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Virka-aputaulukon lukuohje 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus ja Hätäkeskuslaitos ovat yhdessä koonneet oheisen tau-

lukon kuvaamaan ja selkiyttämään eri toimijoiden vastuita ja käytänteitä, kun sijaishuoltopaikastaan 

luvatta poistunut tai sinne palaamatta jättänyt lapsi pitää löytää ja palauttaa takaisin sijaishuoltopaik-

kaan. 

 

Taulukko on jaettu kolmeen eri osioon, joista ensimmäisessä kuvataan prosessia, kun sijaishuoltopai-

kan edustaja tekee havainnon luvatta sijaishuoltopaikastaan poistuneesta tai sinne palaamatta jättä-

neestä lapsesta. Toisessa osiossa kuvataan prosessia, kun lapsen olinpaikka on tiedossa ja hänet on 

mahdollisesti tavattu, mutta havainnon tekijänä on esimerkiksi hänen vanhempansa tai mikä tahansa 

muu taho kuin sijaishuoltopaikka, sosiaalitoimi tai poliisi. Kolmannessa osiossa kuvataan prosessia, 

kun poliisi tavoittaa lapsen oman toimintansa yhteydessä.  

 

Taulukon kullakin rivillä kuvataan eri toimijoiden vastuita kyseisen osion pääotsikossa ja rivin en-

simmäisen sarakkeen väliotsikossa kuvatussa tilanteissa. Kukin rivi tulee aina lukea kokonaisuudes-

saan, eikä yksittäistä laatikkoa voi soveltaa erikseen.   

 

Taulukossa puhutaan löytöpaikkakunnan sosiaalitoimesta, jolla voidaan tarkoittaa myös lapsen sijoit-

tajakunnan sosiaalitoimea tilanteissa, joissa lapsi löytyy sijoittajakunnan alueelta. Jos lapsi tavoite-

taan sijoittajakunnan ulkopuolelta, löytöpaikan sosiaalitoimi vastaanottaa tiedon lapsen löytymisestä. 

 

Toimintavastuut on määritelty kunkin osapuolen työtä ohjaavan lainsäädännön perusteella ja käytän-

teet sovitettu osapuolten toimintaan niin, että yhteistoiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla 

lapsen edun periaatetta ja lapselle voidaan tosiasiallisesti mahdollistaa riittävä turva.   

 

Taulukossa kuvataan eri toimijoiden vastuita ja käytänteitä lapsen poistuessa luvatta sijaishuoltopai-

kastaan tai jättäessä palaamatta sinne. Käytänteet koskevat sijaishuoltopaikasta (perhekoti tai lasten-

suojelulaitos) luvatta poistuneita lapsia, joiden ei epäillä olevan konkreettisessa ja akuutissa hengen 

ja terveyden vaarassa. 

 

Jos lapsi poistuu luvatta sijaishuoltopaikastaan tai jättää palaamatta sinne ja tiedossa on konkreettinen 

ja akuutti lapsen tai muiden ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaava vaara, lapsesta tulee ilmoittaa vii-

pymättä hätäkeskukseen. Tällainen konkreettinen ja akuutti henkeä tai terveyttä uhkaava vaaratilanne 

on kyseessä esimerkiksi silloin, kun 

 

─ lapsi poistuu pakkaseen ilman kenkiä tai asianmukaisia vaatteita 

─ lapsi tarvitsee viipymättä lääkitystä 

─ lapsi ei ikänsä, kehitystasonsa tai vakavan päihtymystilansa vuoksi kykene huolehtimaan it-

sestään 

─ lapsi käyttäytyy itsetuhoisesti tai uhkaa muuten vahingoittaa itseään 

─ lapsi uhkaa muiden henkeä tai turvallisuutta.  

