Pedersöre kommun
RIKTLINJER VID MISSTANKE OM FYSISK MISSHANDEL
AV BARN OCH SEXUELLT UTNYTTJANDE

§
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Vid misstanke om fysisk misshandel av barn
och sexuellt utnyttjande bör den
anmälningsskyldige göra anmälan till polisen,
samt därtill en barnskyddsanmälan.
Barnskyddslagen 25§
Anmälningsskyldighet till polisen gällande
sexuellt utnyttjande gäller sedan 2012.
Anmälningsskyldighet direkt till polisen
gällande fysisk misshandel har trätt i kraft
1.4.2015.

BARNET/DEN UNGA HAR SKADOR ELLER ANDRA FYND, SOM
UPPENBART TYDER PÅ BARNMISSHANDEL ELLER SEXUELLT
UTNYTTJANDE

Om händelsen är akut eller brådskande (0‐7 dygn)
kontakta omedelbart polisen per telefon:

050 456 27 28
Österbottens polisinrättnings situationslednings‐
central och/eller faxnummer
06 424 6190
INVÄNTA POLISENS INSTRUKTIONER

BARNET/DEN UNGA BERÄTTAR
 Håll dig lugn och koncentrera dig på att lyssna på barnet
 Då du frågar, fråga så lite som möjligt och använd enbart öppna
och neutrala frågor såsom;
 Berätta mer om det där?
 Vad menar du med x? Ex. Vad menar du med det att han/hon
slog?
 Vad hände sedan?
 För inte in nya saker (som barnet inte själv nämnt) i
diskussionen. Uttryck inte egna åsikter gällande det barnet
berättar och börja inte utreda händelseförloppet
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 Skriv så snabbt som möjligt ned det barnet berättat (exakt med
de ord och uttryck barnet använt) innan du berättar det till
någon annan (“han rörde snippan”).
 Dokumentera även ordagrant vad du själv sagt och frågat.
 Du behöver inte veta om det är ett brott. Blotta misstanken
räcker för anmälan. Polisen undersöker om det är fråga om brott.
 Konsultera eller gör direkt en polisanmälan (ta direkt kontakt
med utredaren). Kom också ihåg att göra en
barnskyddsanmälan.
OBS! Diskutera inte dina misstankar och anmälan med de berörda
(barn, föräldrar, vårdnadshavare). Polisen berättar hur och när
information om anmälan får delges barnet, den unga och
föräldrarna/vårdnadshavarna.

EN ANNAN PERSON HAR MISSTANKAR/BERÄTTAR
 Skriv omedelbart och ordagrant ned vad personen berättar.
 Konsultera eller gör direkt en polisanmälan (ta direkt kontakt
med utredaren). Kom också ihåg att göra en
barnskyddsanmälan.
OBS! Diskutera inte dina misstankar och anmälan med de berörda
(barn, föräldrar, vårdnadshavare). Polisen berättar hur och när
information om anmälan får delges barnet, den unga och
föräldrarna/vårdnadshavarna.
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BARNETS BETEENDE OCH SYMTOM GER UPPHOV TILL
MISSTANKAR
 Misshandel och sexuella övergrepp kan ge upphov till olika
symtom hos barn. Det finns ändå inga symtom som endast barn
som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp skulle uppvisa.
En del barn berättar aldrig om sina upplevelser och/eller uppvisar
nödvändigtvis inte alls några symtom (ett informationspaket om,
barn, sexualitet och sexuellt utnyttjande finns på följande nätsida
på finska)
http://www.hus.fi/sairaanhoito/lastensairaanhoito/lastenpsykiatria/lastens
ekshyvkaytto/Tietoa/Sivut/default.aspx

 Prata med barnet om olika livsområden (mående, vänner, familj,
dagis/skola) utan att specifikt fråga om övergrepp.
 DU KAN T.EX. FRÅGA:
 hur kom du på att rita en sån där? (Vad händer på den där bilden)?
 hur kom du på att leka det där?
 hur kom du på att berätta om det här?

