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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekis-
terilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, 

joka velvoittaa työnantajan selvittämään las-
ten kanssa työskentelevien henkilöiden rikos-
taustaa. Lakiehdotuksen mukaan työnantajan 
tulee vaatia työhön valittua henkilöä ennen 
lopullista nimittämistä tai työsopimuksen te-
kemistä taikka ehdotetun menettelyn piiriin 
kuuluvia tehtäviä ensi kertaa henkilölle an-
nettaessa toimittamaan työnantajan nähtä-
väksi ote rikosrekisteristä. Velvollisuus kos-
kisi tilanteita, joissa työ on luonteeltaan sel-
laista, että se laissa määritellyin tavoin mah-
dollistaa läheisen vuorovaikutuksen lapsen 
kanssa. Lakiehdotuksen mukaan tällaisena 
pidettäisiin työtä, johon pysyväisluontoisesti 
ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnä-
oloa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa 
tai muuta huolenpitoa taikka muuta työsken-
telyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 
alaikäisen kanssa. 

Otteesta tulisi ilmetä, onko henkilö tuomit-
tu rikoslain nojalla sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, tör-
keästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta 
rikoksesta taikka huumausainerikoksesta. 
Menettely ehdotetaan koskemaan myös per-

hehoitoa koskevia toimeksiantosuhteita, työ-
harjoittelusuhteita, työelämävalmennusta ja 
työkokeiluja työpaikalla, siviilipalvelusta 
suorittavia henkilöitä sekä yksityisten sosiaa-
lipalvelujen ja yksityisten terveyspalvelujen 
tuottajia, kun henkilö työskentelee edellä 
mainituissa tehtävissä alaikäisten kanssa. 
Ehdotettu menettely mahdollistaa henkilön 
rikostaustan selvittämisen palvelussuhteeseen 
otettaessa, haettaessa toimilupaa tai toteutet-
taessa ilmoitusvelvollisuutta yksityisten sosi-
aali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen sekä 
valmisteltaessa perhehoidon toimeksiantoso-
pimusta alaikäisen osalta. Ehdotuksessa ei 
esitetä annettavaksi työnantajalle tai muulle 
otteen nähtäväksi pyytämiseen velvolliselle 
oikeutta kerätä ja tallettaa henkilön arkaluon-
teisia tietoja. Lisäksi rikosrekisterilakia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että henkilöllä on 
oikeus maksutta saada itseään koskeva ote 
rikosrekisteristä, josta ilmenee, onko hänet 
tuomittu edellä luetelluista rikoksista. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Viime vuosikymmenen aikana on julkisuu-
dessa käyty runsaasti keskustelua lapsiin 
kohdistuvasta väkivallasta ja varsinkin sen 
erityismuodoksi luettavasta seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Keskustelun taustalla ovat 
tutkimukset yleisestä lasten pahoinvoinnin li-
sääntymisestä sekä eräät paljon julkisuutta 
saaneet seksuaalisen hyväksikäytön tapauk-
set, joissa hyväksikäyttöön on syyllistynyt 
opetustoimen tai sosiaalitoimen palvelukses-
sa ollut lasten kanssa työskennellyt henkilö. 
Vaikka viimeksi mainitut ovatkin olleet har-
vinaisia yksittäistapauksia, osoittaa Sosiaali- 
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuk-
sen asiaa käsittelevä�tutkimus (Tilastoraportti 
2000:5), että lasten seksuaalista hyväksikäyt-
töä koskevat epäilyt ovat viimeisen vuosi-
kymmenen aikana moninkertaistuneet. Syynä 
tähän on ollut yhteiskunnallisen ilmapiirin 
muuttuminen aikaisempaa otollisemmaksi 
araksi koetun asian esilletuomiseen. Toisaal-
ta ei voida sulkea pois sitäkään, että seksuaa-
lisen hyväksikäytön tapaukset ovat myös li-
sääntyneet. 

Keskustelu on johtanut siihen, että lasten 
oikeuksien turvaamiseen on alettu perinteisen 
lastensuojelulainsäädännön lisäksi kiinnittää 
huomiota myös muussa lapsia ja nuoria kos-
kevassa lainsäädännössä. Esimerkkinä tästä 
voidaan mainita vuoden 1999 alusta voimaan 
tullut perusopetusta, lukiota ja ammatillista 
koulutusta koskeva lainsäädäntö, jonka mu-
kaan oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus 
turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä oi-
keus asettaa koulutuksen käytännön järjeste-
lyistä vastaaville velvollisuuden aktiivisesti 
toimia oppilaiden ja opiskelijoiden turvalli-
suutta vaarantavien tekijöiden poistamiseksi. 
Käytännön tilanteiden ja mahdollisten toi-
menpiteiden moninaisuuden vuoksi koulu-
lainsäädännössä ei ole tarkemmin säädetty 
keinoista, joilla turvallinen opiskeluympäris-
tö toteutetaan. Yksi olennainen keino kuiten-
kin on, että koulutuksen järjestäjä henkilö-
kuntaa palkatessaan pyrkii varmistumaan sii-
tä, että henkilökunta on pätevää ja henkilö-
kohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtäviin 

soveltuvaa. Tällaisiin tehtäviin ei tulisi palka-
ta esimerkiksi väkivaltaisesti lapsia kohtaan 
käyttäytyviä henkilöitä. Työnantajalla voi-
daan katsoa olevan edellä todettu velvolli-
suus myös ilman siihen erikseen velvoittavaa 
säännöstäkin, koska työnantaja on vastuussa 
henkilöstönsä toiminnasta työ- tai virkasuh-
teessa. 

Työnantajat käyttävät varsin paljon erilai-
sia soveltuvuusarvioita palkatessaan uutta 
henkilökuntaa. Arvioiden luotettavuutta ja 
työnhakijoiden oikeusturvaa on pyritty pa-
rantamaan yksityisyyden suojasta työelämäs-
sä annetussa laissa (477/2001) tarkoitetuilla 
toimenpiteillä. Laki tuli voimaan lokakuun 
2001 alusta. Siinä säädetään menettelytavois-
ta kerättäessä ja käsiteltäessä henkilötietoja, 
jotka liittyvät virka- tai työsuhteeseen. Laissa 
on säännöksiä muun ohella henkilö- ja sovel-
tuvuusarvioinneista, terveydentilan tarkasta-
misesta ja muusta testauksesta sekä työnteki-
jän terveydentilaa koskevista tiedoista. 

Voimassa oleva lainsäädäntö ei oikeuta las-
ten ja nuorten kanssa työskentelemään valit-
tavien mahdollisen rikostaustan selvittämistä 
rikosrekisteristä. Tätä voidaan pitää epäkoh-
tana ottaen huomioon tarve suojella lapsia ja 
nuoria heihin kohdistuvilta oikeudenloukka-
uksilta, kuten väkivallalta ja seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä. Lasten ja nuorten kanssa 
työskentelemään hakeutuvien rikostaustan 
selvittäminen on mahdollista useissa Länsi-
Euroopan maissa. Norjassa menettely on ol-
lut voimassa vuodesta 1996 ja Ruotsissa me-
nettely tuli voimaan vuoden 2001 alusta. 

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 1999 
antamassaan vastauksessa (EV 34/1999 vp) 
hallituksen esitykseen laiksi rikosrekisterilain 
muuttamisesta (HE 8/1999 vp) edellyttänyt, 
että lainsäädäntöä täydennetään vuoden 2000 
aikana säännöksillä, joilla voidaan selvittää 
lasten ja nuorten kanssa työskentelemään ha-
keutuvien henkilöiden tausta niin, ettei tällai-
siin tehtäviin oteta henkilöitä, jotka on tuo-
mittu lapsiin kohdistuneista seksuaalirikok-
sista. 

Ehdotettu lainsäädäntö mahdollistaa ala-
ikäisten pariin työskentelemään hakeutuvien 
henkilöiden mahdollisen rikostaustan sel-
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vittämisen. Lainsäädännöllä tulee ratkaista 
useita menettelyn soveltamisalaan kuuluvia 
kysymyksiä, kuten minkälaisiin tehtäviin ha-
keutuvien tausta selvitetään, minkälaisia  ri-
koksia selvitys koskee, miten selvitettävät 
tiedot hankitaan ja miten rikostietoja käsitel-
lään sekä miten mahdolliset rekisterimerkin-
nät vaikuttavat mahdollisuuteen palkata hen-
kilö. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon lap-
siin kohdistuneiden seksuaalirikosten lisäksi 
myös eräät muut rikostyypit, kuten väkivalta- 
ja huumausainerikokset, koska myös näihin 
rikoksiin syyllistyneet saattavat toiminnal-
laan vaarantaa lapsen tai nuoren turvallisuut-
ta ja kehitystä. 
 
 
2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Yleistä 

Lasten hyvinvoinnin edistäminen ja turval-
lisuuden lisääminen on kirjattu lapsen oike-
uksia koskevaan yleissopimukseen ja Suo-
men perustuslakiin. YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1991) 
keskeinen periaate on, että lasten etu tulee 
aina asettaa ensisijalle, kun tehdään heitä 
koskevia viranomaispäätöksiä, lakeja tai yh-
teiskuntapoliittisia ratkaisuja. Sopimuksen 
mukaan lapsia on suojattava erityisesti väki-
vallalta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä (19 
ja 34 artiklat). Lisäksi Euroopan neuvoston 
ihmisoikeussopimuksen (SopS 19/1990) mu-
kaan jokaisella on oikeus vapauteen ja henki-
lökohtaiseen turvallisuuteen (5 artikla). Pe-
rustuslain 6 §:n mukaan lapsia on kohdeltava 
tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän on saatava 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitys-
tään vastaavasti. Perustuslain 19 §:n mukaan 
julkisen vallan on tuettava lasten huolenpi-
dosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lap-
sen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Hyvin-
voinnin edistäminen kattaa myös suojan vä-
kivaltaa, alistamista ja hyväksikäyttöä vas-
taan (HE 309/1993 vp). 

Perheen ohella lapset ovat aikuisten kanssa 
tiiviissä kanssakäymisessä erityisesti sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa, koulutuksessa, lii-
kuntatoimessa ja nuorisotyössä. Sosiaalihuol-

toa ja eri koulumuotoja koskevassa lainsää-
dännössä on säännöksiä, joilla pyritään tur-
vaamaan lapsen kasvu- ja opiskeluympäristö. 
Lapsen turvallisuuden kannalta keskeistä on, 
että häntä hoitavat ja opettavat henkilöt ovat 
ammattitaitoisia ja muutenkin tehtäviinsä so-
veltuvia. Nämä seikat on otettava huomioon 
erityisesti valinnoissa koulutukseen ja työteh-
täviin sekä osana työnjohdon ja valvontavi-
ranomaisten tehtäviä. Lainsäädäntöön ei sen 
sijaan sisälly säännöksiä erityisistä keinoista 
selvittää työntekijän tai työntekijäksi hakeu-
tuvan henkilön mahdollista rikollista taustaa. 

Tiedot rikoksista ja tuomituista rangaistuk-
sista merkitään oikeusrekisterikeskuksen yl-
läpitämään rikosrekisteriin lähinnä sakkoran-
gaistuksia lukuun ottamatta. Rikosrekisteri-
lain (770/1993) mukaan rikosrekisteritietojen 
luovuttaminen ei ole mahdollista työntekijän 
taustojen selvittämiseksi lasten suojelemisen 
tarkoituksessa. Rikosrekisteritietojen käyttä-
minen osana työhönoton yhteydessä tehtävää 
soveltuvuusharkintaa ei sinänsä suojaa lapsia 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai muuta vaka-
vaa rikollisuutta vastaan. Taustatietojen sel-
vittämisellä voidaan kuitenkin osaltaan pa-
rantaa mahdollisuuksia luoda lapsille mah-
dollisimman turvallinen kasvuympäristö. 
 
2.1.2. Lasten parissa työskentely 

sosiaalihuollossa  

Sosiaalihuollossa alle 18-vuotiaiden lasten 
kanssa työskennellään pääasiassa lasten päi-
vähoidossa sekä järjestettäessä lastensuojelu-
na kodin ulkopuolista hoitoa. 

Sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sitä täy-
dentävän erityislainsäädännön mukaan sosi-
aalihuollon järjestämisvastuu on kunnalla. 
Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveyden-
huollon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla 
toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun 
kunnan taikka muiden kuntien kanssa, ole-
malla jäsenenä toimintaa hoitavassa kunta-
yhtymässä tai hankkimalla palveluja valtiol-
ta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 
muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelu-
jen tuottajalta. 

Hankkiessaan palveluja yksityiseltä palve-
lujen tuottajalta kunnan ja kuntayhtymän on 
varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut 
vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaa-
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valta kunnalliselta toiminnalta. Yksityisesti 
järjestetyistä palveluista esimerkkinä ovat 
yksityiset lastensuojelulaitokset, päiväkodit 
tai muu päivähoito sekä kotipalvelut. 
 
 
Lasten päivähoito 

Lasten päivähoitoa koskevat säännökset 
ovat lasten päivähoidosta annetussa laissa 
(36/1973) ja asetuksessa (239/1973). Päivä-
hoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestä-
mistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, 
leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimin-
tana. Päiväkotihoitoa voidaan järjestää tätä 
tarkoitusta varten varatussa tilassa, jota kut-
sutaan päiväkodiksi. Perhepäivähoitoa voi-
daan järjestää yksityiskodissa tai muussa ko-
dinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan 
perhepäiväkodiksi. Leikkitoimintaa ja muuta 
päivähoitotoimintaa voidaan järjestää tätä 
tarkoitusta varten varatussa paikassa. Päivä-
hoidossa olevalle lapselle voidaan järjestää 
myös tarpeelliset kuljetukset. 

Päivähoitoa voivat saada alle kouluikäiset 
sekä erityisestä syystä sitä vanhemmat lapset. 
Päivähoidon tavoitteena on tukea lasten kote-
ja näiden kasvatustehtävässä sekä omalta 
osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset 
ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä 
monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä suo-
tuisa kasvuympäristö. 

Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korva-
usta vastaan harjoittaa lasten päivähoito-
toimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituk-
sen asianomaiselle sosiaalilautakunnalle vii-
meistään kahden viikon kuluessa toiminnan 
aloittamisesta. Sosiaalilautakunnan tehtävänä 
on valvoa toimintaa. Sosiaalilautakunnan tu-
lee päivähoidon harjoittamista koskevan il-
moituksen saatuaan välittömästi suorittaa 
tarkastus päivähoitopaikassa sekä huolehtia 
siitä, että päivähoitopaikka ja siellä annettava 
hoito vastaavat päivähoidolle asetettuja ter-
veydellisiä ja muita vaatimuksia. Yksityisen 
päivähoidon valvontaan sovelletaan päivä-
hoitolakia täydentävänä yksityisten sosiaali-
palvelujen valvonnasta annettua lakia 
(603/1996, jäljempänä valvontalaki). 

Päiväkodeissa on hoito- ja kasvatustehtä-
vässä toimivan henkilöstön lisäksi muun mu-
assa keittiö- ja taloushuoltohenkilökuntaa. 

Perhepäivähoito järjestetään yleisemmin per-
hepäivähoitajan kodissa. Hoitajan kodissa 
lapset voivat olla tiiviissä vuorovaikutukses-
sa myös hoitajan perheenjäsenten kanssa.  

Leikkitoiminta tarjoaa erilaista ohjattua vi-
riketoimintaa. Leikkitoiminnan muotoja ovat 
leikkikerhot, leikkipuistot, leikki- ja toimin-
tavälinelainaamot ja avoin päiväkotitoiminta. 
 
 
Lastensuojelu 

Lastensuojelua  koskevat  säännökset  
sisältyvät  lastensuojelulakiin  (683/1983)  ja 
-asetukseen (1010/1983). Lastensuojelulaissa 
lapsena pidetään alle 18-vuotiasta. Lain 1 §:n  
mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja vi-
rikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapai-
noiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä 
etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelun 
tarkoituksena on turvata lapsen edellä maini-
tut oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloi-
hin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa 
sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista 
lastensuojelua. Tavoitteena on, että lapsi saa 
kaikissa olosuhteissa sellaisen huollon kuin 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta anne-
tussa laissa (361/1983) säädetään�

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen 
hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ul-
kopuolella perhehoitona, laitoshuoltona taik-
ka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Si-
jaishuoltoon voidaan sijoittaa vain sosiaali-
lautakunnan huostaan ottama lapsi. Sosiaali-
lautakunnalla on huostaanoton tarkoituksen 
toteuttamiseksi oikeus päättää lapsen hoidos-
ta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huo-
lenpidosta sekä olinpaikasta. Lapsen sijais-
huoltopaikassaan saamaa huoltoa ja lapsen 
edun toteutumista valvoo aina myös lapsen 
sijoittaneen kunnan sosiaalilautakunta. 

Lapselle voidaan järjestää perhehoitoa tai 
laitoshuoltoa myös avohuollon tukitoimena 
joko yksin tai yhdessä hänen vanhempansa, 
huoltajansa tai sen henkilön kanssa, jonka 
hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on. 
 
 
Lastensuojelun laitoshuolto 

Lastensuojelulaitoksia, joissa voidaan jär-
jestää lapsen sijaishuoltoa ja laitoshuoltoa 



 HE 3/2002 vp  
  
   

 

7

tukitoimena ovat lastenkodit, nuorisokodit ja 
koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat 
lastensuojelulaitokset. Lastensuojelulaitoksia 
on sekä julkisen organisaation ylläpitämiä, 
kuten valtion koulukodit ja kunnalliset las-
tensuojelulaitokset, että yksityisiä. 

Lastensuojelulaitoksissa lapset ovat lapsi-
ryhmissä. Ryhmän toiminnasta vastaa hoito- 
ja kasvatushenkilöstö. Lisäksi lastensuojelu-
laitoksissa on muuta henkilökuntaa kuten 
keittiöhenkilökuntaa, kiinteistöhuollosta vas-
taavaa henkilöstöä sekä hallinto- ja toimisto-
henkilöstöä. Joissakin lastensuojelulaitoksis-
sa on erityishenkilöstöä kuten sosiaalityönte-
kijä tai psykologi.  
 
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena 
lapselle voidaan järjestää muun muassa tuki-
henkilö tai -perhe sekä järjestää loma- ja vir-
kistystoimintaa. Tukihenkilö järjestää lapsel-
le vapaa-ajantoimintaa ja on muutoinkin lap-
sen tukena. Lapsi voi myös viettää viikon-
loppuja tukihenkilön tai -perheen kotona. 
Tukihenkilöitä voi myös olla laitokseen sijoi-
tetuilla lapsilla. Lapsia voidaan loma-aikoina 
sijoittaa lomaperheisiin muutaman viikon 
ajaksi. Sijoitukset valmistelee joko sosiaali-
lautakunta tai lastensuojelujärjestö, kuten Pe-
lastakaa Lapset ry. Useat lastensuojelujärjes-
töt järjestävät leirimuotoista virkistystoimin-
taa lapsille. 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimina 
ovat yleistyneet myös erilaiset kotiin vietävät 
palvelut. Perinteisen kodinhoitotyön rinnalle 
on tullut erilaisia perhetyön muotoja, jotka 
tapahtuvat perheen omassa kodissa. Lisäksi 
perheet voivat suoraan ostaa esimerkiksi jär-
jestöjen organisoimia lapsenhoitopalveluja. 
Kotipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 
20 §:n mukaan asumiseen, henkilökohtaiseen 
hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja 
kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja 
totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja 
toimintojen suorittamista tai niissä avusta-
mista. Kotipalveluja annetaan alentuneen 
toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuu-
den, sairauden, synnytyksen, vamman tai 
muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, 
jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen edellä 
luetelluista tehtävistä. 

Kasvatus- ja perheneuvonta 

Kasvatus- ja perheneuvolat antavat asian-
tuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa sekä 
järjestävät lapsen myönteistä kehitystä edis-
tävää sosiaalista, psykologista ja lääke-
tieteellistä tutkimusta ja hoitoa. 
 
Perhehoito 

Perhehoitoa koskevat säännökset sisältyvät 
sosiaalihuoltolain 25 ja 26 §:ään, perhehoita-
jalakiin (312/1992) sekä perhehoitajalle mak-
settavasta palkkiosta ja korvauksesta annet-
tuun asetukseen (420/1992). Perhehoitoa 
voidaan antaa työsopimussuhteisena tai per-
hehoitajalain tarkoittaman toimeksiantoso-
pimuksen perusteella taikka ostopalveluperi-
aatteella. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön 
hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuoro-
kautisen huolenpidon järjestämistä hänen 
oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. 
Perhekodilla tarkoitetaan lääninhallituksen 
luvan saanutta tai perhehoitajalaissa tarkoi-
tettua kunnan tai kuntayhtymän hyväksymää 
yksityiskotia, jossa annetaan perhehoitoa. 
Perhekodin tulee terveydellisiltä ja muilta 
olosuhteiltaan olla siellä annettavalle hoidol-
le sopiva.  

Toimeksiantosopimussuhteisessa perhehoi-
dossa kunta  tai kuntayhtymä, käytännössä 
sosiaalilautakunta ja yksityinen henkilö, te-
kevät toimeksiantosopimuksen perhehoidosta 
ja perhehoidon toteuttamista koskevista sei-
koista. Toimeksiantosopimussuhteisessa per-
hehoidossa perhehoitajana toimii lähes poik-
keuksetta vain jompikumpi perhekodin van-
hemmista. Perhehoitoon sijoitetun lapsen 
kanssa samassa taloudessa asuu usein myös 
perhehoitajan puoliso ja mahdollisesti perhe-
hoitajan omia lapsia.  

Ostopalvelutilanteissa yksityinen palvelun-
tuottaja ja kunta sopivat perhehoidon järjes-
tämisestä. Tällöin hoidosta ja kasvatuksesta 
voivat vastata esimerkiksi aviopuolisot, jotka 
toimivat yksityisyrittäjinä tai ovat työsuh-
teessa ylläpitäjätahona toimivaan  yksityiseen 
yhteisöön. Perhekodin ylläpitäjänä ja kasvat-
tajina voivat toimia muutkin kuin puolisot. 
Toimintayksikköön voi myös olla palkattu 
muuta henkilöstöä kasvatustehtäviin tai mui-
hin tehtäviin. 
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Kehitysvammahuolto 

Kehitysvammaisten erityishuollosta anne-
tussa laissa (519/1977) säädetään erityishuol-
lon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai 
henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt 
synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairau-
den, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun 
lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluk-
sia. Erityishuollon tarkoituksena on edistää 
henkilön suoriutumista päivittäisistä toimin-
noista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja 
sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata 
hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. 

Kunnan erityishuoltoviranomaisena toimii 
sosiaalilautakunta, jonka kanssa erityishuol-
topiirin kuntayhtymän tulee toimia yhteis-
työssä silloinkin, kun paikallisen erityishuol-
lon järjestäminen on kuntayhtymän tehtävä-
nä. Kunnallisten erityishuollon toimintayksi-
köiden lisäksi on olemassa yksityisiä erityis-
huollon toimintayksiköitä. Vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista annetun lain (380/1987) mukaan 
vammaisen henkilökohtainen avustaja on 
työsuhteessa vammaiseen, vaikka kunta kor-
vaa tästä johtuvat kustannukset. 
 
Valvonta 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon 
yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuu-
luu sosiaali- ja terveysministeriölle ja läänin 
alueella lääninhallitukselle. Lisäksi lasten-
suojeluasetuksen 16 § velvoittaa lääninhalli-
tusta seuraamaan lastensuojelulaitoksen toi-
mintaa ja valvomaan erityisten rajoitusten 
käyttöä. Valtion koulukotien toiminnan ylei-
nen johto ja valvonta kuuluu sosiaali- ja ter-
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle 
(asetus valtion koulukodeista 769/1978). 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa 
koskevat säännökset sisältyvät yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnasta annettuun la-
kiin. Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavalla 
toimintayksiköllä tulee olla palveluista vas-
taava henkilö, joka vastaa siitä, että palvelu-
toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. 
Ympärivuorokautista palvelutoimintaa har-
joittavan yksityisen palveluntuottajan, kuten 
yksityisen perhekodin, on ennen toiminnan 
aloittamista ja olennaista muuttamista saata-

va lääninhallituksen lupa. Muuta kuin ympä-
rivuorokautista toimintaa koskee ilmoitus-
velvollisuus sille kunnalle, jossa palveluja 
annetaan. Palveluista vastaava henkilö tulee 
nimetä ilmoitus- tai lupamenettelyn yhtey-
dessä. Toimiluvan myöntämisen edellytykse-
nä on, että toimintayksikkö on terveydellisil-
tä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle 
hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpi-
dolle sopiva. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontala-
kiin perustuvan toiminnan yleinen valtakun-
nantasoinen ohjaus ja valvonta kuuluu sosi-
aali- ja terveysministeriölle. Laissa tarkoitet-
tujen palvelujen valvonta puolestaan kuuluu 
asianomaiselle lääninhallitukselle sekä sille 
kunnalle, jossa palveluja annetaan.  

Jos yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja ei 
ole täyttänyt ilmoitus- tai luvanhakuvelvolli-
suuttaan tai jos laissa tarkoitettujen sosiaali-
palvelujen antamisessa havaitaan puutteelli-
suuksia tai epäkohtia, lääninhallituksen on 
annettava määräys ilmoitus- tai lupavelvolli-
suuden täyttämisestä tai puutteellisuuksien 
korjaamisesta taikka epäkohtien poistamises-
ta sekä samalla asetettava määräaika, jonka 
kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritet-
tava. Lääninhallituksella on oikeus velvoittaa 
asianomaisen noudattamaan määräystä sakon 
uhalla tai uhalla, että palvelutoiminta keskey-
tetään taikka että toimintayksikön tai sen 
osan käyttö kielletään. 

Jos toiminnan järjestämisessä on menetelty 
valvontalain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten vastaisesti, lääninhalli-
tuksella on oikeus keskeyttää toiminta koko-
naan tai osittain taikka kieltää toimintayksi-
kön tai sen osan käyttö, kunnes puutteelli-
suus on korjattu tai epäkohta poistettu. Jos 
rikkomus on olennainen, lääninhallitus voi 
myös peruuttaa ympärivuorokautiseen sosi-
aalipalvelujen antamiseen myöntämänsä lu-
van. 
 
2.1.3. Lasten ja nuorten kanssa työskentely 

terveydenhuollossa 

Terveydenhuollossa alle 18-vuotiaiden 
kanssa työskennellään muun muassa lasten-
neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa sekä 
sairaaloiden lastenosastoilla ja lasten- ja 
nuortenpsykiatrisilla osastoilla. Lisäksi lap-
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siasiakkaita on lääkärin ja terveydenhoitajan 
vastaanotoilla, lääkinnällisessä kuntoutukses-
sa sekä muissa tutkimukseen ja hoitoon liit-
tyvissä toiminnoissa. Terveyspalveluja järjes-
tetään sekä julkisena että yksityisenä palve-
luna. Suurin osa terveydenhuollon palveluis-
ta toteutetaan julkisella sektorilla ja erityises-
ti lapsille suunnatut terveydenhuollon palve-
lut ovat pääsääntöisesti kunnan tai kuntayh-
tymän tuottamia. 

Julkisia terveyspalveluja järjestetään kan-
santerveyslain (66/1972) ja erikoissairaan-
hoitolain (1062/1989) nojalla. Järjestämis-
vastuu kuuluu kunnalle. Kansanterveystyöllä 
tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäris-
töönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksi-
lön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimin-
taa, jonka tarkoituksena on väestön tervey-
dentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Kan-
santerveystyön järjestäminen on kunnan vel-
vollisuus. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan 
lääketieteen ja hammaslääketieteen erikois-
alojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tut-
kimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastus-
toimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutuk-
seen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä 
on järjestää erikoissairaanhoito alueellaan. 

Kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon 
yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuu-
luu sosiaali- ja terveysministeriölle. Läänin 
alueella kansanterveystyön ja erikoissairaan-
hoidon ohjaus ja valvonta kuuluu lääninhalli-
tukselle. 

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen 
järjestämisestä säädetään laissa yksityisestä 
terveydenhuollosta (152/1990). Palvelujen 
tuottajalla tarkoitetaan yksittäistä henkilöä 
taikka yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä tai 
muuta yhteisöä, taikka säätiötä, joka ylläpitää 
terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksik-
köä. Palvelujen tuottajana ei pidetä henkilöä, 
joka tuottaa terveydenhuollon palveluja itse-
näisenä ammatinharjoittajana. Tällöin henki-
lö harjoittaa terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain (559/1994) nojalla itsenäi-
sesti ammattiaan. 

Yksityisiä terveydenhuollon palveluja an-
nettaessa on oltava asianmukaiset tilat ja lait-
teet sekä  toiminnan edellyttämä henkilökun-
ta. Toiminnan on oltava lääketieteellisesti 
asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon 

potilasturvallisuus. Palvelujen tuottajalla on 
oltava lääninhallituksen lupa terveydenhuol-
lon palvelujen antamiseen. Palvelujen tuotta-
jalla tulee olla lääninhallituksen hyväksymä 
terveydenhuollon palveluista vastaava johta-
ja. Vastaava johtaja vastaa siitä, että tervey-
denhuollon palveluja annettaessa toiminta 
täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos vastaa-
va johtaja laiminlyö valvontatehtävänsä tai ei 
muuten kykene huolehtimaan tehtävistään, 
hänen hyväksymisensä voidaan peruuttaa.  

Jos yksityisten terveydenhuollon palvelu-
jen antamisessa havaitaan puutteellisuuksia 
tai epäkohtia, lääninhallituksen on annettava 
määräys puutteellisuuksien korjaamisesta tai 
epäkohtien poistamisesta sekä samalla asetet-
tava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset 
toimenpiteet on suoritettava. Lääninhallituk-
sella on oikeus keskeyttää toiminta taikka 
kieltää huoneiston tai sen osan sekä laitteen 
käyttö kunnes puutteellisuus on korjattu tai 
epäkohta poistettu. Jos toiminnassa on törke-
ästi rikottu lakia yksityisestä terveydenhuol-
losta tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä, lääninhallitus voi peruuttaa ter-
veydenhuollon palvelujen antamiseen myön-
tämänsä luvan. 
 
2.1.4. Lasten ja nuorten parissa työskentely 

opetusministeriön hallinnonalalla 

Opetusministeriön toimialalla on koulutuk-
sessa sekä liikuntatoiminnassa ja nuoriso-
työssä tehtäviä, joihin olennaisena osana 
kuuluu työskentely pääasiassa lasten tai alle 
18-vuotiaiden nuorten kanssa. Myös kirkol-
lisasiat sekä rekisteröidyt uskonnolliset yh-
dyskunnat kuuluvat opetusministeriön hal-
linnonalaan. Kirkot (evankelis-luterilainen 
kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta) sekä re-
kisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat teke-
vät lapsi- ja nuorisotyötä. Lisäksi kirjastojen 
henkilökunta työskentelee lasten ja nuorten 
kanssa. Kirjastolain (904/1998) mukaiset teh-
tävät on ehdotuksessa jätetty tarkastelun ul-
kopuolelle, koska kirjastohenkilöstö palvelee 
kutakin asiakasta yleensä lyhyehkön ajan 
kerrallaan.  

Koulutuksen osalta oppilaiden ja opiske-
lijoiden kanssa työskentelemään hakeutuvien 
henkilöiden taustan selvittäminen tulisi ky-
symykseen perusopetuslain (628/1998), lu-
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kiolain (629/1998), ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain (630/1998), taiteen perus-
opetuksesta annetun lain (633/1998) ja va-
paasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 
mukaisessa toiminnassa. Oppilaalla ja opis-
kelijalla on lain mukaan perusopetuksessa, 
lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa oi-
keus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain (631/1998) mukaan sen tarkoitukse-
na on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön 
ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille 
valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittami-
seen, kehittää työelämää ja edistää työlli-
syyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Am-
matillista  lisäkoulutusta järjestetään myös 
työministeriön toimialaan kuuluvana työ-
voimapoliittisena aikuiskoulutuksena siten 
kuin työvoimapoliittisesta aikuiskoulutukses-
ta annetussa laissa (763/1990) säädetään. 
Lain mukaan koulutukseen valittavan tulee 
ennen sen alkamista olla 20 vuotta täyttänyt, 
jollei  asetuksella toisin säädetä. Alle 18-
vuotias voi tulla valituksi tähän koulutukseen 
vain harvoissa poikkeustapauksissa. 

Jokaisella lain mukaista koulutusta järjes-
tävällä oppilaitoksella tulee olla toiminnasta 
vastaava rehtori.  Koulutuksen järjestäjällä 
tulee olla koulutuksen järjestämistapa huo-
mioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja 
tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi 
koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopetta-
jia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilös-
töä. Erityisesti vapaan sivistystyön oppilai-
toksilla on runsaasti  tuntiopettajia ja lyhytai-
kaisia luennoitsijoita, jotka eivät ole pysy-
vässä palvelussuhteessa oppilaitokseen. 
 
Perus- ja esiopetus 

Perusopetuslaki kattaa oppivelvollisuuden 
alkamista edeltävänä vuonna annettavan 
vuoden mittaisen esiopetuksen, oppivelvol-
lisuuteen kuuluvan perusopetuksen, perus-
opetuksen oppimäärän suorittaneille annetta-
van lisäopetuksen sekä maahanmuuttajille 
järjestettävän perusopetukseen valmistavan 
opetuksen.  

Esiopetuksessa olevat oppilaat ovat pää-
sääntöisesti 5—6 -vuotiaita (eräissä tapauk-
sissa 7-vuotiaita), oppivelvollisuusopetusta 
saavat oppilaat ovat pääsääntöisesti 7—15 -

vuotiaita (eräissä tapauksissa myös 6 ja 16-
vuotiaita) ja lisäopetuksessa olevat oppilaat 
15—17 -vuotiaita. Maahanmuuttajille jär-
jestettävää perusopetukseen valmistavaa ope-
tusta saavat ovat pääsääntöisesti alaikäisiä,  
mutta opetusta voidaan järjestää myös täysi-
ikäisille. Perusopetusta voidaan järjestää 
myös muille kuin oppivelvollisille eli käy-
tännössä yli 16-vuotiaille. Usein muille kuin 
oppivelvollisille annettavassa perusopetuk-
sessa on kysymys aikuisopiskelusta, johon 
osallistuvat ovat pääasiassa täysi-ikäisiä.  

Perusopetuslain mukaan kunta on velvolli-
nen järjestämään sen alueella asuville oppi-
velvollisille perusopetusta. Perusopetusta 
voidaan järjestää myös kuntayhtymässä. Val-
tioneuvosto voi säädetyin edellytyksin myön-
tää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle lu-
van perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
järjestämiseen. Opetusministeriön päätöksel-
lä myös valtio voi järjestää laissa tarkoitettua 
opetusta. Oppilaan oikeudet tai velvollisuu-
det ovat riippumattomat opetuksen järjestäjän 
juridisesta organisoitumismuodosta. Osto-
palvelut eivät lähtökohtaisesti ole sallittuja 
perusopetuksessa. Vuoden 2000 elokuun 
alusta ostopalvelut tulivat kuitenkin mahdol-
lisiksi esiopetuksessa. Tällä on haluttu mah-
dollistaa kunnan järjestämän lasten päivähoi-
don yhteydessä aikaisemmin järjestetyn esi-
opetuksen organisointikäytännöt esiopetuk-
sen tultua säännellyksi opetustoimen lainsää-
dännössä. 

Perusopetus järjestetään lähiopetuksena, 
yleensä luokkaopetuksena. Perusopetusta an-
netaan osittain myös koulun ulkopuolella. 
Esimerkiksi yläasteella on työelämään tutus-
tumisjaksoja työpaikoilla. Nämä ovat kuiten-
kin lyhyitä vain muutamia päiviä kerrallaan 
kestäviä jaksoja. 
 
Lukiokoulutus 

Lukiolaissa säädetään nuorille ja aikuisille 
annettavasta perusopetuksen oppimäärään 
perustuvasta yleissivistävästä lukiokoulutuk-
sesta. Lukiokoulutusta saavat ovat pääasiassa 
16—19 -vuotiaita. On kuitenkin myös oppi-
laitoksia, jotka ovat erikoistuneet aikuis-
opiskelijoihin, kuten aikuislukiot ja iltalukiot. 

Opetusministeriö voi myöntää kunnalle, 
kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai 
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säätiölle luvan järjestää lukiokoulutusta. 
Opetusministeriön päätöksellä myös valtio 
voi järjestää lukiokoulutusta. Lukiokoulutuk-
sessa myös ostopalvelut ovat mahdollisia. 
Lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjä voi 
hankkia osan lukiolaissa tarkoitetuista palve-
luista muilta koulutuksen järjestämisluvan 
saaneilta koulutuksen järjestäjiltä tai muulta 
yhteisöltä taikka säätiöltä. Koulutuksen jär-
jestäjä vastaa kuitenkin aina siitä, että sen 
hankkimat palvelut järjestetään lukiolain 
mukaisesti. Oppilaan oikeudet tai velvolli-
suudet ovat riippumattomat opetuksen järjes-
täjän juridisesta organisoitumismuodosta. 
Lain mukaan lukiokoulutusta voidaan ope-
tusministeriön luvalla järjestää myös ulko-
mailla. Koulutus voidaan järjestää osaksi tai 
kokonaan lähiopetuksena tai etäopetuksena. 
 
Ammatillinen koulutus 

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa säädetään nuorille ja aikuisille annetta-
vasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja 
siinä suoritettavista ammatillisista perustut-
kinnoista. Lain nojalla vammaisille opiskeli-
joille voidaan järjestää valmentavaa ja kun-
touttavaa opetusta ja ohjausta. Maahanmuut-
tajille  voidaan järjestää ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Li-
säksi ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain nojalla voidaan järjestää kotitalousope-
tusta myös muuna kuin ammatillisena perus-
koulutuksena, esimerkkinä talouskoulut. 

Nuorille järjestettävää ammatillisesta kou-
lutuksesta annetun lain mukaista koulutusta 
saavat opiskelijat ovat pääsääntöisesti 16—
19 -vuotiaita. Ammatillista koulutusta voi-
daan kuitenkin järjestää kaikenikäisille. Nuo-
rille ja aikuisille voi olla omat opiskeluryh-
mänsä, mutta on myös tilanteita, joissa sa-
massa ryhmässä on sekä nuoria että aikuisia. 
Samassa oppilaitoksessa opiskelee miltei ai-
na sekä nuoria että aikuisia. 

Opetusministeriö voi myöntää kunnalle, 
kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai 
säätiölle luvan järjestää ammatillista koulu-
tusta. Opetusministeriön päätöksellä myös 
valtio voi järjestää ammatillista koulutusta. 
Myös ammatillisessa koulutuksessa ostopal-
velut ovat mahdollisia. Ammatillisesta kou-
lutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen 

järjestäjä voi hankkia osan mainitussa laissa 
tarkoitetuista palveluista muilta koulutuksen 
järjestämisluvan  saaneilta koulutuksen jär-
jestäjiltä tai muulta yhteisöltä taikka säätiöl-
tä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin 
aina siitä, että sen hankkimat palvelut järjes-
tetään ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain mukaisesti. Oppilaan oikeudet tai velvol-
lisuudet ovat riippumattomat koulu järjestä-
jän juridisesta organisoitumismuodosta. Am-
matillisen koulutuksen järjestämislupaa ei 
voida myöntää ulkomailla järjestettävää kou-
lutusta varten. 

Ammatillista koulutusta voidaan järjestää 
lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena, oppiso-
pimuskoulutuksena  tai muutoin työpaikalla 
käytännön työtehtävien yhteydessä. Oppiso-
pimuskoulutukselle on ominaista, että opis-
kelu tapahtuu pääosin työpaikalla. Koulutuk-
sessa olevat ovat työsopimussuhteessa koulu-
tustyöpaikkaansa. Siinä työpaikalla käytän-
nön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä 
opintoja täydennetään tietopuolisilla opin-
noilla. Myös muuten kuin oppisopimus-
koulutuksena järjestettävässä ammatillisessa 
koulutuksessa kaikkiin ammatillisiin perus-
tutkintoihin sisältyy vastaisuudessa vähintään 
puolen vuoden työssäoppimisjakso. 
 
Taiteen perusopetus 

Taiteen perusopetuksesta annetun lain  mu-
kaan taiteen perusopetus on tavoitteellista ta-
solta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja 
nuorille järjestettävää eri taiteenalojen ope-
tusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia il-
maista itseään ja hakeutua asianomaisen tai-
teenalan ammatilliseen ja korkea-asteen kou-
lutukseen. Taiteen perusopetus on siten jo 
määritelmällisesti ensisijaisesti alaikäisille 
järjestettävää koulutusta, vaikka laki ei estä 
järjestämästä koulutusta myös aikuisille. 

Taiteen perusopetukselle on ominaista täy-
dellinen organisoitumisvapaus. Sitä voivat 
järjestää niin kunta, kuntayhtymä, valtio kuin 
yksityistenkin yhteisö ja säätiö. Ostopalvelut 
ovat taiteen perusopetuksessa mahdollisia ja 
yleisiä. Aina tulee kuitenkin noudattaa kun-
nan tai muun koulutuksen järjestämisluvan 
saaneen koulutuksen järjestäjän hyväksymiä 
opetussuunnitelmia, jotka puolestaan perus-
tuvat opetushallituksen vahvistamiin valta-
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kunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. 
Taiteen perusopetusta on mahdollista järjes-
tää esimerkiksi siten, että liiketaloudellisin 
perustein toimiva tanssikoulu sopii kunnan 
kanssa siitä, että koulussa noudatetaan kun-
nan vahvistamia tanssin opetussuunnitelmia 
ja kunta valvoo opetussuunnitelman toteutu-
mista. 
 
Vapaa sivistystyö 

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain  mu-
kaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on 
elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta 
tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuo-
lista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä 
sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon 
ja moniarvoisuuden toteutumista suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Vapaan sivistystyön 
oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansan-
opistot (internaatteja), opintokeskukset, lii-
kunnan koulutuskeskukset (internaatteja) ja 
kesäyliopistot. 

Vapaa sivistystyö luetaan aikuiskoulutuk-
seksi, mutta vapaan sivistystyön koulutuk-
seen osallistuvat laajasti myös perusopetuk-
sensa päättäneet nuoret. Huomattava on, että 
useissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 
järjestetään myös perusopetusta, lukiokoulu-
tusta, ammatillista koulutusta ja taiteen pe-
rusopetusta. 

Opetusministeriö voi myöntää kunnalle, 
kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai 
säätiölle luvan ylläpitää vapaan sivistystyön 
oppilaitosta. Valtio ei voi olla vapaan sivis-
tystyön oppilaitoksen ylläpitäjänä. Vapaalle 
sivistystyölle on ominaista, että koulutuksen 
järjestäjä päättää vapaasti opetuksen sisäl-
löstä ja järjestämistavasta. 
 
 
Liikuntatoimi ja nuorisotyö 

Liikuntalain (1054/1998) tarkoituksena on 
edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua 
sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edis-
tää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tu-
kea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lii-
kunnan avulla. Lisäksi lain tarkoituksena on 
liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvait-
sevuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuut-
ta ja ympäristön kestävää kehitystä. 

Lain mukaan yleisten edellytysten luomi-
nen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. 
Liikunnan järjestämisestä vastaavat kuitenkin 
pääasiassa liikuntajärjestöt. Kunnan tulee 
luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle 
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteis-
työtä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tu-
kemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla lii-
kuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ot-
taen huomioon myös erityisryhmät. 

Liikuntalaissa tarkoitettu toiminta kohdis-
tuu kaikenikäisiin. Liikuntatoiminnalle on 
ominaista toimijoiden runsaslukuisuus ja laa-
ja vapaaehtoistyö liikuntajärjestöissä etenkin 
lasten ja nuorten liikuntatoiminnan järjestä-
misessä. 

Nuorisotyölain (235/1995) tarkoituksena 
on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edelly-
tyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Lisäksi 
tarkoituksena on edistää sukupolvien, suku-
puolten ja Suomen alueiden välistä tasa-
arvoa, suvaitsevuutta ja kulttuurien moninai-
suutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityk-
sen turvaamista. Lain mukaan nuorisotyön 
toteuttamisesta vastaavat ensisijaisesti valtio, 
kunnat ja nuorisojärjestöt. Nuorisotyö kuuluu 
kunnan toimialaan. Nuorten kansalaistoimin-
nan toteuttamisesta vastaavat pääasiassa nuo-
ret ja heidän yhteisönsä sekä nuorisojärjestöt. 
Nuorisotyölle on ominaista toimijoiden run-
saslukuisuus ja laaja vapaaehtoistyö järjes-
töissä. 
 
 
Kirkkojen sekä muiden uskonnollisten yh-
dyskuntien lapsi- ja nuorisotyö  

Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksi-
nen kirkkokunta ovat merkittäviä toimijoita 
lapsi- ja nuorisotyössä. Tällaista toimintaa 
järjestetään    myös    uskonnonvapauslain 
(267/1922) nojalla rekisteröidyissä uskonnol-
lisissa yhdyskunnissa. Vuoden 1999 väestö-
rekisteritietojen mukaan evankelis-luterilai-
sessa kirkossa oli noin 4,4 miljoonaa jäsentä, 
ortodoksisessa kirkkokunnassa noin 55 000 
jäsentä ja 45 rekisteröidyssä uskonnollisessa 
yhdyskunnassa yhteensä niinikään noin 
55 000 jäsentä. 

Mainittujen kirkkojen seurakuntien kasva-
tustyö täydentää kodeissa ja kouluissa annet-
tavaa kasvatusta. Esimerkiksi evankelisluteri-
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lainen kirkko järjestää lapsille päiväkerhoja, 
pyhäkoulutoimintaa, partiotoimintaa, koulu-
laisten iltapäiväkerhoja, perhekerhoja, leirejä 
sekä muita erilaisia tapahtumia, johon lapset 
ja nuoret osallistuvat. Jo pelkästään kirkon 
päiväkerhoihin osallistuu noin puolet kaikista 
maamme 4—6 -vuotiaista. Koululaisten ilta-
päiväkerhoihin osallistuu vuosittain yli 7 000 
perusopetuksen ala-asteen oppilasta. Rippi-
kouluihin osallistuu vuosittain noin 60 000 
rippikouluikäistä nuorta. Seurakuntien eri-
tyisnuorisotyö tukee syrjäytymisvaarassa ja 
vaikeuksissa olevia nuoria. Lapset ja nuoret 
osallistuvat laajasti myös seurakuntien järjes-
tämään musiikkikasvatukseen. 

Eräissä tapauksissa uskonnolliset yhdys-
kunnat vastaavat oppivelvollisten ja lukio-
laisten uskonnon opetuksesta. Tämä koskee 
erityisesti ortodoksista uskonnonopetusta sil-
loin, kun ortodoksiseen kirkkokuntaan kuu-
luvien oppilaiden vähäisen määrän vuoksi 
kunta ei ole velvollinen järjestämään maini-
tun uskonnon opetusta kunnan peruskouluis-
sa. Myös eräät rekisteröidyt uskonnolliset 
yhdyskunnat vastaavat jäsentensä uskonnon-
opetuksesta. 

Kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien 
lapsi- ja nuorisotyöstä vastaavat pitkälti mai-
nittuihin organisaatioihin virka- tai työsuh-
teessa olevat henkilöt. Evankelis-luterilaisen 
kirkon viranhaltijoiden oikeudellisesta ase-
masta säädetään kirkkolaissa (1054/1993), 
jonka 2 luvun 2 §:n mukaan kirkolla on yk-
sinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikesta, mikä 
koskee ainoastaan kirkon omia asioita sekä 
kirkkolain muuttamista ja kumoamista. Kir-
koissa ja uskonnollisissa yhdyskunnissa teh-
dään lapsi- ja nuorisotyötä myös vapaa-
ehtoistyön muodossa, jolloin työssä on mu-
kana sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole 
virka- tai työsopimussuhteessa yhteisöön. 
 
 
2.1.5. Lasten ja nuorten kanssa työskentely 

eräissä palvelus- ja harjoittelusuh-
teissa  

Siviilipalvelus 

Asevelvollinen, joka vakuuttaa uskonnolli-
seen tai eettiseen vakaumukseen perustuvien 
vakavien omantunnonsyiden estävän häntä 

suorittamasta asevelvollisuuslaissa (452/50) 
säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorit-
tamisesta rauhan aikana ja määrätään suorit-
tamaan siviilipalvelusta. Siviilipalveluksen 
sisältönä on siviilipalveluslain (1723/91) 
2 §:n mukaan yhteiskunnalle hyödyllinen 
työ. Työpalvelu suoritetaan lähinnä sosiaali-
huolto- tai terveydenhuoltoalalla, opetus- tai 
kulttuurialalla taikka ympäristönsuojeluun tai 
pelastusalaan liittyvissä tehtävissä. 

Siviilipalvelusta johtaa ja valvoo työminis-
teriö. Siviilipalveluskeskus huolehtii työ-
ministeriön alaisuudessa viranomaisasemassa 
siviilipalveluksen toimeenpanosta ja siviili-
palvelusvelvollisten valvonnasta. Työpalvelu 
suoritetaan palveluspaikoissa. Julkisoikeu-
dellisia palveluspaikkoja on päiväkodeissa, 
lastenkodeissa, kouluissa, nuoriso- ja liikun-
tatoimessa ja lasten ja nuorten sairaaloissa ja 
yksityisoikeudellisia palveluspaikkoja vas-
taavasti esimerkiksi yksityisissä päiväkodeis-
sa, lastenkodeissa ja nuorisotyötä harjoitta-
vissa yhdistyksissä. 

Työministeriö tekee palveluspaikan kanssa 
sopimuksen siviilipalveluslaitoksena toimi-
misesta. Palveluspaikkoina voivat toimia val-
tion hallintoviranomaisten, valtion liikelai-
tosten, julkisoikeudellisten yhdistysten, kun-
tien, kuntayhtymien, evankelis-luterilaisen 
kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan toimi-
paikat ja lisäksi työministeriön hyväksymät 
yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat yksi-
tyisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt. 

Palveluspaikat ilmoittavat vapaina olevista 
työpalvelupaikoista siviilipalveluskeskuk-
seen.  Siviilipalveluslain 8 §:n mukaan sivii-
lipalveluskeskus antaa palvelusvelvollisille 
määräyksen siviilipalvelukseen ja määrää si-
viilipalveluslaitoksen, jossa tämä suorittaa 
työpalvelun. Siviilipalveluskeskus tekee pal-
veluspaikan ja siviilipalvelusmiehen kanssa 
kirjallisen sitoumuksen työpalvelun suorit-
tamisesta kyseisessä paikassa. Keskus mää-
rää myös tarvittaessa siviilipalvelusmiehen 
tai -laitoksen hakemuksesta siirron toiseen 
palveluspaikkaan työpalvelun aikana. 
 

Työharjoittelu 

Ilman työsuhdetta toteutettavan työharjoit-
telun tarkoituksena on perehdyttää työtön 
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työhön ja työelämään sekä ohjata työmarkki-
noille tulevia ammatillista koulutusta vailla 
olevia nuoria. Työharjoittelun ajalta voidaan 
myöntää  harjoittelijan toimeentulon turvaa-
miseksi työllistämis- ja työmarkkinatukea, 
joista säädetään työllisyyslaissa (275/1987) 
ja -asetuksessa (1363/1997) sekä työ-
markkinatuesta annetussa laissa (1542/1993). 
Ennen työharjoittelusopimuksen solmimista 
työvoimatoimiston on aina selvitettävä, että 
työharjoittelupaikan olosuhteet ovat sellaiset, 
että työharjoittelulle asetetut edellytykset 
täyttyvät. Työmarkkinatuella työharjoittelus-
sa olevalle maksetaan täysi työmarkkinatuki, 
jonka määrä vuonna 2001 oli 127 markkaa 
päivältä. Tukea maksetaan viideltä päivältä 
viikossa ja sen maksaa kansaneläkelaitos. 
Työllistämistuella työharjoittelussa olevalle 
työvoimatoimisto maksaa työllistämistukea 
vähintään 118 markkaa ja enintään 212,40 
markkaa harjoittelupäivältä. 

Työharjoittelun täytyy tapahtua työpaikal-
la, mikä edellyttää pääsääntöisesti sitä, että 
harjoittelupaikassa on vähintään yksi työso-
pimuslain (55/2001) mukaisessa työsuhteessa 
oleva työntekijä. Työvoimatoimiston tulee 
harjoittelupaikan järjestäjän kanssa tehtäväs-
sä työharjoittelusopimuksessa huolehtia siitä, 
että harjoittelutehtävien vaativuustaso vastaa 
työllistettävän ammattitaitoa ja mahdollista 
työkokemusta. Lisäksi työharjoitteluun osoit-
tamisen ehdoksi on harjoittelusopimuksessa 
asetettava, että harjoittelupaikan järjestäjä 
vastaa työharjoitteluun osallistuvan työtur-
vallisuudesta ja -suojelusta sekä muista työn 
järjestämiseen ja työolosuhteisiin liittyvistä 
seikoista. Harjoittelupaikkaa koskevassa yk-
sittäisessä sopimuksessa on mainittava työ-
harjoittelun toteuttamisaika, viikoittainen 
harjoitteluaika sekä ehto siitä, että perehdyt-
täjän on valvottava ja opastettava harjaantu-
jaa. 

Vuonna 2000 työmarkkinatukea saaneita 
työharjoittelijoita oli noin 34 500 henkilöä ja 
työllistämistukea saaneita noin 2 800 henki-
löä. Työharjoittelijoiden keskimääräinen har-
joitteluaika oli 13 viikkoa. Työharjoittelijoita 
on sijoittunut aloille, joissa työskennellään 
lasten ja nuorten parissa. Käytännössä työ-
harjoittelijoita on opetus- ja terveydenhuolto-
alalla sekä sosiaalialan ja lasten päivähoidon 
töissä. 

Työkokeilu 

Työkokeilusta työpaikalla on säädetty työ-
voimapalvelulaissa (1005/1993) ja –ase-
tuksessa (1251/1993) sekä työvoimapal-
veluihin liittyvistä etuuksista annetussa ase-
tuksessa (1253/1993). Työkokeilun tarkoi-
tuksena on edistää vajaakuntoisen työnhaki-
jan tai ammatinvalinnanohjauksen asiakkaan 
työedellytysten ja työkunnon arviointia todel-
lisessa työpaikassa saatujen kokemusten 
avulla, selkeyttää asiakkaan työhakutavoittei-
ta taikka ammatti- tai koulutusalan valintaa 
sekä edistää työhönsijoittumista. Työkokei-
lusta työpaikalla tehdään kirjallinen sopimus 
työvoimatoimiston, asiakkaan ja työkokeilu-
paikan  järjestäjän kanssa. Sopimuksen nojal-
la työkokeilu työpaikalla voidaan korvata yh-
täjaksoisesti enintään kuuden  kuukauden 
ajalta. Työkokeilua ei voida järjestää sellai-
sella työpaikalla, johon asiakas on työ- tai 
muussa palvelussuhteessa. Työkokeilu voi-
daan järjestää myös osa-aikatyössä, jossa 
työaika on vähintään puolet alan normaalista 
työajasta. Vuonna 2000 työvoimatoimistot 
järjestivät noin 11 300 työkokeilua työpaikal-
la. Työkokeilut olivat keskimäärin 40 päivän 
mittaisia. 

 
Työelämävalmennus 

Vuoden 2002 alusta otettiin käyttöön uusi 
ilman työsuhdetta toteutettava toimenpide, 
työelämävalmennus työpaikalla. Samalla ra-
jattiin työharjoittelu koskemaan ammatillista 
koulutusta vailla olevia, työmarkkinatukijär-
jestelmän piiriin kuuluvia alle 25-vuotiaita 
nuoria. Yli 25-vuotiaille työnhakijoille suun-
natun työelämävalmennuksen tavoitteena on 
tukea työelämään paluuta ja lisätä työttömän 
ammattitaitoa sekä työmarkkinavalmiuksia. 
Lisäksi ilman työsuhdetta toteutettavien toi-
menpiteisiin (työelämävalmennus, työharjoit-
telu ja työkokeilu) osallistuvien henkilöiden 
oikeusasemaa parannettiin. 
 
2.1.6. Lasten ja nuorten kanssa työskentely 

aloilla, joiden toiminnasta ja valvon-
nasta ei ole säädetty 

Yksityisellä sektorilla on runsaasti toimin-
taa, jonka olennaisena sisältönä on työskente-
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ly lasten ja nuorten kanssa. Yksityisen sekto-
rin toiminnalla tarkoitetaan tässä toimintaa, 
jota yksityiset yhteisöt järjestävät elinkeino-
vapauden nojalla ja jonka sisältöä ja valvon-
taa ei ole säännelty asianomaista toimintaa 
koskevalla lainsäädännöllä (verrattuna esi-
merkiksi yksityisten yhteisöjen opetustoimen 
ja sosiaali- ja terveystoimen lainsäädännön 
nojalla järjestämiin palveluihin). Toiminta 
voi olla tällöin yritystoimintaa, jolloin lasten 
ja nuorten kanssa työskentelevät ovat joko it-
senäisiä yrittäjiä tai yrityksen työsopimus-
suhteista henkilökuntaa. Työsopimussuhtees-
sa työntekijä tekee työtä työnantajan johdon 
ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vas-
tiketta vastaan. Toisaalta toiminta voi olla 
luonteeltaan aatteellista, jolloin siihen 
osallistutaan vapaaehtoistyön pohjalta myös 
työsopimussuhteen ulkopuolella. 

Yksityisellä sektorilla tapahtuva työskente-
ly lasten ja nuorten kanssa on hyvin moni-
muotoista, eikä sen laajuutta ole tässä yhtey-
dessä mahdollista arvioida. Valtaosan tällai-
sesta toiminnasta voidaan kuitenkin arvioida 
liittyvän lasten ja nuorten harrastustoimin-
taan, kuten esimerkiksi kaupalliselta pohjalta 
järjestettäviin liikunta- ja kulttuuripalvelui-
hin. 

Toisaalta eräät lastensuojelujärjestöt ja 
muut aatteelliset yhteisöt tarjoavat erilaisia 
palveluita myös aatteelliselta pohjalta ilman 
taloudellisen voiton tavoittelua. Mainittujen 
yhteisöjen toimintaan liittyy tällöin usein 
myös vapaaehtoistoimintaa, jolloin tehtäviä 
hoidetaan ilman, että henkilöt olisivat työso-
pimussuhteessa yhteisöön. Esimerkkeinä voi-
daan mainita partiotoiminta, nuorisoseura-
toiminta, tilapäiset lastenhoito- ja kotipalve-
lut sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhdys-
kuntien kerhotoiminta. 
 
 
 
2.1.7. Henkilötietojen suoja 

Suomen perustuslain 10 §:ssä on säädetty 
henkilön yksityiselämän ja henkilötietojen 
suojasta. Tämän henkilötietojen suojaa kos-
kevan perusoikeuden ulottuvuus johtaa muun 
muassa siihen, että yksityisyyden suojaami-
nen henkilötietojen käsittelyssä edellyttää ai-
na laintasoista säätelyä, erityisesti jos on ky-

symys sellaisten henkilötietojen käsittelystä, 
joka käyttöyhteytensä, tietojen luonteen sekä 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen suh-
teen vuoksi merkittävällä tavalla koskettaa 
yksilön oikeusaseman perusteita. 

