
Begäran om handräckning till polisen 1 (2) 

Poliisi 
Poliisi-Virka-apu-01  1.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Uppgifter gällande den som begär handräckning 

Namn Personbeteckning 

Gatuadress Postnummer Postanstalt 

Telefon E-postadress för delgivning

Datum och ort 

Grunder för handräckningen 

Handräckning som en privatperson begär av polisen (9 § 2 mom. i polislagen (872/2011)) 
Uppgifter om handräckningen som ges till en privatperson och grunderna för begäran samt tidpunkten då 
handräckningen behövs (datum och klockslag). 

En redogörelse för varför handräckning av polisen är nödvändig för att privatpersonen ska kunna utöva sina lagliga  
rättigheter, på vilket sätt det är fråga om en uppenbar rättskränkning, hur privatpersonen hindras att utöva sina  
rättigheter och på vilken grund det krävs att polisen utövar sina befogenheter för att rättigheterna ska kunna utövas.  



Begäran om handräckning till polisen 2 (2) 

Poliisi 
Poliisi-Virka-apu-01  1.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Avgifter för handräckning 

Grund för avgiften för handräckning 

Enligt 6 § och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt förordningen 
om polisens avgiftsbelagda prestationer som utfärdats med stöd av lagen är handräckning 
av polisen till en privatperson en avgiftsbelagd prestation. Avgiften för handräckning grundar 
sig på prestationens självkostnadsvärde som har fastställts separat för poliser och polisfor-
don i förordningen om polisens avgiftsbelagda prestationer. Handräckningen faktureras för 
varje påbörjad halvtimme. 

Polisen skickar den som begärt handräckning en faktura på kostnaderna som handräck-
ningen föranlett till den adress som personen har meddelat. 

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig begäran fördröjer ärendets handläggning. 
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