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Försvarsministeriets förordning
om utbildning för säkerhetsmän, om särskilda behörighetskrav för den som leder en
säkerhetsuppgift, om säkerhetsmännens tjänstemärke och om övervakning av användningen av maktmedel
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 a § 5 mom. i lagen om försvarsmakten (551/2007):
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om utbildning för försvarsmaktens säkerhetsmän som avses i 18 a § 1 mom. i lagen om försvarsmakten (551/2007) och om behörighetskraven för
den som leder en säkerhetsuppgift samt om säkerhetsmännens tjänstemärke och om övervakning av användningen av maktmedel.
2§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) nivåprov ett test som visar att de som ska testas har av Huvudstaben fastställda kunskaper och färdigheter för att kunna vara verksamma i säkerhetsmäns uppgifter,
2) användning av maktmedel användning av ett maktmedelsredskap eller ett fysiskt
maktmedel på så sätt att man med det strävar efter att direkt eller indirekt påverka beteendet hos den person som är föremål för en uppgift,
3) maktmedelsredskap ett redskap som avses i statsrådets förordning om maktmedelsredskap och skyddsutrustningar för försvarsmaktens säkerhetsmän,
4) att bära maktmedelsredskap innehav av ett sådant,
5) utbildning i maktmedelsanvändning utbildning i funktionen hos, verkningarna och
användningen av och i taktiken i fråga om maktmedelsredskap samt i användningen av fysiska maktmedel.
3§
Val till utbildning för säkerhetsmän
Till utbildningen för säkerhetsmän väljs tjänstemän vid försvarsmakten som till sina
egenskaper är lämpade för uppgiften.
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4§
Anordnandet av utbildning för säkerhetsmän
Huvudstaben styr och ansvarar för anordnandet av utbildning för säkerhetsmän. Huvudstaben meddelar närmare bestämmelser om hur introduktionsutbildning, grundutbildning
och kompletterande utbildning för säkerhetsmän, utbildning och övning för upprätthållande av färdigheterna samt grund- och utbildarutbildning i maktmedelsanvändning ska ordnas och genomföras.
Den utbildning i användningen av skjutvapen som anknyter till försvarsmaktens säkerhetsuppgift ska planeras i samarbete med Polisstyrelsen.
5§
Utbildning och övning i användning av maktmedel och tillsyn över detta
Säkerhetsmännen måste känna till verkningarna av de maktmedelsredskap de bär och
de bestämmelser som gäller användningen av redskapen samt kunna använda dem på behörigt sätt.
För säkerhetsmännen ska minst två gånger per år ordnas utbildning och övningar som
upprätthåller färdigheterna i användningen av de olika skjutvapentyper och andra maktmedelsredskap som avses i statsrådets förordning om maktmedelsredskap och skyddsutrustningar för försvarsmaktens säkerhetsmän samt i användningen av fysiska maktmedel.
Årligen ska ett nivåprov avläggas i användningen av de olika skjutvapentyper som
avses i statsrådets förordning om maktmedelsredskap och skyddsutrustningar för försvarsmaktens säkerhetsmän. Ett nivåprov i användningen av andra maktmedel avläggs i enlighet med Huvudstabens särskilda förordnande om detta.
Utbildning i maktmedelsanvändning får endast en sådan tjänsteman ge som i enlighet
med bestämmelserna om utbildning i maktmedelsanvändning har godkänts att vara utbildare i maktmedelsanvändning.
Försvarsmaktens förvaltningsenhet ska föra register över säkerhetsmännens maktmedelsredskap, utbildning och övningar på det sätt som Huvudstaben särskilt bestämmer
om detta.
6§
Innehållet i utbildningen för säkerhetsmän
I utbildningen för säkerhetsmän ingår undervisning i juridik, och inlärning av och övning i den praktiska verksamhet som sammanhänger med uppgiften på så sätt att den som
har genomgått utbildningen
1) känner till de väsentliga rättsregler som gäller uppgifterna,
2) behärskar de praktiska åtgärder som uppgiften förutsätter,
3) känner till de principer som gäller användning av maktmedel, nödvärn, nödtillstånd
och andra befogenheter att använda maktmedel,
4) är förtrogen med de bestämmelser som gäller säkerheten i arbetet i den omfattning
som uppgiften förutsätter,
5) behärskar användningen av de maktmedelsredskap som säkerhetsmannen förfogar
över.