 

Hätäkeskuspäivystäjälle tulee kertoa selvästi, miksi lapsen henki tai terveys on konkreettisessa ja 

akuutissa vaarassa. Vaara voi perustua esimerkiksi lapsen taustaan tai aiempaan käyttäytymiseen, 

hänen esittämiinsä uhkauksiin tai hänen poistumistaan edeltäneeseen tilanteeseen. Hätäkeskuspäivys-

täjä päättää hätäilmoituksessa saamiensa tietojen perusteella siitä, aloitetaanko lapsen etsintä ohei-

sessa taulukossa esitetyillä toimilla (virka-aputehtävä) vai ryhtyykö poliisi etsimään lasta viipymättä 

yhteistyössä sijaishuoltopaikan kanssa (hälytystehtävä tai poliisitehtävä).  
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Lapsen häntä itseään tai muita ihmisiä vaarantava käyttäytyminen on usein myös poliisille kuuluva 

perustehtävä. Poliisilla voi olla tällöin myös toimivalta ottaa lapsi kiinni tämän suojaamiseksi. Polii-

sin kiinniottotoimivaltuuksista ja muista toimivaltuuksista on säädetty poliisilain (872/2011) toisessa 

luvussa.  

 

Kiinniotto henkilön suojaamiseksi (poliisilaki 2 luku 2 §) 

Jos lapsen henkeä, terveyttä, ruumiillista koskemattomuutta tai terveyttä uhkaa välitön 

ja vakava vaara, on lapsen auttaminen ja lapsen toimintaan puuttuminen myös poliisille 

kuuluva perustehtävä. Poliisilla on oikeus ottaa lapsi tällöin kiinni hänen suojelemisek-

seen, jos lapsi ei kykene pitämään huolta itsestään eikä vaaraa voida muuten poistaa tai 

henkilöstä huolehtia muilla keinoin. Poliisin on luovutettava kiinniotettu lapsi viipy-

mättä sosiaalitoimelle, jos lapsi on otettu huostaan tai sijoitettu.  

 

Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi (poliisilaki 2 luku 10 §) 

Poliisi voi puuttua lapsen vaaralliseen tai uhkaavaan toimintaan, jos lapsen uhkauksien 

tai muun käyttäytymisen perusteella on perusteltua syytä olettaa tai lapsen aikaisemman 

käyttäytymisen perusteella on todennäköistä, että hän syyllistyisi henkeen, terveyteen, 

vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen taikka aiheuttaisi huo-

mattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Poliisi 

voi ottaa lapsen kiinni, jos vaaraa tai häiriötä ei voida muuten poistaa. Kiinniotettu lapsi 

on luovutettava viipymättä sosiaalitoimelle, jos se on mahdollista ottaen huomioon lap-

sen käyttäytyminen. Lapsen ottaminen säilöön poliisin säilytystilaan on kuitenkin vii-

mesijaisin vaihtoehto. 

 

Poliisin toimivaltuuksien soveltamisesta päättää tilannetta johtava poliisimies. Kiinniottopäätöksen 

tekeminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa poliisi huomioi lapsen tilanteen, vallitsevat olosuhteet 

ja lapsen edun.  

 

Sosiaalitoimen ja poliisin yhteisillä tehtävillä, jotka ovat poliisille joko virka-aputehtäviä tai poliisin 

perustehtäviä, poliisi voi tukeutua sosiaalitoimelta tai lastensuojelulaitoksen työntekijältä saataviin 

tietoihin lapsen tilanteesta ja muista lapsen hyvinvointiin liittyvistä seikoista. Esimerkiksi lapsesta 

tehty riskiarviointi tai muut vastaavat tiedot voivat olla tärkeitä lisätietoja poliisille lapseen kohdistu-

vaa välitöntä ja vakavaa lapsen henkeä, terveyttä tai turvallisuutta uhkaavaa vaaraa arvioitaessa.  

 

Lapselle on turvattava kiireellinen terveydenhuolto hänen ollessaan poliisin, sijaishuoltopaikan hen-

kilöstön tai sosiaaliviranomaisen huolenpidossa. Jos lapsen tila edellyttää lääkärin arviointia, sen vi-

ranomaisen, jonka huostassa lapsi on, tulee toimittaa lapsi terveydenhuollon piiriin.  

 

Keskeiset taulukossa esiintyvät käsitteet: 

 

Sosiaalitoimi 

 

Yksi taulukon toimijoista on sosiaalitoimi eli sosiaalihuollon viranomainen (lapsen sijoittajakun-

nan lastensuojeluviranomainen ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys; 1.1.2023 alkaen sijoitta-

jakunnat korvataan sijoittajahyvinvointialueilla). Taulukossa sosiaalitoimella eli sosiaalihuollon vi-

ranomaisella tarkoitetaan sen kunnan sosiaaliviranomaisia, jossa lapsen lastensuojelun asiakkuus on. 

