
Muista oikeutesi pidätettynä  
Tässä tiedotteessa mainitut oikeudet taataan Englannin ja Walesin lain nojalla sekä rikosten 

käsittelystä annetun EU-direktiivin 2012/13 perusteella. 
 
 
 
 

 

1. Kerro poliisille, jos haluat asianajajan auttamaan sinua poliisiasemalla. Se on 
maksutonta. 

 

2. Kerro poliisille, jos haluat jollekulle ilmoitettavan, että olet poliisiasemalla. Se on 
maksutonta. 
 

3. Kerro poliisille, jos haluat nähdä heidän sääntönsä. Niitä sanotaan Käytäntösäännöiksi 
(Codes of Practice) 

4. Kerro poliisille, jos tarvitset lääkintäapua. Kerro poliisille, jos olet huonovointinen tai 
loukkaantunut. Lääkintäapu on maksutonta. 
 

5. Jos sinulta kysytään epäillystä osallistumisestasi terroritekojen suoritukseen, 
valmisteluun tai aloittamiseen, sinun ei tarvitse sanoa mitään. Puolustuksesi saattaa 
kuitenkin kärsiä, jos et mainitse kuulustelussa seikkaa, johon tukeudut myöhemmin 
oikeudessa. Kaikkea sanomaasi saatetaan käyttää todisteena. 

6. Poliisin on kerrottava sinulle epäillyn terroritekojen suoritukseen, valmisteluun tai 
aloittamiseen osallistumisesi luonteesta, miksi sinut on pidätetty ja miksi sinua säilytetään 
pidätettynä. 

7. Poliisin on annettava sinun tai asianajajasi nähdä pidätystäsi ja sen jatkumista sekä 
poliisiasemalla viettämääsi aikaa koskevat asiakirjat ja merkinnät. 

8. Poliisin on järjestettävä sinulle tulkki, jos tarvitset tulkkausta. Voit myös saada tiettyjä 
asiakirjoja käännätettyä. Tämä on maksutonta. 

9. Kerro poliisille, jos et ole Britannian kansalainen ja haluat ottaa yhteyttä oman maasi 
lähetystöön tai konsulaattiin tai haluat että lähetystöön tai konsulaattiin ilmoitetaan 
sinun olevan pidätettynä. Tämä on maksutonta. 

10. Poliisin on kerrottava sinulle, kuinka kauan heillä on oikeus jatkaa pidätystäsi. 

11. Mikäli joudut syytteeseen ja syyte etenee oikeuteen, sinulla tai asianajajallasi on 
oikeus nähdä syytteen todisteet ennen oikeuskäsittelyä. 
 

Jos näissä oikeuksissa on mielestäsi jotain epäselvää, kerro siitä pidätetyistä vastaavalle 
poliisihenkilölle. 

 
 
 
 
 
 

Tällä sivulla on yhteenveto oikeuksistasi poliisiasemalla. 
Lisätietoja löytyy seuraavilta sivuilta kappaleissa 1-11. 

Täydelliset tiedot löytyvät poliisin C-Käytäntösäännöistä. 
 
 

) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF


 

Tämä Ilmoitus oikeuksista -vihkon versio astuu voimaan 1.12.2018 

 Tutustu yhteenvetosivun jälkeen esitettyihin tietoihin siitä, miten poliisin on 
kohdeltava sinua ja huolehdittava tarpeistasi. 



 
 

 
1. Asianajajan hankkiminen avuksi 
 

 Asianajaja voi auttaa ja neuvoa sinua lakiasioissa. 

 Asianajajan pyytäminen ei anna vaikutelmaa, että olisit syyllistynyt johonkin. 

 Pidätetyistä vastaavan poliisihenkilön täytyy kysyä, haluatko oikeusneuvontaa. Se 
on maksutonta. 

 Poliisin täytyy antaa sinun puhua asianajajan kanssa mihin aikaan tahansa 
poliisiasemalla ollessasi. 