7§
Rätt att bära och använda maktmedelsredskap
Säkerhetsmännen har rätt att bära och använda maktmedelsredskap endast om de har
fått utbildning i användningen av maktmedelsredskapet i fråga, deltagit i sådan utbildning
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och övning som upprätthåller färdigheterna och som nämns i 5 § samt avlagt ett nivåprov
i fråga om maktmedelsredskapet och har ett giltigt tjänstemärke för säkerhetsmän.
8§
Behörighetskrav för den som leder en säkerhetsuppgift
Behörighetskrav för den som leder en säkerhetsuppgift är
1) tillräcklig erfarenhet av att utföra säkerhetsuppgifter,
2) tillräcklig erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och av uppgifter som
ska utföras i samverkan med andra myndigheter,
3) kännedom om de rättsregler som är centrala med tanke på säkerhetsuppgifterna.
Den som leder en säkerhetsuppgift ska ha tillräcklig ledarerfarenhet och erfarenhet av
att använda maktmedel.
Huvudstaben meddelar närmare föreskrifter om behörighetskraven för den som leder en
säkerhetsuppgift.
9§
Säkerhetsmannens tjänstemärke och de uppgifter som ska finnas på det
Säkerhetsmannens tjänstemärke är ett plastkort med avrundade hörn, vilket är 85,6 millimeter långt och 54 millimeter brett. På kortet ska finnas dess nummer samt kortinnehavarens namn, födelsetid och foto.
På tjänstetemärkets framsida finns försvarsmaktens emblem samt texten ”VIRKAMERKKI – TJÄNSTEMÄRKE – BADGE” samt ett omnämnande om att innehavaren av
tjänstemärket har rätt att utföra säkerhetsuppgifter enligt lagen om försvarsmakten. På
tjänstemärkets baksida finns försvarsmaktens emblem samt texten PUOLUSTUSVOIMAT – FÖRSVARSMAKTEN”.
10 §
Förteckning över tjänstemärken
Huvudstaben för med hjälp av automatisk databehandling en förteckning över säkerhetsmännens tjänstemärken, och i den antecknas numret och överlåtelsedagen på de tjänstemärken som överlåtits till säkerhetsmännen samt namnet på innehavaren av tjänstemärket och den förvaltningsenhet där innehavaren tjänstgör.
11 §
Återkallande av godkännande som säkerhetsman och återtagande av tjänstemärke
Huvudstaben ska återkalla godkännande av en säkerhetsman och återta säkerhetsmannens tjänstemärke, om
1) innehavaren av tjänstemärket inte längre uppfyller förutsättningarna för att vara säkerhetsman,
2) innehavaren inte kan godkännas i det nivåprov som avses i 5 §, eller
3) om innehavaren inte längre utför säkerhetsuppgifter vid försvarsmakten.
Säkerhetsmannen ska omedelbart återlämna sitt tjänstemärke i situationer enligt
1 mom.
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12 §
Övervakning av användningen av maktmedel
Huvudstaben följer med säkerhetsmännens användning av maktmedel samt styr och
utvecklar deras utbildning. Över användningen av maktmedelsredskap ska utan dröjsmål
upprättas en redogörelse till säkerhetsmannens chef i enlighet med vad Huvudstaben särskilt bestämmer om detta. En redogörelse ska också upprättas, om ett skjutvapen avlossats
oavsiktligt. Över annan användning av maktmedel samt över nödvärn som avses i 23 §
2 mom. i lagen om försvarsmakten ska en redogörelse också upprättas.
Huvudstaben meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de redogörelser som avses
i 1 mom. samt om försvarsmaktens förvaltningsenheters skyldighet att till Huvudstaben
lämna in redogörelser över användningen av maktmedel och om de sammandrag och undersökningar som ska göras utgående från redogörelserna.
13 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2017.
Helsingfors den 15 maj 2017
Försvarsminister Jussi Niinistö

Regeringssekreterare Kosti Honkanen
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