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1  Anvisningens syfte och mål 

Syftet med denna föreskrift är att säkerställa att den automatiska 
trafikövervakning, som sker från fasta övervakningspunkter eller från bilar 
för automatisk övervakning, genomförs på enhetligt sätt i hela riket. Denna 
föreskrift säkerställer därtill att trafikförseelser som konstaterats i den 
automatiska trafikövervakningen och andra administrativa förseelser och 
trafikbrott behandlas på likvärdigt sätt och på samma rättssäkra sätt.  
 
Denna föreskrift gäller inte för användning av polisfordonens läsanordningar 
för registerskyltar.  
 
I den automatiska trafikövervakningen tillämpas Polisstyrelsens anvisning 
om böteshandboken och påförande av straff i ett bötesförfarande enligt 
lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (POL-2019-13145, 
9.8.2019; s.k. böteshandboken).  
 
 

2  Utveckling och utvidgning av den automatiska trafikövervakningen 

Polisen, Trafikledsverket, NTM-centralerna och ITM Finland deltar i 
utvecklingen och utvidgningen av den automatiska trafikövervakningen. 
Polisstyrelsen ansvarar för egen del för den automatiska trafikövervakningen 
och utvidgningen av den automatiska övervakningen samt för 
upphandlingen av nya anordningar för automatisk övervakning. 
 
Polisen för ett samarbete med NTM-centralerna och Trafikledsverket vad 
gäller den automatiska trafikövervakningen. NTM-centralerna tar initiativ 
relaterade till trafikolyckor och andra trafiksäkerhetsrisker gentemot 
Trafikledsverket och Polisstyrelsen om inledning, ökning eller utvidgning av 
automatisk övervakning på statens landsvägar. Utifrån de vidtagna 
initiativen kommer Trafikledsverket och Polisstyrelsen överens om behovet 
av kontrollpunkter och deras antal. 
 
Polisen för ett samarbete med städerna och kommunerna vad gäller den 
automatiska trafikövervakningen. Städerna och kommunerna framför initiativ 
relaterade till trafikolyckor och trafiksäkerhetsrisker till de lokala 
polisinrättningarna om inledande, ökning eller utvidgning av automatisk 
övervakning inom en stads eller kommuns område. Utifrån de vidtagna 
initiativen överenskoms behovet av och antalet övervakningspunkter. 
 
Polisen ingår avtal med städerna och kommunerna om den automatiska 
övervakningen inom städernas och kommunernas område (POL-2016-
3734, 11.3.2016, Polisstyrelsens brev om städernas deltagande i den 
automatiska övervakningen). 
 

 
3  Styrförhållande för den automatiska trafikövervakningen 

Enligt 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om polisen (1080/2013) är chefen 
för ansvarsområdet vid Polisstyrelsen chef för alla personer tillhörande 
polispersonalen inom sitt ansvarsområde. 
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Polisens trafiksäkerhetscentral, som nedan kallas för 
Trafiksäkerhetscentralen, verkar som riksomfattande stödfunktion för den 
automatiska trafikövervakningen. 
 
Trafiksäkerhetscentralen är en riksomfattande funktion, som är placerad 
vid polisinrättningen i Helsingfors. Polisstyrelsen styr 
Trafiksäkerhetscentralens verksamhet med anvisningar, föreskrifter och 
resultatstyrning.  
 
Därtill är trafikanalysen, i vilken två analytiker jobbar, placerad vid 
Trafiksäkerhetscentralen. Trafikanalysen stöder styrningen av 
Polisstyrelsens trafiksäkerhetsarbete och planeringen och genomförandet 
av polisenheternas operativa verksamhet. 
 
För att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna har 
Polisstyrelsen inrättat ett samarbetsnätverk för polisens automatiska 
övervakning, vilket består av företrädare för Polisstyrelsen och 
polisinrättningarna (POL-2017-5789, 17.3.2017). Med nätverket förbättrar 
man samarbetet och informationsflödet mellan Polisstyrelsen och 
polisinrättningarna och utvecklar användningen av anordningar för 
automatisk trafikövervakning. 
 
Arbetsfördelningen mellan polisstyrelsen, Trafiksäkerhetscentralen och 
polisinrättningarna är den följande: 
 
 

 
 
 

4  Grunder för den automatiska trafikövervakningen 

Trafikövervakning som polisens uppgift 
 
Enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen (872/2011) är polisens primära uppgift 
att trygga rätts- och samhällsordningen, trygga den nationella säkerheten, 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga, avslöja och 
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utreda brott och föra brott till åtalsprövning. Polisen ska upprätthålla 
säkerheten i samarbete med andra myndigheter samt med 
sammanslutningar och invånarna. Polisen ska dessutom sköta det 
internationella samarbete som hör till dess uppgifter. 
 
Trafikövervakningen är ett centralt uppgiftsområde för polisen inom den 
allmänna ordningen och säkerheten. Därtill omfattar trafikövervakningen 
förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till 
åtalsprövning. Med trafikövervakningen ser polisen i vägtrafiken till att 
vägtrafiken är säker och smidig. 
 
De rättsprinciper som styr polisens verksamhet och föreskrivits i grundlagen 
(731/1999), förvaltningslagen (434/2003) och polislagen (872/2011) 
påverkar trafikövervakningen i bakgrunden. Polisen ska respektera de 
grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, och när den 
utövar sina befogenheter välja det motiverbara alternativ som bäst 
tillgodoser dessa rättigheter. En myndighet ska bemöta dem som uträttar 
ärenden hos förvaltningen jämlikt och använda sina befogenheter enbart för 
syften som är godtagbara enligt lag. Myndigheternas åtgärder ska vara 
opartiska och stå i rätt proportion till sitt syfte. Åtgärderna ska skydda 
förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen. 
 
Teknisk övervakning på vägen 
 
Automatisk trafikövervakning som ska göras på en väg enligt 2 § 1 punkten 
i vägtrafiklagen (729/2018) är teknisk övervakning enligt 181 § 2 mom. i 
vägtrafiklagen. De trafikövervakare som fastställs i 181 § 1 mom. i 
vägtrafiklagen (polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen) kan för att 
utföra vägövervakningen ta bilder av fordon i trafiken. Fotograferingen kan 
också ske automatiskt och den kan vara kontinuerlig eller återkommande. 
Fotograferingen får dock inte rikta sig mot lokaler som används för boende 
av stadigvarande karaktär. 
 