 Jos pyydät oikeusneuvontaa, poliisi saa yleensä kuulustella sinua vasta sitten, 
kun olet päässyt puhumaan asianajajan kanssa. Kun poliisi kuulustelee sinua, voit 
pyytää asianajan mukaasi kuulusteluhuoneeseen. 

 Jos olet kertonut poliisille, ettet halua oikeusneuvontaa, mutta muutat sitten 
mielesi, kerro pidätetyistä vastaavalle poliisille, joka sitten auttaa sinua saamaan 
yhteyden asianajajaan. 

 Jos asianajaja ei saavu poliisiasemalle tai ota sinuun yhteyttä tai sinun tarvitsee 
puhua asianajajan kanssa uudestaan, pyydä poliisia ottamaan häneen yhteys 
uudestaan. 

Vähemmän vakavia asioita koskeva maksuton oikeusneuvonta: 

 Eräissä tapauksissa, jotka ovat vähemmän vakavia, maksuton 
oikeusneuvonta rajoittuu Criminal Defence Service (CDS) Directin antamaan 
puhelinneuvontaan, ellei tapaus ole poikkeuksellinen, jolloin asianajajan 
pitäisi tulla poliisiasemalle, esimerkiksi: 

 poliisi haluaa kysyä sinulta rikkomuksesta tai suorittaa silminnäkijän 

tunnistusmenettelyn. 

 tarvitset “asianmukaisen aikuisen” antamaa apua.  Katso “Apua 

tarvitsevat henkilöt”. 

 et pysty kommunikoimaan puhelimessa tai 

 syytät poliisia vakavasta väärinkäytöksestä. 

Kun maksuton neuvonta ei rajoitu CDS Directin antamaan puhelinneuvontaan: 

 Voit pyytää puhua tuntemasi asianajajan kanssa eikä sinun tarvitse maksaa, jos 
hän tekee oikeusaputyötä. Jos et tunne asianajajaa tai tuntemaasi asianajajaa ei 
tavoiteta, voit puhua päivystävän asianajajan kanssa. Se on maksutonta. 

 Päivystävä asianajaja ei liity mitenkään poliisilaitokseen. 
 

Maksuttoman oikeusneuvonnan järjestäminen: 

 Poliisi ottaa yhteyden Defence Solicitor Call Centreen (DSCC, 
puolustusasianajajien puhelukeskus). DSCC järjestää annettavan 
oikeusneuvonnan joko pyytämäsi asianajajan tai päivystävän asianajajan kautta.  

 DSCC on riippumaton palvelu, joka vastaa maksuttoman oikeusneuvonnan 
järjestämisestä eikä liity poliisilaitokseen millään tavalla. 
 

 
Jos haluat maksaa oikeusneuvonnasta itse: 

Pidä nämä tiedot mukanasi ja lue ne mahdollisimman pian. Ne auttavat sinua 
tekemään päätöksiä poliisiasemalla. 



 Kaikissa tapauksissa voit halutessasi maksaa itse oikeusneuvonnasta. 

 DSCC ottaa yhteyden omaan asianajajaasi sinun puolestasi. 

 Sinulla on oikeus yksityiseen puhelinkeskusteluun valitsemasi asianajajan kanssa, 
tai hän voi päättää tulla poliisiasemalle tapaamaan sinua. 

 Jos valitsemaasi asianajajaa ei tavoiteta, poliisi voi silti soittaa DSCC:lle 
päivystävän asianajajan antaman maksuttoman oikeusneuvonnan järjestämiseksi.  

 
2. Ilmoittaminen läheiselle poliisiasemalla olosta 
 

 Voit pyytää poliisia ottamaan yhteyden henkilöön, jonka tarvitsee tietää, että olet 
poliisiasemalla. Tämä on maksutonta.   

 Poliisi ottaa yhteyden haluamaasi henkilöön heti kun voi. 
 
3. Käytäntösääntöjen tarkastelu 
 

 Käytäntösäännöt ovat sääntöjä, jotka selittävät, mitä poliisi voi tehdä ja mitä he 
eivät voi tehdä ollessasi poliisiasemalla. 

