
Ansökan om att utse  
ordningsvakter som ska bistå  
polisen eller gränsbevakningsväsendet 

1 (2) 

Poliisi 
Poliisi-Muut-02  1.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Med denna blankett ansöks om tillstånd att tillsätta ordningsvakter till hjälp för polisen eller 
gränsbevakningsväsendet i enlighet med 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster  
(1085/2015).  

Lämna in undertecknad ansökan till polisinrättningen på den ort, där området eller platsen för 
ordningsvakternas placering ligger, eller alternativt den plats som ordningsvakternas fordon 
avgår ifrån. 

Sökande (besittare av område, plats eller trafikmedel) 

Namn FO-nummer / personbeteckning 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson
Namn Telefon 

Adress Postnummer Postanstalt 

Information om innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som skulle ha ansva-
ret för ordningsövervakningsuppgifterna (om känt) 
Utfärdare av tillståndet, tillståndsnummer, datum för utfärdande 

Förslag till ordningsvakternas tjänstgöringsområde 

  Fortsätter på en särskild bilaga 

Föreslagen giltighetstid för tillståndet att utse ordningsvakter, om giltighetstiden föreslås vara kortare än fem år  
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Motiveringen till behovet för tillståndet att utse ordningsvakter 

    Fortsätter på en särskild bilaga 

Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats. 
En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning.  

Bilagor 

    Utredning som ansluter sig till ordningsvakternas föreslagna tjänstgöringsområde 

    Annan, vad:    

    Annan, vad:    

Myndighetsanteckningar 

Ansökan inlämnats, datum: Mottagare: 

Avgift:     Betald   €    Ej betald 

Leveranssätt för tillståndet 
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