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1  Allmänt 

Syftet med och målet för anvisningen är att förenhetliga och förtydliga 
handläggningen av efterlysningar och begäran om förundersökning som rör 
värnpliktiga. Försvarsmakten skickar en efterlysning eller begäran till 
polisen i princip som standardtext, så att de begärda åtgärderna är tydliga 
och så enkla som möjligt att genomföra. I efterlysningar anges alltid exakta 
åtgärder och vilka bestämmelser som ligger till grund för åtgärderna. 

De viktigaste åtgärderna gäller överträdelser av värnpliktslagens 
(1438/2007) 16 och 26 § (straffbestämmelse 119 §, uteblivande från 
uppbåd eller besiktning) och 95 § 2 mom. (den värnpliktiges 
upplysningsplikt) samt av strafflagens (39/1889) 45 kap. 9 och 10 § (olovlig 
frånvaro eller rymning). Efterlysningarna kan också gälla order om att 
anmäla sig hos militärmyndigheterna eller hämtning enligt 125 § i 
värnpliktslagen. 

Innan försvarsmakten gör en begäran om efterlysning strävar den efter att 
genom egna åtgärder utreda var personen i fråga håller till och på vilken 
adress och efter att kontakta personen. Om personen inte nås, skickar 
försvarsmakten en efterlysning till polisen. 

Om tidpunkten för inledande av beväringstjänst föreskrivs i 28 § i 
värnpliktslagen. Enligt den bestämmelse som trädde i kraft vid ingången av 
2022 ska beväringstjänsten inledas senast under det år den värnpliktige 
fyller 29 år. Bestämmelsen om sista möjliga datum för att inleda 
tjänstgöringen tillämpas dock endast på värnpliktiga som inleder sin 
beväringstjänst efter den 1 januari 2024. 

Försvarsmakten beaktar övergångsfasen i de efterlysningar den skickar till 
polisen. I oklara fall ska polisen kontakta den efterlysande regionalbyrån. 

2  Begäran om efterlysning 

Den efterlysande regionalbyrån eller truppförbandet skickar begäran till 
polisinrättningen på placeringsorten. Begäran om efterlysning skickas på 
ett informationssäkert sätt, antingen per e-post i Tuve-nätverket eller på 
något annat sätt som uppfyller säkerhetskraven enligt överenskommelse 
mellan regionalbyrån och polisinrättningen.1 

Ett undantag från efterlysningsförfarandet utgör de värnpliktiga som 
olovligen uteblivit från uppbådet. Efterlysningarna som gäller dem överförs 
elektroniskt från försvarsmaktens informationssystem till 
informationssystemet för polisärenden (Patja) enligt överenskommelse 
mellan polisen och försvarsmakten. 

 
1 POL-2020-69511 Föreskrift; Säker hantering av information inom polisen, bilaga 5 Godkända krypteringsmetoder för 
överföring av information. Material som är sekretessbelagt (SALPID) eller omfattas av begränsad tillgång (säkerhetsklass IV) 
får skickas okrypterat med Outlook-e-post till aktörer i säkerhetsnätverket (TUVE). Konfidentiellt (säkerhetsklass III) material 
skickas krypterat. 
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Utifrån en begäran om efterlysning görs en diverseanmälan (S-anmälan) i 
Patja-systemet under rubriken ”Handräckning till en annan myndighet” 
(ordningsnummer 1102) och med gärningspreciseringen (1811) ”För 
försvarsmakten”. Därefter görs den begärda efterlysningen i anmälan. 

Efterlysningskategorierna, som måste användas, finns som bilaga 1 till 
denna anvisning. I efterlysningen ska tid och ort för gärningen anges enligt 
begäran. I oklara fall ska medborgarskapsuppgifterna alltid kontrolleras i 
befolkningsdatasystemet, även när den eftersökta personen är föremål för 
polisiära åtgärder. 

3  Uteblivande från uppbåd eller besiktning, brott mot upplysningsplikten 

Efterlysningarna har standardtexten 

”Uteblivande från uppbåd (eller besiktning). En summarisk förundersökning 
angående orsaken till uteblivandet ombeds och, om förutsättningarna för 
ett bötesförfarande uppfylls, att ett bötesyrkande eller straffyrkande för brott 
mot 119 § i värnpliktslagen utfärdas.” 

Innan ett bötesyrkande kan utfärdas ska personen i fråga höras vid en 
summarisk förundersökning och utifrån de framkomna omständigheterna 
avgörs det huruvida gärningen uppfyller förutsättningarna för straffbarhet.  
Om det av undersökningen framgår att förutsättningarna för straffbarhet 
och bötesförfarande uppfylls, utfärdas personen ett bötesyrkande. Om 
personen misstänks för att upprepat ha försummat sin skyldighet att infinna 
sig vid uppbåd tillämpas en flexram för dagsboten. Normal dagsbot 10, 
flexram 8–25 (förhöjning med 5 dagsböter per gång inom ett år). Vid 
upprepade fall ber försvarsmakten polisen göra en förundersökning i 
saken. 