Sijoittajakunta on vastuussa lapsen sijaishuollosta ja lastensuojelun toteutumisesta.  

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110872
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Sijoituskunta (1.1.2023 alkaen sijoitushyvinvointialue) on kunta, johon lapsi on sijoitettu. Sijoitus-

kunnalla ei itsessään ole roolia luvatta sijaishuoltopaikastaan poistuneen tai sinne palaamatta jättä-

neen lapsen etsimisessä ja palauttamisessa. 

 

Taulukossa esiintyy toimivaltaisena viranomaisena myös löytöpaikkakunnan sosiaalitoimi. Löytö-

paikkakunnan sosiaalitoimella tarkoitetaan sen kunnan sosiaalitoimea (sosiaalipäivystystä), jonka 

alueelta lapsi löydetään. Löytöpaikkakunnan sosiaalitoimi saa tarvittavat tiedot lapsen sijoittajakun-

nalta. Löytöpaikkakunnan ja sijoittajakunnan välillä ei ole tarpeen tehdä virka-apupyyntöjä. Tämä 

perustuu siihen, että laitoksesta luvatta poistuneen lapsen tavoittaminen ja sijaishuoltopaikkaan pa-

luun mahdollistaminen lasta säilyttämällä ovat päivystysluontoisia tehtäviä. Lapsella on myös aina 

oikeus välttämättömiin sosiaalipalveluihin ja lastensuojeluun riippumatta hänen koti- tai sijoittaja-

kunnastaan, joten löytöpaikkakunnan sosiaalitoimi on toimivaltainen ilman virka-apupyyntöä.  

 

Sijaishuoltopaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa lapsen sijaishuolto toteutetaan. Lastensuojelulaitok-

silla on erilaiset velvoitteet kuin esimerkiksi perhehoidosta vastaavalla perhehoitajalla. Taulukossa 

sijaishuoltopaikalla tarkoitetaan ensisijaisesti lastensuojelulaitosta, mutta perhehoidon rooli tuodaan 

esiin tarvittaessa erillisellä huomautuksella.  

 

Hätäkeskus 

 

Taulukossa hälytystehtävällä tarkoitetaan sijaishuoltopaikasta kadonnutta lasta (kadonnut henkilö) 

koskevaa poliisitoimen tehtävää, jonka hätäkeskus välittää poliisille, jonka lakisääteisiin tehtäviin 

kadonneiden henkilöiden etsintä kuuluu.  

 

Kadonnutta lasta koskeva ilmoitus arvioidaan hätäkeskuksessa poliisin valtakunnallisen tehtävänkä-

sittelyohjeen kyseistä tilannetta koskevien kriteereiden mukaisesti. Arvioissa otetaan huomioon muun 

muassa kadonneen lapsen kyky omatoimisuuteen ja yksin pärjäämiseen, hänen tiedossa oleva varus-

tuksensa suhteessa ulkona vallitseviin olosuhteisiin sekä mahdolliset tiedossa olevat akuutit lapsen 

henkeä tai terveyttä vaarantavat tekijät. 

 

Hätäkeskuspäivystäjä tekee arvionsa lopputuloksena päätöksen tehtävän välittämisestä poliisille, tai 

jos tilanne ei täytä poliisin tehtävänkäsittelyohjeen mukaisia välitettävän tehtävän kriteereitä, päätök-

sen tehtävän välittämättä jättämisestä. Jälkimmäisessä tapauksessa hätäkeskuspäivystäjä välittää teh-

tävän sosiaalitoimelle tilanteeseen soveltuvana sosiaalitoimen tehtävänä asian eteenpäin saatta-

miseksi sosiaalitoimen ja poliisin kesken, tai jos ilmoittaja on sosiaaliviranomainen, antaa ohjeen olla 

yhteydessä suoraan poliisiin asiassa tarvittavien ilmoitusten tai pyyntöjen tekemiseksi. 

 

Hälytystehtävä voi muodostua myös, kun sijaishuoltopaikan työntekijä tai sosiaalitoimi on tavoitta-

massa kadonnutta lasta omatoimisesti ja kohtaa akuutin väkivallan uhan tai häneen kohdistetaan suo-

ranaista väkivaltaa. 

