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Skicka ansökan med bilagor per e-post tavy@poliisi.fi eller till adressen  
Polisstyrelsen, Övervakning av säkerhetsbranschen, Jääkärinkatu 33, 50130 S:t Michel. 

Sökande (näringsidkare / juridisk person) 

Företags- eller samfundsnamn Företags- eller samfundsnummer 

Sökandens hemkommun 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson
Namn Telefon 

Gatuadress Postnummer Postanstalt 

E-post

Faktureringsadress (du kan lämna faktureringsuppgifter också som bilaga till ansökan) 

Omfattning på det tillstånd som söks 

    Bevakningsrörelse     Ordningsvaktsverksamhet     Säkerhetsskyddande verksamhet 

Huvudsakliga verksamhetsstället 

Kommun där det huvudsakliga verksamhetsstället finns Adress 
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Andra verksamhetsställen 

Antal andra verksamhetsställen: 

Kommun där verksamhetsstället finns Adress 

    Uppgifterna i en separat bilaga     Fortsätter i en separat bilaga 
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Uppgifter om medlemmar i den juridiska personens förvaltningsorgan och om verkställande 
direktören 
A  Styrelseordförande 
B  Styrelseledamot 
C  Styrelsesuppleant 
D  Direktionsordförande 
E  Direktionsledamot 
F    Direktionssuppleant 
G   Bolagsman i öppet bolag 

H    Ansvarig bolagsman i kommanditbolag 
I     Näringsidkare som verkar med en firma 
J    Verkställande direktör 
K    Förvaltningsrådets ordförande 
L    Medlem i förvaltningsrådet 
M   Annan, vad 

Kod (A–M) och förkla-
ring vid situation M Efter- och förnamn Personbeteckning Adress 

    Uppgifterna i en separat bilaga     Fortsätter i en separat bilaga 



Ansökan om näringstillstånd för 
säkerhetsbranschen 

4 (4) 

Poliisi 
Poliisi-Turva-01  3.3.2021  poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Närmare uppgifter om ansökan om näringstillstånd 

Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att alla nödvändiga bilagor i enlighet med bo-
lagsform samt omfattning/verksamhetsform är bifogade. En ofullständig ansökan fördröjer 
ärendets handläggning. 

Utöver tillståndsansökan ska en separat ansökan om godkännande som ansvarig förestån-
dare göras. Tillståndspliktig verksamhet får inte påbörjas utan en ansvarig föreståndare. 

Bilagor 

   Den juridiska personens regler (bolagsordningen, bolagsavtal e.d.) 

   Den senaste bekräftade resultaträkningen och balansräkningen 

   Verksamhetsberättelse eller annan utredning över sökandens verksamhet 

 En utredning över sökandens organisation, personal, materiel, verksamhetslokaler och ekonomiska ställning 

 Affärsverksamhetsplan och/eller finansieringskalkyl (nytt företag) 

   Intyg över soliditetsgraden vad gäller personer som hör till förvaltningsorganet (firma, öppet bolag, kommanditbolag)  

   Vad gäller utländska personer ett intyg över oförvitlighet, vilket beviljats av en myndighet i hemlandet, eller ett straffre-
gisterutdrag och en kopia av personuppgiftssidan i passet 

   Verksamhetsanvisningar för innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, om sökanden har för avsikt att 
driva en bevakningsrörelse eller ordningsvaktsverksamhet 

    Annan, vad: 
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