finns också på inrikesministeriets webbplats på adressen 
http://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM008:00/2016 (på finska)

http://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM008:00/2016
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Vänligen sänd ert yttrande senast den 4 maj 2018 i elektronisk form till adressen 
kirjaamo@intermin.fi. Yttrandet behöver inte sändas separat per post. Vi ber er 
ange projektnumret SM008:00/2016 som referens i yttrandet och sända yttrandet i 
word- eller rtf-format. Denna begäran om utlåtande har endast skickats i elektronisk 
form. Även andra än de som nämns i sändlistan kan ge ett yttrande eller respons på 
förslagen.

Inrikesministeriet skickar en svensk version av utkastet till regeringsproposition till 
Åland genast när översättningen är klar, dvs. uppskattningsvis senast den 16 april 
2018. Vi ber Åland lämna sitt yttrande senast fem veckor efter det att översättningen 
skickats.

Ytterligare information ger Katriina Laitinen, lagstiftningsdirektör, arbetsgruppens 
ordförande, tfn 0295 488 559 och Heli Heikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 
488 224, e-post (fornamn.efternamn@intermin.fi).

Avdelningschef Risto Lammi

Lagstiftningsdirektör Katriina Laitinen

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 20.03.2018 kl. 09:22. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen.

Bilagor Utkastet till regeringsproposition

Sändlista Centern i Finland r.p.
Samlingspartiet r.p.
Blå framtid rp
Sannfinländarna r.p.
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Gröna förbundet r.p.
Vänsterförbundet r.p.
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Justitieministeriet
Försvarsministeriet
Inrikesministeriet/gränsbevakningsavdelningen
Arbets- och näringsministeriet
Statsrådets kansli
Finansministeriet
Polisstyrelsen
Försvarsmakten
Ålands landskapsregering
Ålands polisinrättning
Tullen
Polisyrkeshögskolan
Skyddspolisen

Finlands Polisorganisationers Förbund rf
Löntagarorganisationen Pardia rf
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Poliisilakimiehet ry
Poliisihallinnon Päälliköt ja Asiantuntijat ry
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Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry
Suomen Nimismiesyhdistys r.y.
Finlands Näringsliv EK

justitiekanslersämbetet
riksdagens justitieombudsmans kansli
dataombudsmannens byrå
hallituksenesitykset@vnk.fi

För kännedom inrikesminister Kai Mykkänen
kanslichef Esko Koskinen
specialmedarbetare Titta Andersson-Bohren
avdelningschef Risto Lammi
lagstiftningsdirektör Katriina Laitinen
IM/polisavdelningen
IM/informationsenheten


