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NYA BARNSKYDDSLAGEN OCH FÖRSAMLINGARNA

En ny barnskyddslag (417/2007) träder i kraft den 1 januari 2008. Lagen finns bl.a.
på internet på adressen http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2007/20070417.
Kännedom om lagen hör till de kyrkligt anställdas baskunskaper och i församlingarna bör man därför studera den. Församlingarna bör också ha beredskap och
fungerande samarbetsnätverk för eventuella barnskyddsfall.
Barnskyddet stöder en sund utveckling och välmående hos barn. Enligt den nya
lagen ska barnskyddet förstås som skydd av barn i brett perspektiv, som berör
sociala myndigheter, andra myndigheter, personer som arbetar med barn och familjer och även alla medborgare. Barnskyddet grundar sig bland annat på FN:s
barnkonvention och på grundlagen. Enligt dessa har barn rätt till särskilt skydd,
till en trygg och inspirerande uppväxtmiljö och till en harmonisk och mångsidig
utveckling. Barnskyddslagens syfte är att trygga dessa rättigheter för alla barn
genom att främja barns välfärd i basservicen, genom förebyggande barnskydd och
genom barn- och familjeinriktat barnskydd. I barnskyddslagen räknas alla under
18 år som barn och 18–20-åringar som unga.
För församlingarnas del innebär barnskyddslagen inga uttryckliga nyheter, men
församlingarnas betydelse bland annat i det förebyggande barnskyddet framhävs
och församlingarna kommer att inbjudas till samarbetsnätverk. Lagrevideringen
innebär också en lämplig möjlighet att uppdatera kunnandet på detta område.
De åtgärder för att stödja barns och familjers välfärd och det förebyggande barnskydd som lagen talar om genomförs på många sätt i församlingsarbetet. Församlingarna stöder barnen och familjerna i olika livssituationer. Viktiga delar i det
förebyggande barnskyddet och ett tidigt ingripande är till exempel klubb-, hobbyoch lägerverksamhet för barn och unga, föräldrastöd, evenemang som stärker familjesammanhållningen, familjerådgivning, gudstjänstliv och materiellt och ekonomiskt stöd. Församlingen är en av kommunens viktigaste samarbetsparter i det
lokala barnskyddsnätverket och arbetet med den kommunala barnskyddsplanen.
Det är viktigt att församlingens anställda känner till sin kommuns barnskydd. En
välfungerande praxis har varit att den socialarbetare som ansvarar för kommunens barnskydd bjuds in för att informera och utbilda de anställda i frågor som
gäller barnskyddet. Medvetenhet och handlingsförmåga (bl.a. att föra saker på tal)
i barnskyddsfrågor hör till en församlingsanställds yrkesskicklighet. Församling-
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arna behöver ha en plan för hur man handlar i eventuella barnskyddsfall, ända
från det att en anställd blir uppmärksam på en situation. Denna modell kan ingå i
församlingens säkerhetsanvisningar.
Församlingens anställda har lagstadgad skyldighet att informera kommunens sociala myndigheter om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård
och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende
förutsätter att behovet av barnskydd utreds. Enda undantaget från detta är sådant
som anförtros en präst eller en lektor vid själavård eller bikt (5 kap. 2 § och 6 kap.
12 § i kyrkolagen). I allmänhet leder en anmälan om behov av barnskydd till att
stödåtgärder riktas till barnet och familjen.
Kyrkostyrelsen ordnar tillsammans med domkapitlen en utbildningsdag om barnskyddslagen i alla stift. Under utbildningen ligger fokus särskilt på anmälningsskyldigheten och sekretessfrågorna. Utbildningsdagarna är avsedda för alla kyrkligt anställda och de är avgiftsfria (deltagarna står för sina rese- och matkostnaderna). Utbildningsdagarna ordnas enligt följande schema:
Tammerfors stift
S:t Michels stift
Esbo stift
Uleåborgs stift

Lappo stift
Kuopio stift
Helsingfors stift
Åbo ärkestift
Borgå stift

17.1.2008 Tavastehus
29.1.2008 S:t Michel
7.2.2008 Esbo
8.4.2008 Karleby
9.4.2008 Uleåborg
10.4.2008 Rovaniemi
8.4.2008 Jyväskylä
18.4.2008 Kuortane
23.9.2008 Joensuu
23.10.2008 Helsingfors
21.11.2008 Åbo
29.1.2008 Åbo
30.1.2008 Mariehamn
26.2.2008 Borgå
27.2.2008 Helsingfors
28.2.2008 Karis
12.3.2008 Jakobstad
13.3.2008 Vasa
14.3.2008 Kristinestad

Mera information om utbildningen ger domkapitlen och branschsekreterare Irene
Nummela på Kyrkostyrelsen, tfn (09) 1802 305, irene.nummela (at) evl.fi.
Kyrkostyrelsen kommer inom kort att ge ut material om barnskyddet ur församlingarnas synvinkel. Mera information om barnskyddslagen ger branschsekreterare Mirkka Torppa på Kyrkostyrelsen, tfn (09) 1802 346, mirkka.torppa (at) evl.fi.
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