Utöver 181 § 2 mom. i vägtrafiklagen innehåller 57 § 2 mom. i 
fordonsskattelagen (1281/2003) bestämmelser om den tekniska 
övervakningen av vägar. I övervakningen av fordonsbeskattningen kan 
övervakningsmyndigheterna ta bilder av fordon i trafiken. Fotograferingen 
kan också ske automatiskt och den kan vara kontinuerlig eller 
återkommande. Fotograferingen får dock inte rikta sig mot lokaler som 
används för boende av stadigvarande karaktär.  
 
Polisen utför teknisk övervakning på vägen på flera olika sätt för att övervaka 
vägtrafiklagen och fordonsskattelagen. Vägtrafiken övervakas automatiskt 
med kameror som är placerade vid fasta övervakningspunkter 
(trafiksäkerhetskameror), på polisfordon och övervakningsanordningar som 
finns på polisens fordon (bilar för automatisk övervakning) och på andra 
mobila övervakningsanordningar.  
 
Teknisk övervakning som sker utifrån vägtrafiklagen och fordonsskattelagen 
får utföras enbart för att övervaka och avslöja ett förfarande som strider mot 
vägtrafiklagen och fordonsskattelagen. Det är inte tillåtet att skaffa 
information för ett annat ändamål.  
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Det finns bestämmelser om den övriga tekniska övervakningen på vägar och 
också annanstans i 4 kap. 1 § i polislagen. Med polislagens tekniska 
övervakning avses fortlöpande eller upprepat iakttagande eller fortlöpande 
eller upprepad avlyssning av fordon, fordonsförare, fotgängare eller 
allmänheten med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning 
av ljud eller bild.  
 
Polisen får utan förhandsmeddelande på en allmän plats eller en allmän väg 
utföra teknisk övervakning för att bevara den allmänna ordningen och 
säkerheten, förebygga brott, identifiera misstänkta för brott och bevaka 
särskilda övervakningsobjekt. 
 
Information om teknisk övervakning 
 
Den tekniska övervakning som föreskrivits i vägtrafiklagen och 
fordonsskattelagen förutsätter inte att väganvändarna informeras separat 
om övervakningen. Ett undantag till detta är den tekniska övervakning som 
föreskrivits i 4 kap. 1 § i polislagen, vilken alltid ska anmälas separat, om 
den är återkommande eller kontinuerlig.  
 
Teknisk övervakning och annan övervakning som sker med en teknisk 
anordning (allmän övervakning) vilken utförs av polisen ska informeras till 
väganvändarna alltid då det är möjligt. Med informationen säkerställs det att 
väganvändaren får information om övervakning på vägen och den anknutna 
behandlingen av personuppgifter.  
 
Vid användning av en bil för automatisk övervakning eller en annan mobil 
övervakningsanordning är det inte nödvändigt att göra en separat anmälan 
om övervakningen.  
 
Vad gäller fasta övervakningspunkter anmäls antingen automatisk 
trafikövervakning - med trafikmärke (l15), teknisk övervakning - med 
trafikmärke (l16) eller ett annat märke. Därtill finns det på polisens webbplats 
närmare uppgifter om teknisk övervakning och allmän övervakning med 
tekniska anordningar vilken utförs av polisen i vägtrafiken och om de 
registrerades rättigheter.  
 
 

5  Behandling av trafikbrottsärenden som konstaterats i den automatiska trafikövervakningen vid 
polisinrättningarna 

Trafiksäkerhetsverket avslöjar och utreder preliminärt trafikbrottsärenden 
som konstaterats i den automatiska trafikövervakningen, vilka den överför 
för behandling vid polisinrättningarna. Efter att Trafiksäkerhetscentralen gjort 
alla förfrågningar i anknytning till utredningen av förarens identitet överförs 
trafikbrottsärendet till polisinrättningen vid gärningsplatsen för 
förundersökningsåtgärder. Sådana är till exempel  
 
1. behandling av ett bötesärende enligt lagen om föreläggande av böter och 
ordningsbot (754/2010), vilken omfattar utredning av ärendet, förfrågan om 
samtycke, påförande eller tilldelning av bot och delgivning av boten,  



Föreskrift ID-20202901 6 (19) 
Översättning  
  
  
 

 
 

2. förhör som ska hållas rörande ett bötesärende eller ett annat 
trafikbrottsärende, eller  

3. behandling av trafikbrottsärenden i förundersökningen och överföring av 
ärenden till åtalsprövning. 
 
 
Behandling av bötesärenden 
 
Trafikbrottsärenden som konstaterats i den automatiska trafikövervakningen 
och lämpar sig för bötesförfarande kan behandlas antingen i 
Trafiksäkerhetscentralen eller vid behov överföras för behandling vid den 
behöriga polisinrättningen. Behandling vid Trafiksäkerhetscentralen 
förutsätter att en polis som jobbar vid Trafiksäkerhetscentralen utreder 
trafikbrottsärendet, gör en förfrågan om samtycke av den brottsmisstänkte 
och fattar ett beslut om föreläggande eller utdelning av en lämplig bot i 
ärendet.  
 
Därefter kan en bot delges antingen vid Trafiksäkerhetscentralen eller vid 
polisinrättningen på boendeorten för den bötfällde. Ett bötesärende som ska 
delges börjar inte utredas på nytt i en annan polisenhet, utan boten delges 
enbart.  
 
Om Trafiksäkerhetscentralen inte behandlar bötesärendet själv, överför det 
behandlingen av bötesärendet till polisinrättningen på boendeplatsen. 
Bötesärendet behandlas vid polisinrättningen på boendeorten, det vill säga 
att en polis från polisinrättningen utreder brottmålet i en summarisk 
förundersökning, gör en förfrågan om samtycke av den brottsmisstänkte och 
fattar därefter beslut om att förelägga eller ge en bot. Efter att ett 
bötesärende avslutats delges boten till den misstänkte.  
 