 

Tilanteessa on otettava välittömästi yhteyttä hätäkeskukseen soittamalla yleiseen hätänumeroon 112, 

jolloin hätäkeskus välittää hätäilmoituksesta saatuja tietoja vastaavan hälytystehtävän poliisipartiolle. 

 

Tavoiteltavan lapsen passiivinen vastarinta tai pakeneminen eivät sellaisenaan pääsääntöisesti täytä 

hälytystehtävän kriteereitä. 

 

Hätäkeskuksen tehtävien näkökulmasta virka-apu tarkoittaa sijaishuoltopaikasta luvatta poistu-

nutta tai sinne palaamatta jättänyttä lasta koskevaa poliisitoimen erilliseen päätökseen perustuvaa 
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harkinnanvaraista tehtävää, jonka hätäkeskus välittää poliisipartiolle vasta poliisin yleisjohtajan teh-

tyä virka-apupyyntöön perustuvan päätöksen virka-avun antamisesta sosiaaliviranomaiselle. 

 

Hätäkeskus ei ota vastaan virka-apupyyntöjä eikä käsittele sellaisia. Hätäkeskus ainoastaan välittää 

virka-aputehtävän vapaana olevalle poliisipartiolle sen jälkeen, kun poliisi on käsitellyt sille lähetetyn 

virka-apupyynnön ja yleisjohtaja on tehnyt pyynnön perusteella virka-apupäätöksen.  

 

Vaikka hätäkeskuksen onkin sen toimintaa koskevan asetuksen mukaan välitettävä virka-apupyyn-

töjä, toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaisempaa, että virka-apupyynnöt toimitetaan avun pyy-

täjältä suoraan sille, jolta apua pyydetään. Näin sujuvoitetaan sekä pyynnön käsittelyä että siihen 

liittyvän päätöksen tekemistä, koska päätöksen tekijän on helpompi olla suoraan yhteydessä pyytä-

jään esimerkiksi mahdollisesti tarvittavien tarkentavien tietojen saamiseksi. 

 

Jos poliisi tekee kielteisen päätöksen virka-avun antamisesta, päätöksen tekijä on suoraan yhteydessä 

virka-apua pyytäneeseen viranhaltijaan. Tällöin päätöksen tekijä voi tarvittaessa esimerkiksi tarken-

taa päätöksensä perusteluja ilman turhia välikäsiä, joiden kautta kulkiessa viesti saattaisi vääristyä.  

 

Poliisi 

 

Etsintäkuulutuksella tarkoitetaan poliisin henkilörekisteriin tallennettavaa kuulutustietoa, jossa 

kuuluttava viranomainen pyytää poliisia suorittamaan kuulutuksessa pyydetyn toimenpiteen. Etsin-

täkuulutus voi perustua laissa säädettyyn toimivaltuuteen etsintäkuuluttaa henkilö tai poliisille teh-

tyyn etsintäkuulutuspyyntöön tai virka-apupyyntöön, jossa nimenomaisesti pyydetään etsintäkuulut-

tamista. Etsintäkuulutus ei itsessään ole julkisen vallan käyttöä sisältävä toimenpide, mutta siinä pyy-

dettävä toimenpide sisältää usein julkisen vallan käyttöä. Etsintäkuulutuksessa voidaan pyytää vain 

sellaisia toimenpiteitä, joihin poliisi on toimivaltainen. 

 

Etsintäkuulutuspyynnöllä tarkoitetaan poliisille tehtyä pyyntöä, jossa toinen viranomainen pyytää 

poliisia etsintäkuuluttamaan henkilön tai omaisuuden, joka liittyy viranomaisen virkatehtäviin. Etsin-

täkuulutuspyyntö voi sisältyä poliisille tehtävään virka-apupyyntöön. 

 

Olinpaikkailmoituksella tarkoitetaan erästä etsintäkuulutuksessa pyydettävää toimenpidettä. Olin-

paikkailmoitusta käytetään sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden olinpaikka on etsintäkuulutuksen 

tehneelle viranomaiselle tuntematon. Jos poliisi tavoittaa etsintäkuulutetun henkilön, josta on pyy-

detty olinpaikkailmoitusta, se ottaa yhteyttä kuuluttaneeseen viranomaiseen ja ilmoittaa henkilön löy-

tymisestä sekä olinpaikasta (asuinosoite, oleskelupaikka tai muu osoite, josta henkilö voidaan tavoit-

taa).  

