
Ansökan om brottsregisterutdrag: 
Frivilliguppdrag med barn

Rättregistercentralen 
PL 157 
13101 TAVASTEHUS

E-post: rikosrekisteri@om.fi

Vi ber om brottsregisterutdrag för nedan nämnda frivilliga som söker sig till frivilliguppdrag. 
Utdraget skickas till organisatören av frivilliguppdraget.
Organisatoren av frivilliguppdraget fyller i:

Organisatören av frivilliguppdragetFungerar som 
sökande

Namn på annan organisation  
(fylls i endast om sökandenär en annan än organisatören av frivilligsuppdraget)Fungerar som 

sökande

Kontaktperson för organisatören av frivilliguppdraget Kontaktpersonens telefonnummer eller e-post

Organisatorens postaddress

Den frivilligens namn

Den frivilligens personbeteckning (om personen saknar personbeteckning ska födelsetid och ort, hemkommun, kontaktuppgifter, 
medborgarskap och yrke anges)

Frivilliguppdrag för vilket utdrag beställs

Har organisatören av frivilligsverksamheten en anvisning eller plan för åtgärder som tryggar minderårigas personliga integritet?

Ja Nej Anvisninger / planer har bifogas

Anvisningens / planens namn, datum för godkännande och godkännare

Samtycke av den frivillige
I enligheten med lagen (148/2014) har jag blivit informerad om att 
- brottsregisterutdrag begärs för granskning av organisatören av frivilliguppdraget för att trygga minderårigas personliga integritet 
- uppgifter som vissa sexual-, vålds- och narkotikabrott antecknas på utdraget 
- organisatören av frivilligsuppdraget ska överlämna utdraget till mig omedelbart efter granskningen 
- organisatören av frivilliguppdraget vid överenskommelse kan anlita en annan organisation för ansökan om utdra och ger mitt samtycke till 
beställning av brottsregisterutdrag

Datum och underskrift

Behandlingstid 7 arbetsdagar. Utredning av bristfälliga ansökningar förlänger behandlingstiden. 
 
Utdraget kostar 12,00 euro. Fakturan sänds separat. 
En avgift på 5 euro tas ut för betalningsuppmaning. Avgifterna är utsökningsbara utan dom eller beslut.

Registerbeteckning

Registerbeteckning
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