Polisinrättningen får inte göra ändringar i det fall som behandlas i 
bötesförfarandet utan att först ta kontakt med Trafiksäkerhetscentralen. 
Detta gäller dock inte för de ändringar som utreds inom en summarisk 
förundersökning enligt 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot 
och som påverkar behandlingen av ett bötesärende. 
 
Andra trafikbrottsärenden 
 
Om det handlar om misstänkt äventyrande av trafiksäkerheten, registreras 
vid Trafiksäkerhetscentralen en polisanmälan om ärendet i 
informationssystemet för polisärenden med polisdistriktskoden för 
gärningsplatsen. Allvarlig likgiltighet enligt böteshandboken kan behandlas 
också hos Trafiksäkerhetscentralen. I annat fall överför 
Trafiksäkerhetscentralen ärendet till den behöriga polisinrättningen, som i 
trafikbrottsärenden som konstaterats i den automatiska övervakningen 
utgörs av polisinrättningen på gärningsmannens boendeort.  
 
Förande av fortskaffningsmedel utan behörighet som konstaterats i den 
automatiska trafikövervakningen antecknas i registret över trafikärenden, då 
den bot som förelagts eller getts för gärningen delgetts. Anteckningen i 
registret över trafikärenden görs av den polis som delger boten.  
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En separat diverse anmälan görs i regel inte för fall som behandlats i 
trafikövervakningsprogrammet. 
 
Körförbudsbeslut 
 
Beslut om tillfälliga körförbud och körförbud vilka ska fattas utifrån 
körförbudsbrott som konstaterats i den automatiska trafikövervakningen 
behandlas vid polisinrättningen på förarens hemort. En innehavare av körrätt 
kan meddelas ett tillfälligt körförbud, om förutsättningarna för meddelande 
av körförbud är uppfyllda.  
 
Ett beslut om ett tillfälligt körförbud fattas av den polis som behandlar det 
bötesärende som gäller punkten allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten. En 
polis som meddelar ett tillfälligt körförbud för en innehavare av körrätt, gör 
en anteckning om detta i registret över trafikärenden. 
 
Beslut om körförbud och registeranteckningar som ska göras om dessa i 
registret över trafikärenden görs av polisinrättningen på boendeorten för 
föraren av det fordon som använts i trafikbrottet. Polisinrättningarna 
ansvarar för att personalen är tillräcklig för dessa uppgifter och att de 
delgivningar av böter vilka inkommer till polisinrättningen kan genomföras 
inom högst 3 månader. 
 
Polisstyrelsens anvisning om behandlingen av brottsbaserade 
körförbudsärenden (POL-2019-10957) har getts om behandlingen av 
körförbundsärenden och förvaltningsbeslut om körförbud. 
 
 

6  Förfarandet för att påföra en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse 

6.1  Tillämpningsområde 

Enligt 160 § i vägtrafiklagen får en avgift för trafikförseelse påföras som 
påföljd för trafikförseelser som föreskrivs i vägtrafiklagen. En avgift för 
trafikförseelse är ett förvaltningsärende, på vars behandling vägtrafiklagen, 
men också förvaltningslagen tillämpas. 
 
I 161 § i vägtrafiklagen finns det bestämmelser om påförande av en 
fordonsspecifik avgift för trafikförseelse. Enligt bestämmelsen får en avgift 
för trafikförseelse påföras som en påföljd för en trafikförseelse som begåtts 
med ett motordrivet fordon, vilken upptäckts i den automatiska 
trafikövervakningen eller på annat sätt utan att stanna fordonet, vilken gäller: 
 
1. underlåtelse att använda personlig skyddsanordning, 
2. körning mot rött trafikljus, 
3. underlåtelse att iaktta vägmärke som anger förkörsrätt, väjningsplikt, 
förbud, begränsning eller påbud eller underlåtelse att iaktta ett regelmärke, 
4. underlåtelse att iaktta de fordonsspecifika hastighetsbegränsningarna, 
5. underlåtelse att iaktta förbudet mot störande eller onödig körning, eller 
6. underlåtelse att iaktta förbudet mot användning av 
kommunikationsutrustning. 
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En förutsättning för att en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse ska kunna 
påföras är att den som begått förseelsen har fotograferats eller registrerats 
med ett motsvarande tekniskt system på så sätt att personen kan 
identifieras. 
 
En fordonsspecifik avgift för trafikförseelse är inte en administrativ 
avgiftspåföljd som är fristående från avgiften för trafikförseelse. En 
fordonsspecifik avgift för trafikförseelse är ett eget förfarande som 
föreskrivits för den automatiska trafikövervakningen och annan teknisk 
trafikövervakning, vars grund utgörs av de grundläggande förutsättningarna 
för påförande av en avgift för trafikförseelse. Skillnaderna mellan den 
fordonsspecifika avgiften för trafikförseelse och förfarandet med en avgift för 
trafikförseelse framgår i förfarandet för påförande och tillämpningen av 
förmodan om innehavaransvar. 
 
Den som är registrerad som fordonets ägare, innehavare eller tillfälliga 
användare eller den som ansvarar för användningen av en bil ansvarar för 
en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse vilken påförts till följd av en 
trafikförseelse. Detta kallas förmodan om innehavaransvar, som är en 
förmodan av lagstiftaren och som grundar sig på rättssystemet rörande 
föraren av ett fordon som använts i en förseelse. Ett motordrivet fordon 
framförs i typfallet av den ägare, innehavare, tillfälliga användare eller 
användningsansvarige av fordonet vilken framgår av registret. 
 
En fordonsspecifik avgift för trafikförseelse kan påföras enligt förmodan om 
innehavaransvar enbart för förare av motordrivna fordon. En fordonsspecifik 
avgift för trafikförseelse kan inte påföras för en passagerare i ett motordrivet 
fordon, eftersom förmodan om innehavaransvar gäller enbart för 
fordonsförare. Trafikförseelser som begåtts av andra än förare behandlas 
med en avgift för trafikförseelse av grundform. 
 
 

6.2  Utredning av det förvaltningsärende som ligger till grund för en fordonsspecifik avgift för 
trafikförseelse 

En trafikförseelse som behandlas med en fordonsspecifik avgift för 
trafikförseelse konstateras i den automatiska trafikövervakningen. En 
trafikförseelse (ett förvaltningsärende) anhängiggörs hos 
Trafiksäkerhetscentralen, då en övervakningsanordning konstaterat en 
förseelse.  
 