 

Lapsen läsnäolovelvollisuudella (myös etsintäkuulutetun läsnäolovelvollisuus) tarkoitetaan lapsen 

velvollisuutta olla läsnä poliisiasemalla tai muussa poliisin ilmoittamassa paikassa etsintäkuulutuk-

sessa pyydettyjen toimenpiteiden suorittamisen ajan. Läsnäolovelvollisuus perustuu poliisilain toisen 

luvun kolmannen pykälän toiseen momenttiin, jonka mukaan muu kuin toimivaltaisen viranomaisen 

antaman kuulutuksen mukaan vangittava tai säilöön otettava etsintäkuulutettu on velvollinen poliisi-

miehen kehotuksesta saapumaan poliisiasemalle tai muuhun paikkaan, jossa etsintäkuulutuksen mu-

kaiset toimenpiteet voidaan suorittaa. Jollei hän noudata kehotusta tai jos on todennäköistä, että hän 

pyrkii välttämään etsintäkuulutuksessa mainitun toimenpiteen, poliisimiehellä on oikeus ottaa hänet 

kiinni kuulutuksessa mainitun toimenpiteen suorittamiseksi. Läsnäolovelvollisuus kestää enintään 

kuusi tuntia eikä koskaan pidempään kuin toimenpiteiden suorittamiseen tarvittavan ajan. Läsnäolo-

velvollisuus ei ole peruste lapsen kiinniottamiselle vaan ainoastaan peruste velvoittaa lapsi olemaan 
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läsnä poliisissa sen aikaa kuin etsintäkuulutuksessa mainittujen toimenpiteiden suorittaminen edel-

lyttää. 

 

Säilyttämisellä tarkoitetaan henkilön kiinniottamista ja säilyttämistä poliisin säilytystilassa (jota kut-

sutaan myös poliisivankilaksi) laissa erikseen säädetyn kiinniottoperusteen nojalla. Poliisi voi säilyt-

tää vain vapautensa menettäneitä henkilöitä eli niitä, jotka on otettu kiinni laissa säädetyn kiinniotto-

perusteen mukaan. Poliisi ei säilytä etsintäkuulutuksen perusteella tavoitettua lasta poliisin säilytys-

tilassa, ellei poliisilla ole poliisilaissa, esitutkintalaissa (805/2011)  tai pakkokeinolaissa (806/2011) 

säädettyä perustetta ottaa lasta kiinni. Lapsi, joka on velvoitettu olemaan läsnä poliisiasemalla tai 

muussa paikassa etsintäkuulutuksessa pyydettyjen toimenpiteiden suorittamisen ajan, ei ole kiinnio-

tettu. 

 

Poliisitehtävällä tarkoitetaan poliisille laissa säädettyjä perustehtäviä. Poliisin perustehtävistä on 

säädetty poliisilain ensimmäisen luvun ensimmäisessä pykälässä, jonka mukaan poliisin tehtävänä on 

oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen turvallisuuden suojaaminen, yleisen jär-

jestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittämi-

nen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden 

viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainväli-

sestä yhteistyöstä. Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt 

tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön 

kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 

henkilön löytämiseksi. Pakoilevaa henkilöä ei pidetä kadonneena henkilönä. 

 

Kadonneella henkilöllä tarkoitetaan poliisitoiminnassa henkilöä, jonka voidaan perustellusti olettaa 

eksyneen tai olevan muuten kuin omasta tahdostaan tietymättömissä, joutuneen onnettomuuden uh-

riksi tai olevan muuten vaarassa. Kadonneen henkilön etsintä on poliisin perustehtävä, jossa poliisin 

tulee ryhtyä toimenpiteisiin viipymättä. Täysivaltainen henkilö, joka ei halua tulla löydetyksi, ei ole 

kadonnut henkilö. Oikeustoimikelpoinen aikuinen voi kadota omasta tahdostaan. Aikuisella on oi-

keus olla löytymättömissä itsemääräämisoikeutensa perusteella. 

