
 
 

    

    
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Henkilötiedustelulomakkeen  täyttöohje   

Yleistä:   

Olkaa  hyvä  ja  täyttäkää  lomake  suomeksi,  ruotsiksi tai englanniksi.   
Jos  täytätte  lomakkeen  jollakin  muulla  kielellä,  olkaa  hyvä  ja  toimittakaa  mukana  käännös.   
 
Jos  tiedustelu  koskee  maata,  jossa  käytetään  muita  kuin  latinalaisia  aakkosia  kirjoittakaa  
henkilöiden  ja  paikkojen  nimet  molemmilla  aakkosilla,  jotta  käännösvirheiltä  vältytään.   
 
Etsittäessä  perhettä  täyttäkää  lomakkeelle  tiedot  perheenpäästä  esim.  isästä  tai  äidistä,  
mukana  seuraavat  perheenjäsenet  merkitään  samaan  lomakkeeseen.  Mikäli  tiedetään,  että  
perheenjäsen  ei  ole  muun  perheen  mukana,  tulee  hänestä  täyttää  oma  lomakkeensa.   
 
Punaisen Ristin  henkilötiedustelu on maksutonta.  Tiedustelun kestoa  on  ja  sen lopputulosta  
on  vaikea a rvioida e tukäteen.  Ilmoitamme  aina  kaikista  tiedusteluun l iittyvistä  tiedoista  
kirjeitse.  Muistakaa  ilmoittaa  meille,  jos  osoitteenne  muuttuu  tiedustelun  aikana.   

Lomakkeen  täyttöohje  

1.  ETSITTÄVÄN  HENKILÖN  TIEDOT  
 
Etunimet  ja  sukunimi  
Etsittävän  henkilön n imet tulee  kirjoittaa  niin  täydellisesti  kuin m ahdollista.  
 
Alias  (lempinimi)   
Jos  etsitty  henkilö  tunnetaan  yhteisössään  yleisesti jollain  toisella  nimellä  tai lempinimellä  
mainitkaa  se  tähän  kohtaan.   
 
Sukupuoli   
Merkitkää  rasti  ruutuun joko M =Mies  tai   N,F=Nainen  
 
Isän  nimi   
Merkitkää  etsittävän  henkilön  isän  kaikki  nimet mahdollisimman  täydellisesti  
  
Äidin  nimi   
Merkitkää  etsittävän  henkilön  äidin  kaikki nimet  mahdollisimman  täydellisesti  
 
Kansalaisuus   
Merkitkää  minkä  valtion  kansalaisuus  etsityllä  henkilöllä  on.  Mikäli  kansalaisuus  on epäselvä  
tai  valtioita  on  useita,  merkitkää  todennäköisempänä  pitämänne  ensin.   
 
Etninen  alkuperä  
Mikäli  etsittävä  henkilö  kuuluu  johonkin  tiettyyn etniseen  ryhmään,  heimoon ja  klaaniin  
voidaan  tieto  merkitä  tähän  kohtaan.   

Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto  
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, PL 168, 00141 Helsinki  
Puhelin  020  701 2000   Faksi 020  701 2310  
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Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsingfors, PB 168, 00141 Helsingfors  
Telefon  020  701 2000   Telefax  020  701 2310  
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Syntymäaika 
Syntymäaika tulee antaa niin tarkasti kuin mahdollista. Mikäli tiedusteltavalla alueella 
käytetään muuta kuin Suomessa käytössä olevaa ajanlaskua, niin päivämäärät ja vuosiluvut 
tulee merkitä molemmin tavoin. 

Syntymäpaikka 
Merkitkää etsittävän henkilön syntymäpaikka, kylä tai kaupunki ja maa. 

Viimeksi tunnettu tarkka osoite ja päivämäärä 
Merkitkää tiedusteltavan henkilön viimeinen tunnettu osoite mahdollisimman tarkkaan. 
Katuosoite, kaupunginosa, kaupungin/kylän nimi, lääni/provinssi tai osavaltio ja valtio. 
Ilmoittakaa myös milloin etsittävä on asunut mainitussa osoitteessa. Mikäli osoite on 
epäselvä voitte tarvittaessa piirtää kartan tai kertoa, minkä yleisesti tunnetun kohteen, esim. 
moskeijan tai torin läheisyydessä paikka on. 

