
ANSÖKAN OM STRAFFREGISTER- 
UTDRAG: ARBETE MED BARN

Rättregistercentralen 
PL 157 
13101 TAVASTEHUS

E-post: rikosrekisteri@om.fi

Jag anhåller om ett straffregisterutdrag om mig själv, vilket fordras för utredning av brottslig bakrund hos 
personer som arbetar med barn.
Utdraget fogas inte vid ansökan utan det företes endast av den person som valts till en tjänst eller uppgift.

Släktnamn (även förra)

Förnamn

Personbeteckning eller födelsetid och -ort, om personbeteckningen finns inte

Nationalitet, om inte finsk Telefonnummer

Namnet på den arbetsgivare eller myndighet som utdraget beställs för

Tjänst eller uppgift som utdraget beställs för

Arbetet består varaktigt och i väsentlig grad av

den minderårigas fostran

den minderårigas undervisning

den minderårigas skötsel

annat, utredning av arbetet:

Datum

Samtliga fält ska ifyllas. Bristfälliga ansökningar får vänta på en utredning, vilket förlänger leveranstiden. 
Utdraget kostar 12,00 euro. Räkningen sänds separat. Vid sändningen av betalningspåminnelse påförs en till 
läggsavgift på 5 euro. Avgifterna är utan dom eller utslag utmätningsbara.
Du kan skicka e-post till det ifyllda formuläret eller skriva ut det 
via e-post. Knappen Öppna i e-post öppnar standard e-
postapplikationen på din enhet och bifogar formuläret som en e-
postbilaga.
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