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1. Syftet med polisens etiska ed  
 

Syftet med polisens etiska ed (nedan ed) är att polisens yrkeskår ska 
känna till och omfatta de värderingar och goda förfaringssätt som förväntas 
av polisen i Finland. 
 
Eden svärs närmast av dem som nyligen avlagt polis (YH)-examen. Texten 
i eden ger både dem som svär eden och samhället en beskrivning av en 
god polismans egenskaper.  
 
Polisens etiska ed är inte juridiskt bindande. Med hjälp av denna vill man 
understryka det ansvar det innebär att arbeta som polisman.  
 
 

2. Målgrupp  
 

Eden svärs av alla som avlagt polis (YH)-examen. Polisyrkeshögskolan 
svarar för att alla som avlagt examen kallas till edgången inom tre år efter 
utexamineringen. Också de som avlagt examen, men inte var anställda i 
tjänsteförhållande vid tidpunkten för avläggande av ed, kan av 
Polisyrkeshögskolan kallas till edgången. 
 
Bestämmelser om arrangemangen för edgången som ordnas av 
Polisyrkeshögskolan finns i punkterna 3 och 4 nedan.  
 
Den etiska eden kan också sväras av personer som utnämns för en 
polistjänst, men som inte avlagt polis (YH)-examen. En beskrivning av 
arrangemangen för edgången finns i punkt 5 nedan. 
 
 

3. Edgång för personer som avlagt polis (YH)-examen  
 

I regel ordnar Polisyrkeshögskolan edgången i sina egna lokaler. I 
undantagsfall kan edgången ordnas på något annat ställe, till exempel i 
anknytning till ett betydande tillfälle vid polisinrättningen inom något 
område. Polisyrkeshögskolan kommer tillsammans med Polisstyrelsen och 
den lokala polisinrättningen överens om dessa arrangemang.  
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Edgången är en ceremoni med inbjudna gäster och har också 
publicitetsvärde. Förutom de som svär eden kan också deras 
familjemedlemmar, vänner och andra gäster få en inbjudan till ceremonin.  
 
Eden tas emot av polisöverdirektören som överräcker ett intyg till samtliga 
polismän som svurit eden.  
 
 

4. Kommendering till edgång och kostnader  
 

Till edgången kommenderar polisenheterna polismän som innehar en 
tjänst eller är anställda i ett tidsbegränsat tjänsteförhållande då eden svärs. 
Kommenderingen gäller den första möjliga edgången. Polismännen får en 
kallelse till denna från Polisyrkeshögskolan. Polisyrkeshögskolan ger 
närmare anvisningar om de praktiska arrangemangen.  
 
Den enhet som ger kommenderingen betalar i fråga om en polisman som 
ska svära eden resorna till edgången, eventuell inkvartering och 
dagtraktamente. Edgångsdagen jämställs med en av arbetsgivaren 
förordnad utbildningsdag.  
 
Polisyrkeshögskolan betalar kostnaderna för edgången.  
 
 

5. Edgång för personer som utnämnts för en polistjänst, men som inte avlagt 
polis (YH)-examen 

 
För en polistjänst utnämns också personer som inte avlagt polis (YH)-
examen och som således inte har svurit eller svär den etiska eden vid en 
edgång som ordnas av Polisyrkeshögskolan.   
 
Den polisenhet som gjort utnämningen kan inom ett år efter utnämningen 
ordna en edgång där andra personer än de som avlagt examen och 
utnämnts för än polistjänst svär polisens etiska ed.  I detta fall tas eden 
emot av chefen för polisenheten. 
 
Polisenheten beslutar om det anknytande programmet samt vilka gäster 
som eventuellt bjuds in till edgången.   
 
 

6. Klädsel  
 

Edgången är ett högtidligt tillfälle. Klädkoden är mörk kostym, och 
polismännen bär besöksuniform med stora utmärkelsetecken.  
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6. Edsformulär  
 
Polisens etiska ed har följande lydelse:  
 
"Jag lovar att efter bästa kunskap och förmåga alltid och under alla 
omständigheter uppför mig så att det är förenligt med polisens anseende  
 
Jag respekterar allas rättigheter och människovärde  
 
Jag använder mina polisbefogenheter på det sätt som lagstiftaren har 
avsett  
 
Jag lyder mina förmäns order och är beredd att möta de faror som är 
förknippade med polisyrket  
 
Jag är öppen och främjar försonlighet  
 
Jag är pålitlig och hjälpsam och bidrar till att stärka sammanhållningen 
inom yrkeskåren  
 
Jag är rättvis och beaktar hela arbetsgemenskapens bästa  
 
Så här vill jag tjänstgöra som polis."  
 

 
Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Polisen den 26.06.2020 kl. 11:34. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 
 
 
Polisöverdirektör  Seppo Kolehmainen   
 
 
 
Polisinspektör  Ari Alanen 
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