
PYYNTÖ LÄHESTYMISKIELLON MÄÄRÄÄMISEKSI

Lähestymiskieltoasian käsittelevä käräjäoikeus 
täyttää viereiset kentät.  
 
Muut kentät täyttää hakija/hakemuksen laatija.

Kiellon hakija

Saapumispäivä Asianumero

Nimi / Virka-asema ja nimi

Henkilö, jota 
vastaan kieltoa 
pyydetään

SUKUNIMI ja etunimet Henkilötunnus

Osoite

Henkilö(t), jo(i)ta 
kiellolla on 
tarkoitus suojata

SUKUNIMI ja etunimet

PYYNNÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Pyydettävä kielto Lähestymiskielto Perheen sisäinen lähestymiskielto

Pyydettävän 
kiellon laajuus

Perusmuotoinen lähestymiskielto  
(Kieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muutoin ottaa häneen yhteyttä tai sitä 
yrittää. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön on poistuttava asunnosta, jossa hän ja 
suojattava henkilö asuvat vakituisesti, eikä hän saa palata asuntoon.)

Laajennettu lähestymiskielto  
(Perusmuotoisen kiellon lisäksi kieltoon määrätty henkilö ei saa oleskella suojattavan henkilön vakituisen 
asunnon tai loma-asunnon, työpaikan tai tuomiossa erikseen määritellyn muun niihin rinnastettavan 
oleskelupaikan läheisyydessä.) Selostus paikasta tai alueesta sekä ajankohdista, joita koskevaa 
lisämääräystä pyydetään, on jäljempänä kohdassa "Laajennetun kiellon lisämääräykset".

Perustelut Selostus pyynnön syynä olevista tapahtumista, häirinnän tai rikoksen uhan laadusta ja toistuvuudesta sekä 
hakijan käsitys häirinnän jatkumisesta tai rikoksen uhasta vastaisuudessa. Pyydettäessä laajennettua kieltoa 
myös perustelut laajennetun kiellon tarpeelle.

Jatkuu lisälehdellä



Perheen sisäisen 
kiellon 
lisämääräykset

Asunto, josta kieltoon määrättäväksi pyydetyn henkilön tulee poistua

Hakijan ehdotus siitä, miten kieltoon määrättäväksi pyydetty henkilö saa haltuunsa tarpeelliset 
henkilökohtaiset tavaransa
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Laajennetun 
kiellon 
lisämääräykset

Laajennettu lähestymiskielto pyydetään koskemaan oleskelua alla mainittujen suojeltavan henkilön 
oleskelupaikkojen läheisyydessä selostetulla alueella ja mainittuina aikoina.

Kielletyksi vaadittava oleskelupaikka ja sen osoite, kielletyn alueen rajat ja kiellon tarkoittamat ajankohdat

Kiellon 
rajoitukset ja 
poikkeukset

Esim. selostus niistä ennakoitavissa olevista asiallisista ja tarpeellisista yhteydenotoista (esim. ehdotus 
yhteisten lasten tapaamisen järjestämiseksi), joita kielto ei koske



Kirjalliset 
todisteet
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Luettelo esitettävistä todisteista (esim. kirje, lääkärintodistus, poliisitutkintapöytäkirjat yms.) ja lyhyt selostus 
siitä, mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen

Todistajat Todistajan nimi ja lyhyt selostus siitä, mitä todistajan kuulemisella halutaan näyttää toteen



Kiellon 
voimassaoloaika
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Lähestymiskielto pyydetään määräämään vuoden* ajaksi.

* Lähestymiskielto voidaan määrätä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja perheen sisäinen lähestymiskielto 
enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kielto voidaan pyynnöstä uudistaa.

Väliaikainen 
kielto

Pyydetään, että edellä mainittu lähestymiskielto määrättäisiin väliaikaisena ennen asian lopullista 
ratkaisemista.

Perustelut väliaikaisen kiellon tarpeelle

Muut 
vaatimukset**

Lisätietoja Esim. asiaan osallisten kuulemiseen vaikuttavat seikat (miksi asia ei siedä viivytystä, kieltoon määrättäväksi 
vaadittua henkilöä ei tavoiteta yms.)

Liitteet
Asiassa on suoritettu poliisitutkinta.

Päiväys ja 
allekirjoitus

Päiväys (paikka ja aika)

Hakijan tai hakemuksen laatijan allekirjoitus Hakemuksen laatijan nimi, ammatti ja asuinpaikka

**Asiaan osalliset vastaavat itse asian käsittelystä johtuvista kustannuksista. Milloin siihen on painavia syitä, voidaan asiaan 
osallinen kuitenkin tuomioistuimessa velvoittaa suorittamaan vastapuolensa kohtuulliset oikeudenkäyntikulut osaksi tai 
kokonaan. 
 
Lähestymiskieltohakemuksesta peritään oikeudenkäyntimaksu; ei kuitenkaan silloin, kun tuomioistuin määrää pyydetyn 
lähestymiskiellon. Maksu peritään pääsääntöisesti myös silloin, kun hakemus peruutetaan.


PYYNTÖ LÄHESTYMISKIELLON MÄÄRÄÄMISEKSI
Lähestymiskieltoasian käsittelevä käräjäoikeus täyttää viereiset kentät.   Muut kentät täyttää hakija/hakemuksen laatija.
Kiellon hakija
Henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään
Henkilö(t), jo(i)ta kiellolla on tarkoitus suojata
PYYNNÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Pyydettävä kielto
Pyydettävän kiellon laajuus
Perustelut
Perheen sisäisen kiellon lisämääräykset
2
Laajennetun kiellon lisämääräykset
Kiellon rajoitukset ja poikkeukset
Kirjalliset todisteet
3
Todistajat
Kiellon voimassaoloaika
4
Lähestymiskielto pyydetään määräämään
* Lähestymiskielto voidaan määrätä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja perheen sisäinen lähestymiskielto enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kielto voidaan pyynnöstä uudistaa.
Väliaikainen kielto
Muut vaatimukset**
Lisätietoja
Liitteet
Päiväys ja allekirjoitus
**Asiaan osalliset vastaavat itse asian käsittelystä johtuvista kustannuksista. Milloin siihen on painavia syitä, voidaan asiaan osallinen kuitenkin tuomioistuimessa velvoittaa suorittamaan vastapuolensa kohtuulliset oikeudenkäyntikulut osaksi tai kokonaan.  Lähestymiskieltohakemuksesta peritään oikeudenkäyntimaksu; ei kuitenkaan silloin, kun tuomioistuin määrää pyydetyn lähestymiskiellon. Maksu peritään pääsääntöisesti myös silloin, kun hakemus peruutetaan.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
	TextField2: 
	TextField5: 
	CheckBox2: 0
	CheckBox3: 0