 Ifall du misstänker brott kontakta polisen. Om du inte misstänker
brott diskutera barnets symtom eller beteende med föräldrarna
och/eller gör en barnskyddsanmälan.
 Vid behov kan du konsultera VCS:s jourhavande barnläkare om
somatiska symtom, barns rättspsykiatriska arbetsgrupp om
psykiska symptom, samt barnskyddet.
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POLISANMÄLAN

 Du behöver inte veta om det är ett
brott. Blotta misstanken räcker för
anmälan. Polisen undersöker om det är
fråga om brott.
 Gör en anmälan till polisen antingen
skriftligen, per telefon eller på
polisstationen.
 För anmälan behövs så noggranna
uppgifter som möjligt

o offrets uppgifter (namn, personsignum, adress, plats för placering utom
hemmet, telefonnummer, föräldrar, vårdnadshavare, intressebevakare,
socialarbetare)
o hur har man fått veta om händelsen?
o när har man fått veta om händelsen?
o vad fick man veta?
o sköts ärendet redan av någon annan myndighet?
o vilka övriga vet om händelsen?
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BARNSKYDDSANMÄLAN

 Du är skyldig att utan dröjsmål göra en anmälan till sociala myndigheter,
om du i din uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och
omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget
beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds.
Barnskyddslagen 25§
 Förutom polisanmälan gör utan dröjsmål även en barnskyddsanmälan per
telefon eller e‐post till sociala myndigheter i barnets boendekommun eller
socialjouren (utomtjänstetid).
 Information om barnskyddsanmälan får du på finska från nätadressen:
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun‐
kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus‐ja‐lastensuojeluasian‐
vireilletulo/lastensuojeluilmoitus
 En blankett för barnskyddsanmälan (anmälningsdelen) fås frånadressen;
www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun‐kasikirja/lomakkeet/blanketter‐for‐
barnskyddet03ebd1f4cf80

OBS!
Polisen berättar hur och när information om anmälan får delges
barnet, den unga och föräldrarna/vårdnadshavarna
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EFTER POLIS‐ OCH BARNSKYDDSANMÄLAN:

 Efter polis‐ och barnskyddsanmälan följer förundersökning, eventuell
åtalsprövning och rättegång.
 Polisen hör som vittne den person, som har information om saken.
 I egenskap av vittne bör man berätta allt man vet om saken. Därtill bör
man svara på de frågor som ställs.
 Rättegång hålls i tingsrätten. Arbetstagarna kallas vid behov som vittnen
till rättegången.
 Om transporten till förhör/undersökningar besluts från fall till fall.
 Efter barnskyddsanmälan följer en utredning av servicebehovet i vilken
behovet av barnskydd utreds.
 Håll barnets vardag och rutiner normala. Barnskyddet ansvarar för att
barnet och familjen får stöd och hjälp.
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KONTAKTUPPGIFTER

Telefonrådgivningen, Malmska
Jakobstad, Larsmo och Pedersöre
måndag – fredag kl. 8.00 – 16.00
tel. 06‐786 1333
Telefonrådgivning, Nykarleby
måndag – fredag kl. 8.00 – 16.00
tel. 06‐78602701
Barntelefonrådgivning
‐ ärenden om barn, 0 – 10 år
måndag – fredag kl. 8.00 – 14.00
tel. 06‐786 1234
Jakobstads polisstation
Kanalesplanaden 1, 68600 Jakobstad
tel. 0295 440 511 (växel)
e‐post för feedback: palaute.pohjanmaa(at)poliisi.fi
tjänste‐e‐post: kirjaamo.pohjanmaa(at)poliisi.fi
Brottsanmälningar, rådgivning och andra polisärenden
Vardagar kl. 8.00 ‐ 16.15
tel. 0295 415 809
elektronisk brottsanmälan
Beställning av förundersökningsprotokoll:
rikostorjunta.keski‐pohjanmaa(at)poliisi.fi
E‐post och telefonnummer för tips:
rikostorjunta.keski‐pohjanmaa(at)poliisi.fi
och 06 822 5454
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BARNSKYDDET
Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby

Akuta barnskyddsärenden samt konsultationsärenden
Under tjänstetid vardagar kl. 8 ‐ 16
GSM 044 785 1726
Socialjour
Utanför tjänstetid vardagar kl. 16 ‐ 08,
veckoslut och helger dygnet runt
Socialjour handhas regionalt i Österbotten av Vasa
(06) 325 2347 eller 112
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