 

Pakoilevalla henkilöllä (myös karannut henkilö) tarkoitetaan henkilöä, joka on poistunut luvatta sel-

laisesta paikasta, jossa hänen tulisi olla tai jonne hänet on viranomaisen päätöksellä määrätty, sijoi-

tettu tai suljettu, tai joka on jättänyt tahallaan menemättä tai palaamatta tällaiseen paikkaan. Pakoileva 

henkilö välttelee tavoittamistaan ja voi omalla aktiivisella toiminnallaan vaikeuttaa tai muutoin han-

kaloittaa häntä etsivien tai häntä tavoittelevien henkilöiden toimintaa. Pakoilevana henkilönä pide-

tään myös sitä, joka on toimivaltaisen viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen perusteella pidätet-

tävä, vangittava tai otettava säilöön. Pakoilevan henkilön määritelmä perustuu kansainväliseen ver-

tailuun Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten tekemistä määritelmistä. 

 

Virka-avulla tarkoitetaan poliisin toimintaa tai poliisin toimivaltuuksien käyttöä virka-apua pyytä-

neen viranomaisen virkatehtävällä tai yksityisen henkilön asiassa. Hallintotoimen, jonka toteuttami-

seen pyydetään poliisin virka-apua, tulee kuulua virka-avun pyytäjän tehtäväpiiriin ja laissa säädet-

tyihin tehtäviin. Poliisin tulee puolestaan olla lakiin perustuvan toimivallan nojalla oikeutettu anta-

maan virka-apua.  

 

Yksinomaan lakiin sisältyvä maininta esimerkiksi siitä, että tietty viranomainen antaa toiselle viran-

omaiselle virka-apua, ei vielä ilmaise virka-avun antamiseen liittyvää sisällöllistä toimivaltaa, vaan 

virka-avun antamiseen tulee olla joko yksilöidympi tai yleisempi sisällöllinen toimivaltuus lainsää-

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110805
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110806
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dännössä. Jos virka-apusäännöksessä ei ole säädetty virka-avun antamisen sisällöllisestä toimival-

lasta, poliisin virka-avun sisältö perustuu poliisilain yhdeksännen luvun ensimmäisen pykälän ensim-

mäisen momentin viimeiseen virkkeeseen. Tällöin virka-apua pyytävällä viranomaisella on oltava 

toimivalta tehtävän suorittamiseen itseään koskevan lainsäädännön perusteella, mutta ei mahdolli-

suutta esteen poistamiseen omilla toimivaltuuksillaan. 

 

Virka-apuna annettava poliisin toimenpide on avustava toteuttamistoimi. Poliisi mahdollistaa tällai-

sessa tilanteessa omilla toimivaltuuksillaan virka-apua pyytäneen viranomaisen edellytykset hoitaa 

toimivaltaansa kuuluva virkatehtävä asianmukaisesti. Virka-avun antamista rajoittaa se, että virka-

apusääntelyllä ei laajenneta poliisin voimankäyttövaltuuksia eikä luoda virka-apua antavalle poliisille 

uutta toimivaltaa. Poliisin perustoimivalta määräytyy tällaisessa tilanteessa virka-apua pyytävän vi-

ranomaisen toimivaltuuksien mukaisesti ja niiden rajoissa. 

 

Viranomaisten yhteistoiminta tai toiselta viranomaiselta pyydettävä työvoima-apu ei ole virka-apua. 

Virka-avulla ei myöskään voida paikata virka-avun pyytäjän yleistä resurssivajetta. Virka-apua voi 

saada vain virka-apusäännöksissä nimenomaisesti säädettyyn tarkoitukseen. 

 

Poliisin virka-aputehtävä voi muuttua poliisitehtäväksi esimerkiksi virka-avun kohteena olevan hen-

kilön väkivaltaisuuden vuoksi tai jos henkilöä uhkaa välitön ja vakava henkeen, terveyteen, turvalli-

suuteen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuva vaara. Poliisitehtävän suorittamiseksi poliisi 

voi käyttää tehtävään soveltuvia poliisin toimivaltuuksia, joista on säädetty poliisilain toisessa lu-

vussa.  

 

Virka-aputehtävän muuttuminen poliisitehtäväksi ei muuta samaan tehtävään osallistuvan sosiaali-

toimen tai sijaishuoltopaikan roolia toiseksi. Kyse on tällöin poliisin, sosiaalitoimen ja sijaishuolto-

paikan yhteisestä tehtävästä, jossa jokainen toimii omin toimenpitein yhteisen päämäärän saavutta-

miseksi. 

 