Henkilötietojen suoja perustuu pääosin 1 
päivänä kesäkuuta 1999 voimaan tulleeseen 
henkilötietolakiin (523/1999), joka on henki-
lötietojen käsittelyä koskeva yleislaki. Laki 
korvasi vuonna 1988 voimaan tulleen henki-
lörekisterilain (471/1987) ja sillä pantiin täy-
täntöön yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelystä ja tietojen vapaasta liikkuvuudes-
ta annettu Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi (95/46/EY). Lain tarkoitus on 
toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksi-
tyisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia 
henkilötietoja käsiteltäessä. Henkilötietolakia 
täydentää laki yksityisyyden suojasta työ-
elämässä. Lain tavoitteena on toteuttaa yksi-
tyiselämän suojaa ja muita yksityisyyden 
suojaa turvaavia perusoikeuksia sekä edistää 
hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja 
noudattamista käsiteltäessä henkilötietoja 
työelämässä. Laki tuli voimaan lokakuun 
2001 alusta. Lain yhteistoiminta- ja kuule-
misvelvoitteet työnantajan on täytettävä kuu-
den kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. 

Henkilötietolaissa on säännökset henkilö-
tietojen käsittelyä koskevista yleisistä peri-
aatteista. Lain mukaan rekisterinpitäjän on 
toimittava niin, ettei rekisteröidyn yksityis-
elämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa 
turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman lais-
sa säädettyä perustetta. Henkilötietojen käsit-
telyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekiste-
rinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietoja 
saa käyttää tai käsitellä vain tavalla, joka ei 
ole yhteensopimaton käsittelyn tarkoituksen 
kanssa ja käsiteltävien henkilötietojen tulee 
olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Yksityi-
syyden suojasta työelämässä annetun lain 
3 §:n mukaan työnantaja saa käsitellä vain 
välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työ-
suhteen osapuolten oikeuksien ja velvolli-
suuksien hoitamiseen tai työnantajan työnte-
kijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat 
työtehtävien erityisluonteesta. Tarpeellisuus-
vaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän 
suostumuksellakaan. 
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Henkilötietolain 11 §:ssä säädetään arka-
luonteisten henkilötietojen käsittelykiellosta. 
Sillä tarkoitetaan kieltoa kerätä, tallettaa, jär-
jestää, käyttää, siirtää, luovuttaa, säilyttää, 
muuttaa, yhdistää, suojata, poistaa, tuhota 
henkilötietoja tai kohdistaa niihin muita toi-
menpiteitä. Arkaluonteisina tietoina pidetään 
säännöksen mukaan muun muassa henki-
lötietoja, jotka kuvaavat rikollista tekoa, ran-
gaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, 
henkilön terveydentilaa, sairautta tai vam-
maisuutta taikka häneen kohdistettuja hoito-
toimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia tai 
henkilön seksuaalista suuntautumista tai 
käyttäytymistä. Lain 12 §:ssä säädetään poik-
keuksista arkaluonteisten tietojen käsit-
telykiellosta. Arkaluonteisten tietojen käsitte-
ly on mahdollista muun muassa rekisteröidyn 
nimenomaisella suostumuksella eikä käsitte-
lykielto estä myöskään sellaista tietojen kä-
sittelyä, josta säädetään lailla tai joka johtuu 
välittömästi rekisterinpitäjälle laissa sääde-
tystä tehtävästä. 

Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan vi-
ranomaisten hallussa olevat asiakirjat ja muut 
tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuut-
ta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla 
erikseen rajoitettu. Rikosrekisterilain 3 §:n 
mukaan rikosrekisteriin merkityt tiedot on 
pidettävä salassa. Säännöksen mukaan rikos-
rekisteritietoja saa luovuttaa siten kuin rikos-
rekisterilaissa säädetään. Rikosrekisterin tie-
toja, kuten arkaluonteisia tietoja yleensäkin, 
koskee henkilötietolain 33 §:ssä säädetty vai-
tiolovelvollisuus. Lain mukaan henkilö, joka 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpi-
teitä suorittaessaan on saanut tietää jotain toi-
sen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtai-
sista oloista, tai taloudellisesta asemasta, ei 
saa henkilötietolain vastaisesti ilmaista sivul-
liselle näin saamiaan tietoja. Rangaistus vai-
tiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mu-
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 
luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta. Henkilötie-
tolain säännöksiä sovelletaan sekä viran-
omaisiin että yksityisiin rekisterinpitäjiin ja 
niihin henkilöihin, jotka käsittelevät henkilö-
tietoja tai suorittavat niihin liittyviä toimen- 
piteitä viranomaisen tai yksityisen rekisterin- 
pitäjän palveluksessa tai toimeksiannosta. 

2.1.8. Rikosrekisteri 

Rikosrekisterin tietosisältö 

Rikosrekisterin keskeinen tarkoitus on ri-
kosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän ja 
täytäntöönpanon tarvitseman tiedon kerää-
minen ja tallettaminen. Rikosrekisterilain 
2 §:n mukaan rikosrekisteriin merkitään 
tuomioistuimen ilmoituksen perusteella tie-
dot ratkaisuista, joilla henkilö on Suomessa 
tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen, yhdyskuntapalveluun, ehdolliseen ran-
gaistukseen, oheissakkoon, nuorisorangais-
tukseen tai sen sijasta sakkoon, viraltapanoon 
taikka jätetty rikoslain 3 luvun 3 §:n nojalla 
tuomitsematta ymmärrystä vailla olevana. 
Tietoa sakkorangaistuksista ei merkitä rikos-
rekisteriin kuten ei myöskään tietoa sakon 
muuntorangaistuksesta eikä siviilipalvelus-
lain nojalla tuomitusta vankeusrangaistukses-
ta. Lisäksi rikosrekisteriin merkitään tiedot 
tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kan-
salainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulko-
maalainen on ulkomailla tuomittu vastaavaan 
seuraamukseen. Merkitsemisestä säädetään 
tältä osin rikosrekisteriasetuksen (772/1993) 
3 §:ssä. Käytännössä kysymykseen voivat 
tulla Suomen ja muiden pohjoismaiden väli-
sestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitä-
misessä Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tans-
kan rikosrekisteriä pitävän viranomaisen an-
netun asetuksen  (598/1963) nojalla tai kes-
kinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 
30/1981) jäsenvaltion ilmoittamat tiedot. 

Rikosrekisteristä näkyvät tiedot sakkoran-
gaistusta ankarammista rangaistuksista. Ri-
koslain ehdollista vankeutta koskevan 26 lu-
vun 1 §:n mukaan määräaikainen, enintään 
kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan 
määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vaka-
vuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys 
tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä eh-
dottomaan vankeuteen tuomitsemista. Ehdol-
lisen vankeusrangaistuksen ohella voidaan 
tuomita oheissakko. Yhdyskuntapalvelusta 
annetun lain (1055/1996) 3 §:n mukaan ri-
koksentekijä voidaan tuomita enintään kah-
deksan kuukauden ehdottoman vankeusran-
gaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun. 
Nuorisorangaistuksen kokeilemisesta anne-
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tun lain (1058/1996) 3 §:n mukaan voidaan 
alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta tuomita 
tietyillä kokeilupaikkakunnilla nuorisoran-
gaistukseen, jos sakkoa on pidettävä riittä-
mättömänä rangaistuksena eivätkä painavat 
syyt vaadi vankeusrangaistuksen tuomitse-
mista ja nuorisorangaistuksen tuomitsemista 
on pidettävä perusteltuna uusien rikosten eh-
käisemiseksi ja tekijän sosiaalisen selviyty-
misen edistämiseksi. Jos nuorisorangaistuk-
seen tuomittu rikkoo rangaistuksen ehtoja, 
hänet voidaan lain 11 §:n nojalla tuomita 
suorittamatta jäänyttä nuorisorangaistusta 
vastaavaan rangaistukseen. Jos suorittamatta 
on vain osa nuorisorangaistuksesta, voi sitä 
vastata myös sakkorangaistus, joka tässä 
poikkeustapauksessa merkitään rikosrekiste-
riin (HE 109/ 1996 vp). 

Rikosrekisteriin merkitään rikosrekiste-
riasetuksen 2 §:n mukaan henkilötietojen ja 
tuomioistuintietojen lisäksi muun muassa 
syyksi luettu rikos, tekoaika ja rangaistus, 
yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen 
ja ratkaisun lainvoimaisuus. Jos henkilö tuo-
mitaan samalla kertaa kahdesta tai useam-
masta rikoksesta vankeusrangaistukseen, hä-
net tuomitaan rikoslain  7 luvun 1 §:n pää-
säännön mukaan rikoksista yhteiseen vanke-
usrangaistukseen. 

Tuomioistuimen on asetuksen 6 §:n mu-
kaan ilmoitettava ratkaisuun sisältyvät tiedot 
rikosrekisteriin pääsääntöisesti kultakin kuu-
kaudelta ennen seuraavan kuukauden 15. 
päivää. Nuorisorangaistuksesta on tehtävä 
ilmoitus jo kahden viikon kuluessa. Ilmoitus-
ta ei saa tehdä ennen tyytymättömyyden il-
moittamiselle säädetyn määräajan päättymis-
tä ja jos asiassa on ilmoitettu tyytymättö-
myyttä, vasta kun on selvitetty, onko valitus 
ajettu perille. 

Rikosrekisterilain 10 §:ssä säädetään tieto-
jen poistamisesta rikosrekisteristä. Tiedot 
poistetaan rangaistuksen laadusta ja ankaruu-
desta riippuvan määräajan kuluttua lainvoi-
man saaneen tuomion antamispäivästä. Eh-
dollista rangaistusta, oheissakkoa, nuoriso-
rangaistusta ja sen sijaan tuomittua sakkoa, 
viraltapanoa ja yhteisösakkoa koskeva mer-
kintä poistetaan viiden vuoden, ehdotonta, 
enintään kahden vuoden vankeusrangaistusta 
ja yhdyskuntapalvelua koskeva merkintä 
poistetaan kymmenen vuoden ja ehdottoman, 

yli kahden ja enintään viiden vuoden vanke-
usrangaistusta sekä tuomitsematta jättämistä 
koskeva merkintä 20 vuoden kuluttua. Yli 
viiden vuoden ehdottomia vankeusrangais-
tuksia koskevat merkinnät poistetaan vasta, 
kun henkilö on kuollut tai täyttänyt 90 vuot-
ta. Yksittäistä rangaistusta koskevaa tietoa ei 
kuitenkaan poisteta, jos henkilöstä on rikos-
rekisterissä sellainen tieto, jota ei vielä voida 
poistaa. Tällaisessa tapauksessa tiedot poiste-
taan vasta, kun viimeinenkin merkintä on 
poistettavissa. 
 
Rikosrekisteritietojen luovuttaminen viran-
omaiselle 

Rikosrekisterilain 4 §:ssä säädetään rikos-
rekisteritietojen antamisesta rikosoikeudelli-
sen seuraamuksen määräämistä ja täytän-
töönpanoa varten. Tämän lisäksi viranomai-
selle voidaan luovuttaa henkilöä koskevat 
tiedot rikosrekisterilain 4 a §:n  mukaisissa 
asioissa, joissa on kysymys henkilön luotet-
tavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden 
selvittämisestä ja arvioimisesta. 

Rikosrekisterilain 4 a §:n 1 momentin 1 
kohdan mukaan rikosrekisteristä luovutetaan 
tiedot passia, Suomen kansalaisuutta tai ul-
komaalaislaissa (378/1991) tarkoitettua vii-
sumia, lupaa tai muuta toimenpidettä varten. 
Momentin 2 kohdan mukaan henkilöä kos-
kevat tiedot voidaan luovuttaa Suomen vi-
ranomaiselle asiassa, joka koskee viranomai-
sen lupaa tai hyväksyntää, jonka edellytykse-
nä on henkilön luotettavuus. Lupaa tai hy-
väksyntää edellyttäviä asioita ei ole laissa 
nimenomaisesti lueteltu mutta käytännössä 
yleensä vaaditaan, että henkilön luotettavuut-
ta edellytetään laissa tai asetuksessa. 

Rikosrekisterilain 4 a §:n 1 momentin 3 
kohdan mukaan rikosrekisteristä luovutetaan 
henkilöä koskevat tiedot Suomen viranomai-
selle asiassa, joka koskee henkilön valintaa 
koulutukseen tai tehtävään, joka liittyy valti-
on turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen, ulkoasiainhallintoon, Suo-
men kansainvälisiin suhteisiin, oikeushallin-
toon, keskuspankkitoimintaan tai rahanval-
mistukseen ja jossa edellytetään henkilön eri-
tyistä luotettavuutta. 

Valtion turvallisuuteen liittyvien henkilö-
valintojen yhteydessä tietoja voidaan antaa 



 HE 3/2002 vp  
  
   

 

18

valtion ylimmän johdon sekä puolustushal-
linnon käyttöön. Puolustusvoimilla on tarve 
tarkastaa rikosrekisteritiedot palvelukseen as-
tuvista varusmiehistä sekä reservin esimies-
tehtävissä olevista henkilöistä. Tällä perus-
teella tietoja voidaan antaa myös rajavartio-
laitokselle sen palvelukseen hakeutuvista 
henkilöistä. Yleiseen järjestykseen ja turval-
lisuuteen liittyvien henkilövalintojen yhtey-
dessä tietoja voidaan antaa sisäasiainministe-
riölle poliisihallinnon palvelukseen hakevista 
ja tullilaitokselle sen palvelukseen hakevista 
henkilöistä. Poliisille voidaan antaa tietoja 
poliisikoulutukseen pyrkivistä ja poliisihal-
linnon palvelukseen hakevista henkilöistä. 
Ulkoministeriö saa tietoja sen palvelukseen 
hakevista henkilöistä. Oikeushallinto saa tie-
don muun muassa tuomarin tai syyttäjän vir-
kaan ottamista koskevissa asioissa. Keskus-
pankkitoiminnan ja rahanvalmistuksen osalta 
Suomen Pankki saa tietoja käytettäväksi 
henkilövalintojen yhteydessä ja se voi luo-
vuttaa tietoja Setec Oy:lle käytettäväksi sen 
henkilövalinnoissa. 

Rikosrekisterilain 4 a §:n 1 momentin 4 
kohdan mukaan rikosrekisteristä voidaan 
luovuttaa tietoja viranomaiselle asiassa, joka 
koskee turvallisuusvalvontaa. Tämän nojalla 
tietoja voivat saada säteilyturvakeskus sätei-
lyn ja ydinenergian käytön turvallisuusval-
vontaa varten ja Ilmailulaitos ilmailun turval-
lisuusvalvontaa varten. Momentin 5 kohdan 
mukaan rikosrekisteristä voidaan luovuttaa 
tietoja viranomaiselle asiassa, joka koskee 
lapsen huostaanottoa. Tieto rikosrekisteristä 
voi olla tarpeen yhtäältä huostaanoton edelly-
tyksiä ja toisaalta sijaishuollon järjestämistä 
harkittaessa. 

Viranomaisen on 4 a §:n 3 momentin mu-
kaan annettava henkilölle tieto siitä, että hän-
tä koskevat  tiedot voidaan pyytää rikos-
rekisteristä 1 momentissa tarkoitetun asian 
käsittelyä varten. Ilmoitusta ei tarvitse kui-
tenkaan tehdä, jos henkilön voidaan olettaa 
muutenkin tietävän tiedon hankkimisesta. 
Ilmoitustapaa ei ole  laissa säännelty mutta se 
on hallituksen esityksen (HE 8/1999 vp) pe-
rustelujen mukaan tarkoitettu useimmissa ta-
pauksissa tehtäväksi asiaa koskevassa haku-
lomakkeessa tai työpaikkailmoituksessa. 

Eräissä erityislaeissa on säännöksiä viran-
omaisen oikeudesta saada tarpeellisia rikos-

rekisteritietoja toimiluvan myöntämiseksi 
tehtävää luotettavuusarviointia varten. Tällai-
sia ovat muun muassa laki ajoneuvojen kat-
sastusluvista (1099/1998), laki kuljettajantut-
kintotoiminnan järjestämisestä (535/1998), 
laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 
(342/1991), laki luvanvaraisesta henkilölii-
kenteestä tiellä (343/1991) ja laki perintätoi-
minnan luvanvaraisuudesta (517/1999). 
Näissä tapauksissa tietoja voidaan luovuttaa 
rikosrekisterilain 4 a §:n 1 momentin 2 nojal-
la. Lupaviranomaisen tiedonsaantioikeus ra-
joittuu pääsääntöisesti tietoon sellaisista ri-
koksista, jotka voivat tulla kysymykseen ky-
seisessä toiminnassa tai jotka osoittavat siinä 
ilmeistä sopimattomuutta tai epäluotettavuut-
ta. Esimerkiksi perintätoiminnan luvanhaki-
jan luotettavuutta arvioidaan harjoitettavan 
perintätoiminnan kannalta. Luvanhakijan so-
pimattomuutta alalle voivat osoittaa erityises-
ti sellaiset lainvastaiset toimet, joilla pyritään 
hyödyn tavoitteluun toimeksiantajien kustan-
nuksella. 

 
Yksityishenkilön oikeus saada tietoja rikos-
rekisteristä 

Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin mu-
kaan yksityinen henkilö saa itseään koskevan 
otteen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, 
oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa 
syytä varten. Tietoa pyydettäessä on ilmoitet-
tava tarkoitus, johon sitä tarvitaan. 

Henkilön oikeuteen tarkastaa rekisterissä 
olevat itseään koskevat tiedot sovelletaan 
henkilötietolakia. Henkilötietolain nojalla 
henkilöllä on oikeus saada  tietää,  mitä  hän-
tä koskevia tietoja  henkilörekisteriin on tal-
lennettu. Henkilö saa myös lain 26 §:n nojal-
la tarkastaa itseään koskevan tiedot maksutta 
kerran vuodessa. Rikosrekisterilain 6 §:n 2 
momentin mukaan rikosrekisteriin merkityllä 
henkilöllä on lisäksi oikeus saada tieto siitä, 
kenelle ja mihin tarkoitukseen hänestä on an-
nettu tietoja rekisteristä viimeisen vuoden ai-
kana. 
 
Osaotteen antaminen rikosrekisteristä 

Rikosrekisterin otteeseen voidaan rikosre-
kisterilain 7 §:n nojalla  merkitä vain osa re-
kisteriin talletetuista tiedoista siten kuin siitä 
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asetuksella tarkemmin säädetään. Rikosrekis-
terin otteeseen merkitään, mihin tarkoituk-
seen se on annettu. Rikosrekisteriasetuksen 
11 §:n mukaan rikosrekisteristä annettavaan 
otteeseen voidaan merkitä vain viimeisen 
kymmenen vuoden aikana annettuja ratkaisu-
ja koskevat tiedot, jollei otteen tilaaja pyydä 
aikaisempien tietojen merkitsemistä. Nykyi-
sin ei voida antaa sellaista osaotetta, josta 
näkyisivät vain tietyt erikseen yksilöidyt ri-
kokset.  
 
2.1.9. Luotettavuuslausuntojen antaminen  

Henkilöstöturvallisuudesta huolehtiminen 
perustuu nykyisin pääasiassa suojelupoliisin 
ja pääesikunnan laatimiin luotettavuuslau-
suntoihin. Poliisin henkilörekistereistä anne-
tun lain (509/1995) 23 §:n mukaan poliisilla 
on oikeus käyttää poliisin henkilörekisterilain 
tietoja tarpeellisessa laajuudessa annettaessa 
luotettavuuslausuntoja. Poliisin henkilörekis-
tereitä ovat muun muassa poliisiasiain tieto-
järjestelmä, hallintoasiain tietojärjestelmä, 
epäiltyjen tietojärjestelmä ja suojelupoliisin 
toiminnallinen tietojärjestelmä. Henkilörekis-
tereihin sisältyvää tietoa voidaan lain 5 luvun 
mukaan luovuttaa ja käyttää poliisilain mu-
kaisten tehtävien suorittamiseen poliisin 
omiin tarkoituksiin ja eräisiin laissa säädel-
tyihin muihin viranomaistarkoituksiin. Luo-
tettavuuslausunnon antaa poliisin henkilö-
rekisteriasetuksen (1116/1995) 9 §:n mukai-
sesti suojelupoliisi tai jossain tapauksessa 
paikallinen poliisilaitos. 

Luotettavuuslausunto voidaan poliisin hen-
kilörekisterilain 23 §:n mukaan antaa muun 
muassa henkilön luotettavuudesta tehtävään, 
johon liittyy pääsy valtionsalaisuuksiin taik-
ka sellaisiin yrityssalaisuuksiin, joiden luvat-
tomasta ilmaisemisesta voisi aiheutua vaaraa 
valtion turvallisuudelle taikka huomattavalle 
yleiselle edulle tai yksityiselle taloudelliselle 
edulle. Lisäksi luotettavuuslausunto voidaan 
antaa henkilön luotettavuudesta päästä koh-
teeseen, jolla on merkitystä valtion turvalli-
suudelle (esimerkiksi lentoasemat, ydinvoi-
malat, teleoperaattoreiden keskukset ja viran-
omaisverkot) taikka huomattavalle yleiselle 
edulle tai yksityiselle taloudelliselle edulle 
(esimerkiksi suuret atk-talot, erityisalojen 
tuotanto- ja tutkimuslaitokset).  

Luotettavuustarkastus on pääasiassa rekis-
teritarkastusta, jossa henkilön tiedot tarkiste-
taan poliisirekistereistä lukuun ottamatta 
epäiltyjen rekisteriä, suojelupoliisin toimin-
nallisesta tietojärjestelmästä, oikeusministe-
riön tuomiolauselmajärjestelmästä sekä väes-
tötietojärjestelmästä. Luotettavuuslausunto 
on vain osa työnantajan rekrytointivaiheessa 
suorittamaa soveltuvuusharkintaa eikä lau-
sunnossa oteta kantaa siihen, tulisiko henkilö 
rekrytoida vai ei. 

Poliisin tehtävien suorittamisesta puolus-
tusvoimissa annetun lain (1251/1995) 22 §:n 
mukaan pääesikunnalla on oikeus käyttää 
siinä laissa tarkoitettujen henkilörekisterien 
tietoja tarpeellisessa laajuudessa annettaessa 
lausuntoja puolustusministeriön hallinnon-
alan tai rajavartiolaitoksen viranomaiselle 
valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:n mu-
kaista virkaa hakeneen tai virkaan nimitetyn 
henkilön tai muuta puolustushallinnon tehtä-
vää hakeneen tai kyseisessä tehtävässä palve-
levan henkilön luotettavuudesta. Laissa tar-
koitettuja henkilörekistereitä ovat rikostieto-
rekisteri ja sen arkistohakemisto, turvalli-
suustietorekisteri ja lain mukaan perustettu 
tilapäinen rekisteri. Lisäksi pääesikunnalla 
on lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan 
oikeus saada tietoja poliisin henkilörekiste-
reistä henkilön sopivuuden arvioimiseksi 
puolustushallinnon alalla palvelemista var-
ten. 
 
2.2. Lainsäädäntö eräissä maissa 

Ruotsi 

Ruotsissa tuli vuoden 2001 alusta voimaan 
laki rekisterikontrollista koulua edeltävässä 
toiminnassa, koulussa ja koululaisten iltapäi-
vätoiminnassa (SFS nr: 2000:873). Menette-
lyn tarkoituksena on parantaa lasten ja nuor-
ten suojaa ennen muuta seksuaalista hyväk-
sikäyttöä vastaan. Työnhakijan rekisteritieto-
jen tarkistaminen (jäljempänä rekisterikont-
rolli) on osa soveltuvuustutkintaa. Soveltu-
vuustutkinnalla tarkoitetaan sitä osaa työhön 
rekrytoinnista, jossa tavoitteena on soveliaan 
henkilöstön palkkaaminen. Kun työhönotto-
menettely päättyy, päättyy myös soveltu-
vuustutkinta. Henkilöstön soveltuvuutta täy-
tyy kuitenkin seurata myös sen jälkeen. 
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 Lain lähtökohtana on, että hakemalla re-
kisteritiedot tietyistä rikoksista voidaan las-
ten ja nuorten suojaa väkivaltaa vastaan vah-
vistaa. Rekisterikontrollia vastaan oleva in-
tressi on henkilökohtaisen koskemattomuu-
den suojaaminen. Lasten ja nuorten suojaa-
minen hyväksikäytöltä on kuitenkin katsottu 
niin tärkeäksi, että henkilökohtainen koske-
mattomuus saa väistyä. Koskemattomuuteen 
puututaan lain perustelujen mukaan niin vä-
hän kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, 
ettei kontrollin tehokkuus kärsi. (Proposition 
1999/2000:123, Lämplighetsprövning av per-
sonal inom förskoleverksamhet, skola och 
skolbarnomsorg). 

Lasten ja nuorten suojaamisen tarpeessa ei 
ole pidetty perusteltuna tehdä eroa sen suh-
teen, harjoittaako toimintaa julkinen vai yksi-
tyinen taho, vaan lain mukaan työnhakijoiden 
kontrollointi tulee tehdä sekä julkisessa että 
yksityisessä toiminnassa. Periaatteessa koko 
henkilökunta kouluun siirtymistä edeltävässä 
toiminnassa, oppivelvollisuuskoulussa ja il-
tapäivätoiminnassa on yhteydessä lapsiin. 
Rekisterikontrolli on tämän vuoksi ulotettu 
työnhakijoihin kaikissa ammattiryhmissä. 
Rekisterikontrolli tehdään työhönottomenet-
telyn viimeisessä vaiheessa ja vain niistä 
henkilöistä, joille työpaikkaa tarjotaan. Osto-
palvelusopimus kunnan ja yksityisen tahon 
välillä voidaan tehdä vain, mikäli palvelun-
tuottaja sitoutuu noudattamaan rekisterikont-
rollia. 

Laki ei koske niiden henkilöiden kontrol-
lointia, jotka on jo lain voimaan tullessa pal-
kattu edellä mainittuun toimintaan. Jo työssä 
olevien jälkikäteinen kontrollointi merkitsisi 
suurempaa puuttumista koskemattomuuteen 
kuin rekrytointivaiheen kontrollointi. 

Lain mukaan henkilö, jolle työpaikkaa tar-
jotaan, hankkii itse rekisteriotteen ja luovut-
taa sen työnantajalle. Näin henkilöllä ei ole 
epävarmuutta siitä, mihin tietoihin työnantaja 
pääsee käsiksi. Valmistelun yhteydessä kes-
kusteltiin kahdesta muusta menettelytavasta. 
Toisessa työnantajalle olisi annettu oikeus 
saada rekisteriote työnhakijasta. Useimmissa 
muissa tilanteissa, joissa rekisterin tietoja 
nykyisin luovutetaan, menetellään näin. Toi-
nen tapa olisi ollut se, että työnantajat olisi-
vat voineet kääntyä keskusviranomaisen, lä-
hinnä valtion koululaitoksen puoleen, joka 

olisi hankkinut tiedot ja luovuttanut niitä 
edelleen.  Tällä tavoin olisi voitu estää se, et-
tä suuri joukko pieniä työnantajia saisi suo-
raan arkaluonteisia tietoja. Koululaitos olisi 
voinut myös luovuttaa edelleen vain ne tie-
dot, joilla voi olla merkitystä soveltuvuusar-
vioinnissa, tai antaa hakijasta soveltuvuusto-
distuksen. Menettelytavat olisivat lisänneet 
riskiä, että rekisteritiedot leviäisivät laajem-
malle kuin on tarpeellista. 

Lain mukaan henkilö toimittaa työnantajal-
le otteen seuraamusrekisteristä, joka ei saa 
olla vuotta vanhempi. Epäiltyjen rekisteriin 
sisältyviä tietoja ei ole tietojen epävarmuu-
den vuoksi haluttu sisällyttää työnantajalle 
annettavaan otteeseen. Lain mukaan seuraa-
musrekisteristä ei anneta täydellistä otetta. 
Ote sisältää ainoastaan tiedot sellaisista ri-
kostyypeistä, jotka ovat merkityksellisiä so-
veltuvuustutkinnassa, jonka tavoitteena on 
hyväksikäytön ehkäiseminen. Tiedot tulee 
luovuttaa seksuaalirikoksista, murhasta, ta-
posta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä 
ryöstöstä, ihmisryöstöstä ja lapsipornogra-
fiarikoksesta. Kymmentä vuotta vanhempia 
rikoksia ei merkitä rekisteriotteeseen. 

Lain mukaan rikosrekisteriotteen vaatimi-
nen palkattavalta työntekijältä on työnantajan 
velvollisuus. Julkiselle vallalle ei kuitenkaan 
ole säädetty erityisiä sanktioita sen varalta, 
että se laiminlyö tehtävänsä huolehtia siitä, 
että työnantajat täyttävät velvollisuutensa 
kontrolloida työnhakijoita. Tehtävä kuuluu 
sen virkavelvollisuuteen, joka vastaa siitä, et-
tä työhönotossa täytetään kontrollointivelvol-
lisuus. Yksityisen harjoittaman toiminnan 
osalta viranomaisvalvonnalla tulee toimittaa 
tarkastuksia sen selvittämiseksi, että velvolli-
suus on täytetty. Vakavat laiminlyönnit voi-
vat johtaa yksityisen toiminnan toimiluvan 
peruuttamiseen. Lain mukaan julkisesti yllä-
pidetyssä toiminnassa rekisteritietoja koskee 
salassapitovelvollisuus. Yksityisesti harjoite-
tussa toiminnassa on vaitiolovelvollisuus. 

Laissa ei ole kieltoa ottaa työntekijäksi 
henkilöä, joka on tuomittu sellaisesta rikok-
sesta, joka merkitään rekisteriotteeseen. 
Työnantaja saa itse tehdä arvion rikollisuutta 
koskevista tiedoista. Ammattikieltoon ei ole 
päädytty lain perustelujen mukaan muun mu-
assa sen vuoksi, että kielto voisi johtaa jois-
sain tapauksissa kohtuuttomiin seuraamuk-
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siin erityisesti siksi, että rekisteriotteeseen si-
sällytetään tietoja muistakin rikoksista kuin 
lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. 
Oletettavaa on, että rekisterimerkinnän 
omaava henkilö hakee harvoin lasten parissa 
tehtävää työtä. Jos näin käy, olosuhteet voi-
vat yksittäistapauksessa olla sellaiset, että re-
kisterimerkinnän vaikutuksista voidaan luo-
pua. Työnantajalla on oltava mahdollisuus 
tehdä tämä arvio. Olettaa voidaan, että työn-
antaja palkkaa seksuaalirikoksesta tuomitun 
henkilön vain huolellisen harkinnan jälkeen. 
 
Norja 

Norjan lainsäädännössä on säännöksiä, joi-
den tarkoitus on estää lapseen kohdistuneesta 
seksuaalirikoksesta tuomittuja henkilöitä 
saamasta työtä lastentarhoissa (barnehagelo-
ven 20 §, voimaantulo 1 päivänä tammikuuta 
1996). Lastentarhalla tarkoitetaan myös 
muun muassa esikoulua. Säännösten sovel-
tamisalaa on vastikään laajennettu niin, että 
ne koskevat myös henkilökuntaa peruskou-
luissa (opplaeringslova § 10—9, voimaan 1 
päivänä elokuuta 1999) sekä erilaisissa lapsia 
vastaanottavissa laitoksissa ja kasvatusvan-
hempia (barnevernloven § 6—10, voimaan 1 
päivänä syyskuuta�1999).  

Säännöksissä edellytetään, että kaikkien 
lastentarhoissa työskentelevien on esitettävä 
hyväksyttävä poliisitodistus (politiattest). 
Tämä koskee sekä kunnallista että yksityistä 
toimintaa. Poliisitodistus on ote rekisteristä, 
josta käyvät ilmi merkinnät rikoksista ja ri-
kosepäilyistä. Hyväksyttävällä poliisitodis-
tuksella tarkoitetaan todistusta, johon ei sisäl-
ly merkintöjä epäilystä, syytteestä tai tuomi-
osta, joka koskee lapseen kohdistunutta sek-
suaalirikosta. Tähän tarkoitukseen annetta-
vista todistuksista ei käy ilmi, onko henkilöä 
epäilty tai onko hänet tuomittu muunlaisista 
rikoksista. Jos seksuaalirikoksista ei ole mer-
kintöjä, todistus on siis puhdas eli siinä on 
lyhyt merkintä, että kyseisestä henkilöstä ei 
ole mitään mainittavaa. 

Todistuksessa ilmoitettavat rikostyypit on 
luetteloitu. Seksuaalirikoksista lasta kohtaan 
on säännökset tietyissä lainkohdissa ja sellai-
set rikokset otetaan todistukseen. Näihin si-
sältyvät eri muodot alle 16-vuotiaan henkilön 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lastensuoje-

lulain (barnevernloven) mukaan myös rekis-
terimerkinnät eräistä tätä vanhempiinkin 
kohdistuvista seksuaalirikoksista on otettava 
huomioon. Lapsipornografiaa koskevia ri-
koksia ei merkitä todistukseen lastentarhoja 
ja kouluja koskevien lakien mukaan, mutta 
kylläkin lastensuojelulain mukaan. Rangais-
tusmääräyksiä tai muita seuraamuksia ei rin-
nasteta tuomioihin eikä niistä tehdä todistuk-
seen merkintää. 

Todistus täytyy esittää ennen kuin työnan-
taja tekee lopullisen päätöksen työhönotosta. 
Työnhakija pyytää todistuksen poliisilta ja 
hänen on tällöin esitettävä todistus siitä, että 
hänelle on tarjottu tehtävää. Työnhakija luo-
vuttaa itse todistuksen työnantajalle. Todistus 
on esittävä viranomaiselle, joka palkkaa hen-
kilökunnan. Yksityisissä lastentarhoissa ja 
esikouluissa todistus esitetään omistajalle tai 
omistajan edustajalle. Kunta tarkastaa val-
vontaviranomaisen ominaisuudessa tällaisen 
laitoksen omistajaa koskevan todistuksen. 
Kunta voi kieltäytyä hyväksymästä yksityistä 
esikoulua, jos omistaja ei voi esittää hyväk-
syttävää todistusta. 

Todistusta ei vaadita kaikilta työtä hakevil-
ta. Työpaikkailmoituksessa on ilmoitettava 
poliisitodistuksen vaatimisesta. Todistuksen 
esittäminen muodostaa viimeisen vaiheen 
työhönottomenettelyssä. Kun työnantaja on 
päätynyt ottamaan tietyn työnhakijan, se ta-
pahtuu ehdolla, että työnhakija esittää hyväk-
syttävän todistuksen. Työnantaja on velvolli-
nen tuhoamaan todistuksen, kun se on täyttä-
nyt tehtävänsä. Sillä, joka saa tietoja todis-
tuksesta, on vaitiolovelvollisuus. 

Velvollisuus esittää poliisitodistus koskee 
kaikkea henkilökuntaa, niin vakituista henki-
lökuntaa, joka suoraan työskentelee lasten 
kanssa kuin keittiöhenkilökuntaa, esikoulussa 
aseetonta palvelusta suorittavia sekä pitkäai-
kaissijaisia ja muita sijaisia, jotka ovat toi-
minnassa melko vakiintuneesti mukana. 
Myös yksityisen esikoulun omistaja, jonka 
tarkoitus on olla mukana toiminnassa, on 
velvollinen esittämään todistuksen. Vaatimus 
ei koske lapsen vanhempaa, joka tilapäisesti 
työskentelee esikoulussa. 

Työhön palkattavien henkilöiden lisäksi 
todistus voidaan vaatia myös sellaisilta hen-
kilöiltä, jotka säännönmukaisesti oleskelevat 
lastentarhassa tai esikoulussa. Näillä tarkoite-
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taan henkilöitä, jotka eivät työskentele esi-
koulussa, mutta oleskelevat siellä siinä mää-
rin, että he voivat luoda luottamuksellisen 
suhteen lapsiin. Myös perheenjäseniltä, jotka 
ovat läsnä perhepäiväkodin aukioloaikoina, 
todistus voidaan vaatia.  

Henkilö, joka on tuomittu lapseen kohdis-
tuneesta seksuaalirikoksesta, on koko tule-
vaisuutensa poissuljettu työstä lastentarhassa 
ja esikoulussa. Kysymys on siis elinikäisestä 
ammattikiellosta. Henkilöä, joka on epäilty 
tai syytteessä rikoksesta, ei saa palkata ennen 
kuin asia on lopullisesti ratkaistu. Jos tuomio 
on vapauttava, estettä kyseisen henkilön 
palkkaamiselle ei ole. 

Myös Norjan yliopistolainsäädännössä on 
säännöksiä poliisitodistusten esittämisvelvol-
lisuudesta. Opiskelijoilta, jotka opintojensa 
aikana ovat yhteydessä esikoululaisiin tai 
koululaisiin, voidaan vaatia todistus siitä, että 
he eivät ole epäiltyjä, syytteessä tai tuomittu-
ja seksuaali-, väkivalta- tai huumausaineri-
koksesta. 

Säännökset lastentarhoissa työskenteleviltä 
vaadittavista poliisitodistuksista tulivat voi-
maan vuoden 1996 alussa. Oslon poliisilaitos 
antoi runsaat 1 000 todistusta ensimmäisen 
puolen vuoden aikana 1997. Kaikki todistuk-
set olivat hyväksyttäviä. Norjan lapsi- ja per-
heministeriöstä elokuussa 1999 saadun tie-
don mukaan todistusten esittämisvelvollisuu-
teen on yleensä suhtauduttu myönteisesti. 
Erityisiä tutkimuksia lain vaikutuksista ei ole 
tehty. 

Lapsi- ja perheministeriölle on osoitettu 
pyyntöjä, että vaatimus poliisitodistusten 
esittämisestä laajennettaisiin esimerkiksi 
perhepäivähoitajiin ja leikkipuistossa työs-
kenteleviin. Varsinkin poliisin taholta on 
myös kiinnitetty huomiota tarpeeseen laajen-
taa luetteloa rikoksista, jotka on mainittava 
poliisitodistuksissa. Kysymykseen tulevia ri-
koksia voisivat olla aikuisiin kohdistuvat 
seksuaalirikokset sekä väkivalta- ja huumeri-
kokset. 
 
Belgia 

Belgiassa alaikäisten seksuaalista hyväksi-
käyttöä koskeva laki tuli voimaan touko-
kuussa 1995 ja laki alaikäisten rikosoikeudel-
lisesta suojelusta huhtikuun alusta 2001. 

Viimeksi mainitulla lailla lisättiin rikoslakiin 
uusia syytekohtia sekä määrittely raskautta-
vista olosuhteista parantamaan mahdolli-
suuksia tuomita rangaistuksia teoista, joiden 
uhrit ovat pääasiassa alaikäisiä. Samalla pu-
rettiin osittain vaitiolovelvollisuus alaikäisiin 
kohdistuneista teoista, joihin liittyy fyysistä 
ja seksuaalista väkivaltaa sekä lisättiin sek-
suaalirikollisten valvontaa koskevia määrä-
yksiä.  

Alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä 
koskeva lain myötä lisättiin rikoslakiin 
vuonna 1995 joitakin harkinnanvaraisia toi-
mintakieltoja, joita tuomari voi asettaa tuo-
mion ohessa, kun teon kohteena on alaikäi-
nen. Alaikäisellä tarkoitettiin alle 16-
vuotiasta henkilöä ja vuonna 2001 suojelu-
ikäraja nostettiin koskemaan alle 18-vuotiaita 
henkilöitä. Ikärajan muutos kuvastaa rikos-
lain yleistä henkeä pyrkiä ankarampaan sään-
telyyn ja laajentaa suojelun piiriä vanhempiin 
ikäluokkiin.  

Rikoslain säännöksissä mainituista (kuten 
sukupuolikuria ja siveellisyyttä loukkaava 
käytös, raiskaus, lapsen vietteleminen hau-
reuteen, prostituutiosta hyötyminen ja suku-
puolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen) 
alle 18-vuotiaaseen kohdistuneista siveelli-
syysrikoksista tai teosta, joihin alaikäinen on 
ollut osallinen, langetetut 1—20 vuoden pi-
tuiset tuomiot voivat johtaa laissa määritelty-
jen oikeuksien menetykseen. Henkilö voi 
menettää oikeuden alaikäisten opettamiseen 
julkisessa tai yksityisessä oppilaitoksessa. 
Henkilö voi myös menettää oikeuden toimia 
vapaaehtoistyöntekijänä, sääntömääräisenä, 
työsuhteisena taikka hallinnollisen tai liik-
keenjohdollisen elimen jäsenenä sellaisissa 
instituutioissa, joiden toiminnan piiriin kuu-
luvat pääasiallisesti alaikäiset.  Lisäksi henki-
lö voi menettää oikeuden osallistua toimin-
taan, joka asettaa tuomitun alaikäisiin 
kohdistuvaan luottamus- tai viranomaissuh-
teeseen  vapaaehtoistyöntekijänä, sääntö-
määräisenä, työsuhteisena taikka hallinnolli-
sen tai liikkeenjohdollisen elimen jäsenenä 
missään juridisessa yhteisössä tai rekisteröi-
mättömässä yhdistyksessä. 

Kiellot koskevat tehtäviä, joissa kohdataan 
nuoria tai joissa käytetään heitä koskevaa 
päätösvaltaa ilman että siihen liittyy välttä-
mättä hyödyn tavoittelua. Siten nämä kiellot 
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koskevat sekä ammatillisia tehtäviä että va-
paaehtoistyötä. Esimerkkeinä lastensuojelun 
sektorilla tai vammaistyössä (kun kyseessä 
on alaikäisten hoitoon sijoittaminen tai muu 
majoittaminen) toimivat instituutiot ja yhdis-
tykset, nuorisotalot, urheiluseurat, lastensei-
met ja -tarhat, päiväkodit, esikoulut, perhei-
den tukipalvelut. 

Rikoslain (artiklan 31) mukaan kaikista 
elinkautisista vankeustuomioista tai 10—15 
vuoden tai pidemmistä määräaikaisista van-
keustuomioista seuraa, että tuomitut menet-
tävät elinajaksi oikeuden toimia julkishallin-
non viroissa tai työtehtävissä. 

Lisäksi vuoden 2001 lainmuutos antaa 
tuomarille mahdollisuuden kieltää henkilöltä, 
joka on  syyllistynyt lapsen viettelemiseen 
haureuteen tai prostituutiosta hyötymiseen, 
anniskeluravintolan pitämisen, ohjelmapalve-
luyrityksen pyörittäminen, mutta erityisesti 
adoptioinstituutioiden, alaikäisistä huolehti-
vien laitosten, koululais- ja nuorisoryhmäkul-
jetuksia järjestävien yritysten sekä vapaa-
ajan tai lomatoimintaa järjestävien laitosten 
johtamisen. 

Työnantaja saa tietää töihin pyrkivän hen-
kilön rikoslain nojalla annetut kiellot pyytä-
mällä henkilöltä nuhteettomuustodistuksen. 
Kunnalliset viranomaiset vastaavat todistus-
ten myöntämisestä työnantajalle.  
 
Ranska 

Ranskassa rikosrekisteriin merkitään kaikki 
Ranskan tuomioistuimen langettamat tuomi-
ot. Rikosrekisteristä annetaan kolmen tyyppi-
siä otteita, joista ilmenevät erilaiset rikostie-
dot. Luokkaan 1 kuuluvaan otteeseen rikos-
rekisteristä merkitään kaikki henkilölle lan-
getetut tuomiot ja se voidaan antaa vain oi-
keusviranomaiselle. Luokkaan 2 kuuluva ote 
rikosrekisteristä voidaan toimittaa vain vi-
ranomaisille. Siihen ei merkitä kaikkia tuo-
mioita kuten tietyt rikoslaissa mainitut ala-
ikäisille annetut tuomiot tai tuomiot, jotka 
toimivaltainen tuomioistuin tarkoituksella 
jättää mainitsematta tuomion julistamisen 
hetkellä tai myöhemmin pyynnöstä. Viran-
omaistyönantaja, joka on palkkaamassa hen-
kilöä työskentelemään alaikäisten kanssa, voi 
saada luokkaan 2 kuuluvan otteen rikosrekis-
teristä. Tällaisia viranomaisia ovat esimer-

kiksi maaherrat ja valtion virastot. Luokkaan 
3 kuuluvaan otteeseen merkitään rikoslain ar-
tiklassa 777 mainitut vakavimmat tuomiot. 
Tällainen ote voidaan antaa vain asianomai-
selle itselle eikä sitä voida lain mukaan antaa 
ulkopuoliselle henkilölle. Mikäli työnantaja 
on muu kuin viranomainen, hän voi saada 
tiedon työnhakijan mahdollisista tuomioista 
vain pyytämällä asianomaiselta itseltään 
luokkaan 3 kuuluvan otteen rikosrekisteristä. 

Seksuaalirikosten torjunnasta ja rankaise-
misesta ja alaikäisten suojelemisesta kesä-
kuussa 1998 annettu laki asettaa oheisran-
gaistuksena rikoksentekijän tuomarin alai-
suudessa tapahtuvaan erityiseen valvontaan. 
Valvonta-aika rikosjutuissa on enintään 10 
vuotta ja törkeissä rikosjutussa 20 vuotta. 
Valvontaa koskeva merkintä rikosrekisterissä 
säilyy velvoitteen päättymiseen saakka. Li-
säksi rikoksentekijän vapautta voidaan rajoit-
taa kiellolla oleskella tietyissä paikoissa, 
kiellolla tavata tiettyjä henkilöitä (esim. ala-
ikäiset) ja kiellolla harjoittaa sellaista ammat-
tia tai vapaaehtoistoimintaa, joka edellyttää 
säännöllistä kanssakäymistä alaikäisen kans-
sa. Viimeksi mainitun kiellon rikkomisesta 
voidaan henkilö määrätä kiellon rikkomisesta 
yhden vuoden vankeusrangaistukseen. Kaik-
kien kieltojen noudattaminen on kieltoon 
määrätyn  henkilön itsensä vastuulla.  

Työnantaja, joka palkkaa rikoksesta tuomi-
tun henkilön, voidaan saattaa vahingonkor-
vaus- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen, mi-
käli työntekijä uusii rikoksensa työtehtävään-
sä suorittaessaan. 
 
Alankomaat 

Alankomaissa tuli voimaan vuoden 1959 
alusta laki, jossa on säännökset rikosrekiste-
ristä ja hyvästä käytöksestä annettavasta lau-
sunnosta. Lailla annettiin mahdollisuus hen-
kilön rikostaustan selvittämiseen yleisesti. 
Alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaus-
tan selvittäminen tapahtuu siten, että työnan-
taja pyytää työnhakijalta nähtäväksi lausun-
non hyvästä käytöksestä. Tämän lausunnon 
esittäminen voi olla työhönoton edellytykse-
nä. Lausunnon hyvästä käytöksestä antaa 
pormestari (kunnanjohtaja / kaupunginjohta-
ja) ja sitä voi pyytää vain työpaikan hakija it-
se. Lausunnon tiedot perustuvat poliisirekis-
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terin ja rikosrekisterin tietoihin. Alaikäisten 
kanssa työskentelemään hakeutuvien osalta 
merkityksellisiä ovat tiedot seksuaalirikok-
sista. Myös seksuaalirikokseen syyllistyneel-
lä on mahdollisuus saada lausunto hyvästä 
käytöksestä. Tämä riippuu muun muassa ri-
koksen vakavuudesta, rikoksen tekoajankoh-
dasta ja –olosuhteista sekä annetusta tuomi-
osta. Hyvästä käytöksestä annettavaan lau-
suntoon ei yksilöidä mitään tiettyjä rikostie-
toja. 
 
Saksa  

Saksassa toukokuussa 1976 voimaan tul-
leen nuorison työsuojelulain mukaan määrä-
tyt henkilöt eivät saa toimia nuorten parissa, 
valvoa, opastaa eivätkä kouluttaa nuoria eikä 
heille saa antaa näitä tehtäviä. Tämä laki 
kieltää toimimisen nuorten parissa henkilöil-
tä, jotka on tuomittu muun muassa seksuaali-
sen itsemääräämisoikeuden loukkaamista 
koskevista teoista tai rikoksesta huumeiden 
käytöstä säädetyn lain mukaan.  

Nimenomaisen toimikiellon antaa tuomio-
istuin rikostuomion antamisen yhteydessä ja 
toimikielto on voimassa viisi vuotta tuomion 
voimaantulosta. Toimikielto koskee sekä itse 
työnantajia, mikäli he henkilökohtaisesti 
työllistävät tai kouluttavat lapsia tai nuoria, 
että myös työnantajan palveluksessa olevia 
henkilöitä. Tuomioistuimen asettaman toimi-
kiellon ohella valtiollisella ammatintarkas-
tusvirastolla tai työsuojeluvirastolla on mah-
dollisuus yksittäistapauksessa kieltää henki-
löä työskentelemästä lasten ja nuorten parissa 
tai valvomasta, opastamasta tai kouluttamas-
ta heitä oppisopimuskoulutuksen tai työsuh-
teen puitteissa. Edellytyksenä tällaisen kiel-
lon asettamiselle on henkilön toistuva ja kar-
kea lain mukaisten velvollisuuksiensa laimin-
lyönti taikka syyt, jotka osoittavat henkilön 
siveellisesti sopimattomaksi näihin tehtäviin.  

Lain mukainen toimikielto ei koske sellai-
sia työntekijöitä, jotka työskentelevät vain 
nuorten rinnalla ilman näihin kohdistuvia 
valvonta-, opastus- tai koulutustehtäviä. 
Työnantaja on velvollinen tarkastamaan, on-
ko henkilöllä, jonka tehtävänä olisi valvoa, 
opastaa tai kouluttaa lapsia tai nuoria, aiem-
pia tuomioita. Liittotasavallan keskusrekiste-
rivirasto antaa tiedot tuomioista. Työnantaja, 

joka tahallisesti tai huolimattomuuttaan antaa 
toimikiellossa olevalle laissa kiellettyjä teh-
täviä, menettelee lainvastaisesti. Työantajaa 
rangaistaan tämän lain rikkomisesta sakolla 
(30 000 DEM).  
 
Yhdistynyt kuningaskunta 

Vuonna 1975 voimaan tullut laki (the Re-
habilitation of Offenders Act 1974) antaa 
muun muassa työnantajalle mahdollisuuden 
työhönoton yhteydessä tarkistaa rikostaustaa 
kysymällä hakijan rikostuomioita. Lain mu-
kaan työnhakijalla on oikeus olla paljasta-
matta omaa rikostaustaansa tietyissä tilan-
teissa. Rikostuomiot on laissa määritelty kah-
teen ryhmään: ilmoitusvelvollisuuden alaiset 
ja ilmoitusvelvollisuutta vailla olevat rikok-
set. Tietyn määräajan jälkeen rikoksesta 
tuomittu ei ole velvollinen ilmoittamaan ri-
kostuomioitaan niistä kysyttäessä esimerkiksi 
työhönoton yhteydessä. Lain soveltamisalan 
poikkeuksista on määrätty erikseen tietyissä 
työpaikoissa, ammateissa ja tehtävissä työs-
kentelevien osalta. Poikkeusmääräysten mu-
kaan esimerkiksi alle 18-vuotiaiden kanssa 
työskentelemään hakeutuvien on aina ilmoi-
tettava mahdolliset rikostuomiot työnanta-
jalle, jos hän niitä kysyy. 

Lainsäädäntö mahdollistaa lisäksi erityisen 
ammattikiellon määräämisen koululaitoksissa 
henkilöille, jotka työskentelevät säännölli-
sesti alle 19-vuotiaiden kanssa (jäljempänä 
alaikäinen). Työnantaja on lain mukaan vel-
vollinen tarkastamaan ennen alaikäisten 
kanssa työskentelemään valittavan opettajan 
tai muun henkilön palkkaamista, ettei 
ammattikieltoa ole määrätty. Ammat-
tikieltoon määrätyistä henkilöistä pitää rekis-
teriä koulutus- ja työmarkkinaministeriö. 
Vaikka henkilöä ei olisikaan määrätty 
ammattikieltoon, on hänelle voitu asettaa 
tiettyjä ehtoja työsuhteeseen ottamiselle, 
jotka ilmenevät rekisteristä. 

Koulutus- ja työmarkkinaministeriön tulee 
määrätä ammattikielto, jos henkilö on 
tuomittu  alle 16-vuotiaaseen kohdistuneesta 
seksuaalirikoksesta tai sen yrityksestä. Täl-
laisia rikoksia ovat esimerkiksi väkisinma-
kaaminen, insesti sekä pornografisten valo-
kuvien esittäminen tai levittäminen. Mikäli jo 
toimessa olevalle henkilölle määrätään am-
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mattikielto, tulee työnantajan lain mukaan 
päättää kieltoon määrätyn työntekijän työ-
suhde. Lisäksi ministeriöllä on harkintaoike-
us muissakin tilanteissa  kunkin tapauksen 
olosuhteet huomioiden asettaa sopimattoman 
käytökseen syyllistyneelle henkilölle kielto 
toimia alaikäisten opettajana tai muissa teh-
tävissä alaikäisiä opettavassa laitoksessa tai 
koulussa. Muuta sopimatonta käyttäytymistä, 
joka voi johtaa ammattikieltoon on esimer-
kiksi väkivalta lapsia tai nuoria kohtaan, 
huumausainerikokset, koulun omaisuuden 
varastaminen, yli 12 kuukauden pituinen 
vankeustuomio mistä tahansa rikoksesta sekä 
toistuva sopimaton käyttäytyminen tai toistu-
va syyllistyminen vähemmän vakaviin rikok-
siin. Ennen harkinnanvaraisen ammattikiel-
lon määräämistä henkilöä on kuultava asiasta 
ja työsuhteessa olevan henkilön osalta myös-
kin hänen työnantajaa on kuultava.  

Ammattikielto toimia opettajana tai muissa 
tehtävissä alaikäisten kanssa ei estä ammatti-
kiellossa olevaa henkilöä toimimasta aikuis-
koulutuksessa tai hallinnollisissa tehtävissä, 
kun henkilö ei säännönmukaisesti työsken-
tele alaikäisten kanssa. 

Koulutus- ja työmarkkinaministeriö saa se-
kä poliisilta että työnantajilta tiedot tapauk-
sista, jotka voivat johtaa ammattikieltoon. 
Poliisi ilmoittaa ministeriölle kaikesta opet-
tajien ja muiden koulussa työskentelevien 
henkilöiden rikollisuudesta lukuun ottamatta 
liikennerikoksia. Työnantaja on lain mukaan 
velvollinen ilmoittamaan ministeriölle kai-
kista tapauksista, joissa opettaja on erotettu 
sopimattoman käyttäytymisen perusteella. 
Tällainen ilmoitus on tehtävä myös työstä ir-
tisanoutuneesta henkilöstä, jos työnantajalla 
olisi ollut oikeus erottaa hänet. 

Sisäministeriön alaisen rikosrekisteritoi-
miston (The CRB) tarkoituksena on auttaa 
työnantajia ja vapaaehtoisjärjestöjä tekemään 
turvallisia rekrytointipäätöksiä uuden palve-
lunsa avulla. Rikostietojen saaminen on tar-
koitus ulottaa aikaisempaa laajemmin yksit-
täisiin työnantajiin ja vapaaehtoisjärjestöihin 
vuoden 2002 aikana. Rikosrekisteritoimisto 
auttaa tunnistamaan mahdolliset epäsopivat 
ehdokkaat tiettyihin töihin, erityisesti lasten 
ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden kanssa työskentelyyn. Luovutet-
tavat tiedot ovat peräisin rikosrekisteristä ja 

muista tiedoista, joita ylläpitää poliisi ja val-
tion virastot. 
 
2.3. Nykytilan arviointi 

Nykyisen lainsäädännön sallimia työnteki-
jöiden taustojen tarkistamismenettelyjä ei ole 
tarkoitettu, lasten huostaanottoa lukuun ot-
tamatta, lasten suojelemiseksi vaan muunlai-
sen turvallisuuden takaamiseksi. Säännökset 
eivät mahdollista rikostietojen tarkastamista 
tilanteissa, jossa tällä tavoin haluttaisiin osal-
taan vähentää lapsen riskiä joutua hyväksi-
käytön kohteeksi. Työnantajalla ei ole mah-
dollisuutta tarkistaa työnhakijan taustaa sil-
loinkaan kun hänellä näyttäisi olevan siihen 
perusteltu tarve.  

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskuksen tekemän tutkimuksen,  Las-
ten seksuaalinen hyväksikäyttö, mukaan lap-
sen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyt ovat 
nelinkertaistuneet 15 vuodessa. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon viranomaisten tietoon tuli 
1.5.1998—30.4.1999 välisenä aikana 778 ta-
pausta, joissa epäiltiin tapahtumahetkellä alle 
16-vuotiaan lapsen joutuneen seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi. Lähes puolet tapa-
uksista oli ilmoitettu poliisille. Rikossyyte oli 
selvitysaikana nostettu neljäsosassa (176) 
näistä tapauksista ja kymmenesosa tapauksis-
ta oli syyteharkinnassa. Epäillyistä miehiä oli 
96 prosenttia ja näistä neljä prosenttia oli sel-
laisia, jotka oli aikaisemmin tuomittu lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lasten kans-
sa työskentelevien ammattihenkilöiden osuus 
epäillyistä oli kaksi prosenttia, lukumääräl-
tään 17 kappaletta, ja näistä yksi oli tuomittu 
aikaisemmin vastaavasta teosta. 

Seksuaalisella hyväksikäytöllä on hyvin 
vakavat seuraukset lapsen kasvulle ja kehi-
tykselle. Lapsia tulee suojella myös muulta 
hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumeiden 
käyttöön houkuttelulta päivähoidossa, kou-
lussa ja muussa kasvatus-, opetus-, hoito- ja 
huolenpitotyössä. Lapsen hyvinvointia voi-
daan edistää sillä, että lasten parissa eivät voi 
työskennellä henkilöt, joiden voidaan perus-
tellusti arvioida olevan uhka lapsen turvalli-
suudelle. Sillä, että tehtävään hakeutuvalle 
asetetaan velvoite esittää tieto rikostaustas-
taan, voidaan osaltaan lisätä lasten oikeutta 
turvalliseen ympäristöön. Lasten suojaami-
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nen näissä tapauksissa hyväksikäytöltä tulee 
kuitenkin toteuttaa siten, että työnhakijan yk-
sityisyyden suojaan ei puututa enempää kuin 
se esitetyn menettelyn tarkoituksen toteutta-
miseksi on välttämätöntä. Käytännössä tieto 
tai epäily rikostaustasta saattaa helposti 
muodostua tosiasialliseksi perusteeksi olla 
ottamatta henkilöä kyseiseen tehtävään. Tä-
män vuoksi ne rikokset, joista tieto on esitet-
tävä, on rajattava täsmällisesti ja rikostyyppi-
en on oltava menettelyn tavoitteen kannalta 
perusteltuja. Myös henkilöpiirin, jota menet-
tely voi koskea, on oltava mahdollisimman 
selkeästi rajattu. 

