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§ 266
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n 
muuttamisesta

HEL 2020-011498 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle hallituksen 
esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta seu-
raavan lausunnon:

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetuilla muutoksilla pyritään edis-
tämään työnantajien mahdollisuuksia selvittää työnhakijoiden rikostaus-
taa myös lyhytaikaisissa enintään kolme kuukautta kestävissä työ- ja 
virkasuhteissa. Lain soveltamisalaan lisättäisiin työnantajalle oikeus 
harkintansa mukaan selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enin-
tään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hallituksen esityksessä ehdotet-
tuja muutoksia hyvinä ja kannatettavina. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan palveluissa määräaikaisuuksia on mm. varhaiskasvatuksessa 
sekä opetuspuolella. Kummassakin tarvitaan paljon sijaisia vakinaisen 
henkilöstön poissaolojen vuoksi. Sijaisia otetaan pääsääntöisesti sijai-
sia välittäviltä henkilöstöpalveluyhtiöiltä, mutta esim. kouluihin palka-
taan myös itse lyhytaikaisia sijaisia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että alaikäisten henki-
lökohtaista koskemattomuutta suojellaan ja uskoo, että ehdotettu me-
nettely omalta osaltaan vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisen hy-
väksikäytön tai väkivallan kohteiksi tai houkutelluksi esim. huumausai-
neiden käyttöön, kun työnantajalla on mahdollisuus arvioida henkilön 
sopivuutta työskennellä lasten kanssa. Soveltamisalan muutos estäisi 
omalta osaltaan sopimattomien henkilöiden hakeutumisen työskente-
lemään alaikäisten kanssa niin varhaiskasvatus- kuin opetuspuolella-
kin.

Ilman ehdotettua lainmuutosta työnantajalla ei ole apulaisoikeusasia-
miehen ratkaisujenkaan perusteella mahdollisuutta pyytää rikosrekiste-
riotetta nähtäväksi alle kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteis-
sa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 19.10.2020 (suomi)
2 Lausuntopyyntö 19.10.2020, liite, luonnos lakiesitykseksi (suomi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kans-
sa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n 
muuttamisesta 10.11.2020 mennessä.
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