
BARNSKYDDSANMÄLAN § 25 i barnskyddslagen 1 (2)

Anmälningsdel

Sjundeå kommun / Socialväsendet (barnskyddsanmälningar i Sjundeå och Ingå områden)
Parkstigen 1, 02580 Sjundeå, sosiaalipaivystys@siuntio.fi

Datum för barnskyddsanmälan: . .20

Barnskyddsanmälan tas emot i skriftlig eller muntlig form (per telefon eller genom ett personligt besök). Den som gör
anmälan fyller i de uppgifter som denna har vetskap om.

De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos social- och hälsovården och barndagvården,
undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet, Brottspåföljdsmyndigheten, brand- och räddningsväsendet,
en producent av socialservice, barndagvård eller hälso- och sjukvårdstjänster, en undervisnings- eller utbildnings-
anordnare, en församling eller något annat religiöst samfund, en förläggning eller flyktingsluss som avses i 3 § i lagen
om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), en enhet som bedriver nödcentrals-
verksamhet, en enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, Tullen,  gränsbevaknings-
väsendet eller utsökningsmyndigheten eller de som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som
självständiga yrkesutövare samt alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål
och trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i
sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar
barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds. Även andra personer än de
som avses i 1 mom. kan göra en sådan anmälan, utan hinder av de sekretessbestämmelser som eventuellt gäller dem.

Barnets namn Ålder Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer och -anstalt Telefonnummer

Barnet bor hos
Modern Fadern Annan vårdnadshavare

Vårdnadshavarens namn Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer och -anstalt Telefonnummer

Vårdnadshavarens namn Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer och -anstalt Telefonnummer

Innehållet i barnskyddsanmälan (beskriv med egna ord)

Har barnet informerats om barnskyddsanmälan?
Ja Nej Vet inte

Tilläggsuppgifter

Har vårdnadshavaren/-havarna informerats om barnskyddsanmälan?
Ja Nej Vet inte

Tilläggsuppgifter
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Anmälan gjordes av

Tjänsteställning och verksamhetsställe (ifall anmälaren är en myndighet)

Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer)

Anmälan har gjorts av en privatperson som förbjuder att uppgifter om anmälaren ges till dem som är delaktiga i
ärendet

Orsak:

Anmälan gjordes av:

Anmälan har gjorts anonymt Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Barnet självt Familjerådgivningsbyrå

Barnets förälder eller vårdnadshavare Barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Annan familjemedlem Mentalvårdstjänster

Annan anhörig / släkting Missbrukarvård

Annan privat person Barnskyddsanstalt

Barn- eller mödrarådgivningsbyrå Socialjour

Barndagvården Annan producent av socialservice

Familjevårdare Annan producent av hälso- och sjukvård

Hemservice Polisväsendet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Brand- och räddningsväsendet

Bildningsväsendet eller annan arrangör för
undervisning eller skolning

Person som är anställd eller innehar ett
förtroendeuppdrag inom en församling eller ett
annat religiöst samfund

Socialväsendet Nödcentral

Ungdomsväsendet Mottagningsverksamhet för asylsökande

Skolhälsovården Brottspåföljdsmyndigheten

Av anmälan framgår inte vem som har gjort anmälan Annan instans, vilken?

Barnskyddsanmälan har mottagits

_____._____.20_____

Anmälan togs emot av

Tjänsteställning / yrkesbeteckning


