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VIRKA-APUPYYNTÖ POLIISILLE

1. VIRKA-AVUN PYYTÄJÄN TIEDOT / PERUUTTAJAN TIEDOT
Pyytäjän nimi: Virka tai tehtävä:

Toimipiste: Puhelin:

Asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot ja puhelin (24/7), jos eri kuin pyytäjä:

Aika ja paikka: Allekirjoitus ja nimen selvennys:

_____________________

2. VIRKA-AVUN KOHTEEN TIEDOT

Nimi: Henkilötunnus:

Osoite:

Onko osoitteessa:  on yllämainitussa osoitteessa  olinpaikasta ei tietoa

 on osoitteessa:

Kohdehenkilön/kohteen puhelinnumero:

Onko  yksin  toisen kanssa (esim. lapsi, puoliso, naapuri).
Jos tiedossa kenen kanssa, henkilön nimi ja puhelinnumero:

 3. VIRKA-AVUN PERUSTEET
(väkivaltaisuus tai muu vastaava syy, esim. kuljetuksen estäminen)
Säädösperuste:

 Mielenterveyslaki 31§  Pelastuslaki 49§  Terveydensuojelulaki 48§

 Eläinsuojelulaki 50§  Poliisilaki 9:1§  Muu, mikä?

 Mielentila-arvio tai tarkkailulähete - sairaanhoidon toimintayksikköön nouto (poliisi ei yksin)

 Tarkkailuun otettu tai hoitoon määrätty - luvatta poistuneen palauttaminen (poliisi ei yksin)

 Kiireellinen lastensuojelun (LsL 26 §) tai sosiaalihuollon (SHL 36 §) tarpeen selvittäminen

 Palotarkastuksen tai muun valvontatehtävän toimittaminen

 Onnettomuusvaaran estäminen

 Terveydensuojelulain mukainen valvontatehtävä

 Eläinsuojelulain mukainen valvontatehtävä

 Viranomaista estetään suorittamasta lainmukaista virka- tai valvontatehtävää
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 Kuljetuksen turvaaminen (Mielenterveyspotilasta ei kuljeteta poliisiautolla)

 väkivallan uhka

 karkailevan kiinniotto ja kiinnipitäminen

 Sisäänpääsyn turvaaminen (asunto, tila ym.)

 väkivallan uhka kohteessa (sisältää työskentelyn turvaamisen kohdeasunnossa)

 esteen poistaminen / oven avaus (virka-avun pyytäjä vastaa kustannuksista)

 etsinnän toimittaminen (Huom! Muualla kuin etsittävän henkilön hallinnassa olevassa paikassa vain, jos etsittävän
henkilön voidaan erittäin pätevin perustein olettaa olevan siellä)

Sanallinen peruste:
(lyhyt kuvaus mitä on tapahtunut, miksi tarvitaan virka-apua, onko jotain erityistä huomioitavaa)

 Väkivaltaisuus, uhkailut:  on  ei tietoa

 Aseistautuneisuus:  on  ei  ei tietoa (jos ase mikä?      )

 Onko:  yksin  toisen kanssa (esim. lapsi, puoliso, naapuri)

 Jos tiedossa kenen kanssa, henkilön nimi ja puhelin:

 Tunnettavuus / onko aiemmin haettu virka-apupyyntöä käyttäen:  on  ei  ei tietoa

 Suojautuminen:  veri  kosketus  pisara (TyöturvallisuusL 49 §  / HätäkeskusL 9 § / JulkisuusL 26 § 3)

 4. HÄTÄKESKUS / ENSIHOITO
  Onko asiasta ilmoitettu hätäkeskukseen ja tilattu paikalle ensihoidon yksikkö:  on ilmoitettu  ei ole ilmoitettu

5. POLIISIN PÄÄTÖS
 Virka-apua annetaan  Virka-apua ei anneta

Päiväys:                                      Päätöksen tekijän allekirjoitus:

6. PERUUTUS
 Henkilö tavattu Muu syy:

Peruutuspäivämäärä: Allekirjoitus ja nimen selvennys:

_____________________

Virka tai tehtävä: Puhelin:


