ANMÄLAN OM MISSTANKE OM SEXUAL- ELLER VÅLDSBROTT MOT BARN
Anmälningsskyldigheten enligt 25 § 3 mom. i barnskyddslagen förändrades 1.4.2015. Genom en ändring av
barnskyddslagen (1302/2014) utökades anmälningsskyldigheten för personer som enligt barnskyddslagen
är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan.
De personer som är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan (också barnskyddsmyndigheter) ska gör en
anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl
att misstänka att ett barn utsatts för sexualbrott eller våldsbrott mot liv och hälsa.
Därutöver ska de göra en barnskyddsanmälan till kommunens socialcentral.
Om du är osäker på om du är skyldig att göra en anmälan eller på något annat angående anmälan,
konsultera polisen utan att nämna barnets eller någon annan parts namn.
På frågor svarar:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Pargas polisstation
tfn 0295 446 710 (mån-fre kl. 8.00-16.15)
fax (02) 4583 644
Strandvägen 30, 21600 Pargas
I akuta situationer ring 112
Anmälningsskyldiga enligt 25 § i barnskyddslagen är de som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag
hos
1) social- och hälsovården och barndagvården,
2) undervisningsväsendet,
3) ungdomsväsendet,
4) polisväsendet,
5) Brottspåföljdsmyndigheten,
6) brand- och räddningsväsendet,
7) en producent av socialservice, barndagvård eller hälso- och sjukvårdstjänster,
8) en undervisnings- eller utbildningsanordnare,
9) en församling eller något annat religiöst samfund,
10) en förläggning eller flyktingsluss som avses i lagen om mottagande av personer som söker
internationellt skydd,
11) en enhet som bedriver nödcentralsverksamhet,
12) en enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever,
13) Tullen,
14) gränsbevakningsväsendet, eller
15) utsökningsmyndigheten
eller de som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare samt
alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Brott/händelse:

Händelsetid och -plats: (kommun och adress)

Barnet som anmälan gäller: (namn, personbeteckning, kontaktuppgifter)

Andra personer: (namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, delaktighet)

Redogörelse/barnets berättelse:
(så detaljerat som möjligt, utan ledande frågor till barnet, använd de ord som barnet använt)

Anmälan gjord av: namn, tjänsteställning, arbetsplats, kontaktuppgifter (arbetsplatsens telefonnummer,
eget arbetsnummer, e-postadress)

Datum, ort och underskrift:

