
Kompletterande information till handboken

BARN SOM 
BROTTSOFFER  
  

Information till föräldrar vars barn har blivit 
offer för ett vålds- eller sexualbrott

TILL DIG SOM BOR PÅ ÅLAND
I justitieministeriets handbok finns det information om hur du bäst 
kan stöda ett barn som misstänks ha blivit utsatt för ett vålds- eller 
sexualbrott. Den beskriver också de olika skedena i en straffprocess.
Här hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland.



POLISEN 
– ANMÄL BROTT
Om du misstänker att ett barn har blivit utsatt för brott 
ska du ta kontakt med polisen så snart som möjligt. 
Polisen finns på Strandgatan 27 i Mariehamn,  
tfn: 527 100.

BARNSKYDDSMYNDIGHETEN  
– HJÄLP FÖR BARN OCH FAMILJ
Om brottet påverkar barnets vardag är det skäl att söka 
hjälp. Ta kontakt med barnskyddet i din kommun. De 
kan ge råd och stöd, och även ordna så att barnet vid 
behov får kontakt med Barn- och ungdomspsykiatriska 
mottagningen (BUP) vid Ålands hälso- och sjukvård. 

SKYDDSHEMMET TALLBACKEN  
– VID HOT ELLER FARA
Om brottet misstänks ha begåtts inom familjen kan de 
familjemedlemmar som känner sig hotade eller är i fara 
vända sig till skyddshemmet Tallbacken som ligger 
i Mariehamn, tfn: 531 305.

SOCIALJOUR SAKNAS  
– RING POLISEN
Det finns ingen socialjour på Åland. I akuta situationer 
kan du vända dig till polisen genom att ringa alarm-
numret 112.

JURIDISK HJÄLP 
Målsäganden (brottsoffret) har rätt att anlita ett biträde 
som betalas av statens medel. Polisen hjälper till med att 
ordna biträdet. Biträdet kan vara en privat advokat, ett 
offentligt rättegångsbiträde eller ett rättegångsbiträde 
med tillstånd. Man kan välja en privat advokat eller en 
jurist på Åland eller från riket. I de flesta fall brukar man 
anlita ett biträde på Åland. Kontaktuppgifter till privata 
advokater och jurister hittar du på gula sidorna i Ålands 
telefonkatalog eller via Finlands Advokatförbund,  
www.asianajajat.fi/sv. 

Om du vill få mer information om att välja biträde eller 
önskar anlita ett offentligt rättegångsbiträde kan du ta 
kontakt med Ålands Rättshjälpsbyrå som ligger på 
Torggatan 26 A i Mariehamn, tfn: 029 566 1800,  
e-post: aland.rh@om.fi. 

Som brottsoffer, närstående eller vittne finns det 
möjlighet att få en stödperson som kan vara till hjälp 
och stöd i praktiska frågor som gäller straffprocessen. 
Hos polisen eller Ålands Rättshjälpsbyrå kan du få 
närmare information om hur man får en stödperson.

TILL DIG SOM BOR PÅ ÅLAND
Handboken är utgiven av Justitieministeriet i samarbete med två andra myndigheter i riket. Informationen gäller 
generellt även för dig som bor på Åland. Både beskrivningen av hur du bäst stöder barnet och informationen om de 
olika skedena i straffprocessen gäller för Åland på samma sätt som för resten av landet. När det gäller vart du och 
din familj kan vända er för att få hjälp, stöd och råd har vi i den här bilagan sammanställt information och kontakt-
uppgifter som gäller för Åland. 



ÖVRIGA MÖJLIGHETER TILL HJÄLP OCH STÖD
Det finns ingen brottsofferjour på Åland, men det 
finns andra möjligheter till hjälp och stöd. Mer 
information om verksamheterna nedan finns på 
www.regeringen.ax.

Barnens hjälptelefon
Om du är under 18 år kan du ringa och prata med en 
kurator om det du funderar mycket på eller behöver 
hjälp med. Ring barnens hjälptelefon (i samarbete med 
svenska BRIS, Barnen rätt i samhället),  
tfn: 25 520 (lokalsamtalsavgift). 

BRIS vuxentelefon om barn
Om du är vuxen och behöver någon att prata med 
kring frågor och oro som rör barn och unga upp till  
18 år kan du ringa vuxentelefonen vid svenska BRIS,  
tfn: +46 77 150 50 50.

Kvinnofridslinjen
Kvinnor som har utsatts för hot, våld eller sexuella 
övergrepp kan ringa kvinnofridslinjen (i samarbete med 
Nationellt centrum för kvinnofrid i Sverige),  
tfn: 25 500 (lokalsamtalsavgift). Även anhöriga och 
personer i kvinnans närhet är välkomna att ringa 
kvinnofridslinjen. 

Alternativ till våld 
Alternativ till våld är ett behandlingserbjudande till 
män med aggressions- och våldsbenägenhet i en nära 
relation, tfn: 0457 529 10 41 (telefontid måndag och 
torsdag kl. 12.00 - 13.00, övriga tider telefonsvarare), 
e-post: atv@atv.ax.

STATLIGA MYNDIGHETER PÅ ÅLAND
Åklagare, domstol, utsökningsmyndighet och brottspå-
följdsmyndighet är statliga verksamheter. De finns 
samlade i Statens ämbetshus på Torggatan 16 i 
Mariehamn. Även Ålands Rättshjälpsbyrå är en statlig 
myndighet. Kontaktuppgifter till Ålands Rättshjälpsbyrå 
finns på föregående sida under rubriken Juridisk hjälp.  

BARNAHUSMODELLEN  
- SAMORDNING MELLAN MYNDIGHETER 
När man misstänker att ett barn har blivit utsatt för 
brott arbetar åländska myndigheter och organisationer 
utifrån Barnahusmodellen. Modellen är ett sätt att se till 
att rätt saker görs i rätt tid, och av rätt instans. 
 
INFORMATION TILL UNGA 
BROTTSOFFER
Det finns en särskild broschyr för unga brottsoffer. 
I broschyren finns bra information om hur man gör 
en brottsanmälan, hur det går till under en rättegång 
och vad som händer sedan. Broschyren heter 
Brottsprocessinformation till UNGA brottsoffer.  
Du hittar den hos Brottsofferjouren,  
www.riku.fi/fi/brottsofferjouren/.