 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Yleistä 

Esityksen tavoitteena on luoda menettely, 
jolla lasten kanssa työskentelemään valittavi-
en henkilöiden rikostaustaa voitaisiin tietyin 
edellytyksin selvittää. Tavoitteena on vähen-
tää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväk-
sikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houku-
telluksi huumausaineiden käyttöön. Esitys 
koskisi virka-, työ- ja toimeksiantosuhteita, 
työharjoittelua, työelämävalmennusta ja työ-
kokeiluja työpaikalla, siviilipalvelusta suorit-
tavia henkilöitä sekä yksityisiä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajia yhteiskunnan jär-
jestämässä tai valvomassa toiminnassa. Li-
säksi esitys koskisi työsuhteita yksityisellä 
sektorilla julkisen valvonnan ja lupa- tai il-
moitusmenettelyn ulkopuolella. Menettely 
ulottuisi myös vapaa-ajan- ja harrastustoi-
mintaan silloin, kun toiminnan järjestäjä 
palkkaa henkilön työsuhteeseen. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
menettelytavasta, jota työnantajan tulisi käyt-
tää  lasten kanssa työskentelevien rikostaus-
tan selvittämiseksi. Lakiehdotuksen mukaan 
työnantajan tulee vaatia työhön valittua hen-
kilöä ennen lopullista nimittämistä tai työso-
pimuksen tekemistä toimittamaan työnanta-
jan nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Velvolli-
suus koskisi tilanteita, joissa työ on luonteel-
taan sellaista, että se laissa määritellyin ta-
voin mahdollistaa läheisen vuorovaikutuksen 
lapsen kanssa. Lakiehdotuksen mukaan täl-
laisena pidettäisiin työtä, johon pysyväis-

luontoisesti ja olennaisesti kuluu ilman huol-
tajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasva-
tusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa 
taikka muuta työskentelyä henkilökohtaises-
sa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.  

Rikosrekisteriotteesta tulisi ilmetä, onko 
henkilö tuomittu sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, tör-
keästä henkeen ja terveyteen kohdistuvasta 
rikoksesta, törkeästä ryöstöstä tai huumaus-
ainerikoksesta. Menettely koskisi uusia työ- 
ja virkasuhteeseen valittavia henkilöitä. Me-
nettely koskisi myös henkilöitä, jotka saman 
työnantajan palveluksessa siirretään uusiin 
työtehtäviin, mikäli tehtävien luonne samalla 
muuttuu niin, että uusiin tehtäviin kuuluu py-
syväisluontoisesti ja olennaisesti työskente-
lyä lasten kanssa edellä mainituissa tehtävis-
sä. Menettelyä noudatettaisiin myös siviili-
palvelusta suorittaviin henkilöihin sekä työ-
voimahallinnon alaiseen työharjoitteluun, 
työelämävalmennukseen tai työkokeiluun 
työpaikalla osallistuvaan henkilöön. Siviili-
palveluskeskus huolehtisi rikostaustan selvit-
tämisestä siviilipalvelusmiehiltä ennen palve-
lusmääräyksen tekemistä samalla tavoin kuin 
työnantajat. Työharjoittelijoiden, työelämä-
valmennettavien ja työkokeilijoiden osalta 
puolestaan rikostaustan tarkastamisesta huo-
lehtisi työvoimaviranomainen, joka tekee 
työharjoittelua, työelämävalmennusta tai 
työkokeilua koskevan sopimuksen. 

Vastaavasti perhehoitajaksi aikovan olisi 
toimitettava ote kunnalle tai kuntayhtymälle 
ennen alaikäiselle annettavan perhehoitoa 
koskevan toimeksiantosopimuksen tekemis-
tä. Menettely koskisi myös henkilöä, joka 
alaikäiselle palveluja tuottavan yksityisen so-
siaali- ja terveyspalvelujen tuottajan henki-
löstöön kuuluvana toimii muussa kuin työso-
pimussuhteessa. Tällöin lääninhallituksen tu-
lee ennen toimiluvan myöntämistä tai kunnan 
viipymättä vastaanotettuaan ilmoituksen pyy-
tää nähtäväksi rikosrekisteriote. 

Rikosrekisterilain salassapitoperiaatteen 
mukaan rikosrekisteritietojen luovuttamisesta 
on säädettävä rikosrekisterilaissa. Tämän 
vuoksi rikosrekisterilakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka nojalla henkilöllä olisi 
oikeus saada sellainen itseään koskeva rikos-
rekisteriote, johon merkittäisiin tietyt lain-
kohdassa mainitut rikokset ja niistä tuomitut 
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rangaistukset. Ehdotuksessa tarkoitettu rikos-
rekisteriote annettaisiin ja toimitettaisiin vain 
henkilölle, joka on oikeutettu sen saamaan. 
Ote olisi maksuton. Lisäksi rikosrekisterila-
kiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita täs-
mentäviä muutoksia. 

Esityksen lähtökohtana on sen luonteesta 
johtuen, että kysymys on poikkeuksellisesta 
menettelystä. Työelämässä tulisi yksityisyy-
den suojan ja syrjinnän torjuntaan liittyvistä 
syistä mahdollisimman pitkälle pyrkiä vält-
tämään menettelyjä, jotka voivat ilman pe-
rusteltua vakavaa aihetta heikentää yksityi-
syyden suojaa ja aiheuttaa syrjintää. Esityk-
sessä ehdotettua menettelyä ei tästä syystä 
voida pitää esimerkkinä, joka oikeuttaisi sa-
mantyyppisen järjestelyn ulottamisen mui-
hinkin yhteyksiin. Koska ehdotetulla menet-
telyllä voidaan myös vaikeuttaa työnsaantia, 
on tarpeen korostaa, ettei esityksellä ole tar-
koitettu huonontaa työntekijöiden taloudellis-
ta asemaa työttömyystilanteissa. 
 
 
3.2. Säännösten soveltamisala 

Ehdotettavalla menettelyllä pyritään saa-
maan aikaan lapsille turvallisempi kasvuym-
päristö esiopetuksessa, koulussa, sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen piirissä sekä 
harrastustoiminnassa. Menettely koskisi sel-
laista toimintaa, jossa on mahdollisuus lapsen 
ja aikuisen väliseen pitkäkestoiseen, henkilö-
kohtaiseen kontaktiin, joka mahdollistaa 
luottamuksellisen suhteen luomisen lapseen 
ja sitä kautta mahdollisuuden hyväksikäyt-
töön. Työtehtävät, joissa ollaan satunnaisesti 
kontaktissa lapseen, kuten lääkärin vastaan-
ottotilanteet tai kasvatus- ja perheneuvola-
toiminta, eivät tulisi menettelyn piiriin. Sa-
moin lyhytaikaiset työsuhteet, jotka usein 
ovat sijaisjärjestelyjä, jäisivät menettelyn ul-
kopuolelle. 

Menettely ehdotetaan koskemaan kaikkia 
niitä virka- ja työsuhteisiin palkattavia henki-
löitä, joiden työtehtäviin pysyväisluontoisesti 
ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnä-
oloa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa 
tai muuta huolenpitoa taikka muuta työsken-
telyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 
alaikäisen kanssa. Tällaisia henkilöstöryhmiä 
olisivat muun muassa päivähoidon hoito- ja 

kasvatushenkilöstö, lastensuojelun laitos-
huollon hoito- ja kasvatushenkilöstö, yksi-
tyisten perhekotien hoito- ja kasvatushenki-
löstö, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-
koulutuksen ja toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen opetushenkilöstö, nuorisotoimen 
ohjaushenkilöstö sekä osittain liikuntatoimen 
ohjaushenkilöstö. Lisäksi menettely koskisi 
sairaaloiden lastenosastojen sekä lastenpsy-
kiatristen ja nuorisopsykiatristen osastojen 
hoitohenkilökuntaa.  

Menettely ehdotetaan koskemaan myös si-
viilipalvelusta suorittavia sekä työvoimahal-
linnon alaista työharjoittelua, työelämäval-
mennusta tai työkokeilua työpaikalla suorit-
tavia henkilöitä, jotka eivät ole työ- tai vir-
kasuhteessa. Osa mainituista henkilöistä suo-
rittaa palveluksensa tai osallistuu työvoima-
poliittiseen toimenpiteeseen sellaisilla työ-
paikoilla ja tehtävissä, joihin ehdotettu rikos-
taustan tarkastusmenettelyn tulee sovelletta-
vaksi työ- ja virkasuhteisten henkilöiden 
osalta. Pelkästään työntekoa koskevan sopi-
muksen tai palvelusta koskevan juridisen 
luonteen johdosta ei ole syytä asettaa edellä 
mainittuja henkilöitä eri asemaan menettelyn 
soveltamisessa työ- ja virkasuhteisiin näh-
den.  

Kasvatus-, opetus-, hoito- ja huolenpitoteh-
tävien lisäksi on työtehtäviä, joissa henkilö 
tosiasiallisesti joutuu jatkuviin kontakteihin 
samojen lasten kanssa. Näin on erityisesti sil-
loin, kun henkilö työskentelee lapsille palve-
luja tarjoavassa yhteisössä, kuten koulussa tai 
lastensuojelulaitoksessa. Vaikka henkilö on 
palkattu tekemään muuta kuin lapsiin kohdis-
tuvaa työtä, yhteisö voi toimia periaatteella, 
jonka mukaan kaikilta yhteisön aikuisilta 
odotetaan osallistumista vuorovaikutukseen 
lasten kanssa. Tällaisia tehtäviä voisivat olla 
lastensuojelulaitoksen tai sisäoppilaitoksen 
talonmies ja keittiöhenkilökunta. Myös lai-
toksen tai toimintayksikön hallintohenki-
lökunnan tehtävät voisivat olla sellaisia, jotka 
edellä mainituin perustein olisivat menettelyn 
piirissä. Menettelyn piiriin tulisivat myös ne 
tehtävät lapsille palveluja tarjoavissa yhtei-
söissä, joissa henkilöt pääasiassa tekevät työ-
tä suoraan lasten kanssa, vaikka työ ei ole-
kaan kasvatusta, opetusta, hoitoa tai huolen-
pitoa, kuten koulujen ja lastensuojelulaitos-
ten sosiaalityöntekijät ja psykologit.  
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Työnantaja määrittelee kulloistenkin työ-
tehtävien sisällön. Myöskään julkissektorilla 
ja erityisesti kuntasektorilla tehtävien nimik-
keitä ei ole yleensä säännelty, vaan kunnat 
voivat vapaasti määritellä virka- ja työsopi-
mussuhteisten tehtävien nimikkeet ja niihin 
kuuluvat toimenkuvat. Tämän vuoksi esityk-
sessä ei ole voitu yksilöidä niitä tehtä-
vänimikkeitä, joihin menettely tulisi sovellet-
tavaksi. Työnantajalla olisi kysymykseen tu-
levilla toimialoilla velvollisuus määritellä 
ennalta, mitkä työtehtävät ovat sellaisia, jot-
ka kuuluvat menettelyn piiriin. 

Menettely koskisi vastaavasti yksityisesti 
tuotettuja palveluja. Menettelyn soveltamista 
ei ole haluttu jättää sattumanvaraiseksi sen 
suhteen, onko kysymyksessä julkisesti vai 
yksityisesti tuotettu palvelu. Yksityissektorin 
osalta on mahdotonta myöskään luetella teh-
tävänimikkeitä, joita menettely koskisi. Yksi-
tyissektorilla on vastaavasti lukuisia palvelu- 
ja muita tehtäviä, joissa henkilö on satunnai-
sessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa mutta 
joihin menettely ei tulisi sovellettavaksi. 

Yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja 
tuottavissa toimintayksiköissä työsuhteessa 
olevien henkilöiden osalta rikostaustan tar-
kastamisesta vastaisi työnantaja. Sen sijaan, 
jos mainittuja palveluja tuotetaan täysin yksi-
tyisenä ammatinharjoittajana ilman työsopi-
mussuhdetta, henkilön rikostausta tulisi tar-
kistettavaksi lupa- tai ilmoitusmenettelyn yh-
teydessä lääninhallituksen tai kunnan toimes-
ta.  

Menettelyn piiriin tulisi myös toimeksian-
tosopimussuhteinen perhehoito silloin kun 
perhehoitoa annetaan alaikäiselle. Toimek-
siantosopimussuhteisessa perhehoidossa kun-
ta tai kuntayhtymä ja yksityinen henkilö te-
kevät toimeksiantosopimuksen perhehoidosta 
ja hoidon toteuttamista koskevista seikoista. 
Ennen sopimuksen tekemistä kunnan tai kun-
tayhtymän on arvioitava perhekodin sopi-
vuus. Ennen sijoituspäätöstä (toimeksianto-
sopimuksen tekemistä) kunnan tai kuntayh-
tymän tulisi edellyttää perhehoitajaksi aiko-
vaa henkilöä toimittamaan rikosrekisteriote. 
Yleistä on, että toimeksiantosopimuksen te-
kee vain toinen aviopuolisoista. Rekisteriote 
edellytettäisiin vain niiltä henkilöiltä, jotka 
toimivat perhehoitajina eli ovat toimeksian-
tosopimuksen osapuolia. 

Silloin kun työ pääasiassa kohdistuu sa-
manaikaisesti sekä aikuisiin että lapsiin, me-
nettely ei tulisi sovellettavaksi. Tällaisia hoi-
toyksiköitä on muun muassa kehitysvamma-
huollon laitoshuollossa. Myös liikuntatoi-
messa voi olla tämän luonteisia tehtäviä, ku-
ten uimahallinvalvojat.  

Menettelyn ulkopuolelle jäisivät työtehtä-
vät, joissa työntekijän yhteydenpito lapsiin 
on satunnaista tai vastaanottotoiminnan luon-
teista ja voidaan olettaa, ettei lapsen ja työn-
tekijän välille synny sellaista henkilökohtais-
ta tai luottamuksellista suhdetta, joka voisi 
johtaa esimerkiksi seksuaaliseen hyväksi-
käyttöön tai houkutteluun huumausaineiden 
kokeiluun. Tällaisia tehtäviä ovat muun mu-
assa lääkärin vastaanottotilanteet, virastossa 
työskentelevän sosiaalityöntekijän työ, kas-
vatus- ja perheneuvolassa tehtävä työ, lasten-
neuvolatoiminta ja kirjastoissa tehtävä työ. 
Lapsi tapaa näissä tilanteissa työntekijän 
usein myös vanhempansa seurassa. 

Menettelyn ulkopuolelle jäisi myös omais-
hoito. Vaikka omaishoidon tuella hoidetaan 
myös alaikäisiä vaikeasti vammaisia tai kehi-
tysvammaisia, näissä tilanteissa lähes poik-
keuksetta omaishoitajana toimii oma van-
hempi. Menettelyn ulkopuolelle jäisivät 
myös yliopistolain (645/1997) ja ammatti-
korkeakouluopinnoista annetun lain 
(255/1995) mukaisia tehtäviä hoitamaan ha-
keutuvat, koska yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen opiskelijat ovat harvoja poikke-
uksia lukuun ottamatta täysi-ikäisiä. 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain mukaan ammatillisella aikuis-
koulutuksella tarkoitetaan laissa säädetyllä 
tavalla suoritettuja opintoja ja tutkintoja opis-
kelijan iästä riippumatta. Kyseisen lain mu-
kainen koulutus ja lain mukaiset tutkinnot 
yleensä edellyttävät kuitenkin opiskelijoilta 
sellaisia aiempia, usein työelämässä hankittu-
ja tietoja ja taitoja, että nuorten alle 18-
vuotiaiden osallistuminen tutkintoihin ja kou-
lutukseen tulee käytännössä kyseeseen har-
voin. Tällä perusteella voidaan katsoa, ettei 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain mukaisiin tehtäviin hakeutuvien taustaa 
tarvitsisi selvittää. Poikkeuksena perusope-
tusta antavien hakijoiden taustojen tarkista-
miseen olisi perusopetuslain 46 §:ssä tarkoi-
tettu muiden kuin oppivelvollisten opetus, 
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kun se rajoittuu pääasiassa 18 vuotta täyttä-
neisiin oppivelvollisuusiän ylittäneisiin ai-
kuisopiskelijoihin. 

Menettelyn ulkopuolelle jäisivät lyhytai-
kaiset työ- tai virkasuhteet. Lyhytaikaiset 
palvelussuhteet ovat yleensä sijaisuuksia. 
Usein lyhytaikaiset sijaisuusjärjestelyt joudu-
taan tekemään nopeasti, jolloin käytettävissä 
olevan ajan puitteissa ei olisi edes mahdollis-
ta hankkia rekisteriotetta. Henkilö tulisi eh-
dotuksen mukaan menettelyn piiriin kuiten-
kin silloin, kun hänen palvelussuhteensa sa-
maan työnantajaan vuoden aikana jatkuu yli 
kolme kuukautta. Menettelyn ulkopuolelle 
ehdotetaan jätettäviksi myös ne henkilöt, jot-
ka saman työnantajan palveluksessa siirtyvät 
toisiin tehtäviin, mikäli he ovat jo kertaalleen 
rekisteriotteen toimittaneet. Tällaisessa tilan-
teessa rekisteriotteen toimittamista voidaan 
pitää tarpeettomana.  

Vapaaehtoistoimintaa lasten parissa tapah-
tuu runsaasti muun muassa urheiluseuroissa, 
nuorisotyön piirissä, partiotoiminnassa ja las-
tensuojelujärjestöjen piirissä. Lisäksi vapaa-
ehtoisia toimii kunnan järjestämän lastensuo-
jelutyön parissa esimerkiksi tukihenkilöinä, 
tukiperheinä ja lomaperheinä sekä kirkkojen 
ja uskonnollisten yhdyskuntien lapsi- ja nuo-
risotyön kerhonohjaajina. Myös vapaaehtois-
toiminnan piirissä on sellaisia vuorovaikutus-
suhteita, joissa voi syntyä mahdollisuus hy-
väksikäyttötilanteisiin. Ehdotuksen mukaan 
vapaaehtoinen kansalaistoiminta jäisi kuiten-
kin menettelyn ulkopuolelle. Toimintaa ei ole 
laissa muutenkaan säännelty, vaikka vapaa-
ehtoistoimintaa tapahtuukin suurimmaksi 
osaksi yhdistyslain piiriin kuuluvissa järjes-
töissä. Rikosrekisteriotteen pyytämisvelvoit-
teen noudattamista ei voitaisi käytännössä 
mitenkään valvoa. Oikeusrekisterikeskuksel-
la ei myöskään olisi minkäänlaisia mahdolli-
suuksia valvoa, onko otteen pyytämiselle asi-
allinen laissa tarkoitettu peruste. Kun virka- 
ja työsuhteet tulisivat menettelyn piiriin, on 
kuitenkin olemassa riski, että hyväksikäyt-
töön taipuvaiset henkilöt hakeutuvat vapaa-
ehtoispuolelle. Menettelyn ulottaminen va-
paaehtoistyöhön edellyttäisi eri selvitystä. 

Ehdotuksen mukaan alaikäisten parissa 
työskentelevien mahdollista rikostaustaa ei 
selvitettäisi myöskään eräissä muissa tilan-
teissa, joissa mainittu työskentely tapahtuu 

virka- tai työsuhteen ulkopuolella. Työsken-
tely voi tällöin tapahtua esimerkiksi yksityi-
senä yrittäjänä elinkeinovapauden nojalla. 
Yritystoimintaa, joka tapahtuu työsuhteen 
ulkopuolella julkisen vallan sääntelemättö-
millä aloilla, ei ole katsottu mahdolliseksi 
saattaa sääntelyn piiriin pelkästään rikostaus-
tan selvittämistarpeen perusteella. 

Myöskään opiskelijoiden työharjoittelu ja 
muu opiskelu käytännön työtehtävien yhtey-
dessä ei kuuluisi menettelyn piiriin silloin, 
koska opiskelijat eivät ole virka- tai työsuh-
teessa harjoittelu- tai työskentelypaikkaan. 
Esimerkkinä voidaan mainita opettajankoulu-
tukseen kuuluvat käytännön harjoittelujaksot 
sekä ammatillisen koulutuksen työssäoppi-
misjaksot. Työskentely tapahtuu tällöin työs-
kentelypaikan ja koulutuksen järjestämisestä 
vastuussa olevan tahon valvonnassa, jossa 
opiskelijan itsenäisyys tehtäviä suoritettaessa 
on huomattavasti vähäisempää kuin virka- tai 
työsuhteessa yleensä. Ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun lain mukaisen oppisopi-
muksen tehneet opiskelijat sen sijaan kuului-
sivat menettelyn piiriin, koska oppisopimus 
on oikeudelliselta luonteeltaan määräaikai-
nen työsopimus. 

Ehdotusta valmisteltaessa on yksi tärkeä 
kysymys ollut määritellä se, minkä ikäisten 
lasten parissa työskentelyä menettelyn tulisi 
koskea. Ehdotuksessa on päädytty siihen, että 
menettelyn piiriin tulisivat henkilöt, joiden 
työtehtäviin pysyväisluontoisesti ja olennai-
sesti kuuluu työskentelyä alaikäisten kanssa 
ilman huoltajan läsnäoloa. Alaikäisiä ovat 
kaikki alle 18-vuotiaat. Lasten kehitys onkin 
otettu huomioon esimerkiksi rikoslain suo-
jaikärajoissa. Rikoslain 20 luvun 5 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaan tuomitaan sek-
suaalisesta hyväksikäytöstä, jos henkilö ase-
maansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuo-
liyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaa-
lista itsemääräämisoikeutta olennaisesti louk-
kaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistamaan 
sellaisen teon kohteeksi 18 vuotta nuorem-
man henkilön, joka on koulussa tai muussa 
laitoksessa hänen määräysvaltansa tai val-
vontansa alainen taikka muussa niihin rinnas-
tettavassa alisteisessa suhteessa häneen. Ri-
koslain 20 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan 
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön suojaikä-
raja on 16 vuotta. Vastaavasti 6 §:n 3 mo-
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mentin mukaan tuomitaan lapsen seksuaali-
sesta hyväksikäytöstä myös silloin, jos lapsen 
vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa 
asemassa oleva henkilö, joka asuu lapsen 
kanssa samassa taloudessa, syyllistyy 16—18 
-vuotiaaseen lapseen kohdistuvaan hyväksi-
käyttöön. 

Ehdotuksen mukaan taustojen tarkistamis-
menettely koskisi siis henkilöitä, jotka työs-
kentelevät alle 18-vuotiaiden kanssa. Näin 
menettelyllä suojeltaisiin kaikkia alaikäisiä. 
Ikäraja noudattaisi lastensuojelulain 3 §:n 
mukaista lapsen ikärajaa. Täysi-ikäisyyden 
rajaa puoltaa myös se, että ehdotuksella pyri-
tään osaltaan myös lisäämään nuorten suojaa 
huumausaineiden käyttöä ja kokeilua vas-
taan. 
 
3.3. Taustatietojen laajuus 

Henkilö saa rikosrekisterilain 6 §:n mukaan 
itseään koskevan otteen rikosrekisteristä vii-
sumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta nii-
hin verrattavaa syytä varten. Lisäksi hän voi 
käyttää henkilötietolain mukaista oikeuttaan 
tarkastaa itseään koskevat tiedot. Muuten ri-
kosrekisteristä on mahdollista saada tietoja 
vain viranomaistarkoitusta varten. Rikosre-
kisterin sisältämät tiedot ovat henkilötietolain 
11 §:n mukaisia arkaluonteisia tietoja. Niiden 
käsittelystä voidaan henkilötietolain 12 §:ssä 
todetulla tavalla  säätää poikkeuksia lailla. 
Tällöin on otettava huomioon henkilötieto-
lain 2 luvun henkilötietojen käsittelyä koske-
vat yleiset periaatteet ja erityisesti 9 §:n mu-
kainen tarpeellisuusvaatimus. Myös laissa 
yksityisyyden suojasta työelämässä sääde-
tään, että työnantaja saa käsitellä vain välit-
tömästi työntekijän työsuhteen kannalta tar-
peellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuh-
teen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksi-
en hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille 
tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtä-
vien erityisluonteesta. Tästä tarpeellisuusvaa-
timuksesta ei voida poiketa edes työntekijän 
suostumuksella. 

Tarpeellisuusvaatimus edellyttää, että 
työnhakijan taustatietoja voidaan selvittää 
vain siltä osin, kun se on tarpeellista työteh-
tävien kannalta lapsen tai nuoren turvallisen 
kasvuympäristön takaamiseksi. Esityksen en-
sisijainen tavoite on suojata lapsia seksuaali-

selta hyväksikäytöltä ja tämän vuoksi tietoa 
henkilön syyllistymisestä lapseen kohdistu-
vaan seksuaalirikokseen voidaan pitää tar-
peellisena. Tämän lisäksi esityksessä ehdote-
taan suojelun ulottamista myös eräisiin mui-
hin erityisen moitittaviin tekoihin, joiden 
voidaan katsoa osoittavan henkilön sopimat-
tomuutta työskennellä lasten kanssa. 

Seksuaalirikoksiin syyllistyminen voi 
osoittaa henkilössä pysyvää seksuaalista 
suuntautumista. Erityisesti lapseen kohdistu-
va seksuaalinen käyttäytyminen voi olla py-
syvä taipumus, jolloin henkilö voi syyllistyä 
rikokseen yhä uudestaan. Rikoslaissa on tiet-
tyjä nimenomaan lapsiin kohdistuvia seksu-
aalirikoksia, joihin syyllistyneitä on perustel-
tua pyrkiä estämään työskentelemästä lasten 
kanssa. Tällaisia rikoksia ovat sukupuoli-
siveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän ku-
van hallussapito (rikoslain 17 luvun 19 §), 
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (20 luvun 
6 §), törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyt-
tö (20 luvun 7 §) sekä seksuaalipalvelujen 
ostaminen nuorelta (20 luvun 8 §). 

Edellä mainitun lisäksi myös muihin sek-
suaalirikoksiin syyllistyminen voi osoittaa 
sellaista seksuaalista taipumusta, että henki-
löä voidaan pitää sopimattomana työskente-
lemään läheisessä yhteydessä lasten kanssa. 
Tällaisia muita seksuaalirikoksia ovat raiska-
us (rikoslain 20 luvun 1 §), törkeä raiskaus 
(2 §), pakottaminen sukupuoliyhteyteen 
(3 §), pakottaminen seksuaaliseen tekoon 
(4 §), seksuaalinen hyväksikäyttö (5 §), pari-
tus (9 §) sekä sukupuolisiveellisyyttä louk-
kaavan kuvan levittäminen (17 luvun 18 §). 

Myös syyllistyminen vakavaan väkivaltari-
kollisuuteen voi osoittaa tekijässään sellaista 
piittaamattomuutta toisen ihmisen henkeä, 
terveyttä ja yksityisyyttä kohtaan, että tällai-
sen henkilön työskentely lasten parissa voi 
olla perusteltua estää tai ainakin työnantajan 
tulee voida ottaa asia huomioon työntekijää 
palkatessaan. Tällaisina väkivaltarikoksina 
voidaan pitää tappoa (rikoslain 21 luvun 1 §), 
murhaa (2 §), surmaa (3 §), törkeää pahoinpi-
telyä (6 §) sekä törkeää ryöstöä (31 luvun 
2 §). 

Huumausainerikosten osalta kyse on toi-
senlaisesta suojeluintressistä. Huumausainei-
den käyttö yhä nuorempien lasten keskuu-
dessa on lisääntymässä. Ottaen huomioon 
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huumausaineisiin liittyvien ongelmien lisään-
tymisen ja huumausaineiden käytön aiheut-
tamat vakavat yksilökohtaiset ja yhteiskun-
nalliset ongelmat on aihetta ulottaa ehdotuk-
set koskemaan myös huumausainerikoksia. 
Huumausainerikokseen syyllistyneen henki-
lön osalta voi olla olemassa myös riski, että 
henkilö välittää huumausaineita lasten kes-
kuudessa. Huumausainerikoksista säädetään 
rikoslain 50 luvussa. Rikoksia ovat huuma-
usainerikos (1 §), törkeä huumausainerikos 
(2 §), huumausaineen käyttörikos (2 a §), 
huumausainerikoksen valmistelu (3 §) sekä 
huumausainerikoksen edistäminen (4 §). Ri-
kosrekisteriin ei tule merkintää sakkorangais-
tuksista, joten huumausaineiden käytöstä 
yleisimmin annettu sakkorangaistus ei tulisi 
taustaselvityksessä esille eikä sellainen siis 
vaikuttaisi työhönottoon. 

Uutena rikosnimikkeenä rikoslain huuma-
usainerikoksiin tuli syyskuun 2001 alusta 
voimaan huumausaineen käyttörikos (rikos-
lain 50 luvun 2 a §) rikoslain muuttamisesta 
annetulla lailla (654/2001). Huumausaineen 
käyttörikoksena tulee rangaistavaksi huuma-
usaineen käyttö ja vähäisten määrien hallus-
sapito tai hankinta omaa käyttöä varten. 
Rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuu-
kautta vankeutta. Uudistus selkeyttää huu-
mausainerikosten rangaistuksia, sillä huuma-
usaineen käyttöön ja vähäisten määrien hal-
lussapitoon sovellettiin aiemmin samoja 
säännöksiä kuin esimerkiksi huumausaineen 
myyntiin ja maahan tuontiin, joissa enim-
mäisrangaistukset ovat huomattavasti anka-
rammat. Käytännössä näistä teoista on ennen 
lainmuutostakin tuomittu sakkoa. Syyttäjä 
voi määrätä sakon huumausaineen käyttöri-
koksesta rangaistusmääräysmenettelyssä eikä 
asiaa tarvitse viedä tuomioistuimeen. Uusi 
rikosnimike ei siis muuta huumausaineiden 
käytön rangaistavuutta tai rangaistustasoa, 
mutta helpottaessaan sakotusmenettelyä va-
pauttaa poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten 
voimavaroja vakavampien huumausaineri-
kosten tutkintaan ja käsittelyyn. 