Om personen i fråga inte samtycker till ett bötesförfarande, utfärdas ett 
straffyrkande och personen förhörs. Förhöret ska säkerställa att personen 
inte behöver sökas upp på nytt för en förundersökning i samma ärende. 

Om ärendet inte är enkelt och klart görs en förundersökning och ärendet 
överlämnas sedan till åklagaren för åtalsprövning. Detta meddelas 
regionalbyrån med order att anmäla sig-blanketten och genom att återkalla 
efterlysningen (punkterna 4 och 7 i anvisningen). 

När det gäller personer som uteblir från regionalbyråns besiktningar och 
personer som brutit mot upplysningsplikten gör polisen den begärda 
summariska förundersökningen och utfärdar ett bötesyrkande, om 
förutsättningarna uppfylls. Dessutom beordras personen i fråga att anmäla 
sig hos regionalbyrån. 

Förundersökningsprotokoll om uteblivande från uppbåd, uteblivande från 
besiktning och brott mot upplysningsplikten skickas inte till 
militärmyndigheterna eftersom det inte är fråga om ett militärt  
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rättegångsärende.2 Förundersökningsprotokollen bevaras och arkiveras 
hos polisenheten (punkt 6 i anvisningen). 

4  Order att anmäla sig och hämtning 

I enlighet med efterlysningen beordras personen att anmäla sig hos 
regionalbyrån eller regionalbyråns besiktning med blanketten i bilaga 2 till 
anvisningen. Regionalbyråerna skickar information om sina besiktningar till 
polisinrättningarna. 

Om personen i fråga varken utfärdas bötesyrkande eller straffyrkande, ska 
beslutsgrunden anges på blanketten. I fältet för ytterligare information 
anges också den förundersökning som ska genomföras och eventuella 
andra åtgärder som ska vidtas. En kopia av blanketten skickas till 
regionalbyrån. Regionalbyråernas kontaktuppgifter finns i bilaga 3 och 
kommunfördelningen i bilaga 4. 

Om personen i fråga inte iakttar ordern att anmäla sig, gör regionalbyrån 
en ny begäran om efterlysning. En ny S-anmälan om den begärda 
efterlysningen förs in i Patja-systemet med de rubriceringar som beskrivs i 
punkt 2 samt den begärda efterlysningen. Efterlysningen ska avfattas med 
tillämpning av de polisiära kategorikoder som anges i försvarsmaktens 
efterlysningsblankett (bilaga 1 till anvisningen). 

I 125 § i värnpliktslagen föreskrivs om handräckning av polisen. Enligt 
bestämmelsen får på begäran av regionalbyrån en värnpliktig som utan 
laga förhinder uteblivit hämtas av polisen till uppbåd, besiktning som 
beordras av regionalbyrån eller tjänstgöring eller delges en order att 
anmäla sig hos regionalbyrån. 

Polisstyrelsen har utfärdat en anvisning om polisens operativa 
handräckningsverksamhet. I 9 kap. 1 § 3 mom. i polislagen föreskrivs om 
beslut om givande av handräckning. Om inte något annat föreskrivs i lag 
ska en polisman som hör till befälet fatta beslut om givande av 
handräckning. Handräckning till försvarsmakten är avgiftsfritt.3 

Bestämmelser om gripande av efterlysta finns i 2 kap. 3 § i polislagen 
(872/2011). En annan efterlyst än en sådan som avses i 1 mom. är skyldig 
att på uppmaning av en polisman infinna sig på en polisstation eller någon 
annan plats där åtgärder som förutsätts enligt efterlysningen kan vidtas. 
Om personen i fråga inte iakttar uppmaningen eller om det är sannolikt att 
personen försöker undgå en åtgärd som nämns i efterlysningen, har en 
polisman rätt att gripa personen för att en åtgärd som nämns i 
efterlysningen ska kunna vidtas. Om inte något annat föreskrivs i lag, är 
den efterlysta skyldig att i högst sex timmar från gripandet vara närvarande 
för dessa åtgärder. 

 
2 Militära rättegångslagen (326/1983) 2 § 
3 POL-2020-42250 Polisens operativa handräckningsverksamhet och bilagan till anvisningen Fakturering av avgiftsbelagda 
handräckningar 
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5  Uteblivna från repetitionsövningar 

Försvarsmakten skickar polisen en begäran om förundersökning i fråga om 
personer som olovligen uteblir från en repetitionsövning. Begäran skickas 
till polisinrättningen på personens bostadsort, eftersom det är mer sannolikt 
att personen påträffas där än på orten för repetitionsövningen. För en 
sådan person gör polisen en R-anmälan med brottsrubriceringen ”olovlig 
frånvaro” (ordningsnummer 1651) enligt 45 kap. 9 § eller ”rymning” (1652) 
enligt 45 kap. 10 § i strafflagen. 

