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Vuokralle antaja / antajat
Nimi
Nimi
Nimi

Vuokraaja
Nimi

Y-tunnus

Osoite
Puhelinnumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postinumero

Postitoimipaikka

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö
Nimi
Puhelinnumero

Sähköposti

Laskutusosoite (jos ei sama kuin edellä)
Osoite
Tuotteiden toimitus- ja säilytysosoite (jos ei sama kuin edellä)
Osoite
Muut tiedot
Viite (elokuvan tai esityksen nimi)
Kuvaus-/esitysajankohta

Tällä hakemuksella myönnetyllä luvalla poliisin virkavaatteita ja varusteita voi käyttää vain luvan antaneen poliisilaitoksen alueella. Mikäli kuvauksia suoritetaan useamman poliisilaitoksen
alueella, tulee lupa anoa jokaiselta poliisilaitokselta erikseen. Ulkomailla tapahtuviin kuvauksiin
lupa anotaan Poliisihallituksen esikunnasta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Kuvauksien, harjoitusten ja esitysten ajankohdat, paikat sekä tarpeellisilta osiltaan käsikirjoitus
repliikkeineen tulee esittää lupaa anottaessa ja on toimitettava tämän hakemuksen liitteenä.
Poliisin virkavaatteiden ja varusteiden vuokraamisesta perittävät maksut perustuvat valtion
maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla vuosittain annettavaan sisäministeriön asetukseen
poliisin suoritteiden maksullisuudesta.
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Poliisin virkavaatteiden ja varusteiden vuokraamisessa ja käyttämisessä tuotannossa
tulee huomioida seuraavat lupaehdot;
1. Poliisin virkavaatteita ja varusteita saa käyttää ainoastaan kyseisen tuotannon kuvauksissa lupaehtojen mukaisesti.
2. Lupapäätöstä koskevista kohtauksista otettua kuvamateriaalia saa käyttää ainoastaan kyseisen
tuotannon mainontaan tai markkinointiin, muun mainonta- tai markkinointitarkoituksen ollen siten
kiellettyä.
3. Lupa-aikaan sisältyy virkavaatteiden ja varusteiden sovitus- ja toimitusaika. Tuotteet on palautettava lupa-ajan sisällä.
4. Julkisella paikalla kohtauksia kuvattaessa tulee huolehtia siitä, että yleisölle ei tule väärinkäsitystä
virkavaatteiden käyttäjän asemasta.
5. Julkisella paikalla kuvaamisen ajankohta tulee ilmoittaa kyseisen paikkakunnan poliisilaitokselle.
6. Jos poliisi saa tietoonsa, että näitä lupaehtoja rikotaan tai on rikottu, purkautuu tämä vuokrauslupa
tekohetkestä alkaen ja poliisi ottaa tutkittavakseen, onko myös lakia rikottu. Tuotteiden käyttö on
viipymättä lopetettava ja ne on palautettava vuokralle antajalle. Luvan saaja sitoutuu siihen, että
tarvittaessa poliisi voi, estääkseen luvattomaksi muuttuneen ja muun lupaehtojen vastaisen käytön,
ottaa tuotteet haltuunsa ja toimittaa ne vuokralle antajalle. Lupaehtojen rikkominen otetaan huomioon seuraavia vuokrauslupahakemuksia käsiteltäessä ja voi olla peruste luvan epäämiseen.
7. Poliisin tunnuskuvan käyttö säädetään poliisiasetuksessa (1080/2013).
8. Virkavaatteita ei saa käyttää kohtauksissa, jotka ovat ristiriidassa poliisin tavanomaisten toimintatapojen kanssa tai ovat muutoin vastoin poliisieettisiä periaatteita. Asujen kokoonpanojen tulee olla
poliisin virkapukumääräyksen (POL-2016-16682, 25.1.2017) mukaisia. Kopion määräyksestä voi
pyytää Poliisihallituksen kirjaamosta.
9. Vuokraaja nimeää yhteyshenkilön, joka huolehtii näiden lupaehtojen toteutumisesta ja virkavaatteiden vaatimusten mukaisesta säilyttämisestä ja käytöstä.
10. Vuokraaja, nimetty yhteyshenkilö sekä virkavaatteiden säilytystilaan itsenäisesti pääsevät henkilöt
sitoutuvat siihen, että poliisi voi hakea heistä turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen suppean
turvallisuusselvityksen.
11. Virkavaatteiden ja varusteiden käytöstä ja säilyttämisestä tulee huolehtia siten, että ne eivät joudu
ulkopuolisen haltuun;
a. Poliisin virkavaatteita ja varusteita tulee säilyttää lukitussa tilassa.
b. Tilan lukituksen tulee olla mallisuojattu (avainten luvaton kopiointi on estetty).
c. Tilan ulkopuolelta ei saa olla näköyhteyttä virkavaatteisiin tai varusteisiin.
d. Tilan avaimista ja henkilöistä, joille avaimet on luovutettu, tulee ylläpitää luetteloa. Luettelo
on pyydettäessä toimitettava poliisille. Vain nimetyillä henkilöillä saa olla pääsy tilaan.
e. Vuokratut virkavaatteet ja varusteet tulee inventoida säännöllisesti, vähintään aina käytön
jälkeen.
f. Virkavaatteiden ja varusteiden katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa luvan myöntäneelle
poliisilaitokselle ja Poliisin materiaalikeskuksen materiaaliryhmään (materiaali.poliisihallitus@poliisi.fi).
12. Kuvauksissa mahdollisesti vaurioituneet tuotteet pitää palauttaa vuokralle antajalle. Virkavaatteet
postitetaan seurattavana lähetyksenä, jonka Postin lähetystunnus tulee aina lähettää vastaanottajan sähköpostiin, kun vuokratuotteet jätetään postin kuljetettavaksi. Ne voi vastaanottaa ainoastaan
anomukseen merkitty yhteyshenkilö.

Poliisilla on oikeus tarkastaa näiden ehtojen noudattaminen.
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Sitoumus noudattaa lupaehtoja ja allekirjoitus
Olen perehtynyt edellä mainittuihin lupaehtoihin, joita edustamani yritys / yhteisö sitoutuu noudattamaan.
Päiväys, paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana.
Puutteellinen hakemus hidastaa asian käsittelyä.
Liitteet
Otteet käsikirjoituksesta
Ajankohdat ja kuvaus- / esityspaikat
Muut liitteet:
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