 Poliisi antaa sinun lukea käytäntösäännöt, mutta et voi tehdä niin, jos se viivyttää 
poliisia saamasta selville, oletko rikkonut lakia. 

 Jos haluat lukea käytäntösäännöt, kerro siitä pidätetyistä vastaavalle 
poliisihenkilölle. 

 
4.  Lääkintäavun hankkiminen, kun olet huonovointinen tai loukkaantunut 
 

 Kerro poliisille, jos voit huonosti tai tarvitset lääkettä. He soittavat lääkärin, 
sairaanhoitajan tai muun terveydenhoidon ammattilaisen, jonka apu on maksutonta.   

 Saat ehkä ottaa omia lääkkeitäsi, mutta poliisin on tarkistettava ne ensin.  
Sairaanhoitaja tapaa sinut yleensä ensin, mutta poliisi kutsuu lääkärin, jos tarvitset 
häntä. Voit pyytää jonkun toisen lääkärin, mutta sinun on ehkä maksettava siitä. 

 
5.  Oikeus olla sanomatta mitään 
 

Jos sinulta kysytään epäillystä osallistumisestasi terroritekojen suoritukseen, 
valmisteluun tai aloittamiseen, sinun ei tarvitse sanoa mitään.   
Puolustuksesi saattaa kuitenkin kärsiä, jos et mainitse kuulustelussa seikkaa, johon 
tukeudut myöhemmin oikeudessa.   
Kaikkea sanomaasi saatetaan käyttää todisteena. 
 

6.  Tiedonsaanti siitä, miksi sinut on pidätetty ja otettu säilöön 
 

 Poliisin täytyy kertoa sinulle rikoksesta, jonka he epäilevät sinun tehneen. Tämä 
käsittää rikoksen tapahtuma-ajan ja paikan. 

 Poliisin täytyy kertoa sinulle, miksi he uskovat sinun tehneen rikoksen ja miksi heidän 
mielestään sinut on tarvinnut pidättää. 

 Poliisiasemalla poliisin on kerrottava sinulle, miksi sinut on säilytettävä pidätettynä. 

 Ennen kuin sinua kuulustellaan mistään rikoksesta, poliisin on annettava sinulle tai 
asianajajallesi tarpeeksi tietoa siitä, mitä se epäilee sinun tehneen, jotta voit 
puolustautua, mutta haittaamatta poliisitutkintaa. 

 Tämä koskee myös kaikkia muita rikoksia, joista poliisi epäilee sinua. 
 
7.  Pidätystä ja pidätettynä säilyttämistä koskevien asiakirjojen ja tietojen katselu 
 

 Kun olet pidätettynä poliisiasemalla, poliisin täytyy: 



 Kirjata pidätystietoihisi pidätyksesi syy ja tarve ja miksi poliisi uskoo, että sinut 
on pidettävä säilössä. 

 Antaa sinun ja asianajajasi nähdä nämä tiedot. Pidätetyistä vastaava 
poliisihenkilö järjestää tietojen katselun. 

 Tämä koskee kaikkia muitakin rikoksia, joista poliisi sinua epäilee. 

 Poliisin on päästettävä sinut tai asianajajasi katselemaan asiakirjoja ja aineistoja, 
jotka ovat olennaisia pidätyksesi ja pidätettynä säilyttämisesi oikeellisuuden 
tehokkaalle kiistämiselle. 

   
8.  Tulkin ja tiettyjen asiakirjojen käännösten hankkiminen 

avuksi 
 

 Jos et puhu tai ymmärrä englantia, poliisi järjestää omaa kieltäsi puhuvan henkilön sinulle 
avuksi. Tämä on maksutonta. 

 Jos olet kuuro tai sinun on vaikea puhua, poliisi järjestää brittiläistä viittomakieltä osaavan 
englantilaisen tulkin sinulle avuksi. Tämä on maksutonta. 

