
Anvisning ID-2110868 1 (3) 
Översättning  
  
28.
 

04.2020 POL-2019-65174 
 
 

POLISSTYRELSEN 
Bergsmansvägen 3, PB 1000, 02151 ESBO 
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 
Tel. +358 295 480 181, Fax +358 295 411 780 polisen.fi 

 

Giltighetstid 
1.5.2020-30.4.2025 

Författningsgrund 
Polisförvaltningslag 4 § 

Ändrar/Upphäver 
- 

Målgrupper 
Polisen 

Beslutsprocess vid förundersökning 

1  Allmänt 

Dessa anvisningar gäller beslut som fattas med stöd av 3 kap. 9 §, 10 § och 
10a, 12, 13 § samt 10 kap. 2 § i förundersökningslagen. Därför handlar 
anvisningarna om när förundersökning inte ska förrättas, när en 
förundersökning ska läggas ned, begränsas, senareläggas och avbrytas.1 
 
Enligt 2 kap. 2 § 1 mom. i förundersökningslagen leds förundersökningen 
av en undersökningsledare. Enligt 3 § i samma kapitel ska utredaren under 
undersökningsledarens ledning och tillsyn hålla förhör och vidta andra 
förundersökningsåtgärder som gäller ett misstänkt brott, verkställa de 
föreskrifter som undersökningsledaren meddelar om undersökningen av 
ärendet och utföra andra åtgärder som enligt lagen ankommer på 
utredaren. 
 
I denna anvisning avses med manuell underskrift en handskriven 
underskrift av en utskrift av ett beslut i datasystemet. Med stark elektronisk 
autentisering avses en elektronisk underskrift av en utskrift av ett beslut i 
datasystemet, som sammanställts med hjälp av ett program för 
dokumentredigering och med underskrift i datasystemet avses ett 
godkännande i datasystemet med en p-kod efter beslutsfattarens 
inloggning med tjänstekort. 
 

2  Skriftligt beslut 

Det ska enligt 11 kap. 1 § 1 mom. i förundersökningslagen fattas ett skriftligt 
beslut om att en förundersökning inte görs, att den läggs ned med stöd av 3 
kap. 9 § 1 mom. eller 10 eller 10 a § och att den avslutas utan att saken 
lämnas till åklagarens prövning. Detsamma gäller andra liknande 
förundersökningsbeslut som kan påverka en parts rättigheter, intressen eller 
skyldigheter. 
 
Enligt 11 kap. 1 § 2 mom. i förundersökningslagen ska av beslutet framgå: 
1) den myndighet som fattat beslutet och beslutstidpunkten 

 
1 Anvisningen har sammanställt utifrån RJO:s avgörande RJK/4549/2018 för att precisera 
beslutsfattningsprocessen. 
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2) parterna 
3) saken 
4) grunderna för beslutet och de bestämmelser som tillämpats 
5) innehållet i beslutet, och 
6) kontaktuppgifter om den förundersökningstjänsteman som lämnar 
ytterligare information 
 
Enligt bestämmelserna i 11 kap. 1 § i förundersökningslagen räcker det 
inte till att motiveringarna enbart införs i undersökningsanmälan, varför det 
även krävs ett skriftligt beslut. Informationssystemet för polisärenden har 
en egen mall för olika beslut. Beslutet ska ges till en part som är närvarande 
vid förundersökningen eller sändas per post till den adress som han eller 
hon har uppgett eller som förundersökningsmyndigheten annars känner till. 
 

3  Undersökningsledarens beslut 

Då beslut om förundersökning fattas, kan undersökningsledaren, utredaren 
eller någon annan av undersökningsledaren tillförordnad person inom 
polisen förbereda ärendet i informationssystemet. Den som bereder ärendet 
kan i beslutet anteckna de uppgifter som förutsätts. Varje beslut ska grunda 
sig på godtagbara skäl som antecknats i beslutet. 
 
