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Allmänt

 Den finländska lagstiftningen förpliktar att kontrollera den brottsliga bakgrunden hos
personer som arbetar med barn:

 alltid för personer i anställnings- eller tjänsteförhållande (504/2002) och

 för frivilliga (148/2014) när den part som ordnar verksamheten anser det vara befogat.

 Lagstiftningen syftar till att trygga en god och säker uppväxtmiljö för barnen också inom
bl.a. hobby- och tävlingsidrott.

 Med hänvisning till dessa lagar har Finlands Bollförbund sammanställt egna anvisningar för 
att garantera barnens säkerhet.

 Enligt Bollförbundets (enligt lagstiftningen kan man kontrollera den brottsliga bakgrunden hos 
frivilliga som kommit med i verksamheten efter den 1 maj 2014) anvisningar ska
fotbollsföreningarna kontrollera den brottsliga bakgrunden hos tränare, lagledare, materialare
och andra frivilliga som deltar i verksamhet bland barn och unga. 



Valo rf:s anvisningar om rutiner för att öka barns säkerhet

 Finlands Idrott Valo rf har tillsammans med sina samarbetsparter (Allianssi, Soste, Taike) 
sammanställt anvisningar om rutiner för att öka barns säkerhet (Lasten turvallisuutta lisäävät 
toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen).

 Bollförbundet rekommenderar att föreningarna tar i bruk Valos anvisningar 
(www.seuraohjelma.fi/lastenturvallisuus). När föreningen tar i bruk i Valos anvisningar behöver 
den inte sammanställa egna och sända dem till rättsregistercentralen som bilaga till ansökan 
om utdrag om brottslig bakgrund.



Grundläggande anvisningar

1. Föreningen ska ha: 

• anvisningar godkända av föreningen om åtgärder för att trygga barnens personliga integritet 
(Valos anvisningar rekommenderas)

• beslut om för vilka frivilliguppgifter föreningen anser det befogat att kontrollera de frivilligas 
brottsliga bakgrund (se Bollförbundets rekommendation om frivilliggrupper)

2. Ett utdrag om brottslig bakgrund kan begäras bara för frivilliga som har kommit med i 
frivilligverksamheten efter att lagen trädde i kraft (1.5.2014) eller vars uppgifter har förändrats efter 
detta datum till sådana uppgifter för vilka ett utdrag om brottslig bakgrund ska kontrolleras.

3. Föreningen ska innan frivilligarbetet inleds redogöra för den frivilliga hur den brottsliga bakgrunden 
kontrolleras och delge föreningens anvisningar om åtgärder för att trygga barnens personliga 
integritet.

4. Den frivilliga ska ge sitt skriftliga samtycke till kontrollen av den brottsliga bakgrunden.



Grundläggande anvisningar

5. Föreningen sänder in en ansökan om kontroll av den frivilligas brottsliga bakgrund till 
rättsregistercentralen. Rättsregistercentralen rekommenderar e-ansökan (webbtjänsten suomi.fi). Till 
ansökan ska den frivilligas skriftliga samtycke bifogas.

6. Föreningen står för kostnaderna för utdraget om brottslig bakgrund (15 euro/utdrag).

7. Föreningen har absolut tystnadsplikt i fråga om innehållet i utdrag om brottslig bakgrund och bl.a. 
personuppgifter.

8. Föreningen ska överlämna utdraget till den frivilliga omedelbart när föreningen har tagit del av det. 
Utdraget får inte kopieras och inga anteckningar får göras i det.



1. Föreningens styrelsemöte behandlar föreningens åtgärder för att trygga barnens personliga integritet

 Styrelsen behandlar och sammanställer anvisningar om åtgärder för att trygga barnens personliga integritet 

i föreningen. Föreningen kan använda Valos anvisningar (Bilaga 1). 

 Styrelsen beslutar vem som är föreningens ansvarsperson i processen för att kontrollera frivilligas brottsliga 

bakgrund (t.ex. verksamhetsledaren eller ordföranden).

 Styrelsen beslutar för vilka typer av föreningsaktiva den brottsliga bakgrunden ska kontrolleras.

2. Den eller de ansvarspersoner som föreningen utsett ber den frivilliga fylla i en samtyckesblankett för kontroll 

av den brottsliga bakgrunden. (Blankettmall, Bilaga 2).

3. Föreningen fyller i en ansökan om straffregisterutdrag i e-tjänsten på webbplatsen suomi.fi (Ansökan om 

brottsregisterutdrag: frivilliguppdrag med barn). Till ansökan bifogas den frivilligas samtyckesblankett. 

Föreningen står för kostnaderna för utdraget om brottslig bakgrund (15 euro/utdrag).

4. Straffregisterutdraget skickas till föreningens ansvarsperson. Endast ansvarspersonen får 

öppna brevet.

Kontroll av brottslig bakgrund i föreningen (1/2)



5. Föreningens ansvarsperson går igenom straffregisterutdraget. Därefter överlämnar 

ansvarspersonen utdraget till den person som det gäller.

6. Ansvarspersonen berättar för föreningsmötet att hen har sett personens straffregisterutdrag. 

Styrelsen antecknar i sitt protokoll att personens straffregisterutdrag har kontrollerats. Utdragets 

innehåll antecknas inte i protokollet. Föreningen har absolut tystnadsplikt i fråga om innehållet i 

utdrag om brottslig bakgrund och personuppgifter. 

7. Om det finns en brottsdom i straffregisterutdraget, rekommenderar Finlands Bollförbund att 

personen inte kan inneha frivilliguppdrag i föreningen. 

Kontroll av brottslig bakgrund i föreningen (2/2)



På straffregisterutdraget anger rättsregistercentralen följande brott:

• pornografibrott

• sexuella brott

• brott mot liv (dråp, mord, dödsvållande)

• människohandel eller grov människohandel

• grov misshandel

• grovt rån

• narkotikabrott

På utdraget anges inga andra brott än de ovannämnda. 

Straffregisterutdrag från rättsregistercentralen



• Bollförbundet kräver att de föreningar som deltar i förbundets kvalitetssystem för fotbollsföreningar

inom minst ett lag under 2016 gör ett försök med att kontrollera frivilligas brottsliga bakgrund (till

exempel det första laget som börjar i verksamheten).

• På webbplatsen Seuraohjelma.fi finns följande material:
- Valos, Sostes och Allianssis anvisningar

- Presentation om åtgärder för att främja barns och ungas säkerhet

- Beskrivning av frivilliguppdrag i föreningen

- Ansökan om straffregisterutdrag för frivilliga (blankettmall)  

- Samtyckesblankett för frivilliga (blankettmall)

- Vanliga frågor

• Frågor: info@palloliitto.fi

Åtgärder för att främja barns och ungas säkerhet