Ett förvaltningsärende ska behandlas utan ogrundat dröjsmål efter att 
ärendet anhängiggjorts. En huvudsaklig förutsättning för påförande av en 
fordonsspecifik avgift för trafikförseelse är att förvaltningsärendet behandlas 
inom 30 dagar från det att trafikförseelsen konstaterades. Om behandlingen 
av ärendet varar längre än så, överförs inte ärendet till förfarandet för en 
avgift för trafikförseelse av grundform, men delgivningen av 
förvaltningsbeslutet ska göras personligen eller bevisligen på annat sätt. 
 
Ett beslut om påförande av en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse kan 
göras utan att ge parten tillfälle att ge en utredning. Enligt 161 § 3 mom. i 
vägtrafiklagen ska en part ges tillfälle att lämna en utredning enbart om det 
är nödvändigt av en särskild orsak innan en fordonsspecifik avgift för 
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trafikförseelse påförs. Det kan anses att en särskild orsak är ett 
väderleksförhållande som påverkat en övervakningsanordning eller en 
annan funktionsstörning vilket eller vilken delges till 
Trafiksäkerhetscentralen. 
 
Tillfälle att bli hörd ska ges skriftligen. En begäran om utredning sänds till 
en part som en vanlig delgivning. En utsatt tid som är tillräcklig sett till 
ärendets art fastställs för inlämnandet av utredningen. I 
förvaltningsärenden av ringa karaktär ses sju dagar som en sådan tid. I 
hörandetiden inräknas inte de tider som anknyter till delgivningen av 
begäran om utredning. 
 
I behandlingen av förvaltningsärendet utreds inte subjektiva egenskaper 
(vårdslöshet, uppsåt eller möjligheten att förfara på annat sätt) hos föraren 
av ett motordrivet fordon som använts i en förseelse. En fordonsspecifik 
avgift för trafikförseelse påförs utifrån objektiva omständigheter, som utgörs 
av den rättsfakta, som bildar den trafikförseelse som är föremål för 
behandling.  
 
Trots att förutsättningen för påförande av en fordonsspecifik avgift för 
trafikförseelse anses vara att föraren kan identifieras utifrån en bild som en 
övervakningsanordning tagit, identifieras inte föraren separat i samband 
med utredningen av en trafikförseelse. Bilden behandlas inte heller i övrigt 
under tiden för utredning, eftersom påförandet av en avgift för trafikförseelse 
grundar sig på innehavaransvaret. Detta gäller dock inte för gallringen av 
bilder som sker innan ärendet inletts, i vilken oklara och felaktiga bilder 
avlägsnas. 
 
Beslutet om påförande av en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse 
(förvaltningsbeslut) görs då åtgärder som anknyter till behandlingen av ett 
förvaltningsärende vidtagits efter behandlingen av förvaltningsärendet och 
ärendet inte är förknippat med särskilda orsaker som förutsatt hörande av 
parten. Beslutet om påförande av en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse 
görs av den tjänsteman vars uppgifter omfattar att fatta beslut hos 
Trafiksäkerhetscentralen. Efter ett förvaltningsbeslut delges beslutet till en 
part som vanlig delgivning. 
 
En trafikförseelse som ligger till grund för en fordonsspecifik avgift för 
trafikförseelse kan inkomma för att utredas av Trafiksäkerhetscentralen efter 
en begäran om omprövning av ett förvaltningsbeslut. I så fall ska identiteten 
på den person som gjort sig skyldig till en förseelse utredas, då 
bestämmelserna om polisundersökning i 6 kap. i polislagen kan tillämpas. 
 
 

6.3  Delgivning av en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse 

Efter att ett beslut om en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse fattats, 
delges den fordonsspecifika avgiften för trafikförseelsen. Delgivningen görs 
som en vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen enligt förmodan om 
innehavaransvar. 
 
Beslutet om en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse sänds utan dröjsmål 
och senast inom 30 dagar från det att förseelsen ägt rum. En vanlig 
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delgivning görs per post till adressen för ägaren, innehavaren eller en tillfällig 
användare av ett fordon, vilken framgår av registret över trafikärenden eller 
ett annat register. En part anses ha fått information om ärendet på den 
sjunde dagen efter att brevet sänts, såvida inte annat visas.  
 
Delgivningen av en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse kan också göras 
som en vanlig elektronisk delgivning. Enligt 19 § i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) kan en handling 
delges en part som ett elektroniskt meddelande med ett samtycke av den 
som saken gäller. En handling anses ha delgetts på den tredje dagen efter 
att meddelandet sänts, såvida inte annat visas. Det är möjligt att använda till 
exempel e-tjänsten Suomi.fi för elektronisk delgivning. 
 
Ett förvaltningsbeslut om en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse kan 
delges som en vanlig delgivning enbart om den kan göras inom 30 dagar 
från det att trafikförseelsen begåtts. Om ett beslut inte kan delges inom 
denna tid, ska beslutet delges bevisligen i enlighet med 60 § i 
förvaltningslagen. En bevislig delgivning kan göras också elektroniskt på det 
sätt som föreskrivs i 18 § i lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet. 
 
 

6.4  Begäran om omprövning av ett beslut om en avgift för trafikförseelse och behandling av begäran 

Det är inte möjligt att överklaga ett beslut om avgift för trafikförseelse, men 
det är möjligt att begära omprövning av beslutet enligt bestämmelserna i 
förvaltningslagen. En begäran om omprövning ska göras skriftligen inom 30 
dagar från delfåendet av beslutet.  
 
