Republikens presidents förordning
om ändring av republikens presidents förordning om titlar

I enlighet med republikens presidents beslut
upphävs i republikens presidents förordning om titlar (381/2000) 2 § och
ändras 1 och 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 och 2 mom. samt 6 och 9 §, av dem 3 § sådan den lyder i
förordning 37/2012 samt 5 § 2 mom. och 9 § sådana de lyder i förordning 1554/2001, som följer:
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på förfarandet för förlänande av de titlar som räknas upp i bilagan.

3§
Allmänna förutsättningar och begränsningar som gäller förläning av titlar
Den som förlänas en titel ska vara särskilt meriterad, väl ansedd, oförvitlig och lämpad att
förlänas den titel som föreslås. Dessa allmänna förutsättningar för förläning av en titel bedöms
som en helhet med beaktande av de omständigheter som anförts i titelansökan, mottagna redogörelser och andra kända omständigheter.
Ingen kan föreslå sig själv som mottagare av titel.
Arkiatertiteln kan innehas av en enda levande person åt gången. Socialöverrådstiteln kan innehas av en enda levande person åt gången.
4§
Framställning om förläning av titel
En ansökan om förläning av en titel riktas till republikens president. Sökanden ska i sin ansökan ge en omfattande redogörelse för de förutsättningar för förläning av titeln som sökanden
har kännedom om. Framställningen kan göras av enskilda personer eller sammanslutningar.
——————————————————————————————
5§
Handläggning av titelärenden
Statsrådets kansli kan begära utlåtande om titelframställningen av polisen, Skatteförvaltningen, Rättsregistercentralen och andra instanser som kansliet finner behövliga.
Av den som framställs bli förlänad en titel ska samtycke inhämtas till att sekretessbelagda
uppgifter om personen i fråga begärs av de myndigheter som avses i 1 mom.

——————————————————————————————
6§
Titelnämnden
För beredningen av titelärenden finns i anslutning till statsrådets kansli en titelnämnd, för
vilken statsministern är ordförande. Till nämnden hör utöver ordföranden högst nio ledamöter,
som utses för sex år åt gången. Titelnämnden väljer inom sig en vice ordförande. Statsrådets
kansli utser nämndens sekreterare och eventuella permanenta sakkunniga.
En ledamot av titelnämnden kan på begäran beviljas avsked. Om en ledamot av titelnämnden
avgår eller avlider under mandattiden, kan i hans eller hennes ställe utses en ny ledamot för den
återstående mandattiden.
Ledamöterna av titelnämnden ska företräda särskilt god sakkunskap rörande samhällsfrågor,
kultur och näringsliv.
Titelnämnden utvärderar titelframställningarna och förordar att framställningarna ska godkännas av republikens president, om det bedöms att de allmänna förutsättningarna för förläning
av titlar uppfylls.
9§
Presidentens rätt till avvikelse
Republikens president kan vid avgörandet avvika från det som titelnämnden har förordat i
fråga om vem som ska förlänas en titel eller förläna titlar utan att iaktta vad som i denna förordning föreskrivs om förfarandet. Presidenten kan dock inte avvika från vad som i 4 § 2 mom.
2 punkten föreskrivs om förbindelse att betala skatt.
———
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
Nådendal den 11 juni 2020
Republikens President

Sauli Niinistö

Statsministerns ställföreträdare, finansminister Matti Vanhanen
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