 Jos et puhu tai ymmärrä englantia, poliisi hankkii tulkin kertomaan sinulle, miksi sinut on 
pidätetty ja mistä rikoksesta sinua syytetään. Näin on tehtävä joka kerta, kun poliisi 
päättää pitää sinut tutkintavankeudessa. 

 Kunkin tutkintavankeudessa pitämistä koskevan päätöksen ja rikossyytteen nostamisen 
jälkeen poliisin täytyy antaa sinulle omalla kielelläsi selostus siitä, miksi sinua pidetään 
vangittuna ja mistä rikoksesta sinua syytetään, ellei selvityksen antamatta jättämiseen ole 
erityisiä syitä. Tällaisia syitä ovat: 

 Jos päätät, ettet tarvitse selostusta puolustautumiseen, koska ymmärrät 
täysin, mitä tapahtuu ja mitä seurauksia selostuksesta luopumisesta on ja 
poliisi on antanut sinun pyytää asianajajalta neuvoa päätöksen 
tekemisessä. Sinun on myös annettava kirjallinen suostumus. 

 Jos tulkin tekemä suullinen käännös tai yhteenveto riittää sinulle 
puolustautumiseen ja tapahtumien täysin ymmärtämiseen ja pidätetyistä 
vastaava poliisihenkilö antaa tähän valtuudet. 
 

 Kun poliisi kuulustelee sinua eikä äänitä kuulustelua, tulkki pitää kirjaa kysymyksistä ja 
vastauksistasi omalla kielelläsi. Voit sitten tarkistaa tämän, ennen kuin allekirjoitat sen 
tarkaksi selostukseksi. 

 Jos haluat antaa poliisille lausunnon, tulkki tekee lausunnosta sinulle omakielisen kopion, 
jonka voit sitten tarkistaa ja allekirjoittaa oikeaksi. 

 Sinulla on myös oikeus saada tämän ilmoituksen käännös. Jos käännöstä ei ole 
saatavilla, sinulle täytyy antaa samat tiedot tulkin avustuksella ja käännös tulee toimittaa 
sinulle viipymättä. 

 
9.  Yhteydenotto lähetystöön tai konsulaattiin 
 

Jos et ole brittiläinen, voit kertoa poliisille, että haluat ottaa yhteyden maasi 
suurlähetystöön tai konsulaattiin ja kertoa heille, missä olet ja miksi olet 
poliisiasemalla. He voivat myös vierailla luonasi yksityisesti tai järjestää sinulle 
asianajajan. 

 
10.  Miten pitkään sinut voidaan säilyttää pidätettynä? 
 

 Sinua voidaan normaalisti säilyttää pidätettynä enintään 24 tuntia ilman syytettä. Tätä 
voidaan jatkaa vain, jos oikeuskäsittely tapahtuisi valamiehistön edessä ja vähintään 
ylikomisarion arvoinen poliisihenkilö tai tuomioistuin antaa säilössä pitoon lisäaikaa. 
36 tunnin kuluttua vain tuomioistuimilla on valta jatkaa säilössäpitoaikaa ilman 
syytettä.   



 Tietyin väliajoin vanhemman poliisihenkilön on tarkasteltava tapaustasi 
selvittääkseen, pitäisikö säilössäpitoasi jatkaa. Tätä sanotaan katsaukseksi (review) ja 
sen tekijä on review officer. Jos vointisi on täysin kunnollinen, sinulla on oikeus ottaa 
kantaa tähän päätökseen kirjallisesti tai henkilökohtaisesti tai televisiolinkin 
välityksellä. Asianajajallasi on myös oikeus ottaa tähän kantaa puolestasi. 

 Jos katsauksen suorittanut viranomainen ei vapauta sinua, sinulle täytyy kertoa 
päätöksen syy ja syy on kirjattava pidätystietoihin. 

 Jos säilössäpito ei ole enää välttämätöntä, on sinut vapautettava. Jos poliisi kertoo, 
että se haluaa jatkaa rikoksen tutkintaa, sinut vapautetaan joko takuita vastaan (on 
bail) tai ilman takuita (without bail). Jos sinut on vapautettu takuita vastaan, sinun on 
saatava kirjallinen ilmoitus siitä, milloin sinun on palattava poliisiasemalle, ja kaikista 
vapauteesi kohdistuvista ehdoista. 

