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Med denna blankett är det möjligt att ansöka om godkännande enbart för en person åt 
gången. 

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

Sökande 

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) 

Uppgifter om sökandens gällande näringstillstånd för säkerhetsbranschen 

  Tillståndsansökan på gång Tillståndet i kraft  Tillståndsnummer: 



Ansökan om godkännande som ansvarig 
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Framställan 

Antalet ansvariga föreståndare:   Antalet ställföreträdare för en ansvarig föreståndare:

Det godkännande som ansöks för personen 

 Ansvarig föreståndare 

Ställföreträdare för en ansvarig föreståndare 

Interimistisk ansvarig föreståndare (ingen utbildning till ansvarig föreståndare) 

 För tiden: Up till ett år För utsatt tid under tiden: 

Framställan om ansvarig föreståndare för en rörelse som driver säkerhetsskyddande verksamhet (personen 
saknar utbildning). 
Förutsättningar att söka (alla förutsättningar måste fyllas):  
- Sökanden driver enbart säkerhetsskyddande verksamhet som omfattar säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter

godkännande.
- Färre än fem personer arbetar stadigvarande för sökanden.
- Den person som är föremål för framställan om godkännande har innan ansökan om godkännande som ansvarig

föreståndare drivit säkerhetsskyddande verksamhet i minst tre år.

 Ansvarig föreståndare (enbart för en rörelse som driver säkerhetsskyddande verksamhet). 

Ställföreträdare för en ansvarig föreståndare (enbart för en rörelse som driver säkerhetsskyddande 
verksamhet). 

Den persons uppgifter som är föremål för framställan 

Efter- och förnamn Personbeteckning 

Gatuadress Postnummer Postanstalt 

Motiveringar till godkännande 

Ansvarsområden och uppgiftsfördelning 
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Tilläggsuppgifter 

Underskrift 

Datum, underskrift och namnet förtydligat 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att alla nödvändiga bilagor är bifogade. 
En ofull-ständig ansökan fördröjer ärendets handläggning. 

Bilagor 
 Intyg över avlagd utbildning för ansvarig föreståndare 

Samtycke till att verka som ansvarig föreståndare 

  Samtycke till att verka som ställföreträdare för en ansvarig föreståndare 

 Samtycke till att verka som ställföreträdare för en tillfällig ansvarig föreståndare 

 En separat utredning om en person som saknar utbildning, då den som ansöker om godkännande är ett 
 säkerhetsskyddsföretag 

 En utredning över att den person som är föremål för framställan om ansvarig föreståndare tjänstgör för sökanden 

En utredning över att den person som är föremål för framställan om ställföreträdare för en ansvarig föreståndare 
tjänstgör för sökanden 

En utredning över att den person som är föremål för framställan om tillfällig ansvarig föreståndare tjänstgör för 
sökanden 

Annan, vad: 
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