Om begäran om omprövning inte lämnats in inom den utsatta tiden, avvisas 
begäran. Ett beslut görs alltid om avvisning (beslut om avvisning eller 
avvisningsbeslut). Ett beslut om att avvisa en begäran görs också då ärendet 
inte kan tas upp för prövning på grund av att övriga förutsättningar inte är 
uppfyllda. Sådana förutsättningar är:  
 
1. partsställningen (är den som framfört en begäran om omprövning en part 
eller dennes ombud),  
2. formen på begäran (har begäran gjorts skriftligen),  
3. innehållet i begäran (är innehållet i begäran sådant att myndigheten kan 
ta upp den för prövning, en begäran om komplettering ska göras om begäran 
är bristfällig), och 
4. begäran till den behöriga myndigheten (begäran om omprövning som 
gäller en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse undersöks av 
Trafiksäkerhetscentralen; om begäran framförs till en annan polisinrättning, 
har begäran i så fall gjorts till rätt myndighet, men polisinrättningen ska 
överföra ärendet internt för behandling av Trafiksäkerhetscentralen). 
 
En begäran om omprövning som gäller ett beslut om en fordonsspecifik 
avgift för trafikförseelse överlämnas skriftligen till Trafiksäkerhetscentralen. I 
en begäran om omprövning ska man meddela det beslut som man vill 
ompröva, och hurudan omprövning som begärs och utifrån vilka grunder 
sådan begärs. Om en handling som överlämnats till en myndighet är 
bristfällig, ska myndigheten uppmanas att inom den utsatta tiden 
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komplettera handlingen, såvida det inte är nödvändigt för att avgöra ärendet. 
Avsändaren av handlingen ska underrättas om hur handlingen ska 
kompletteras. 
 
En begäran om omprövning som gäller en fordonsspecifik avgift för 
trafikförseelse kan därtill gälla de ansvarsfrågor, som omfattas av 
föreskrifterna i 176 § 1 mom. i vägtrafiklagen. Fordonets i registret 
antecknade ägare, innehavare eller tillfälliga användare är fri från ansvar, 
om han eller hon gör sannolikt att han eller hon inte har begått 
trafikförseelsen eller att det inte har funnits förutsättningar för att påföra 
avgiften. Den som ansvarar för användningen av en bil är fri från ansvar om 
personen meddelar vem som använde det motordrivna fordonet vid 
tidpunkten för förseelsen eller om personen meddelar att fordonet blivit stulet 
eller dess registerskylt blivit stulen. 
 
Begäran om omprövning ska behandlas i brådskande ordning. En begäran 
om korrigering prövas i en omfattning enligt de krav och påståenden som 
framförts i den. I ett beslut som gäller begäran om omprövning ska ett 
motiverat avgörande meddelas gällande de krav som läggs fram i begäran. 
I samband med behandlingen av en begäran om omprövning kan 
Trafiksäkerhetscentralen utan separat krav också fatta ett beslut om rättelse 
av ett fel enligt föreskrifterna i 50–53 § i förvaltningslagen. 
 
En part som gjort en begäran om omprövning enligt 34 § 1 mom. i 
förvaltningslagen ska ges tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och ge sin 
förklaring med anledning av sådana yrkanden som kan inverka på hur 
ärendet kommer att avgöras. Tillfälle att höras ska ges för alla utredningar 
som en myndighet skaffar för att avgöra en begäran om omprövning och inte 
varit kända av parterna.  
 
Om en begäran om omprövning avgörs utifrån begäran om omprövning och 
det beslut om en avgift för trafikförseelse vilken begäran gäller, är det inte 
nödvändigt att ge en part tillfälle att bli hörd. I så fall ska det dock separat 
bedömas om partens rättsskydd förutsätter att parten ges tillfälle att lämna 
in en utredning. 
 
Begäran om omprövning av beslut om en avgift för trafikförseelse bereds 
och avgörs av den tjänsteman hos Trafiksäkerhetscentralen vars uppgifter 
omfattar behandling av begäran om omprövning. Trafiksäkerhetscentralens 
direktör eller en person som denne förordnat avgör dock begäran om 
omprövning som inte är enkla och tydliga.  
 
Trafiksäkerhetscentralens direktör eller ersättare avgör en begäran om 
omprövning vars avgörande han eller hon ansvarar för utifrån en beredning. 
Ärendet bereds av den tjänsteman hos Trafiksäkerhetscentralen vars 
uppgifter omfattar beredning av begäran om omprövning. 
 
Efter att ha övertagit prövningen av en begäran om omprövning, kan 
myndigheten ändra ett förvaltningsbeslut, häva beslutet eller avvisa begäran 
om omprövning. Trafiksäkerhetscentralen kan utifrån en begäran om 
omprövning som den mottagit: 
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1. förkasta begäran om omprövning och fastställa det beslut om avgift för 
trafikförseelse vilket utgör grunden för den, 
2. bifalla begäran om omprövning och avlägsna beslutet om avgift för 
trafikförseelse, 
3. bifalla begäran om omprövning och ändra beslutet om avgift för 
trafikförseelse antingen helt eller partiellt, eller 
4. godkänna en begäran om omprövning och ändra en avgift för 
trafikförseelse till en anmärkning.  
 
Ett beslut om en begäran om omprövning delges till en part antingen som en 
vanlig eller som en bevislig delgivning. Delgivningssättet beror på innehållet 
i beslutet om begäran om omprövning. Ett beslut om en begäran om 
omprövning delges som en vanlig delgivning, om inte en ny förpliktelse som 
avviker från den ursprungliga beslutet meddelats i beslutet. 
Beslutsindelningen ovan redogör för att: 
 
1. ett beslut om begäran om omprövning, med vilket begäran om 
omprövning förkastats, delges som vanlig delgivning; 
2. ett beslut om en begäran om omprövning, med vilket begäran om 
omprövning godkänns och beslutet om avgift för trafikförseelse undanröjs, 
delges som en vanlig delgivning; 
3. ett beslut om en begäran om omprövning, med vilket begäran om 
omprövning godkänns och beslutet om en avgift för trafikförseelse ändras 
och skyldigheten i beslutet inte ändras till en strängare skyldighet, delges 
som en vanlig delgivning; 
4. ett beslut om en begäran om omprövning, med vilket en begäran om 
omprövning godkänns och ett beslut om en avgift för trafikförseelse ändras 
och man med beslutet meddelar en helt ny skyldighet, delges som bevislig 
delgivning; 
5. ett beslut om en begäran om omprövning, med vilket begäran om 
omprövning godkänns och beslutet om en avgift för trafikförseelse ändras till 
en anmärkning, delges som en vanlig delgivning. 
 