 Kun poliisi haluaa pyytää tuomioistuinta jatkamaan säilössäpitoasi: 

 Sinut täytyy tuoda oikeuskäsittelyyn, ellei ole järjestetty televisiolinkkiä, jonka 
välityksellä näet ja kuulet oikeudessa olevat henkilöt ja he näkevät ja kuulevat 
sinut. 

 Televisiolinkkiä ei voida järjestää, ellei säilössäpidosta vastaava poliisi pidä sitä 
asianmukaisena, ellei asianajaja ole kertonut sinulle sen käytöstä ja ellet sinä 
ole suostunut siihen. 

 Sinulle täytyy antaa kirjallinen ilmoitus siitä, milloin oikeuskäsittely pidetään ja 
millä perusteilla säilössäpitoaikaa yritetään jatkaa. 

 Sinulla on oikeus saada asianajaja mukaasi oikeuskäsittelyyn. 

 Poliisille myönnetään oikeus jatkaa pidätystäsi vain, jos se tuomioistuimen 
mielestä on välttämätöntä ja jos poliisi tutkii tapaustasi huolella ja ilman 
tarpeetonta viivettä. 

 Jos poliisilla on oikeuskäsittelyä varten tarpeeksi todisteita, sinulle voidaan lukea 
syyte poliisilaitoksella tai postitse, ja haastaa sinut oikeuteen. 

 
11. Todisteiden katselu, jos juttu siirtyy oikeuteen 
 

 Jos saat syytteen rikoksesta, sinun tai asianajajasi on pystyttävä katselemaan sinua 
vastaan olevia todisteita sekä todisteita, joista saattaa olla apua puolustuksessa. 
Tämän tulee tapahtua ennen oikeudenkäynnin alkua. Poliisin ja Crown Prosecution 
Servicen (yleisen syyttäjän) täytyy järjestää tämä ja antaa asiaankuuluvat asiakirjat ja 
aineistot katseltaviksi. 

 



Muita asioita, joita kannattaa tietää poliisiasemalla olemisesta 
 

Miten sinua pitää kohdella ja hoitaa 
Nämä huomautukset kertovat, mitä voit odottaa, kun sinua pidetään poliisiasemalla. Saat tietää 
lisää, kun pyydät Käytäntösäännöt nähtäviksi.  
Niihin sisältyy luettelo, joka kertoo, mistä näistä asioista saa lisää tietoa.  
Kysy pidätetyistä vastaavalta poliisihenkilöltä, jos sinulla on kysyttävää. 
 
Apua tarvitsevat henkilöt 

 Jos olet alle 18-vuotias tai sinulla on eritystarpeita, esimerkiksi lukihäiriöitä tai 
mielenterveysongelmia, on sinulla oikeus siihen, että joku on kanssasi, kun poliisi suorittaa 
tiettyjä tehtäviä. Tätä henkilöä sanotaan ”asianomaiseksi aikuiseksi” ja hänelle annetaan 
tämän ilmoituksen kopio. 

 Asianomainen aikuinen auttaa sinua ymmärtämään tapahtumat ja huolehtimaan eduistasi. 
Hänen täytyy olla kanssasi, kun poliisi kertoo sinulle oikeutesi ja sen, miksi sinua pidetään 
poliisiasemalla. Hänen täytyy myös olla kanssasi, kun poliisi lukee sinulle virallisen 
varoituksen. 

 Asianomainen aikuinen voi myös pyytää puolestasi asianajajan. 

 Voit puhua asianajajasi kanssa asianomaisen aikuisen olematta huoneessa, jos niin haluat. 