Esitystä laadittaessa on ollut esillä kysy-
mys siitä, tulisiko työnantajalle antaa oikeus 
saada tieto työnhakijaan kohdistuvista ri-
kosepäilyistä tai jo nostetuista syytteistä. Po-
liisin henkilörekistereihin sisältyy rikosilmoi-
tusta, rikostutkintaa, annettua virka-apua, et-

sintäkuulutusta, pidätyksiä ja rikosten teko-
tapaa koskevia tietoja, joita käytetään yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
ja jotka voivat osin olla epäluotettavia. Sel-
laisten tietojen käyttöä henkilön soveltuvuu-
den arvioinnissa nyt puheena olevassa asias-
sa ei voida pitää yksilön oikeusturvan kan-
nalta perusteltuna erityisesti sen vuoksi, että 
vaarana voisi olla henkilön työnsaannin es-
tyminen ja urakehityksen vaikeutuminen 
myöhemmin perusteettomiksi osoittautuvien 
epäilyjen vuoksi. Tieto työnhakijaan kohdis-
tetusta syytteestä voisi johtaa jo luvatun työ-
paikan menettämiseen, vaikka syyte sittem-
min hylättäisiin. Myös Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioiden tekemä yleissopimus ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
(SopS 19/1990) edellyttää, että jokaista ri-
koksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, 
kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti 
näytetty toteen (sopimuksen 6 artikla). Syyt-
teitä koskevien tietojen osalta ongelmana on 
oikeusturvakysymyksen lisäksi se, ettei ajan-
tasaista ja kattavaa valtakunnanlaajuista tie-
toa ole nykyisin keskitetysti saatavilla. Edellä 
mainittuja poliisin henkilörekistereihin sisäl-
tyviä tietoja käytetään poliisin luotettavuus-
lausuntoja annettaessa, jolloin poliisi tekee 
käytössään olevien tietojen pohjalta tulkintaa 
ja arviointia yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden näkökulmasta. Vastaavanlaista me-
nettelyä ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa 
nyt esillä olevaan laajamittaiseen taustojen 
selvittämiseen. 

Rikosrekisteriin merkitään tuomioistuimen 
ratkaisut, jolla henkilö on tuomittu sakkoran-
gaistusta ankarampaan rangaistukseen. Tuo-
mioistuin ilmoittaa tiedot ratkaisusta rekiste-
riin viimeistään puolentoista kuukauden ku-
luttua ratkaisun antamisesta. Rekisteristä nä-
kyy, onko tuomioistuimen ratkaisu lainvoi-
mainen. Rikosrekisteristä on siten saatavissa 
varsin ajantasainen tieto henkilön rikostaus-
tasta. Rikosrekisteristä voidaan etsiä tietoja 
rikosnimikkeen perusteella, jolloin etsityt 
tiedot näkyvät tuomioittain. Jos henkilö on 
tuomittu yhteiseen vankeusrangaistukseen et-
sitystä rikoksesta ja sen lisäksi jostain muusta 
rikoksesta, rikosrekisteriotteessa näkyvät au-
tomaattisesti tiedot kaikista kyseisellä ratkai-
sulla tuomituista rikoksista. Tiedot yhteiseen 
rangaistukseen sisältyvistä rikoksista, jotka 
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eivät kuulu menettelyn piiriin, voidaan pois-
taa otteesta käsin. Tällöin tieto vähäisestä te-
osta, esimerkiksi huumausaineen käytöstä 
tuomittu rangaistus, voi jäädä näkyviin yhtei-
seen vankeusrangaistukseen johtaneena osa-
tekona, vaikka teosta yksinään olisi seuran-
nut pelkkä sakkorangaistus, jota ei olisi mer-
kitty rikosrekisteriin. Käytännössä tällaisia ti-
lanteita lasten pariin työskentelemään hakeu-
tuvien osalta esiintynee harvoin. Rekisterin-
pitäjä ei luonnollisesti voi ottaa kantaa rikok-
sen moitittavuuteen tai selvittää tuomioon 
johtaneen teon olosuhteita. Yhteisen rangais-
tuksen osana oleva huumausainerikos kävisi 
siis ilmi työnhakijan rikosrekisteriotteesta ja 
työnantajan tehtävä olisi arvioida se, mikä 
merkitys teolle on annettava työnhakijan so-
veltuvuusarvioinnissa. 

Ehdotuksen mukaan yksityinen henkilö 
saisi itseään koskevan rikosrekisteriotteen, 
josta kävisi ilmi, onko henkilö tuomittu sel-
laisesta rikoksesta, jotka ehdotuksen mukaan 
merkitään työnhakijalle annettavaan ottee-
seen. Ehdotuksen yhteydessä ei ole pidetty 
aiheellisena ryhtyä arvioimaan voimassa ole-
via rikosrekisterilain 10 §:n yleisiä poisto-
säännöksiä. Otteesta näkyisivät siis tiedot 
ratkaisuista, joita rekisteristä ei ole poistettu. 
Jos esimerkiksi ratkaisu poistosäännösten 
mukaan poistetaan viiden vuoden kuluttua 
antamispäivästään, se ei enää sen jälkeen nä-
kyisi kyseisessä otteessa kuten ei muussa-
kaan otteessa, joka lain mukaan voidaan ny-
kyisin antaa viranomaiselle työntekijän luo-
tettavuuden selvittämiseksi. 
 
 
3.4. Menettely taustatietojen selvittämi-

sessä 

Ehdotuksen mukaan työnantajan tulisi vaa-
tia työnhakijalta ennen työhön ottamista ri-
kosrekisteriote, johon olisi merkitty tiedot ri-
kosrekisterilaissa yksilöitävistä rikoksista tai 
tieto siitä, ettei henkilöllä ole kyseisistä ri-
koksista aiheutuneita merkintöjä. Menettely 
koskisi vain sitä henkilöä, joka on tullut teh-
tävään valituksi. Henkilön olisi ennen työso-
pimuksen tekemistä tai lopullista nimitystään 
toimitettava työnantajalle laissa tarkoitettu 
rikosrekisteriote. Menettely vastaisi nykyään 
tietyissä tehtävissä vaadittavaa lääkärintodis-

tuksen esittämisvelvollisuutta. Otteen esittä-
minen olisi osa valintamenettelyä, joten työ- 
tai virkasuhde voisi syntyä vasta, kun työn-
antajan edellyttämä ote on esitetty. 

Vastaavasti haettaessa lääninhallitukselta 
lupaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottamiseen tilanteissa, joissa palvelun 
tuottajan toimialaan kuuluu palvelujen anta-
minen alaikäiselle, tulisi palvelun tuottajan 
muun kuin työsopimussuhteisen henkilöstön 
ennen luvan myöntämistä toimittaa ote rekis-
teristä lääninhallitukselle. Vastaavasti, kun 
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja on vel-
vollinen tekemään kunnalle kirjallisen ilmoi-
tuksen toiminnan aloittamisesta, kunnan tuli-
si viipymättä ilmoituksen vastaanotettuaan 
pyytää muun kuin työsopimussuhteisen hen-
kilöstön rikosrekisteriotteet. Palvelun tuotta-
jaa koskisi vastaavasti työsopimuslain mu-
kainen velvoite otteen pyytämisestä hänen 
palkatessaan työntekijöitä. Samaten ennen 
alaikäiselle annettavan perhehoidon järjestä-
mistä koskevan toimeksiantosopimuksen te-
kemistä kunnan tai kuntayhtymän tulisi pyy-
tää perhehoitajaksi aikovaa toimittamaan ri-
kosrekisteriote. 

Rikosrekisteriotteen toimittamisvelvolli-
suudesta olisi yleisten viran- ja työtehtävän-
hakuun liittyvien periaatteiden mukaisesti 
mainittava työnhaku- tai muussa ilmoitukses-
sa. Henkilö olisi näin jo tehtävää hakiessaan 
tietoinen kyseisestä vaatimuksesta. Palvelun 
tuottajan on normaalisti oltava tietoinen lais-
sa olevista luvansaannin tai ilmoitusvelvolli-
suuden edellytyksistä. 

Työnantajalla olisi ehdotuksen mukaan 
velvollisuus pyytää selvitys henkilön rikos-
taustausta ehdotuksen mukaisissa tehtävissä 
aina ennen henkilön palkkaamista ja tämän 
velvollisuuden laiminlyönti olisi rangaistava 
sakolla. Ehdotuksessa ei sen sijaan ehdoteta 
säädettäväksi mahdollisesta vahingonkor-
vauksesta, kun palvelussuhteessa oleva hen-
kilö aiheuttaa vahingon kolmannelle. Tällai-
nen vahinko ja sen seuraamukset tulisivat ar-
vioitavaksi yleisten työoikeudellisten ja va-
hingonkorvausta koskevien säännösten ja pe-
riaatteiden mukaisesti. Työnantajan rikos-
taustan tarkastusmenettelyn laiminlyönnillä 
ei kuitenkaan olisi vaikutusta jo solmittuun 
palvelussuhteeseen eikä siten negatiivisia 
seuraamuksia työhön valitulle henkilölle. 
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Mikäli virantäytön tai lupa-, ilmoitus- ja toi-
meksiantosopimusmenettelyn yhteydessä lai-
minlyödään velvoite pyytää rikosrekisteriote, 
menettelystä vastuussa olleeseen viranhalti-
jaan voisivat tulla sovellettavaksi virkavas-
tuuta ja yleistä vahingonkorvausvastuuta 
koskevat säännökset. 

Esityksessä ehdotetaan, että rekisteriote 
olisi palautettava työnhakijalle viipymättä 
sen jälkeen, kun työnantaja ei enää tarvitse 
otetta valintamenettelyn täytäntöön panemi-
seksi. Aika, jonka kuluessa ote on palautetta-
va riippuu siitä, minkälainen valintamenette-
ly on. Useissa tapauksissa riittää, että ote 
vain näytetään valinnasta vastaavalle taholle, 
joka palauttaa otteen työnhakijalle välittö-
mästi sen jälkeen, kun se on tehnyt otteen 
esittämisestä merkinnät asiakirjoihinsa. Re-
kisteriotteen palauttaminen on tarkoituksen-
mukaista myös siksi, että työntekijä voi käyt-
tää samaa otetta uudestaan. 

Henkilötietolain 11 §:n arkaluonteisten tie-
tojen käsittelykielto rajoittaa tällaisten tieto-
jen keräämistä ja tallettamista. Henkilötietoja 
saa lain 6 ja 7 §:n nojalla käyttää tai käsitellä 
vain tavalla, joka on asiallisesti perusteltua 
rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Lisäksi 
käsiteltävien tietojen tulee lain 9 §:n mukaan 
olla käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeel-
lista. Ehdotuksella ei luoda työnantajalle tai 
muulle viranomaiselle oikeutta kerätä ja tal-
lettaa työntekijän rikostaustaa koskevia tieto-
ja. Työnantaja voisi merkitä työnhakijaa kos-
keviin asiakirjoihin vain, että lainmukainen 
ote on esitetty. 

Valmistelun yhteydessä on ollut esillä 
vaihtoehto, jonka mukaan työnantajalla olisi 
oikeus hankkia rekisteriote työnhakijasta. 
Tämä voisi kuitenkin olla omiaan aiheutta-
maan väärinkäyttöä, koska menettelyn piiriin 
voi erityisesti yksityissektorilla kuulua hyvin 
erilaisia toimintamuotoja. Rikosrekisterinpi-
täjän olisi vaikea kontrolloida, kenellä on oi-
keus otteen pyytämiseen. Työnhakijan toi-
mimisvelvollisuutta puoltaa myös se, että täl-
löin henkilö on tietoinen siitä, mitä häntä 
koskevia tietoja työnantajalla on. Esillä on 
ollut myös kysymys siitä, tulisiko työnanta-
jan harkintaan jättää se, pyytääkö hän rikos-
rekisteritiedot vai ei. Tämä voisi kuitenkin 
vaarantaa työntekijöiden tasapuolisen kohte-
lun ja aiheuttaa syrjintää. Myös menettelyn 

ennalta ehkäisevä vaikutus voisi tässä vaih-
toehdossa jäädä odotettua vähäisemmäksi. 

Rikosrekisterissä oleva merkintä ei merkit-
sisi nimitys- tai toimintakieltoa, vaan hakijan 
tai muun henkilön soveltuvuus jäisi työnanta-
jan harkintaan. Vastaavasti toiminnan asian-
mukaisuuden arviointi jäisi valvontaviran-
omaisen tehtäväksi. Ammattikieltoa ei ole 
haluttu ehdottaa erityisesti siksi, että rekiste-
riotteeseen sisällytetään tietoja myös muista 
rikoksista kuin lapseen kohdistuneesta seksu-
aalirikoksesta. Menettelyn käyttöönoton on 
arvioitu vaikuttavan ennaltaehkäisevästi niin, 
ettei henkilö, jolla on rikosrekisterissä mer-
kintä kyseisistä rikoksista, hae työskentele-
mään lasten pariin. Jos näin kuitenkin kävisi, 
yksittäistapauksessa voi olla painavia erityi-
siä syitä valita henkilö merkinnästä huolimat-
ta kyseiseen tehtävään. Tämä voisi tulla ky-
symykseen esimerkiksi, jos henkilö on aikai-
semmin syyllistynyt huumausainerikoksiin, 
mutta pystyy luotettavasti osoittamaan, että 
ei itse käytä huumeita ja on muutenkin muut-
tanut elämäntapansa. Todennäköisenä voi-
daan pitää sitä, että työnantaja palkkaa tässä 
esityksessä kysymyksessä olevasta rikoksesta 
tuomitun henkilön vain huolellisen harkinnan 
jälkeen ja että seksuaalirikoksesta tuomitun 
palkkaamisessa harkinta on korostuneen huo-
lellista. 

Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin mu-
kaan rikosrekisteriotetta pyydettäessä on il-
moitettava tarkoitus, johon sitä tarvitaan. Esi-
tyksen mukaan ilmoittamisvelvollisuus kos-
kisi myös työnhakijalle luovutettavaa otetta. 
Rikosrekisterin otteeseen on lain 7 §:n 2 
momentin mukaan merkittävä, mitä tarkoi-
tusta varten se on annettu. Näillä säännöksil-
lä pyritään osaltaan vaikuttamaan siihen, ettei 
otetta käytettäisi muuhun tarkoitukseen kuin 
mihin se on annettu. Tätä on pidetty välttä-
mättömänä vaatimuksena jo rikosrekisteri-
lainsäädäntöä uudistettaessa. Rikosrekisteri-
lain  perusteluissa (HE 368/1992) todettiin 
tuolloin, että jos tarkastusoikeuden nojalla 
saadun rikosrekisteriotteen käyttö yleistyy 
esimerkiksi mainetodistuksena työhönoton 
yhteydessä, joudutaan harkitsemaan tarkas-
tusoikeuden väärinkäytön säätämistä rangais-
tavaksi. Nyt ehdotettava menettely voi lisätä 
tällaisen väärinkäytön riskiä, joten menette-
lyä on seurattava tarkoin. 
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Esityksessä on lähdetty siitä, että työnanta-
jan velvollisuuden laiminlyönti olisi rangais-
tava virallisen syytteen alaisena rikoksena. 
Ehdotetulla menettelytavalla pyritään ennalta 
estävästi suojaamaan lapsia ja nuoria. Työn-
antajan edun mukaista on, jo mahdollisen 
julkisuuskuvan vaarantumisen ja vahingon-
korvauskanteiden varalta huolehtia siitä, että 
työntekijöiden tausta tarkistetaan nyt esite-
tyin tavoin. Lähtökohtana on ollut, että nämä 
tekijät riittävästi varmistavat lain noudatta-
misen käytännössä. Kun asia koskee yleisesti 
työelämää, olisi työministeriön tehtävänä 
kuitenkin yleisesti huolehtia lakia koskevasta 
tiedotuksesta yhteistyössä muiden ministeri-
öiden kanssa. Lain noudattamisen valvontaa 
varten ei näistä syistä ole pidetty tarkoituk-
senmukaisena järjestää erityistä viranomais-
menettelyä. 
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

 
Lasten ja nuorten parissa työskentelee eh-

dotuksessa tarkoitetulla tavalla kuntasektoril-
la arviolta runsas neljännes koko sen henki-
löstöstä eli noin 100 000 henkilöä. Näistä va-
kinaisten osuus on noin 70 prosenttia ja loput 
ovat määräaikaisia. Määräaikaisia ovat viran-
sijaiset, avoimen viran hoitajat ja muut mää-
räaikaiset sijaiset, joita on muun muassa ope-
tustoimessa ja sosiaalitoimessa vakinaisen 
henkilöstön virka- ja työvapaiden johdosta. 
Vakinaisten lähtövaihtuvuus kuntasektorilla 
on noin neljä prosenttia, mikä merkitsee noin 
3 000 henkilöä vuodessa. Näiden lisäksi 
määräaikaisia henkilöitä palkataan vuodessa 
siis 20 000—30 000 henkilöä. 

Valtiolla kyseisissä tehtävissä toimivan 
henkilöstön määrä on vähäinen. Valtionhal-
linnon tehtävien luonteesta johtuen menettely 
koskisi käytännössä ainoastaan vähäistä 
joukkoa virkamiehiä, kuten esimerkiksi val-
tion koulukoteihin nimitettävää henkilöstöä. 

Yksityisen sektorin osalta ei ole saatavilla 
tietoa menettelyn piiriin kuuluvan henkilös-
tön määrästä tai sen vaihtuvuudesta. 

Työnantajille menettelyllä ei ole merkittä-
viä taloudellisia tai henkilöstövaikutuksia. 
Työnhaku- tai muussa ilmoituksessa tulisi 
mainita otteen esittämisestä tehtävään nimit-

tämisen edellytyksenä, mikä nostaa tältä osin 
ilmoituskustannuksia. Kunnille aiheutuisi li-
sätyötä ehdollisen valintamenettelyn käyt-
töönotosta. Sen  osalta kustannuksia on kui-
tenkin tässä vaiheessa vaikea arvioida. 

Ehdotettu menettely lisäisi siviilipalvelus-
keskuksen työtä. Siviilipalvelusta suorittavia 
henkilöitä on vuosittain noin 2 000, joista ar-
vioidaan 300—500 henkilön suorittavan si-
viilipalveluksensa sellaisissa tehtävissä, joi-
hin ehdotettua menettelyä on sovellettava. 

Työharjoitteluun työpaikalla osallistui 
vuonna 2000 yhteensä noin 37 300 henkilöä, 
joille maksettiin harjoitteluajalta joko työ-
markkinatukea tai työllistämistukea harjoitte-
luajan ollessa keskimäärin 13 viikkoa. Työ-
kokeiluun työpaikalla osallistui vuonna 2000 
noin 11 300 henkilöä työkokeilun ollessa 
keskimäärin 40 päivän pituinen. Määrällisesti 
arvioiden näistä enintään neljännes työhar-
joitteluista tai työkokeiluista tapahtuisi sellai-
sissa tehtävissä, joihin ehdotettua menettelyä 
on sovellettava. Tämä tarkoittaisi  noin 
12 000 henkilön kuulumista ehdotetun me-
nettelyn piirin. Tämä lisäsi jonkin verran ri-
kostaustan selvittämisvelvollisen työvoima-
viranomaisen työtä. 

Ehdotettu rikosrekisterilain muutos siitä, 
että henkilöllä olisi oikeus saada ehdotukses-
sa tarkoitettu ote maksutta lisäisi kustannuk-
sia rikosrekisteriä ylläpitävälle oikeusrekiste-
rikeskukselle. Vuonna 2000 rikosrekisteriot-
teen omakustannusarvo oli  14,53 euroa.  
Mikäli ehdotuksen mukaisia otteita pyy-
dettäisiin vuosittain noin 20 000 kappaletta, 
merkitsisi tämä 300 000 euron kustannusta. 
Vaikka ehdotuksen perusteella pyydettävien 
otteiden tarkkaa lukumäärää on vaikea arvi-
oida, otteiden toimittaminen kohtuullisessa 
ajassa edellyttäisi  lisähenkilöstön osoittamis-
ta oikeusrekisterikeskuksen asiakaspalvelu-
tehtäviin. Sisäisten henkilöstöjärjestelyjen li-
säksi tehtäviin olisi palkattava kaksi uutta 
henkilöä, mikä on otettu huomioon edellä 
mainituissa lisäkustannuksissa. 

Lisäksi esityksen vuoksi sosiaali- ja ter-
veydenhoitoa koskevaa asetusta yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnasta ja asetusta yk-
sityisestä terveydenhuollosta voidaan tarvit-
taessa tarkistaa. Velvoite pyytää ehdotukses-
sa tarkoitettu rikosrekisteriote nähtäväksi pe-
rustuu ehdotetun lain säännöksiin. 
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5.  Asian valmiste lu 

Eduskunta edellytti 19 päivänä lokakuuta�
1999, että lainsäädäntöä täydennetään vuo-
den 2000 aikana säännöksillä, joilla voidaan 
selvittää lasten ja nuorten kanssa työskente-
lemään hakeutuvien tausta niin, ettei tällai-
siin tehtäviin oteta henkilöitä, jotka on tuo-
mittu lapsiin kohdistuneista seksuaalirikok-
sista. Tasavallan presidentti antoi 26 päivänä 
marraskuuta 1999 valtioneuvostolle tehtä-
väksi ryhtyä eduskunnan lausumasta aiheu-
tuviin toimenpiteisiin. 

Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maalis-
kuuta 2000 työryhmän (Lasten kanssa työs-
kentelevien taustojen selvittämistyöryhmä) 
valmistelemaan hallituksen esityksen muo-
toon tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotta 
eduskunnan lausumassa tarkoitettu menettely 
voidaan ottaa käyttöön. Työryhmässä olivat 
jäseninä oikeusministeriön, opetusministeri-
ön, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terve-
ysministeriön, työministeriön, valtiovarain-
ministeriön, Kunnallisen työmarkkinalaitok-
sen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
edustajat. Ehdotuksessa tuli erityisesti selvit-
tää, mitä henkilöryhmiä ja mitä rikoksia me-
nettely koskee, kenelle taustatietoja voidaan 
luovuttaa ja missä vaiheessa, onko henkilön 
taustatietojen selvittäminen hänet työhön ot-
tavan viranomaisen, laitoksen tai muun tahon 
oikeus vai velvollisuus, luovuttaako tiedot 
työnhakija tai hankkiiko tiedot työnantaja ja 
jos tiedot hankitaan, onko työnhakijan suos-
tumus tarpeen, mitä muutoksia menettelyn 
käyttöönotto aiheuttaa rikosrekisterin ylläpi-
toon, ovatko rikosrekisterin tietojen poista-
mista koskevat säännökset menettelyn kan-
nalta asianmukaiset ja onko taustatietojen 
hankinnassa perusteltua käyttää poliisin hen-
kilörekistereitä sekä mitä vaatimuksia henki-
lötietojen suoja asettaa menettelylle. 

Valmistelun aikana työryhmä kuuli oikeus-
rekisterikeskuksen ja tietosuojavaltuutetun 
toimiston edustajia, oikeuspoliittista tutki-
muslaitosta sekä Sosiaali- ja terveysalan tut-
kimus- ja kehittämiskeskus Stakesia. Lisäksi 
työryhmä järjesti kuulemistilaisuuden, jossa 
on kuultu seuraavia järjestöjä: AKAVA ry, 
Finlands Svenska Lärarförbund, Förbundet 
Hem och Skola i Finland, Kunta-alan ammat-
tiliitto KTV ry, Lastensuojelun Keskusliitto, 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Palvelu-
työnantajat ry, Pelastakaa Lapset ry, Sosiaali-
työntekijäin Liitto ry, Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Ammat-
tiin Opiskelevien Keskusliitto-SAKKI ry, 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER, 
Suomen lukiolaisten liitto ry, Suomen rehto-
rit ry, Suomen Terveydenhoito- ja Sosiaa-
lialan Opiskelijoiden liitto ry, Suomen Yrittä-
jät, Suomen Vanhempainliitto, Teollisuuden 
ja Työnantajain Keskusliitto TT ry, Tervey-
den- ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö 
TEHY ry sekä Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK ry. Lähtökohtaisesti  kuultavat suhtau-
tuivat lasten suojelun tarpeeseen myönteises-
ti. Työmarkkinajärjestöjen näkemyksen mu-
kaan asian sääntely tulisi kuitenkin tapahtua 
muualla kuin työlainsäädännössä. Erityisesti 
kuultavat korostivat sitä, että menettelyn pii-
riin tulevien ammattien rajaus tulisi olla hy-
vin selkeä, jotta vältettäisiin epäselvyydet sen 
osalta, kuuluuko valittava henkilö menettelyn 
piiriin vai ei. Työryhmän mietintö valmistui 
26 päivänä� syyskuuta 2000. Siitä pyydettiin 
lokakuussa 2000 lausunnot eri ministeriöiltä, 
työmarkkinajärjestöiltä ja muilta järjestöiltä, 
joiden perusteella asian jatkovalmistelu siir-
rettiin työministeriölle marraskuussa 2000. 

Esityksen jatkovalmistelu on tehty virka-
työnä. Valmistelutyötä on tehty yhteistyössä 
keskeisten työmarkkinajärjestöjen sekä oike-
usministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön 
ja valtiovarainministeriön edustajien kanssa. 
 
6.  Muita es itykseen va ikuttavia 

seikkoja 

Oikeusministeriön asettama toimikunta on 
31 päivänä maaliskuuta 2000 jättänyt mietin-
tönsä luotettavuuslausuntojen antamista kos-
kevan lainsäädännön uudistamisesta (Henki-
löstöturvallisuustoimikunnan mietintö, Ko-
miteanmietintö 2000:2). Esityksessä ehdote-
taan säädettäväksi laki turvallisuusselvityk-
sistä, jotka korvaisivat nykyisten luotetta-
vuuslausuntojen antamisen. Hallituksen esi-
tys eduskunnalle laiksi turvallisuusselvityk-
sistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 431/2001 vp) annettiin eduskunnalle 27 
päivänä huhtikuuta 2001. Eduskunta on hy-
väksynyt hallituksen esityksen 4 päivänä jou-
lukuuta 2001. Kyseisen lain mukaiset turval-
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lisuusselvitykset eivät ole tarkoitettu käytet-
täväksi ehdotetun lain soveltamisalaan kuu-
luvissa tilanteissa.�

Esityksen mukaan työntekijälle annetta-

vaan rikosrekisteriotteeseen merkitään ehdo-
tetun rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut tiedot. Esityksen vuoksi rikosre-
kisteriasetuksen 11 §:ää on tarkistettava. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä 

1 §. Lain tarkoitus. Ehdotetun lain tarkoi-
tuksena on suojella alaikäisten henkilökoh-
taista koskemattomuutta ja edistää heidän 
henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laissa sää-
dettäisiin menettelystä, jolla alaikäisten kans-
sa työskentelemään valittavien henkilöiden 
rikostaustaa voidaan tarkistaa. Ehdotetun ri-
kostaustan tarkistamismenettelyn avulla pyri-
tään suojelemaan lasten oikeutta henkilökoh-
taiseen koskemattomuuteen ja turvallisuu-
teen. 

2 §. Soveltamisala. Menettely tulisi sovel-
lettavaksi valittaessa tai otettaessa henkilöä 
sellaiseen palvelussuhteessa tehtävään työ-
hön, johon pysyväisluontoisesti ja olennai-
sesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapah-
tuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa 
tai muuta huolenpitoa taikka muuta työsken-
telyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 
alaikäisen kanssa. Lain soveltamisen edelly-
tyksenä olisi, että vuorovaikutustilanteissa ei 
olisi läsnä lapsen huoltajaa. Lain tarkoitukse-
na on osaltaan edistää lasten oikeutta turval-
liseen kasvu- ja opiskeluympäristöön. 

Säännösehdotuksen 1 momentin mukaan 
lakia sovellettaisiin yleisesti eri palvelussuh-
teissa. Lakia sovellettaisiin työ- tai virkasuh-
teessa tehtävään työhön, johon pysyväisluon-
toisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huolta-
jan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatus-
ta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa 
taikka muuta työskentelyä henkilökohtaises-
sa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. 
Lain piiriin tulisivat siten työsopimuslain 
(55/2001), merimieslain (423/1978), kotita-
loustyöntekijäin työsuhteesta annetun lain 
(951/1977) ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain mukaiset oppisopimusta koske-
vat työsuhteet. Ehdotuksen mukaan lain pii-
riin tulisivat myös muut palvelussuhteet, jo-
ten lakia sovellettaisiin virkasuhteisiin, joista 
säädetään valtion virkamieslaissa 
(750/1994)), kuntalaissa (365/1995) ja kirk-
kolaissa (1054/1993). Näin laki tulisi koske-

maan myös valtion, kunnan, kuntayhtymän ja 
seurakunnan palveluksessa olevia. 

Työntekijöiden ammattinimikkeitä tai mui-
ta yksiselitteisiä perusteita menettelyn piiriin 
tulevien henkilöiden piirin rajaamiseksi ei 
säännöksessä luetella, vaan kysymyksessä 
olevilla toimialoilla toimivien työnantajien 
tulisi määritellä ne työtehtävät, jotka kuului-
sivat ehdotetun menettelyn piiriin. Arvioita-
essa  ”pysyväisluontoisesti ja olennaisesti” 
ehdon täyttymistä on molempien ehtojen täy-
tyttävä, jotta tehtävä kuuluisi ehdotetun me-
nettelyn piiriin. Mikäli esimerkiksi työtehtä-
vät kestävät ainoastaan esimerkiksi viikon 
ajan, ei voida katsoa että vaatimus tehtävän 
pysyväisluontoisuudesta täyttyisi. Arvio olisi 
tehtävä työtä tai tehtäviä annettaessa olevan 
tilanteen mukaan. 