Undersökningsledaren får inte delegera det egentliga till utredaren. 
Undersökningsledaren får med stöd av 3 kap. 3 § i förundersökningslagen 
själv bereda och besluta om ärenden som undersökningsledaren har ansvar 
för. Alternativt kan undersökningsledaren förordna utredaren av ärendet att 
bereda beslutet och föredra det för undersökningsledaren som fattar 
beslutet. Efter att undersökningsledaren har fattat beslutet kan utredaren i 
informationssystemet anteckna undersökningsledarens beslut i dennes 
namn. Undersökningsledaren ansvarar beslutets riktighet och lagenlighet 
samt för att beslutet är förenligt med de krav som avses i 11 kap. 1 § 2 mom. 
i förundersökningslagen. 
 
Utredaren får inte med undersökningsledarens p-kod avgöra ärendet i 
informationssystemet utan att undersökningsledaren har godkänt beslutet 
enligt föredragning av utredaren. Undersökningsledaren får muntligt 
meddela sitt beslut till den som registrerar beslutet. Utredaren får anteckna 
undersökningsledarens beslut i informationssystemet efter föredragning av 
ärendet jämte godkännande av beslutets innehåll. Eventuella behov av 
ändringar som framkommit efter föredragningen ska av utredaren lämnas till 
undersökningsledaren för godkännande innan ärendet avslutas i 
informationssystemet. Beslutet ska vara daterat den dag 
undersökningsledaren har fattat beslutet.  
 
Efter att föredragningen godkänts och registrerats i systemet, ska 
undersökningsledaren eller utredaren skriva ut beslutet från manualen eller 
för stark elektronisk autentisering för undersökningsledaren. Det arkiverade 
beslutet ska vara försett med undersökningsledarens manuella eller 
elektroniska underskrift. På grund av raderingsbestämmelserna i 
datasystemet Patja överförs uppgifterna inte från beslutsfattaren eller den 
som registrerat beslutet till arkivförteckningen. Beslutsfattarens uppgifter kan 
inte längre spåras för en eventuell kontroll i datasystemet efter att 
informationen raderats från den aktiva databasen. I det arkiverade beslutet 
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ska undersökningsledarens godkännande av beslutet kunna ses i form av 
en underskrift även om beslutet skulle ha registrerats i systemet av en annan 
person. 
 
Efter den manuella underskriften eller den starka elektroniska 
autentiseringen ska beslutet utan dröjsmål lämnas till parten, om ingenting 
annat föreskrivs om ärendet i fråga. Mellan underskriften i 
informationssystemet och den manuella underskriften eller den starka 
elektroniska autentiseringen får det inte bli en fördröjning på flera dygn. 
 
Till det beslut som införts i informationssystemet av den person som av 
undersökningsledaren förordnats till detta ska en mening tilläggas som 
beskriver beslutsfattandet: 
 
Beredning av ärendet namn och tjänstebeteckning har berett beslutet och 
föredragit det för undersökningsledaren namn på undersökningsledaren 
som har godkänt beslutet.  
 

4  Efterhandsprövning av förfarandets lagenlighet 

Beslutsfattandet ska i efterhand kunna konstateras, då beslutets lagenlighet 
prövas. Av beslutet ska framgå huruvida beslutet i informationssystemet har 
undertecknats av förundersökningsledaren själv som även på detta sätt 
direkt har godkänt den registrering som har gjorts av en eventuell beredare. 
Då behöver beredarens namn inte nämnas i beslutet. I det fall att beredaren 
har undertecknat beslutet i informationssystemet på undersökningsledarens 
vägnar, ska beslutsfattandet antecknas i beslutet och undersökningsledaren 
underteckna beslutet manuellt eller med stark elektronisk autentisering. I 
polisens informationssystem kan man se vem som registrerat beslutet, men 
även i det beslut som lämnas till parterna ska beslutsförfarandet kunna ses. 
 
 
Polisöverdirektör  Seppo Kolehmainen  
 
 
Polisinspektör  Anna-Riina Korteniemi 
 
 
Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Polisen den 28.04.2020 kl. 08:20. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 
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