Det är möjligt att söka ändring i ett beslut om en begäran om omprövning 
genom att överklaga beslutet hos den behöriga domstolen, som är den 
förvaltningsdomstol som fastställs enligt 10 § i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). Ändring i ett beslut av 
förvaltningsdomstolen kan sökas genom att överklaga enbart om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
 
Förvaltningsdomstolen begär en utredning och ett utlåtande rörande 
klagomål som den mottagit. Trafiksäkerhetscentralen ska på begäran av 
förvaltningsdomstolen ge ett referat över ärendet, besvara yrkanden och 
motiveringar till dessa av rättegångsparterna och avge yttranden om 
framlagda utredningar. Trafiksäkerhetscentralen ska på begäran av 
förvaltningsdomstolen överlämna de handlingar som legat till grund för 
beslutet och andra nödvändiga utredningar.  
 
Utlåtandet till förvaltningsdomstolen ska ges inom den utsatta tiden. Det som 
refererats här om avgivande av utlåtanden till förvaltningsdomstolen gäller 
också för avgivande av utlåtanden till högsta förvaltningsdomstolen. 
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Utlåtanden av Trafiksäkerhetscentralen ges av Trafiksäkerhetscentralens 
direktör eller en person som han eller hon förordnat. Utlåtanden ges utifrån 
beredning. Ett utlåtande bereds av en tjänsteman hos 
Trafiksäkerhetscentralen vars uppgifter omfattar beredning av utlåtanden.  
 
Enligt 7 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får en 
myndighet söka ändring genom att överklaga, om överklagan är nödvändigt 
på grund av ett allmänt intresse som övervakas av en myndighet. Vad gäller 
avgifter för trafikförseelser blir rätten att överklaga för en myndighet aktuell 
vad gäller beslut som fattats av förvaltningsdomstolen och som är viktiga 
med tanke på polisverksamheten och trafikövervakningen och betydelsefulla 
med tanke på förtydligandet av tolkningen av lagen. 
Trafiksäkerhetscentralen kan ansöka om besvärstillstånd hos högsta 
förvaltningsdomstolen. Innan rätten att överklaga utövas ska en diskussion 
föras om detta med Polisstyrelsen, som kan fatta ett annat beslut om 
utövandet av rätten att överklaga.  
 
 

6.5  Återställande av försutten tid 

Det finns bestämmelser om återställande av försutten tid i anknytning till en 
avgift för trafikförseelse i 114–116 § i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. Högsta förvaltningsdomstolen kan återställa en 
försutten tid till den som på grund av ett lagligt hinder eller ett annat mycket 
vägande skäl inte kunna anhängiggöra en begäran om omprövning eller 
söka ändring i ett beslut inom den utsatta tiden. Lagligt hinder har förelegat 
för den som på grund av sjukdom eller avbrott i den allmänna trafiken eller 
ett annat därmed jämförbart skäl inte kunna iaktta den utsatta tid som 
förvaltningsdomstolen fastställt. Domstolen ska utan dröjsmål underrättas 
om ett lagligt hinder och att det upphört. 
 
En ansökan om återställande av försutten tid ska göras hos högsta 
förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från det att det lagliga hindret upphört. 
I ansökan ska man meddela vilken utsatt tid ansökan gäller och lägga fram 
en utredning över den grund utifrån vilken återställande ansöks. De 
handlingar som ligger till grund för ansökan ska fogas till en ansökan som 
gäller utsatta tider för en avgift för trafikförseelse. Dessa utgörs av beslutet 
om avgift för trafikförseelse och de handlingar som anknyter till 
verkställigheten.  
 
Om ansökan grundar sig på en annan väldigt tung orsak, ska en ny utsatt tid 
ansökas inom ett år från det att den utsatta tiden utgått. En försutten tid kan 
utifrån synnerligen vägande skäl återställas utifrån en ansökan som gjorts 
senare. 
 
En återställd försutten tid börjar löpa från det att beslutet om denna tid 
delgetts. Beslut av högsta förvaltningsdomstolen om återställande av 
försutten tid överlämnas till polisens Trafiksäkerhetscentral. 
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6.6  Skriftlig anmärkning och avstående från påförande av en avgift utifrån uppenbar orimlighet 

Vid en ringa trafikförseelse ges i stället för en avgift för trafikförseelse en 
skriftlig anmärkning.  En skriftlig anmärkning används inte då ett beslut om 
en fordonsspecifik avgift för trafikförseelse fattas, eftersom ringa 
trafikförseelser beaktats i gränserna för att ingripa i den automatiska 
trafikövervakningen.  
 
En skriftlig anmärkning används i förfarandet med begäran om omprövning, 
om det i utredningen av begäran om omprövning framkommer att 
trafikförseelsen varit ringa. Ett  beslut om en begäran om omprövning, med 
vilket begäran godkänts och beslutet om en avgift för trafikförseelse ändrats 
till en anmärkning för parten, delges som en vanlig delgivning. 
 
Enligt 160 § 5 mom. i vägtrafiklagen är det möjligt att avstå från en avgift 
om förseelsen beror på en ursäktlig ouppmärksamhet eller tanklöshet eller 
om bestämmandet av påföljden av någon annan orsak är uppenbart 
oskäligt. 
 
 

6.7  Bötesförfarande i brott som upptäckts i den automatiska övervakningen och inte hör till 
tillämpningsområdet för en avgift för trafikförseelse 

I den automatiska övervakningen upptäcks ett stort antal ärenden som inte 
är förvaltningsärenden och följaktligen inte hör till tillämpningsområdet för 
avgiften för trafikförseelse. Sådana trafikbrott behandlas i 
behandlingssystemet för brottmål och i bötesförfarandet, om 
förutsättningarna för bötesförfarandet är uppfyllda. Föreläggande och 
utdelning i bötesärenden som ska behandlas i bötesförfarandet görs enligt 2 
kap. i lagen om bötesförfarande. 
 
Trafiksäkerhetscentralen registrerar för dessa en lämplig bot 
(bötesföreläggande eller böteskrav) i LVS-systemet för behandlingen av 
ärendet, varefter bötesärenden behandlas vid polisinrättningarnas 
serviceställen. I detta samband ska man beakta inverkan av samtycket på 
slutresultatet för bötesslaget, om samtycket av den brottsmisstänkte inte 
utretts vid Trafiksäkerhetscentralen. En bot kan inte föreläggas eller utdelas 
innan den misstänkte gett samtycke till bötesförfarandet. 
 
