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NULÄGET

• Räddningväsendet en grundpelare

• Tusentals ungdomar runt om i landet

• Förfaringssätten
• Olika eller inga planer eller anvisningar överhuvudtaget

• VNRV:s arbetsgrupp färdigställt anvisningar

• Samhället ändrar



VARFÖR?

• En säkrare uppväxtmiljö för de unga

• Främja och trygga uppväxt, utveckling samt välfärd

• Risk för olämpligt beteende och t.o.m. för utnyttjande

• Ansvaret?

• Verksamhetsanvisningar eller funktionsmodeller finns inte
överallt

• Enhetligare samt enkla tillvägagångssätt



HUR?

• Plan/ Funktionsmodell
• Brandkåren uppgör, t.ex. enligt anvisningar

• Övervakning
• Övervakning inom brandkåren
• Ständig övervakning av de som arbetar med unga
• Uppföljning
• Kommunikation med vårdnadshavare

• Skolning samt introduktion
• Åt funktionärer samt andra medlemmar



HUR?

• Förebyggande arbete
• Enligt anvisningen samt funktionsmodellen
• Granskning av brottslig bakgrund *

• Genom att ingripa
• Alla är skyldiga att ingripa
• Problemlösning
• Brandkåren är i sista hand ansvarig



KONTROLL AV BROTTSLIG BAKGRUND

• Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som 
deltar i verksamhet bland barn (148/2014) 

- http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140148

• Brandkåren har rätt att be om ett straffregisterutdrag om
den frivilliga personen skall sköta ett uppdrag/ en uppgift
som

1) regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, 
handledning, vård och omsorg av eller annan samvaro 
med en minderårig,

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140148


KONTROLL AV BROTTSLIG BAKGRUND

2) innebär personlig kontakt med en minderårig, 
och

3) består i att sköta uppdraget ensam eller under 
sådana förhållanden där den minderåriges 
personliga integritet rimligen inte kan tryggas, trots 
åtgärder som avses i 4 § i denna lag



KONTROLL AV BROTTSLIG BAKGRUND

• Brandkåren väljer två ansvarspersoner

• Skriftligt samtycke av person vars bakgrund granskas
• Av de nya samt de som redan är med i verksamheten

• Ansökan om straffregisterutdrag

• Straffregisterutdraget granskas av ansvarsperson



KONTROLL AV BROTTSLIG BAKGRUND

• Straffregisterutdraget ges åt den berörda eller förstörs

• VNRV rekommenderar att utdraget förnyas vart tredje år

• Brandkåren står för utgifterna (VNRV)



BEHANDLING AV STRAFFREGISTERUTRDAG

• Enbart ansvarspersonerna behandlar utdragen

• Efter granskningen ges utdraget åt den berörda eller förstörs

• Brandkåren uprätthåller register på de granskade utdragen där det
enbart framkommer:

- personens namn

- datum då utdraget är granskat

- utdragets datum

• TYSTNADSPLIKT!!!



STRAFFREGISTERUTDRAG

• http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/rekisterit/rikosrekisteri/
yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html

• Brott som framkommer ur utdraget:

1. Brott gentemot barn

2. Sexualbrott

3. Våldsbrott

4. Brott mot friheten

5. Narkotikabrott

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html