Förundersökningsprotokollet upprättas elektroniskt och när 
förundersökningen är klar skickas materialet informationssäkert per e-post4 
(i enlighet med begäran) till den begärande militära myndigheten (en 
elektronisk kopia av protokollet inklusive bilagor som pdf-fil). 

Den militära myndigheten avgör om ärendet ska överlämnas till åklagaren 
för åtalsprövning 5 och meddelar sitt avgörande till undersökningsledaren 
och till den polisenhet som gjort förundersökningen och där avgörandet 
införs i Patja-systemet. Polisen har avslutat förundersökningen, men 
anmälan hålls öppen, vid behov i väntar-läge, medan den militära 
myndigheten fattar beslut. Ett brottmål överförs normalt (till 
åklagarmyndighetens Sakari-system) när det skickas för åtalsprövning. 
Den militära myndigheten skickar förundersökningsprotokollet till 
åklagaren. 

6  Bevarande av förundersökningsmaterial 

Förundersökningsmaterialet och det material som ska bevaras tillsammans 
med förundersökningsprotokollet förvaras på polisenheterna i enlighet med 
den lokala polisens arkivbildningsplan för säkerhet och utredning (TT-
AMS).6 

Förfrågningar och begäran om handlingar som gäller polisens 
förundersökningar besvaras av polisen i enlighet med lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om förundersökningar 
(805/2011). Vid behov ska kommunikationen och tillhandahållandet av 
information avtalas med den militära myndigheten, som för sin egen del 
svarar på förfrågningar. 

7  Återkallande av efterlysning 

Återkallandet av en efterlysning ska utan dröjsmål införas i Patja-systemet 
när den begärda åtgärden har vidtagits. I tilläggsuppgifterna om 

 
4 POL-2020-69511 Föreskrift; Säker behandling av information inom polisen, bilaga 5 Godkända krypteringsmetoder för 
överföring av information. Material som är sekretessbelagt (SALPID) eller omfattas av begränsad tillgång (säkerhetsklass IV) 
får skickas okrypterat med Outlook-e-post till aktörer i säkerhetsnätverket (TUVE). Konfidentiellt material (säkerhetsklass III) 
skickas krypterat. 
5 14 § i militära rättegångslagen 
6 POL-2019-24982 Den lokala polisens arkivbildningsplan för säkerhet och utredning (TT-AMS) 
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återkallandet ska den vidtagna åtgärden anges, vem eller vilka som vidtog 
åtgärden och datum för åtgärden. 

Regionalbyrån skickar alltid återkallandet av efterlysningen 
informationssäkert elektroniskt, eller enligt överenskommelse mellan 
regionalbyrån och polisinrättningen, till den polisinrättning som hade 
ombetts göra efterlysningen, även vid meddelande om att polisen har 
genomfört åtgärden. När anledningen till en efterlysning inte längre 
föreligger på grund av personens frånfälle eller ålder sänds ingen 
återkallelse. 

Efterlysningarna jämförs datatekniskt med försvarsmaktens filer två gånger 
om året. Regionalbyråerna meddelar om eventuella fel till den 
polisinrättning som matat in uppgifterna om efterlysningen. Genom detta 
förfarande säkerställs att de åtgärder som försvarsmakten begärt har 
utförts. 

8  Samarbetet inom värnpliktsområdet 

Polisinrättningarna ska utse en kontaktperson som vid behov kan sköta 
kontakterna med regionalbyråernas kontaktpersoner i värnpliktsärenden. 
Polisinrättningarna ska varje år, eller vid behov, ordna en gemensam 
sammankomst med regionalbyrån. Vid den gemensamma 
sammankomsten gås de ärenden som kräver samarbete mellan 
polisinrättningen och regionalbyrån igenom i tillräcklig omfattning och 
enheternas kontaktuppgifter uppdateras. Dessutom ska polisinrättningarna 
utse och uppdatera informationen och kontaktuppgifterna för de personer 
som ansvarar för handläggningen av efterlysningsärenden (efterlysningar 
och återkallelser) och förmedla dem till de regionalbyråerna. 

Som ställföreträdare för  
polisöverdirektören  
Polisdirektör  Sanna Heikinheimo  

Polisinspektör Kari Siivo 

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanteringssystemet. 
Polisen den 28.12.2022 kl.15:29. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen.  
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Inrikesministeriets polisavdelning 
Ålands polismyndighet 
webbplatsen Polisen.fi/Staben 
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