Hos polisinrättningen antecknas den tjänsteman till vilken den misstänkte 
ger samtycke till bötesförfarande som den person som förelagt boten. Enligt 
4 § 2 mom. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot ges ett 
samtycke till den tjänsteman som utfärdar bötesyrkandet, 
bötesföreläggandet, ordningsbotsföreläggandet eller straffyrkandet, vilken i 
praktiken är den polis som vidtar förundersökningsåtgärder. I så fall 
antecknas den polis som gör förfrågan om samtycke hos polisinrättningen 
som den person som förelagt boten. Denne delger oftast också boten. 
 
Det är inte möjligt att anteckna en polis hos Trafiksäkerhetscentralen som 
den person som förelagt boten, såvida inte en förfrågan om samtycke gjorts 
av den bötfällde innan ärendet sändes till polisinrättningen. Om en misstänkt 
gett samtycke till en polis hos Trafiksäkerhetscentralen och ärendet sänds 
för att delges till polisinrättningen på den misstänktes boendeort, ska 
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Trafiksäkerhetscentralen se till att polisinrättningen får information om att 
samtycke getts, så att samtycke inte tillfrågas av den misstänkte på nytt i 
samband med delgivningen.  
 
Efter att samtycke fåtts föreläggs det bötesföreläggande som ska föreläggas 
för trafikförseelsen och den misstänkte kan inte längre återkalla sitt 
samtycke vid delgivningstidpunkten. På motsvarande sätt ges ett 
bötesyrkande som ska ges för en trafikförseelse då samtycke fåtts och 
beslutet om att ge boten fattats. Också i så fall delges enbart bötesyrkandet 
och den bötfällde har rätt att i ärendet till åklagaren överlämna en utredning 
för åklagarens beslutsfattande.  
 
 

7  Användning av redskap för automatisk trafikövervakning och kontroller 

Polisstyrelsen ansvarar för upphandlingen av anordningar för automatisk 
trafikövervakning och de utgör anläggningstillgångar för Polisstyrelsen. 
Polisinrättningarna ansvarar för att automatisk trafikövervakning utförs 
effektivt i samarbete med Trafiksäkerhetscentralen med beaktande av de 
mål, den effektivitet och det genomslag som fastställts för polisens 
verksamhet. 
 
Polisens bilar för automatisk övervakning används i huvudsak av poliser. 
Också andra personer i polisens tjänst kan använda bilar för automatisk 
övervakning och andra automatiska trafikövervakningsanordningar. 
Polisinrättningen fattar beslut om användning av annan polispersonal, med 
särskild hänsyn till arbetssäkerhetssynvinklar. Byten av 
övervakningsanordningar i anknytning till fasta övervakningspunkter, 
filöverföringar och andra tekniska åtgärder kan göras också av andra än 
poliser.   
 
I anslutning till en bil för automatisk övervakning används i mån av möjlighet 
skyltar om övervakningen för att öka synligheten för trafikövervakningen och 
effektivisera övervakningen. 
 
Mätanordningarna inom den automatiska övervakningen inspekteras med 
tre års mellanrum. Anteckningar om inspektionerna görs centraliserat i 
anordningsregistret och inspektionsintygen förvaras hos 
Trafiksäkerhetscentralen. 
 

8  Trafiksäkerhetscentralens och polisinrättningarnas uppgifter 

Trafiksäkerhetscentralens uppgifter:  

 Behandlar och lagrar material som producerats inom ramen för den 
automatiska trafikövervakningen och utför nödvändig summarisk 
förundersökning eller om ärendet så kräver sänder material vidare till 
den behöriga polisinrättningen för egentlig förundersökning (t.ex. 
grovt äventyrande av trafiksäkerheten). 

 Upprättar nödvändiga dokument med anledning av avslöjade 
trafikärenden (avgift för trafikförseelse och böter) och överlämnar 
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dem vid behov för vidare behandling eller för delgivning till 
polisinrättningarna. 

 Hämtar uppgifter om förare av fordon från områden utanför EU från 
Gränsbevakningsväsendets Politark-program och gör Topi-
efterlysningar och överför fall till Gränsbevakningsväsendet. 

 Utför förfrågningar gällande fordon registrerade inom EU och sänder 
påföljderna till det berörda landet. 

 Bedömer arten och allvaret på avslöjade brott och gör nödvändiga 
anmälningar för eventuella administrativa juridiska beslut. 

 Gör för egen del nödvändiga inmatningar i informationssystemet för 
polisärenden (PATJA/Vitja) och i övriga informationssystem som 
polisen använder. 

 Producerar trafikanalystjänster för Polisstyrelsen och 
polisinrättningarna. 

 Ordnar i samarbete med polisinrättningarna ärenden relaterade till 
överföring av övervakningsanordningar och uppackning av bildfiler 
och ser till att användningen av anordningarna är ändamålsenlig. 

 Administrerar och genomför i samarbete med övriga polisinrättningar 
den riksomfattande bildströmmen (antalet bilder) enligt 
Polisstyrelsens anvisningar. 

 Rapporterar utfallet till Polisstyrelsen på ett sätt som överenskommits 
separat. 

 Handleder, utbildar, samordnar och harmoniserar den automatiska 
trafikövervakningen tillsammans med polisinrättningarna på det sätt 
som överenskommits med Polisstyrelsen. 

 För ett samarbete på det sätt som överenskommits med 
Polisstyrelsen med väghållare och andra samarbetsaktörer för att 
förbättra trafiksäkerheten. 

 Deltar tillsammans med Polisstyrelsen, polisinrättningarna och 
väghållaren i planeringen och beredningen av nya automatiska 
trafikövervakningsperioder. 

 Registrerar periodiska inspektioner av anordningar för den 
automatiska övervakningen, inspektioner av övervakningspunkter 
och anordnings- och andra reparationer i Pauli-registren. 