 Poliisin tarvitsee ehkä myös tehdä jotain alla luetelluista asioista ollessasi poliisiasemalla. 
Elleivät erityiset syyt sitä estä, asianomaisen aikuisen täytyy olla kanssasi koko ajan, kun 
poliisi tekee jotain seuraavista asioista: 

 Kuulustelee sinua tai pyytää sinua allekirjoittamaan kirjallisen lausunnon tai poliisin 
muistiinpanot. 

 Riisuu sinulta muita kuin ulkovaatteita ruumiintarkastuksen tekemiseksi. 

 Ottaa sinusta sormenjäljet, valokuvan tai DNA- tai muun näytteen. 

 Suorittaa jotain silminnäkijän tunnistusmenettelyyn liittyvää. 

 Asianomaiselle aikuiselle on annettava mahdollisuus auttaa joko henkilökohtaisesti tai 
puhelimen välityksellä, kun poliisi katsastaa tapauksesi selvittääkseen, pidetäänkö sinua 
vielä kauemmin. 

 Jos asianomainen aikuinen on tavoitettavissa, hänen on oltava paikalla, kun poliisi nostaa 
sinua vastaan rikossyytteen. 

 
Yksityiskohtien saaminen poliisiasemalla olostasi 

 

 Kaikki, mitä sinulle tapahtuu poliisiasemalla, kirjataan muistiin. Näitä sanotaan 
pidätystiedoiksi (custody record).  

 Kun lähdet poliisiasemalta, sinä, asianajajasi tai asianomainen aikuinen voi pyytää 
kopion pidätystiedoista. Poliisin on annettava sinulle kopio pidätystiedoistasi niin pian 
kuin voi. 

 Voit pyytää poliisilta kopion pidätystiedoistasi 12 kuukauden kuluessa poliisiasemalta 
lähdettyäsi. 

 
 
Yhteydenpito 

 Asianajajan kanssa puhumisen ja läheiselle henkilölle tehtävän pidätyksestäsi kertovan 
ilmoituksen lisäksi saat yleensä soittaa yhden puhelun.   

 Pyydä poliisilta, jos haluat soittaa puhelun.   

 Voit myös pyytää kynän ja paperia.   

 Luonasi voi käydä vieraita, mutta pidätetyistä vastaava poliisi voi kieltää sen. 
 
Sellisi 

 Jos mahdollista, sinut pidetään omassa sellissäsi.   



 Sen pitäisi olla siisti, lämmin ja valaistu.   

 Vuoteen pitää olla puhdas ja hyväkuntoinen.   

 Sinun on saatava käyttää vessaa ja peseytyä. 
 
Vaatteet 
Jos sinulta on viety omat vaatteet, poliisin täytyy antaa sinulle vaihtoehtoinen vaatetus. 

 
Ruoka ja juoma 
Sinulle täytyy tarjota 3 ateriaa päivässä juomineen. Voit myös saada juomia aterioiden välillä. 
 
Liikunta 
Jos mahdollista, sinun pitäisi päästä joka päivä ulos raittiiseen ilmaan. 
 
Kun poliisi kuulustelee sinua 

 Huoneen pitäisi olla siisti, lämmin ja valaistu. 

 Sinua ei saa pitää seisomassa. 

 Poliisihenkilöiden pitää kertoa sinulle nimensä ja virka-asemansa. 

 Sinulle pitää antaa tauko normaaleina ruoka-aikoina ja juomatauko noin kahden tunnin 
jälkeen. 

 Sinun pitäisi saada levätä vähintään 8 tuntia vuorokaudessa pidätyksen aikana. 
 

 
Uskonnolliset tarpeet 

Kerro poliisille, jos tarvitset jotain pystyäksesi harjoittamaan uskontoasi poliisiasemalla. 
Poliisi voi antaa tarvittaessa käyttöösi uskonnollisia teoksia ja muita tavaroita. 

 
 



Kun normaaleista säännöistä poiketaan 
 
Asianajajan hankkiminen avuksi 
Toisinaan poliisin tarvitsee kuulustella sinua kiireellisesti, ennen kuin olet puhunut 
asianajajan kanssa. Tästä on tietoa Käytäntösäännöissä. Se on kirja, jossa kerrotaan, mitä 
poliisi voi ja mitä se ei voi tehdä, kun olet poliisiasemalla.  Jos haluat tarkistaa nämä tiedot, 
ne ovat Käytäntösääntöjen säännön C kohdassa 6.6. 
 