Puhelin, fax, sähköposti: 
Puhelinnumerot tulee merkitä ulkomaansuuntanumeroineen esim. 
+358 9 129 3344 

2.  ETSITTÄVÄN  MUKANA SEURAAVAT  PERHEENJÄSENET  

Merkitkää etsittävän mukana seuraavista perheenjäsenistä nimi täydellisenä, syntymä-aika, 
sukupuoli sekä sukulaisuussuhde etsittävään henkilöön. 
Mikäli perheenjäseniä on enemmän kuin lomakkeelle mahtuu, käyttäkää erillistä paperia. 

3.  TIEDUSTELUN  TIEDOT  

Milloin viimeksi olitte yhteydessä kadonneeseen ja millä tavalla 
Kertokaa milloin viimeksi olette olleet yhteydessä etsittävään henkilöön sekä miten se on 
tapahtunut, kirjeitse, puhelimitse? 

Syyt jotka johtivat yhteyden katkeamiseen 
Kertokaa tilanteesta, joka on johtanut siihen, että ette enää ole saaneet yhteyttä etsittyyn 
henkilöön. Kertokaa myös, miten olette yrittäneet ottaa etsittävään yhteyttä ja millaisia 
tuloksia yrityksenne on tuottanut. 

Lisätiedot jotka voivat auttaa tiedustelussa 
Merkitkää kaikki sellaiset tiedot, joiden uskotte auttavan tiedustelussa. Esimerkiksi etsittävän 
viimeisin työpaikka ja työtehtävä. Kirkko, rukoushuone tai moskeija, jossa hän tapasi käydä. 
Tiedot heimosta, klaanista ja sukuperästä. Mikäli hän oli sotilas merkitkää sotilasarvo ja 
yksikkö. Opiskelijasta opiskelupaikka ja opiskeluaine. Jos tiellä on tietoa henkilön 
suunnitelmista ennen katoamista merkitkää se tähän. 

Niiden henkilöiden nimet ja osoitteet jotka voivat antaa lisätietoja 
Merkitkää niiden henkilöiden nimet, jotka voivat antaa lisätietoja. Esimerkiksi sukulaisten 
nimet ja yhteystiedot tai heimon vanhimman nimi ja yhteystieto. 
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4. TIEDUSTELIJAN  TIEDOT.  

Täyttäkää omat tietonne sekä täydellinen osoitteenne tähän. Muistakaa ilmoittaa Punaiseen 
Ristiin tiedustelun aikana tapahtuvista osoitteenne muutoksista. 

Etsittävä henkilö on minun: 
Merkitkää tähän sukulaisuussuhteenne etsittävään henkilöön. 

Suostumus henkilötietojen käyttöön: 
Henkilötiedustelun aloittamiseksi Punaisen Ristin tulee saada lupa henkilötietojen käyttöön ja 
edelleen lähettämiseen. 

Useissa maissa käytetään mediaa (mm. radio, verkkojulkaisu, sanomalehti) 
henkilötiedustelun apuna. Merkitkää mikäli annatte suostumuksenne median käyttöön 
henkilötiedustelussa. 

Allekirjoitus: 
Allekirjoittakaa tiedustelu. Jos tiedustelija on ala-ikäinen, myös edustajan tulee allekirjoittaa 
tiedustelu. 

Tiedustelun lähetti edelleen: 
Mikäli olette auttaneet tiedustelun täyttämisessä ja lähettämisessä merkitkää omat tietonne 
tähän, jotta voimme olla teihin yhteydessä jatkossa tai merkitkää kehen toivotte Punaisen 
Ristin olevan yhteydessä asiasta. Mikäli olette sosiaalityöntekijä tai alaikäisen edustaja, 
merkitkää omat yhteystietonne. 
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