 Skapar nya övervakningspunkter i Jeeves-
verksamhetsstyrningssystemet och anmäler dem till Liike-, LVS- och 
Polstat-systemen. 
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 Fungerar som polisens riksomfattande koordineringspunkt i 
ärenden relaterade till underhållet av punkter för automatisk 
övervakning.  

 Fungerar som polisens företrädare i underhållsverksamheten för 
ITM Finland och de övervakningspunkter som städerna byggt.  

Polisinrättningarnas uppgifter: 

 Sköter överföringar av övervakningsanordningar och användningen 
av övervakningsbilar. 

 Utser en ansvarsperson i ärenden relaterade till användningen av 
utrustningen för den automatiska trafikövervakningen. 

 Sköter överföringen av bildmaterialet från bilar för automatisk 
övervakning till projektmapparna för den automatiska övervakningen 
enligt Trafiksäkerhetscentralens anvisningar. 

 Deltar tillsammans med Polisstyrelsen, Trafiksäkerhetscentralen och 
väghållaren i planeringen och beredningen av nya automatiska 
trafikövervakningsperioder. 

 Sköter om underhållet av fasta och mobila övervakningsanordningar 
och anmäler behov av service eller underhåll av 
övervakningspunkter till ägaren av övervakningspunkten (ITM 
Finland). 

 Sköter delgivningen av material som den automatiska 
trafikövervakning som hör till polisinrättningen producerat om 
delgivningen och undersökningar som ska göras utanför Liike- och 
LVS-systemen. Polisinrättningen ska utse ansvarspersoner för 
delgivningar och förundersökningsrelaterade ärenden. 

 Sörjer för behandlingen av administrativa körrättsbeslut utifrån det 
material som den automatiska trafikövervakningen producerat. 

 Gör för egen del nödvändiga inmatningar i informationssystemet för 
polisärenden (PATJA) och i övriga informationssystem som polisen 
använder. 

 Sköter styrningen av larm från fasta övervakningspunkter. 
 
 

9  Användningen av det anordnings- och övervakningshändelseregister (Pauli) som används i den 
automatiska trafikövervakningen 

9.1  Övervakningspunkter och användning 

Övervakningsperioder och -punkter namnges enligt 
Trafiksäkerhetscentralens anvisningar. Inmatningen av såväl fasta 
standardövervakningspunkter som standardövervakningspunkter för bilar 
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för automatisk övervakning i Pauli-registret, LVS-systemet och Polstat-
systemet görs centraliserat. 
 
Händelser relaterade till verksamheten och inspektioner vid en 
övervakningspunkt ska utan 
dröjsmål uppdateras till Pauli-registret. 
 
Trafiksäkerhetscentralen ansvarar för utbildningen av den 
polisinrättningsspecifika administratören av Pauli-registret. 
Polisinrättningarnas administratörer utbildar övriga personer som behövs i 
deras områden. 
 
 

9.2  Övervakningsanordningar 

Nya övervakningsanordningar namnges och läggs till i Pauli-registret 
centraliserat vid Trafiksäkerhetscentralen. Polisinrättningens användare 
uppdaterar utan dröjsmål fel relaterade till anordningarna och 
servicehändelser i registret. 
 
 

9.3  Övervakningshändelser 

Övervakningshändelsen ska antecknas i Pauli-registret utan dröjsmål. I 
uppgifterna om en övervakningshändelse ska man anteckna den använda 
LVS-koden för övervakningspunkten, den använda 
övervakningsanordningen och start- och sluttiden för 
övervakningshändelsen. 
 
Den exakta övervakningsplatsen ska antecknas för övervakningshändelser 
vid mobila övervakningspunkter. 
 
En polisenhet som utför övervakning ska ha tillgång till bärbara datorer 
utrustade med en fjärranslutning, med vilka det är möjligt att uppdatera 
övervakningshändelser i realtid till Pauli-registret såväl från mobila som från 
fasta övervakningspunkter. 
 
När en övervakningshändelse inleds uppdateras den gällande 
hastighetsbegränsningen för händelsen och trafikvolymen under 
övervakningen då övervakningen upphör. 
 
 

10  Information och informationsansvar 

Polisens trafikinformation är aktiv och den främjar trafiksäkerheten. I 
informationen ska man beakta sakligheten och undvika motsättningar och 
följa instruktionerna om polisens kommunikation. 
Bilder från den automatiska övervakningen används inte i informationen, 
såvida det inte finns särskilda undersökningsmässiga orsaker till detta. 
 
Polisstyrelsen informerar om strategiska riktlinjer relaterade till den 
automatiska övervakningen och de ärenden relaterade till den automatiska 
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övervakningen vars inverkan sträcker sig över polisinrättningsgränserna, 
såvida inte annat överenskoms separat med polisinrättningarna.  
 
Polisstyrelsen informerar också om införande av nya perioder av automatisk 
övervakning, såvida detta inte överenskoms separat med 
Trafiksäkerhetscentralen eller polisinrättningen.  
 
Trafiksäkerhetscentralen, som verkar under ledning av Polisstyrelsen, ger 
information om sin verksamhet på ett systematiskt och 
trafiksäkerhetsorienterat sätt enligt överenskommelserna med 
Polisstyrelsen.  
 
Polisinrättningarna informerar om ärenden relaterade till den automatiska 
övervakningen i det egna området och beaktar genomförandet av den 
automatiska övervakningen och resultaten som en del av förbättringen av 
trafiksäkerheten. Polisstyrelsen stöder polisinrättningarnas information med 
trafikanalys genom att producera nödvändig statistik och information.  
 
 
Polisöverdirektör  Seppo Kolehmainen  
 
 
 
Polisinspektör  Heikki Ihalainen 
 
 
Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Polisen den 26.05.2020 kl. 09:50. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 
 
 

Bilagor 

Sändlista Polisinrättningarna 
Centralkriminalpolisen 
Polisyrkeshögskolan 
Polisstyrelsens enheter 

För kännedom Ålands polismyndighet 
Sinetti-handböckerna/Staben 
Inrikesministeriets polisavdelning 
Riksåklagarens byrå 
Staben för Gränsbevakningsväsendet 

POLISSTYRELSEN 
Stinsgatan 14, PB 22, 00521 HELSINGFORS 
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi 

 

Tel. +358 295 480 181, Fax +358 295 411 780 
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