Eräässä tapauksessa poliisi ei anna sinun puhua valitsemasi asianajajan kanssa. Kun näin 
tapahtuu, sinun on saatava valita toinen asianajaja. Jos haluat tarkistaa nämä tiedot, ne ovat 
Käytäntösääntöjen säännön C Liitteessä B. 
 
Ilmoittaminen läheiselle poliisiasemalla olosta 
Eräissä tilanteissa poliisi ei anna sinun ottaa yhteyttä keneenkään. Tällaisista tilanteista on 
tietoa Käytäntösäännöissä. Jos haluat tarkistaa nämä tiedot, ne ovat Käytäntösääntöjen 
säännön C Liitteessä B. 
 
Rattijuopumus ja päihtyneenä ajaminen 
Jos sinut on pidätetty, koska olet ajanut juopuneena tai huumeiden vaikutuksen alaisena, 
sinulla on oikeus puhua asianajajan kanssa. Tämä oikeus ei merkitse sitä, että voit kieltäytyä 
antamasta poliisille puhallus-, veri- tai virtsanäytettä, vaikket olisi vielä puhunut asianajajan 
kanssa. 
 
Säilössäpito mielenterveyslain nojalla  
Poliisi voi myös pitää sinut poliisiasemalla mielenterveyslain (Mental Health Act 1983) 
nojalla, jos olet vähintään 18-vuotias ja käytöksesi vaarantaa oman tai muiden 
turvallisuuden, eikä sinua voida kohtuullisesti säilyttää missään muualla. Jos sinut on otettu 
säilöön mielenterveyslain nojalla, se ei tarkoita, että sinut on pidätetty rikoksesta. 
Se tarkoittaa, että poliisin on järjestettävä sinut lääkärin ja hyväksytyn 
mielenterveysammattilaisen arvioitavaksi. Arvio on tehtävä 24 tunnin kuluessa 
poliisiasemalle saapumisestasi tai säilöön ottamisesta, mutta poliisi yrittää järjestää tämän 
mahdollisimman pian. Tänä aikana poliisi saattaa siirtää sinut arviointiin paremmin sopivaan 
paikkaan. 
Odottaessasi arviointia poliisi saattaa järjestää sinulle tapaamisen hyväksytyn 
terveydenhoitajan kanssa. Hän ei voi suorittaa arviointia, mutta hän auttaa sinua muissa 
terveysasioissa ja selittää, mitä arviointi merkitsee. 



Riippumattomat vierailijat 
 

Nämä ovat yhteisön jäseniä, jotka saavat käydä poliisiasemilla ilmoittamatta siitä ennakkoon. 
Heitä kutsutaan riippumattomiksi vierailijoiksi (independent custody visitors), ja he 
työskentelevät vapaaehtoisesti varmistaakseen, että pidätettyjä kohdellaan kunnolla ja 
heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. 
 
Sinulla ei ole oikeutta tavata riippumatonta vierailijaa, etkä voi pyytää riippumatonta 
vierailijaa käymään luonasi. Jos riippumaton vierailija käy luonasi, kun olet pidätettynä, hän 
toimii poliisista riippumattomasti ja tarkistaa, että hyvinvointiasi ja oikeuksiasi on suojeltu. 
Sinun ei kuitenkaan tarvitse puhua hänen kanssaan, jos et halua. 
 
Valituksen tekeminen 
Jos haluat valittaa kohtelustasi, pyydä päästä puhumaan poliisihenkilölle, jonka virka-asema 
on komisario tai korkeampi. Vapauduttuasi voit myös tehdä riippumattomalle poliisitoiminnan 
virastolle (Independent Office for Police Conduct (IOPC)) valituksen millä tahansa 
poliisiasemalla tai asianajajan tai kansanedustajasi kautta. 