Menettelyn ulkopuolelle jäisivät siten työ-
tehtävät, joissa työntekijän yhteydenpito lap-
siin on satunnaista tai vastaanottotoiminnan 
luonteista ja voidaan olettaa, ettei lapsen ja 
työntekijän välille synny sellaista henkilö-
kohtaista tai luottamuksellista suhdetta, joka 
voisi johtaa esimerkiksi seksuaaliseen hyväk-
sikäyttöön tai houkutteluun huumausaineiden 
kokeiluun. Tällaisia tehtäviä ovat muun mu-
assa lääkärin vastaanottotilanteet, virastossa 
työskentelevän sosiaalityöntekijän työ, kas-
vatus- ja perheneuvolassa tehtävä työ, lasten-
neuvolatoiminta ja kirjastoissa tehtävä työ. 
Lapsi tapaa näissä tilanteissa työntekijän 
usein myös vanhempansa seurassa. 

Henkilöstöryhmiä, joita menettely ainakin 
koskisi, olisivat päivähoidon hoito- ja kasva-
tushenkilöstö, lastensuojelun laitoshuollon 
hoito- ja kasvatushenkilöstö ja yksityisten 
perhekotien hoito- ja kasvatushenkilöstö. 
Koulutuksen ja harrastustoiminnan osalta 
menettelyn piiriin kuuluisivat ainakin esiope-
tuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 
toisen asteen ammatillisen koulutuksen ope-
tushenkilöstö, nuorisotoimen ohjaushenkilös-
tö sekä osittain liikuntatoimen ohjaushenki-
löstö. Lisäksi menettely koskisi sairaaloiden 
lastenosastojen ja lastenpsykiatristen ja nuo-
risopsykiatristen osastojen hoitohenkilökun-
taa. Kasvatus-, opetus-, hoito ja huolenpito-
tehtävien lisäksi menettely koskisi myös 
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muuta sellaista henkilöä, jonka työtehtäviin 
pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu 
muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuo-
rovaikutuksessa alaikäisen kanssa ilman 
huoltajan läsnäoloa. Esimerkkinä voidaan 
mainita lastensuojelulaitoksen tai sisäoppi-
laitoksen tekninen tai hallinnollinen henkilö-
kunta. Muita menettelyn piiriin kuuluvia teh-
täviä voisivat olla koulujen ja lastensuojelu-
laitosten sosiaalityöntekijät ja psykologit. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovel-
lettaisiin 1 momentissa mainituin edellytyk-
sin palvelussuhteiden lisäksi myös momentin 
1 kohdan mukaan siviilipalveluslain 1 §:ssä 
tarkoitetun siviilipalvelusvelvollisen työpal-
veluun. Momentin 2 kohdan mukaan lakia 
sovellettaisiin työllisyyslaissa tarkoitetun 
työelämävalmennuksessa olevan henkilön 
työhön työpaikalla. Kohdan 3 mukaan 
menettelyä sovellettaisiin työmarkkinatuesta 
annetussa laissa tarkoitetun työharjoittelijan 
tai työelämävalmennuksessa olevan henkilön 
työhön ja 4 kohdan mukaan työvoimapalve-
lulaissa tarkoitetun henkilön työhön työko-
keilussa työpaikalla. Momentin 5 kohdan 
mukaan lakia sovellettaisi perhehoitajalain 
1 §:ssä tarkoitetun perhehoitajan antamaan 
perhehoitoon. Momentin 6 kohdan mukaan 
lakia sovellettaisiin yksityisten sosiaalipalve-
lujen valvonnasta annetussa laissa tarkoitet-
tuun palvelun tuottajaan ja kohdan 7 mukaan 
yksityisestä terveydenhuollosta annetussa 
laissa tarkoitettuun palvelun tuottajaan. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan rajatta-
vaksi lain soveltamisalaa palveluksen, tehtä-
vän tai toimeksiannon pituuden perusteella. 
Ehdotuksen mukaan työnantajalla, valvonta-
viranomaisella tai muulla rikostaustan selvit-
tämisvelvollisella ei olisi velvollisuutta eikä 
liioin oikeutta vaatia rikosrekisteriotetta sil-
loin, kun henkilön työ- tai virkasuhde, palve-
lus- tai harjoittelusuhde, toimeksiantosopi-
mus taikka palvelujen antaminen kestää vuo-
den aikana enintään kolme kuukautta. Lyhyt-
aikaiset palvelussuhteet ovat yleensä sijai-
suuksia. Usein lyhytaikaiset sijaisuusjärjeste-
lyt joudutaan tekemään nopeasti, jolloin käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa ei olisi edes 
mahdollista hankkia rekisteriotetta. Jos hen-
kilöllä on useita alle kolme kuukautta kestä-
viä määräaikaisia työ- tai virkasuhteita sa-
maan työnantajaan, ote tulisi pyytää siinä 

vaiheessa, kun työ- tai virkasuhteitten yh-
teenlaskettu kesto vuoden aikana ylittää yh-
teensä kolme kuukautta. Menettelyä ei 
myöskään edellytettäisi, jos toimeksiantoso-
pimus tehdään olemaan voimassa yhden 
vuoden aikana yhteensä enintään kolmen 
kuukauden ajan. Vuodella ei tarkoiteta kalen-
terivuotta, vaan aika laskettaisiin ensimmäi-
sen työ- tai virkasuhteen alkamisesta eteen-
päin. Ehdotuksen mukaan työnantajan olisi 
siis henkilöä uudelleen palkattaessa tarkistet-
tava, kuinka pitkän ajan henkilö on uuden 
työ- tai virkasuhteen alkamista edeltävän 
vuoden aikana työskennellyt työnantajan 
palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joita ky-
seessä oleva menettely koskee. Jos kolmen 
kuukauden aika täyttyy uuden palvelussuh-
teen alkaessa tai sen aikana, henkilön olisi 
työnantajan vaatimuksesta esitettävä ote ri-
kosrekisteristä ennen työ- tai virkasuhteen 
alkamista. 

Lisäksi pykälän 3 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi siitä, että siviilipalveluskeskus 
ei voisi määrätä henkilöä ehdotetun lain tar-
koittamiin tehtäviin eikä työvoimaviran-
omainen voisi tehdä työharjoittelua, työelä-
mävalmennusta tai työkokeilua koskevaa so-
pimusta ehdotetun lain tarkoittamista tehtä-
vistä, jos henkilö ei halua ottaa vastaan tällai-
sia tehtäviä. Ehdotuksen mukaan henkilö ei 
olisi velvollinen millään tavoin perustele-
maan kieltäytymistään näiden tehtävien vas-
taanottamisesta. Tällä menettelyllä varmistet-
taisiin sekä siviilipalvelusta suorittavien hen-
kilöiden että työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin osallistuvien henkilöiden mahdolli-
suus ilman seuraamuksia (työttömyyspäivä-
rahan tai työmarkkinatuen menettäminen) 
kieltäytyä rikostaustan selvittämismenettelyn 
piiriin kuuluvista tehtävistä. 

3 §. Työnantajan velvollisuus pyytää rikos-
rekisteriote nähtäväksi. Pykälän 1 momen-
tissa ehdotetaan yleisesti säädettäväksi kai-
kissa palvelussuhteissa noudatettavasta me-
nettelystä, joka koskee työnantajan velvolli-
suutta pyytää työhön valittavan tai otettavan 
henkilön rikosrekisteriin merkittyjä tausta-
tietoja. Pykälän mukaan työnantajan tulisi 
pyytää työnhakijalta ennen tehtävään otta-
mista tai laissa tarkoitettuja tehtäviä henkilöl-
le ensi kertaa annettaessa nähtäväksi rikos-
rekisteriote, johon on merkitty, onko henkilö 
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tuomittu sellaisesta sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavasta teosta taikka seksuaali-, väki-
valta- tai huumausainerikoksesta, joka maini-
taan ehdotetussa rikosrekisterilain 6 §:n 2 
momentissa. Menettely koskisi vain sitä hen-
kilöä, joka on tullut tehtävään valituksi. Py-
kälän mukaan työnantajan tulisi ennen työ-
sopimuksen solmimista tai henkilön nimittä-
mistä pyytää nähtäväksi työn- tai viranhaki-
jaa koskeva ote rikosrekisteristä. Ote olisi 
tämän jälkeen palautettava viipymättä työn-
hakijalle. Menettelyn laiminlyönti olisi työn-
antajan menettelyvirhe, joka ei sinänsä vai-
kuttaisi jo solmittuun työsuhteeseen tai vir-
kasuhteeseen. Otteen kelpoisuusajasta ehdo-
tetaan säädettäväksi 6 §:ssä sekä otteesta teh-
tävästä merkinnästä  ja otteen palauttamisesta 
henkilölle ehdotetaan säädettäväksi 7 §:ssä. 

Työnantajalla tarkoitettaisiin tässä laissa 
myös siviilipalveluslain 8 §:ssä tarkoitettua 
siviilipalveluskeskusta ja työvoimaviran-
omaista, joka tekee työharjoittelua, työelämä-
valmennusta ja työkokeilua koskevan sopi-
muksen. Siviilipalveluskeskus antaa palve-
lusvelvolliselle määräyksen siviilipalveluk-
seen ja määrää siviilipalveluslaitoksen, jossa 
henkilö suorittaa työpalvelun. Siviilipalvelus-
keskus määrää siviilipalvelusmiehen tai –lai-
toksen hakemuksesta myös siirrosta toiseen 
laitokseen työpalvelun aikana. Tarkoituksen-
mukaista olisi, että siviilipalveluskeskus ja 
työvoimaviranomainen rinnastettaisiin tässä 
laissa työnantajaan, joiden velvollisuutena on 
pyytää nähtäväksi ehdotuksen mukainen ote 
rikosrekisteristä. Siviilipalveluskeskuksen tu-
lisi pyytää palvelusvelvolliselta nähtäväksi 
ehdotuksen mukainen rikosrekisteriote ennen 
henkilön määräämistä sellaiseen siviilipalve-
luslaitokseen, joissa työskennellään ehdotuk-
sen 2 §:n tarkoittamissa tehtävissä. Vastaa-
vasti työvoimaviranomaisen olisi pyydettävä 
henkilöltä nähtäväksi ehdotuksen mukainen 
rikosrekisteriote ennen työharjoittelua, työ-
elämävalmennusta tai työkokeilua koskevan 
sopimuksen tekemistä, jos harjoittelu, val-
mennus tai kokeilu tapahtuisi ehdotuksen 
2 §:n tarkoittamissa tehtävissä. 

Ennen nimittämistä tapahtuva ansiovertailu 
tehtäisiin normaalia menettelyä noudattaen. 
Ansiovertailun perusteella ansioituneimmalta 
viranhakijalta tulisi pyytää nähtäväksi ehdo-
tuksen mukainen ote. Mikäli esitetyn otteen 

perusteella työnantaja arvioi yleisten nimit-
tämisperusteiden nojalla (kyky, taito ja koe-
teltu kansalaiskunto) hakijan soveltuvuudes-
sa virkaan olevan este, voidaan hakija jättää 
nimittämättä. Tällöin asianomaisen henkilön 
muistiossa voitaisiin esimerkiksi todeta ot-
teen esittämistä koskevan merkinnän lisäksi, 
että nimitysperusteet huomioon ottaen haki-
jaa ei esitetä nimitettäväksi. Tämän jälkeen 
pyydetään ansiovertailussa toiseksi parhaalta 
hakijalta ote nähtäväksi. Otteen sisällöstä ei 
esitetä ehdotuksen 7 §:ssä  annettavaksi oi-
keutta merkitä rikosrekisteritietoja henkilöä 
koskeviin asiakirjoihin. Oikeusrekisterikes-
kuksesta on mahdollisuus rikosrekisteriotteen 
tunnistetietojen avulla tarkistaa ehdotuksen 
mukaisen otteen antaminen henkilölle työn- 
tai viranhakua varten. 

Menettely koskisi vain uuteen tehtävään 
valittavaa henkilöä eikä alaikäisten kanssa 
ehdotetuin tavoin lain voimaantullessa jo 
työskenteleviä työntekijöitä. Rikosrekisteri-
ote tulisi kuitenkin vaatia samaan työnanta-
jaan jo työ- tai virkasuhteessa olevalta henki-
löltä silloin, kun henkilölle annetaan sellaisia 
uusia tehtäviä, joissa rekisteriote on ehdotuk-
sen mukaan vaadittava. Jo kertaalleen otteen 
toimittaneita saman työnantajan palvelukses-
sa toisiin tehtäviin siirtyviä henkilöitä menet-
tely ei koskisi. Virkamies olisi myös viran-
omaisen pyynnöstä velvollinen antamaan täl-
le nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos viran 
tehtäviä muutetaan 2 §:ssä tarkoitetuiksi tai 
hänelle muutoin osoitetaan siinä tarkoitettuja 
tehtäviä. 

Säännösehdotuksessa ei ole käsitelty erik-
seen tilannetta, jossa vasta tehtävien antami-
sen jälkeen ilmenee, että tehtävät ovatkin eh-
dotuksen 2 §:ssä tarkoitettuja. Tarkoitus on, 
että ehdotettu velvollisuus ulottuisi näihinkin 
tilanteisiin. 

Työnhakijan rikosrekisteriotteen merkintää 
ei sinänsä voitaisi pitää työhönoton esteenä. 
Hakijan soveltuvuus tehtävään jäisi olosuh-
teiden mukaan aina työnantajan harkintaan. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tarkem-
min noudatettavasta menettelystä valittaessa 
uusi viranhaltija kunnan tai kuntayhtymän 
palvelukseen. Ehdotettu menettely koskisi 1 
momentissa esitetyn mukaisesti sekä uuteen 
virkasuhteeseen ottamista että virkasuhteesta 
toiseen siirtämistä samoin kuin säännöksessä 
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tarkoitettujen virkatehtävien antamista viran-
haltijan nykyisessä virassa. Menettely koskisi 
sekä vakinaisia että väliaikaisia ja tilapäisiä 
viranhaltijoita. Taustojen tarkistamismenette-
ly merkitsee käytännössä sitä, että päätös 
henkilön siirtämisestä tai hänen tehtäviensä 
muuttamisesta voitaisiin tehdä vasta sen jäl-
keen, kun rikosrekisteriote on toimitettu näh-
täväksi. Viranhaltijan valinta voi olla joko 
vaali tai yksittäisen viranhaltijan toimivaltan-
sa puitteissa tekemä viranhaltijapäätös. 

Säännöksen tarkoituksena on, että rikosre-
kisteriote pyydetään ainoastaan virkasuhtee-
seen otettavalta tai siirrettävältä henkilöltä, 
valintaa tai päätöstä tehtäessä ote pyydetään  
ainoastaan siltä henkilöltä, joka tulisi valituk-
si. Ehdollinen valintapäätös joudutaan anta-
maan tiedoksi valitulle ja mahdollisille vara-
henkilöille uhalla, että jollei otetta toimiteta 
säädetyssä tai pyydetyssä määräajassa, valin-
ta raukeaa. Jos määräajassa toimitetusta ot-
teesta ilmenee sellaisia seikkoja, ettei valin-
nan vahvistava viranomainen katso voivansa 
vahvistaa valintaa, valinta on todettava rau-
enneeksi. Ehdollisen valinnan vahvistamatta 
jättämisessä virkasuhde lakkaa ilman irtisa-
nomista ja irtisanomisaikaa kunnallisen vi-
ranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun 
lain (484/ 1996) 10 §:n 1 momentin 5 kohdan 
mukaisesti. Ehdollisesti suoritettu valinta on 
erikseen vahvistettava tai todettava rauen-
neeksi. Menettelystä ja viranhoitomääräyk-
sen antamisesta on tarkempia määräyksiä 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuus-
kunnan 12 päivänä kesäkuuta 1996 hyväk-
symän virkasäännön mallin 10 §:ssä. 

Kun pyydetty rikosrekisteriote on toimitet-
tu nähtäväksi, tämä voidaan todeta esimer-
kiksi virantäyttöä koskevissa asiakirjoissa ja 
viranomaisen on huolehdittava otteen palaut-
tamisesta henkilölle takaisin viipymättä asian 
käsittelyn jälkeen. 

Pykälän 3 momentissa säädetään 2 mo-
menttia vastaavasti tarkemmin 1 momentin 
mukaisen menettelyn soveltamisesta nimitet-
täessä henkilö valtion virkamieslain mukai-
seen virkaan tai virkasuhteeseen. Virkaan 
nimittämisen yleisiä perusteita koskevan  pe-
rustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan ylei-
set nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Rikos-
rekisteriotteessa oleva merkintä ei siis mer-

kitsisi sinänsä estettä nimitykselle, vaan sen 
merkitys harkittaisiin säädettyjen nimityspe-
rusteiden mukaisesti��

Rikosrekisteriote ehdotetaan pyydettäväksi 
vasta sen jälkeen kun nimitysharkinta muilta 
osin on tehty. Rikosrekisteriote pyydettäisiin 
vain nimitysperusteiden valossa muutoin an-
sioituneimmalta henkilöltä. Näin saavutettai-
siin mahdollisimman suuri yksityisyyden 
suoja siten, ettei sellaisten virkaa hakeneiden 
tai siihen ilmoittautuneiden henkilöiden, joita 
ei ehdoteta nimitettäväksi, ole tarpeettomasti 
toimitettava rikosrekisteriotetta. Käytännössä 
nimitettäväksi ehdotettava henkilö saattaa pe-
rustellusta syystä vaihtua ennen nimitystä. 
Näissä tilanteissa rikosrekisteriote olisi pyy-
dettävä luonnollisesti siltä, joka vaihtoehtona 
ehdotetaan virkaan nimitettäväksi. 

Nimitettävän henkilön rikosrekisteritiedot 
ovat nimitysperusteiden arviointiin vaikutta-
va seikka, jonka nimittävän viranomaisen tu-
lee tietää ennen nimityspäätöksen tekemistä. 
Otteen esittämisestä tehtäisiin merkintä esi-
merkiksi nimitysmuistioon ja rikosrekiste-
riote palautetaan viipymättä henkilölle. 

Tarkastusmenettely koskisi vastaavasti 
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä 
ja annettaessa virkamiehelle muutoin ensim-
mäistä kertaa tässä tarkoitettuja tehtäviä. 

4 §. Yksityisten sosiaalipalvelujen tai yksi-
tyisen terveydenhuollon  palvelujen tuottajan 
rikosrekisteriote. Pykälän 1 momentissa eh-
dotetaan säädettäväksi lääninhallituksen vel-
vollisuudesta pyytää nähtäväksi ehdotuksessa 
tarkoitettu rikosrekisterilain 6 §:n 2 momen-
tin mukainen rikosrekisteriote. Ote tulee pyy-
tää ennen yksityisten sosiaalipalvelujen val-
vonnasta annetun lain 5 §:ssä tai yksityisestä 
terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tar-
koitetun toimiluvan myöntämistä, jos ympä-
rivuorokautisia  sosiaalipalveluja antavan yk-
sityisten sosiaalipalvelujen tuottajan tai yksi-
tyisen terveydenhuollon palvelun tuottajan 
toimialaan kuuluu palvelujen antaminen ala-
ikäiselle. Rikosrekisteriote tulisi pyytää näh-
täväksi muulta kuin työsopimussuhteiseen 
henkilökuntaan kuuluvalta henkilöltä, jolle�
kuuluu ehdotuksen 2 §:ssä tarkoitettuja teh-
täviä. Viranomaisen kautta tapahtuva rikos-
taustan selvittäminen kohdistuisi sellaiseen 
henkilöön, joka ei ole työsuhteessa palvelun 
tuottajaan. Menettely vastaisi näin työ- ja 
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virkasuhteisten osalta noudatettavaksi ehdo-
tettua. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 
annetun lain 5 §:n perusteella lääninhallitus 
toimii lupaviranomaisena silloin, kun sosiaa-
lipalvelujen tuottaja antaa ympärivuorokauti-
sia sosiaalipalveluja. Lääninhallitus toimii 
myös yksityistä terveydenhuoltoa koskevan 
lain mukaisena lupaviranomaisena. Rekiste-
riotteessa oleva merkintä ei merkitsisi auto-
maattisesti toimiluvan epäämistä tai muuta 
toiminnan estettä, vaan toiminnan asianmu-
kaisuus� harkinta jäisi aina lääninhallituksen 
harkintaan. Jos rikosrekisteriotteesta ilmenee, 
että henkilö on tuomittu sellaisesta sukupuo-
lisiveellisyyttä loukkaavasta teosta taikka 
seksuaali-, väkivalta- tai huumausainerikok-
sesta, joka mainitaan ehdotetussa rikosrekis-
terilain 6 §:n 2 momentissa, tulisi harkita, 
onko kysymyksessä sellainen epäkohta, ettei 
toimilupaa voida myöntää tai että lääninhalli-
tuksen tulisi ryhtyä edellä mainittujen yksi-
tyisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 
sääntelevien lakien mukaisiin erityisiin val-
vontatoimiin.�

Ehdotuksen mukaan työnantaja tai viran-
omainen voisivat tehdä rikosrekisteriotteen 
nähtäväksi esittäneen henkilön asiakirjoihin 
merkinnän otteen esittämisestä tarkastusvel-
vollisuuden täyttämisen osoittamiseksi. Ot-
teen sisällöstä ei esitetä ehdotuksen 7 §:ssä 
annettavaksi oikeutta merkitä rikosrekisteri-
tietoja henkilöä  koskeviin asiakirjoihin. 

Laki yksityisestä terveydenhuollosta ei 
koske itsenäisenä ammatinharjoittajana toi-
mivaa henkilöä. Itsenäisellä ammatinharjoit-
tajalla tarkoitetaan henkilöä, joka terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain no-
jalla harjoittaa itsenäisesti ammattiaan. En-
nen toiminnan aloittamista itsenäisen amma-
tinharjoittajan tulee kuitenkin tehdä tervey-
denhuollon oikeusturvakeskukselle ilmoitus 
ammatin harjoittamisesta itsenäisesti. Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskus ja läänin-
hallitus valvovat terveydenhuollon ammatti-
henkilöitä. Käytännössä tämä tapahtuu lähin-
nä kanteluiden perusteella. Itsenäisenä am-
matinharjoittajana toimii jonkin verran muun 
muassa lastenlääkäreitä ja –psykiatreja. Toi-
minta on pääsääntöisesti luonteeltaan vas-
taanottotoimintaa, jossa ollaan vain satunnai-
sesti kontaktissa lapseen. Tämän vuoksi vel-

vollisuus rikosrekisteriotteen toimittamiseen 
ei koskisi itsenäistä ammatinharjoittajaa. 

Mitä 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi lupaviranomaisen velvollisuudesta tie-
tyin edellytyksin pyytää nähtäväksi ehdotuk-
sen mukainen ote rikosrekisteristä, koskisi 
vastaavasti 2 momentin mukaan myös kun-
taa. Kunnan tulisi vastaanotettuaan yksityis-
ten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun 
lain 6 §:n tai lasten päivähoidosta annetun 
lain 28 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituk-
sen pyytää henkilöltä viipymättä nähtäväksi 
ote rikosrekisteristä. 

Pykälän 3 momentin mukaan 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettu ote olisi pyydettävä näh-
täväksi myös ennen kuin muu kuin lupa-
hakemuksessa tai ilmoituksessa määritelty 
henkilö otetaan 2 §:ssä tarkoitettuihin tehtä-
viin. Säännös koskee tilanteita, joissa uusi 
henkilö, joka ei ole työsuhteessa palvelun 
tuottajaan, otetaan tai hänelle ensi kertaa 
toiminnan kestäessä annetaan näitä tehtäviä. 
Palvelun tuottaja olisi ehdotuksen mukaan 
velvollinen ilmoittamaan asiasta asianomai-
selle lääninhallitukselle tai kunnalle. Pal-
velun tuottajan ilmoitusvelvollisuus kuuluisi 
palveluja tuottavalle yksityiselle henkilölle 
tai palvelujen tuottajan lainmukaiselle edus-
tajalle palvelun tuottajan ollessa yhteisö. Täl-
lä mahdollistettaisiin se, että lääninhallitus tai 
kunta selvittävät rikostaustan tilanteessa, jos-
sa ilmoituksessa tai lupahakemuksessa 
määritelty henkilö vaihtuu tai uusi henkilö 
otetaan 2 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. 
Työsuhteisten henkilöiden rikostaustan 
selvittämisvelvollinen olisi palvelun tuottaja 
työnantajana ehdotuksen 3 §:n perusteella. 

5 §. Perhehoitajan rikosrekisteriote. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi kunnan tai 
kuntayhtymän velvollisuudesta pyytää ala-
ikäiselle annettavan perhehoidon toimeksian-
tosopimusta valmistellessaan perhehoitajaksi 
aikovalta henkilöltä rikosrekisteriote, johon 
on merkitty, onko henkilö tuomittu sellaises-
ta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta 
taikka seksuaali-, väkivalta- tai huumausai-
nerikoksesta, joka mainitaan ehdotetussa ri-
kosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa. Rikos-
rekisteriote tulisi pyytää aina valmisteltaessa 
toimeksiantosopimusta alaikäiselle annetta-
vasta perhehoidosta huolimatta siitä, että ky-
seinen kunta olisi aiemminkin sijoittanut ala-
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ikäisen kyseisen henkilön hoidettavaksi. Re-
kisteriotteessa oleva merkintä ei merkitsisi 
sitä, että toimeksiantosopimusta ei kyseisen 
henkilön kanssa voitaisi solmia, vaan asia 
jäisi kuten nykyisinkin, viimekädessä aina 
kunnan tai kuntayhtymän harkintaan. 

6 §. Rikosrekisteriotteen kelpoisuusaika. 
Pykälässä säädettäisiin esitettäväksi vaaditta-
van rikosrekisteriotteen kelpoisuusajasta. Ri-
kosrekisteriote ei saisi olla kuutta kuukautta 
vanhempi. Työnantaja tai viranomainen voi-
sivat siten hyväksyä enintään kuusi kuukaut-
ta vanhan otteen. Kun henkilö hakeutuu työ-
hön ensimmäistä kertaa tai palaa työmarkki-
noille pitkän tauon jälkeen, hän joutuu hank-
kimaan otteen nimenomaan tätä tehtävää var-
ten. Jos taas on kyseessä usein toistuvissa ly-
hytaikaisissa työsuhteissa toimiva henkilö, 
hän voisi käyttää jo aiemmin esittämäänsä 
otetta, kunhan se ei ole kuutta kuukautta 
vanhempi. 

7 §. Merkintä rikosrekisteriotteen esittämi-
sestä ja otteen palauttaminen. Pykälässä  
säädettäisiin merkinnästä rikosrekisteriotteen 
esittämisestä ja otteen palauttamisesta. Ehdo-
tuksen mukaan työnantaja tai viranomainen 
voisivat tehdä rikosrekisteriotteen nähtäväksi 
esittäneen henkilön asiakirjoihin merkinnän 
otteen esittämisestä tarkastusvelvollisuuden 
täyttämisen osoittamiseksi. Esitetty rikosre-
kisteriote yksilöitäisiin otteen tunnistetiedoil-
la, jotka voitaisiin merkitä henkilön asiakir-
joihin. Tunnistetiedoilla tarkoitetaan lähinnä 
henkilön täydellistä nimeä ja päiväystä. Eh-
dotuksella ei anneta oikeutta merkitä rikosre-
kisteriotteen sisältöä asiakirjoihin. Tällä me-
nettelyllä turvattaisiin työnhakijoiden oikeus 
yksityisyyteen. Henkilötietolain 11 §:n mu-
kaan arkaluonteisena tietona pidetään henki-
lötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu ku-
vaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai 
muuta rikoksen seuraamusta. Ehdotuksella ei 
annettaisi työnantajalle oikeutta käsitellä ar-
kaluonteisia henkilötietoja. Henkilötietolain 
3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan henkilö-
tietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötieto-
jen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, 
käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttä-
mistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamis-
ta, poistamista, tuhoamista sekä muita henki-
lötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Käy-
tännössä esimerkiksi rikosrekisteriotteen ko-

pioiminen ja liittäminen asianomaista henki-
löä koskeviin asiakirjoihin on henkilötieto-
lain tarkoittamaa henkilötietojen käsittele-
mistä, mikä ei ehdotetun lain perusteella tuli-
si sallituksi. Nähtäväksi pyydetty ote olisi 
viipymättä palautettava henkilölle. 

8 §. Vaitiolovelvollisuus. Ehdotuksen 
8 §:ssä esitetään säädettäväksi vaitiolovelvol-
lisuudesta. Ehdotetun rikostaustan tarkastus-
menettelyn piiriin kuuluvien henkilöiden yk-
sityisyyden suojan kannalta on olennaisen 
tärkeää, etteivät heitä koskevat arkaluonteiset 
tiedot leviä. Ehdotuksen mukaan ehdotetun 
lain mukaisia rikosrekisteriotteita käsittelevät 
henkilöt eivät saa ilmaista otteesta ilmeneviä 
tietoja sivullisille. Vaitiolovelvollisuus jat-
kuisi myös työ- tai virkasuhteen päätyttyä. 
Tämän vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta 
voitaisiin rangaista ehdotuksen 9 §:n mukai-
sesti. 

9 §. Rangaistussäännökset. Rangaistus-
säännöksiä koskevan pykälän 1 momentissa 
olisivat säännökset rikostaustan selvittämis-
rikkomuksesta. Momentissa tarkoitettujen 
velvollisuuksien rikkomiseen voisivat syyl-
listyä työnantaja tai tämän edustaja taikka 
muu ehdotetussa laissa tarkoitettu rikosrekis-
teriotteen nähtäväksi pyytämiseen velvolli-
nen sekä palvelujen tuottaja. Työnantajaan 
rinnastettavat tahot, jotka ovat velvolliset 
pyytämään rikosrekisteriotteen nähtäväksi, 
on määritelty ehdotuksen 3 §:n 1 momentis-
sa. Muita rikosrekisteriotteen nähtäväksi 
pyytämiseen velvollisia olisivat ehdotuksen 
mukaisesti kunta, kuntayhtymä ja lääninhalli-
tus, kun ne toimivat lupaviranomaisena, otta-
vat vastaan lain mukaisia ilmoituksia tai te-
kevät toimeksiantosopimusta perhehoidosta. 

Momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien 
rikkominen olisi rangaistavaa paitsi tahalli-
sena myös törkeästä huolimattomuudesta. 
Kun on kyse lapsen turvallisuudesta, on syy-
tä säätää myös vakavammat huolellisuusvel-
vollisuuden rikkomiset rangaistavaksi. Ri-
koksentekijöinä kysymykseen tulisivat 
useimmiten työnantaja tai tämän edustaja. 
Tällöin työnantajan tai tämän edustajan vas-
tuu määräytyisi  rikoslain  47 luvun 7 §:ssä 
säädettyjen perusteiden mukaan. Mainitun 
rikoslain säännöksen mukaan työnantajan tai 
tämän edustajan menettelystä tuomitaan ran-
gaistukseen se, jonka velvollisuuksien vas-
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tainen teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioita-
essa on otettava huomioon asianomaisen 
asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksi-
ensa laatu ja laajuus sekä muutenkin hänen 
osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jat-
kumiseen. 

Ehdotuksen mukaan olisi rangaistava sitä, 
joka rikkoo 3, 4 tai 5 §:n mukaista velvoitetta 
pyytää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, 
rikkoo 4 §:n 3 momentissa säädetyn velvolli-
suuden ilmoittaa lääninhallitukselle tai kun-
nalle muun kuin lupahakemuksessa tai ilmoi-
tuksessa määritellyn henkilön ottamisesta 
lain tarkoittamiin tehtäviin tai rikkoo 7 §:ssä 
säädetyn velvollisuuden palauttaa rikosrekis-
teriote henkilölle viipymättä. Ehdotetusta ri-
kostaustan selvittämisrikkomuksesta rangais-
tus olisi sakkoa. 

Tätä rangaistussäännöstä olisi ehdotuksen 
mukaan sovellettava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Eh-
dotettu rangaistussäännös tulisikin käytän-
nössä melko harvoin sovellettavaksi virka-
miehiin, joihin sovellettaisiin ensisijaisesti 
ankarampia rikoslain 40 luvun säännöksiä 
virkarikoksista. Lisäksi virkamiesten rikosoi-
keudellinen vastuu voi tulla kyseeseen virka-
rikoksia koskevan rikoslain 40 luvun 11 §:n 
säännösten perusteella jo törkeätä lievem-
mänkin tuottamuksen perusteella. Toisaalta 
taas rikoslain 40 luvun 10 ja 11 §:n virkavel-
vollisuuksien rikkomista koskevien säännös-
ten soveltaminen ei tule kysymykseen, mikäli 
teko kokonaisuutena arvostellen on vähäinen. 
Käytännössä tällöin voisivat tulla sovelletta-
vaksi ehdotetun lain mukaiset rangaistus-
säännökset. Hallituksen esitykseen eduskun-
nalle HE 77/2001 vp sisältyvässä ehdotuk-
sessa rikoslain muuttamisesta ehdotetaan 
muutettavaksi rikoslain 40 luvun virkarikok-
sia koskevia säännöksiä siten, että julkisyh-
teisöön työsuhteessa olevan henkilön rikos-
oikeudellinen vastuu olisi yhteneväinen vir-
kamiehen rikosoikeudellisen vastuun kanssa, 
kun työntekijä käyttää julkista valtaa. Tällöin 
esimerkiksi lupa- ja valvontaviranomaisessa 
päätöstä valmistelevan  työsuhteisen henki-
lön menettelyyn tulisivatkin yleensä sovellet-
tavaksi nyt ehdotetun lain rangaistussäännök-
sen sijasta mainitussa hallituksen esityksessä 
muutettaviksi ehdotetut rikoslain 40 luvun 

virkavelvollisuuksien rikkomista koskevat 
säännökset. 

Pykälän 2 momentti olisi informatiivinen 
säännös siitä, että lain 8 §:ssä ehdotettu vaiti-
olovelvollisuuden rikkominen tulisi rangais-
tavaksi rikoslain säännösten mukaan. Vai-
tiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomittai-
siin rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §:n mukaan, 
jollei teko ole rangaistavaa rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

10 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
maan voimaan mahdollisimman pian sen jäl-
keen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 
Lain mukaista menettelyä noudatetaan otet-
taessa henkilö palvelussuhteeseen, tehtäessä 
työharjoittelua, työelämävalmennusta tai 
työkokeilua koskeva sopimus, määrätessä 
palvelusvelvollinen palveluspaikkaan, tehtä-
essä toimeksiantosopimus perhehoidon an-
tamisesta tai päätettäessä toimiluvan myön-
tämisestä sekä vastaanotettaessa ilmoitus 
toiminnan aloittamisesta lain voimaantulon 
jälkeen. Menettely ei tulisi sovellettavaksi 
ennen lain voimaantuloa aloitettuihin rekry-
tointeihin tai vireillä oleviin asioihin viran-
omaisessa. 
 
1.2. Rikosrekisterilaki 

6 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tar-
kistettavaksi niin, että rikosrekisteriotteen 
pyytäjälle kuuluvasta velvollisuudesta ilmoit-
taa otteen käyttötarkoitus säädettäisiin pykä-
lään lisättäväksi ehdotetussa 3 momentissa. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siir-
tyy 4 momentiksi. Uuden 2 momentin nojalla 
yksityinen henkilö voisi saada maksutta itse-
ään koskevia tietoja rikosrekisteristä ryhtyäk-
seen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti ja 
olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten 
parissa ja jossa ote on lasten kanssa työsken-
televien rikostaustan selvittämisestä ehdote-
tun lain (   /  ) mukaan toimitettava työnanta-
jalle tai viranomaiselle. 

Otteeseen merkittäisiin tiedot päätöksestä, 
jolla henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 
18 tai 19 §:ssä tarkoitetusta sukupuolisiveel-
lisyyttä loukkaavasta teosta, 20 luvussa tar-
koitetusta seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 §:n 
nojalla taposta, 2 §:n nojalla murhasta, 3 §:n 
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nojalla surmasta tai 6 §:n nojalla törkeästä 
pahoinpitelystä, 31 luvun 2 §:n nojalla törke-
ästä ryöstöstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista 
huumausainerikoksista. Ehdotuksen syitä ja 
rikosnimikkeiden rajausta on käsitelty yleis-
perusteluissa. Kun rikosrekisteristä annetaan 
ote, otteesta käyvät aina ilmi tuomitun ran-
gaistuksen lisäksi tiedot vapausrangaistuksen 
kärsimisestä samoin kuin tieto mahdollisesta 
armahduksesta. Nämä tiedot ovatkin olennai-
sia työntekijän valintapäätöstä tehtäessä. 

Jos henkilö on tuomittu useasta teosta yh-
teiseen rangaistukseen, otteesta näkyisivät 
tiedot kaikista syyksi luetuista rikoksista ja 
niistä tuomittu yhteinen rangaistus. Työnan-
tajan tehtävä olisi näiden tietojen valossa 
harkita sitä, minkälaisen merkityksen hän an-
taa otteesta ilmi käyvälle rikokselle. Sitä, että 
otteeseen merkitään tiedot koko päätöksestä, 
voidaan pitää sekä työnantajan että työnhaki-
jan edun mukaisena, koska otteesta on tällöin 
pääteltävissä sen rikoksen suhteellinen pai-
noarvo, joka on lasten kanssa työskentelyn 
kannalta erityisen merkityksellinen. Pelkän 
rikosnimikkeen ilmaiseminen ei kerro teon 
vakavuudesta mitään, mutta jos siihen lisä-
tään tieto rangaistuksesta, tieto johtaa har-
haan silloin, kun kysymys on yhteisestä ran-
gaistuksesta. Jos esimerkiksi yhden vuoden 
yhteinen vankeusrangaistus on tuomittu sek-
suaalisesta hyväksikäytöstä ja lievästä petok-
sesta, ote kertoo, että ensin mainittu, työsuh-
teen kannalta keskeinen rikos on ollut vaka-
va. Jos taas yhden vuoden yhteinen rangais-
tus on tuomittu esimerkiksi törkeästä varkau-
desta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta 
teosta, ote osoittaa jälkimmäisen rikoksen ol-
leen varsin lievä. 

Pykälässä on rikosnimikkeittäin ja lainkoh-
dittain lueteltu ne rikokset, joita koskevat 
päätökset merkittäisiin rikosrekisteriottee-
seen. Rikoslain muutosten huomioon ottami-
seksi otteeseen tulisi merkitä myös tiedot 
päätöksestä, jolla henkilö on aikaisemmin 
voimassa olleen lain nojalla tuomittu vastaa-
vasta teosta. Oikeusrekisterikeskuksen tehtä-
vänä olisi siten huolehtia siitä, että myös ai-
kaisemman lain nojalla tuomitut vastaavat 
teot merkittäisiin otteeseen. Rikoslaki on 
muuttunut niin, että 17 luvun 18 §:ssä  tar-
koitettu sukupuolisiveellisyyttä koskeva ri-
kos (sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan ku-

van levittäminen) on aikaisemmin ollut ran-
gaistava epäsiveellisten julkaisujen levittämi-
sen ehkäisemisestä annetun lain (23/1927) 
nojalla ja 19 § on uusi säännös. Aikaisemmat 
rikoslain 20 luvun säännökset ovat muuten 
voimassa olevia asiallisesti vastaavia, mutta 
osaa tunnusmerkistöistä ei enää ole 20 luvus-
sa eikä niitä siten merkittäisi otteeseen. Näitä 
ovat 20 luvun 7 §:ssä ollut sukurutsa (sitä 
osittain vastaavat säännökset ovat 17 luvun 
22 §:ssä) ja 20 luvun 9 §:n 1 momentissa tar-
koitettu sukupuolisiveellisyyden julkinen 
loukkaaminen (nykyisin 17 luvun 21 §). En-
tisen 20 luvun 9 §:n 2 momentin mukainen 
teko ei puolestaan ole enää rangaistava lain-
kaan. Rikoslain 21 luvun 1 §:n tarkoittama 
tappo, 2 §:n murha ja 6 §:n törkeä pahoinpi-
tely vastaavat rikosnimikkeeltään ja sijainnil-
taan aikaisempia säännöksiä. Sen sijaan 21 
luvun 3 §:n tarkoittama surma on uusi rikos-
nimike, jota asiallisesti vastaavat aikaisem-
man lain tarkoittamat erittäin lieventävien 
asianhaarojen vallitessa tehty tappo ja 3 §:ssä 
ollut pyynnöstä surmaaminen. Rikoslain 31 
luvun 2 §:n tarkoittama törkeä ryöstö on ollut 
samanniminen ja samassa lainkohdassa en-
nen rikoslain muuttamisesta annettua lakia 
769/1990. Rikoslain 50 luvussa olevat huu-
mausainerikokset olivat ennen rikoslain 
muuttamisesta annettua lakia 1304/1993 
huumausainelain (41/1972) 2—6 §:ssä. 

Jos rikosrekisteriin ei ole merkitty edellä 
mainittuja tietoja henkilöstä, oikeusrekisteri-
keskus antaisi todistuksen, jossa todettaisiin, 
ettei rikosrekisteriin ole merkitty henkilöstä 
sellaisia tietoja sellaisesta päätöksestä, jota 
6 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. Jos henki-
löstä on merkitty tieto rikosrekisteriin muusta 
kuin 6 §:n 2 momentissa mainitusta rikokses-
ta, sellainen tieto ei siis kävisi ilmi henkilölle 
annettavasta rikosrekisteriotteesta. 

Otteen hankkiminen olisi palvelussuhtee-
seen otettavan henkilön, siviilipalvelusvel-
vollisen, työvoimapoliittiseen toimenpitee-
seen osallistuvan henkilön, perhehoitajan 
taikka palvelun tuottajan tehtävä. Ote tilataan 
oikeusrekisterikeskukselta samaa menettelyä 
noudattaen kuin muukin ote, joka rekisteristä 
voidaan yksityishenkilölle luovuttaa. Otteen 
tilaaminen tapahtuu allekirjoitetulla kirjalli-
sella pyynnöllä, jossa ilmoitetaan otteen 
käyttötarkoitus. Oikeusrekisterikeskus lähet-
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tää otteen henkilölle postitse. Ote olisi ehdo-
tuksen mukaan maksuton. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti. Sen mukaan 1 ja 2 momenteissa 
tarkoitettua tietoa pyydettäessä olisi ilmoitet-
tava tarkoitus, johon sitä tarvitaan. Käyttö-
tarkoitus on nykyisinkin ilmoitettava pyydet-
täessä ote 1 momentin nojalla esimerkiksi 
työlupaa varten. Vastaava ilmoitusvelvolli-
suus koskisi uuden 3 momentin mukaan 
myös pyyntöä, jonka henkilö esittää 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetun otteen saamiseksi. 
Rikosrekisterin pitäjän on rikosrekisterilain 
7 §:n 2 momentin mukaisesti merkittävä ot-
teeseen, mitä tarkoitusta varten se on annettu. 

7 §. Pykälään sisältyvät säännökset osaot-
teen antamisesta rikosrekisteristä. Pykälän 1 
momentin mukaan rikosrekisterin otteeseen 
voidaan merkitä vain osa rekisteriin tallete-
tuista 2 §:ssä tarkoitetuista tiedoista siten 
kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 
Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että 
rikosrekisteristä on mahdollista antaa myös 
ehdotetussa 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
ote. 
 
2.  Voimaantulo 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
 
3.  Sää tämisjärjes tys  

Henkilötietolainsäädäntöä koskevia ehdo-
tuksia käsitellessään perustuslakivaliokunta 
on todennut, että henkilötietojen suojaa kos-
kevan perusoikeussäännöksen kannalta tär-
keitä sääntelykohteita ovat ainakin rekiste-
röinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötieto-
jen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset 
mukaan lueteltuna tietojen luotettavuus ja 
tietojen säilytysaika henkilörekisterissä sa-
moin kuin näiden seikkojen sääntelemisen 
kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla 
(PeVL 14 ja 25/1998 vp). Rikostaustan tar-
kistamismenettelyn tavoitteena on suojella 
alaikäisten henkilökohtaista koskematto-
muutta ja edistää heidän henkilökohtaista 
turvallisuuttaan. Tämä toteutettaisiin niin, et-
tä työnhakijan yksityisyyden suojaan puutu-
taan vain sen verran kuin tavoitteen kannalta 

on välttämätöntä. 
Lakiehdotuksissa on edellä esitetyn mukai-

sesti otettu huomioon perustuslain 10 §:n 
vaatimukset henkilön yksityiselämän sekä 
henkilötietojen suojasta sekä henkilötietolain 
ja yksityisyyden suojasta työelämässä anne-
tun lain henkilötietojen käsittelyä koskevat 
säännökset. Ehdotetulla menettelyllä rajoitet-
taisiin perustuslain 10 §:ssä turvattua oikeut-
ta yksityiselämän suojaan sekä 18 §:ssä tur-
vattua oikeutta hankkia toimeentulonsa valit-
semallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 
Esityksessä on lähdetty siitä, että alaikäisten 
oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuu-
teen ja turvallisuuteen voidaan pitää sellaise-
na perusteltuna syynä, jolla voidaan rajoittaa 
perustuslain 10 ja 18 §:n turvaamia oikeuk-
sia. 

Perustuslain 10 §:n 1 momentissa sääde-
tään, että jokaisen yksityiselämä, kunnia ja 
kotirauha on turvattu. Yksityisyyden suojaan 
liittyy myös säännös siitä, että henkilötieto-
jen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Yk-
sityiselämään kuuluu mm. yksilön oikeus va-
paasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ih-
misiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätä it-
sestään. Ehdotetulla menettelyllä kavennet-
taisiin menettelyn piiriin tulevien henkilöiden 
perustuslain turvaamaa oikeutta yksityisyy-
teen nimenomaan määrätä itseä koskevista 
henkilötiedoista, jotka liittyvät henkilön ri-
kolliseen tekoon ja sitä koskevaan rangais-
tukseen.  

Ehdotuksella annettaisiin työnantajalle tai 
viranomaiselle oikeus saada nähtäväksi ri-
kosrekisteriote. Rikostaustan tarkistaminen 
koskisi ainoastaan tehtävään tai virkaan valit-
tavaa henkilöä eikä kaikkia tehtävää tai vir-
kaa hakeneita. Sen sijaan ehdotuksessa ei esi-
tetä annettavaksi työnantajalle tai muulle ot-
teen nähtäväksi pyytämiseen velvolliselle oi-
keutta kerätä ja tallettaa henkilön arkaluon-
teisia tietoja. Täten perusoikeuden rajoittami-
sessa on huomioitu rajoituksen edellytyksenä 
oleva suhteellisuusvaatimus.  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa 
lain mukaan työllä, ammatilla tai elinkeinol-
la. Säännös koskee myös oikeutta päästä jul-
kiseen virkaan. Oikeus valita vapaasti työnsä 
liittyy perustuslaissa säädettyyn yhdenvertai-
suuteen ja syrjintäkieltoon. Siten toista palve-
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lukseen otettaessa on noudatettava tasapuoli-
sen kohtelun vaatimusta. Ehdotuksella ei 
myöskään puututa kunnan oikeuteen määrätä 
viranhaltijan tehtävistä, virkasuhteeseen ot-
tamisesta ja virantoimitusvelvollisuudesta. 
Oikeutta hankkia toimeentulonsa työllä luon-
nollisesti rajoittavat eräät tosiasialliset seikat 
kuten tarjolla olevat työpaikat, työssä vaadit-
tava koulutus, kokemus ja ammattitaito sekä 
julkisten virkojen kelpoisuusvaatimukset. 
Tosiasiallisten rajoitusten lisäksi on myös 
voimassa runsaasti oikeudellisia rajoituksia 
oikeuden käyttämiselle. Esimerkiksi elinkei-
non harjoittamisen luvanvaraisuus rajoittaa 
käytännössä elinkeinon harjoittamisen oike-

utta. Perustuslain ilmaus ”lain mukaan” viit-
taakin nimenomaisesti mahdollisuuteen ra-
joittaa säännöksessä turvattua oikeutta lailla. 

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotetut 
lait eivät loukkaa perustuslaissa säädettyjä 
perusoikeuksia ja ne voidaan käsitellä taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Asian pe-
riaatteellisen merkityksen vuoksi hallitus pi-
tää kuitenkin suotavana, että asiasta pyyde-
tään perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 



 HE 3/2002 vp  
  
   

 

47

Lakiehdotukset 
 

 

1. 

Laki 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

 
Tämän lain tarkoituksena on suojella ala-

ikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta 
ja edistää heidän henkilökohtaista turvalli-
suuttaan. Laissa säädetään menettelystä, jolla 
alaikäisten kanssa työskentelemään valittavi-
en henkilöiden rikostaustaa selvitetään. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan työ- ja virkasuhtees-
sa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoi-
sesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan 
läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, 
opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka 
muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuo-
rovaikutuksessa alaikäisen kanssa. 

Lakia sovelletaan 1 momentissa säädetyin 
edellytyksin myös: 

1) siviilipalveluslain (1723/1991) 1 §:ssä 
tarkoitetun siviilipalvelusvelvollisen työpal-
veluun; 

2) työllisyyslaissa (275/1987) tarkoitetun 
työelämävalmennuksessa olevan henkilön 
työhön työpaikalla; 

3) työmarkkinatuesta annetussa laissa 
(1542/1993) tarkoitetun työharjoittelijan ja 
työelämävalmennuksessa olevan henkilön 
työhön työpaikalla; 

4) työvoimapalvelulaissa (1005/1993) tar-
koitetun henkilön työhön työkokeilussa työ-
paikalla; 

5) perhehoitajalain (312/1992) 1 §:ssä tar-
koitetun perhehoitajan antamaan perhehoi-
toon; 

6) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnas-
ta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettuun 
palvelun tuottajaan; ja 

7) yksityisestä terveydenhuollosta annetus-
sa laissa (152/1990) tarkoitettuun palvelun 
tuottajaan. 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta 1 ja 2 
momentissa tarkoitettuihin tehtäviin, jotka 
yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enin-
tään kolme kuukautta. Lisäksi siviilipalve-
luskeskus ei voi määrätä henkilöä tämän lain 
mukaisiin tehtäviin eikä työvoimaviranomai-
nen voi tehdä työkokeilua, työelämävalmen-
nusta tai työharjoittelua koskevaa sopimusta 
tässä laissa tarkoitetuista tehtävistä, jos hen-
kilö ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtäviä. 
 

3 § 

Työnantajan velvollisuus pyytää rikosrekiste-
riote nähtäväksi 

Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtä-
väksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, 
kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään 
sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon 
kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka 
annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi ker-
ran. Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa 
myös siviilipalveluslain 8 §:ssä tarkoitettua 
siviilipalveluskeskusta sekä työvoimaviran-
omaista, joka tekee työharjoittelua, työelä-
mävalmennusta ja työkokeilua koskevan so-
pimuksen. 
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Jollei kunnan tai kuntayhtymän virkaa täy-
tettäessä ole käytettävissä rikosrekisteriotetta, 
valinta on suoritettava ehdollisena ja valin-
nan vahvistaminen on ratkaistava vasta sitten 
kun ote on esitetty. Virkaan ehdollisesti vali-
tun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote 
viimeistään 30 päivän tai viran täyttävän vi-
ranomaisen erityisestä syystä myöntämän pi-
demmän määräajan kuluessa valitsemispää-
töksen tiedoksisaannista lukien uhalla, että 
valinta muutoin itsestään raukeaa. Valinnan 
vahvistamisesta tai sen raukeamisesta päättää 
ehdollisen valinnan suorittanut viranomainen 
tai vahvistamisesta asianomainen alempi täy-
täntöönpaneva viranomainen. 

Valtion virkamieslain (750/1994) mukai-
seen virkaan tai virkasuhteeseen nimittämi-
sen edellytyksenä on edellä 2 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa, että henkilö on pyynnöstä 
toimittanut viranomaiselle nähtäväksi otteen 
rikosrekisteristä. 
 
 

4 §  

Yksityisten sosiaalipalvelujen tai yksityisten 
terveydenhuollon palvelujen tuottajan rikos-

rekisteriote  

Jos yksityisten sosiaalipalvelujen tai yksi-
tyisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimialaan kuuluu palvelujen antaminen ala-
ikäiselle, tulee lääninhallituksen ennen luvan 
myöntämistä pyytää muuhun kuin työsopi-
mussuhteiseen henkilökuntaan kuuluvalta 
henkilöltä, jolle kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja 
tehtäviä,  nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
kuntaa, jonka tulee vastaanotettuaan yksityis-
ten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun 
lain 6  §:n tai lasten päivähoidosta annetun 
lain (36/1973) 28 §:n 1 momentin mukaisen 
ilmoituksen, pyytää henkilöltä viipymättä 
nähtäväksi ote rikosrekisteristä. 

Tässä pykälässä tarkoitettu ote on pyydet-
tävä nähtäväksi myös ennen kuin muu kuin 
lupahakemuksessa tai ilmoituksessa määritel-
ty henkilö otetaan 2 §:ssä tarkoitettuihin teh-
täviin. Palvelun tuottajan on ilmoitettava asi-
asta asianomaiselle lääninhallitukselle tai 
kunnalle. 

5 § 

Perhehoitajan rikosrekisteriote 

Jos perhehoitajalain 1 §:ssä tarkoitettu toi-
meksiantosopimus koskee perhehoidon an-
tamista alaikäiselle,  tulee kunnan tai kun-
tayhtymän ennen toimeksiantosopimuksen 
tekemistä pyytää henkilöltä nähtäväksi rikos-
rekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
ote rikosrekisteristä. 
 
 

6 § 

Rikosrekisteriotteen kelpoisuusaika  

Rikostaustan selvittämiseksi tämän lain no-
jalla pyydetty rikosrekisteriote ei saa olla 
kuutta kuukautta vanhempi. 

 
 

7 §  

Merkintä rikosrekisteriotteen esittämisestä  
ja otteen palauttaminen 

Rekisteriotteen nähtäväksi esittäneen hen-
kilön henkilötietoihin voidaan tehdä merkintä 
rikosrekisteriotteen esittämisestä sekä otteen 
tunnistetiedot. Rikosrekisteriote on palautet-
tava otteen esittäneelle henkilölle viipymättä. 

 
 

8 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Rikosrekisteriotteita käsittelevät henkilöt 
eivät saa ilmaista otteesta ilmeneviä tietoja 
sivulliselle. 
 

9 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta  

1) rikkoo 3, 4 tai 5 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden pyytää nähtäväksi rikosrekisterilain 
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikos-
rekisteristä, 
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2) rikkoo 4 §:n 3 momentissa säädetyn vel-
vollisuuden ilmoittaa lääninhallitukselle tai 
kunnalle muun kuin lupahakemuksessa tai 
ilmoituksessa määritellyn henkilön ottami-
sesta lain tarkoittamiin tehtäviin tai 

3) rikkoo 7 §:ssä säädetyn velvollisuuden 
palauttaa rikosrekisteriote otteen esittäneelle 
henkilölle, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, rikostaus-
tan selvittämisrikkomuksesta sakkoon. Työn-
antajan tai tämän edustajan vastuu määräytyy 
rikoslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädet-
tyjen perusteiden mukaan. 

Rangaistus 8 §:ssä säädetyn vaitiolovelvol-
lisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 
luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole ran-
gaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai 
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta. 
 

10 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 200 . 

————— 
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2. 

Laki 

rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 1 momentti 

ja 7 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1093/1999, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin 

nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 

6 § 
Yksityinen henkilö saa itseään koskevan 

otteen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, 
oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa 
syytä varten. 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 
yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sel-
laiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti 
ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäis-
ten parissa ja jossa ote on lasten kanssa työs-
kentelevien rikostaustan selvittämisestä 
annetun lain (  /  ) mukaan toimitettava 
työnantajalle tai viranomaiselle. Otteeseen 
merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö on 
tuomittu rikoslain 17 luvun 18 tai 19 §:ssä 
tarkoitetusta sukupuolisiveellisyyttä loukkaa-
vasta teosta, 20 luvussa tarkoitetusta seksuaa-
lirikoksesta, 21 luvun 1 §:n nojalla taposta, 
2 §:n nojalla murhasta, 3 §:n nojalla surmasta 
tai 6 §:n nojalla törkeästä pahoinpitelystä, 31 
luvun 2 §:n nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 

50 luvussa tarkoitetuista huumausainerikok-
sista. Otteeseen merkitään myös tiedot pää-
töksestä, jolla henkilö on aikaisemmin voi-
massa olleen lain nojalla tuomittu vastaavas-
ta rikoksesta. Ote on maksuton.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tietoa 
pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon 
sitä tarvitaan. Ote, jota tarkoitetaan 2 mo-
mentissa, toimitetaan vain henkilölle, jota ote 
koskee. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
Sen lisäksi mitä 6 §:n 2 momentissa sääde-

tään rikosrekisterin otteeseen voidaan merki-
tä vain osa rekisteriin talletetuista 2 §:ssä tar-
koitetuista tiedoista siten kuin siitä valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä         

kuuta 200 . 
————— 

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Työministeri Tarja Filatov 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

2. 

Laki 

rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 1 momentti 

ja 7 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1093/1999, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin 

nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 
Yksityinen henkilö saa itseään koskevan 

otteen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, 
oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa 
syytä varten. Tietoa pyydettäessä on ilmoi-
tettava tarkoitus, johon sitä tarvitaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 § 
Yksityinen henkilö saa itseään koskevan 

otteen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, 
oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa 
syytä varten. 

 
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 

yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sel-
laiseen tehtävään, johon pysyväisluontoi-
sesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä 
alaikäisten parissa ja jossa ote on lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-
tämisestä annetun lain (  /  ) mukaan toimi-
tettava työnantajalle tai viranomaiselle. Ot-
teeseen merkitään tiedot päätöksestä, jolla 
henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 18 
tai 19 §:ssä tarkoitetusta sukupuolisiveelli-
syyttä loukkaavasta teosta, 20 luvussa tar-
koitetusta seksuaalirikoksesta, 21 luvun 
1 §:n nojalla taposta, 2 §:n nojalla murhas-
ta, 3 §:n nojalla surmasta tai 6 §:n nojalla 
törkeästä pahoinpitelystä, 31 luvun 2 §:n 
nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 50 luvus-
sa tarkoitetuista huumausainerikoksista. 
Otteeseen merkitään myös tiedot päätökses-
tä, jolla henkilö on aikaisemmin voimassa 
olleen lain nojalla tuomittu vastaavasta ri-
koksesta. Ote on maksuton.  
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tie-
toa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, 
johon sitä tarvitaan. Ote, jota tarkoitetaan 
2 momentissa, toimitetaan vain henkilölle, 
jota ote koskee. 
— — — — — — — — — — — — — — 

7 § 
Rikosrekisterin otteeseen voidaan merkitä 

vain osa rekisteriin talletetuista 2 §:ssä tar-
koitetuista tiedoista siten kuin siitä asetuk-
sella säädetään. 

7 § 
Sen lisäksi, mitä 6 §:n 2 momentissa sää-

detään, rikosrekisterin otteeseen voidaan 
merkitä vain osa rekisteriin talletetuista 
2 §:ssä tarkoitetuista tiedoista siten kuin 
siitä valtioneuvoston  asetuksella tarkem-
min säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   

kuuta 200 . 
——— 

 
 
 
 


