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lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

(504/2002) 2 § ja 3 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laeissa 1138/2003,
1449/2007 ja 932/2011 sekä 3 §:n 1 momentti laissa 1449/2007, seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työ- ja virkasuh-
teessa tehtävään työhön, johon pysyväisluon-
toisesti 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 (1446/2007) 1 §:ssä
tarkoitetun siviilipalvelusvelvollisen työpal-
veluun;

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain (916/2012) 4 luvun 5 §:ssä tar-
koitettuun työkokeiluun osallistuvan henki-
lön työhön työpaikalla;

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

4) yksityisistä sosiaalipalveluista anne-
tussa laissa (922/2011) tarkoitettuun palvelun
tuottajaan;

5) yksityisestä terveydenhuollosta anne-
tussa laissa (152/1990) tarkoitettuun palvelun
tuottajaan; ja

6) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoite-
tun aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen
hankkimiseen.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta 1 ja
2 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin, jotka
yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enin-
tään kolme kuukautta. Lisäksi siviilipalvelus-
keskus ei voi määrätä henkilöä tämän lain
mukaisiin tehtäviin, jos henkilö ei halua ottaa
vastaan tällaisia tehtäviä.

3 §

Työnantajan velvollisuus pyytää rikosrekiste-
riote nähtäväksi

Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtä-
väksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n
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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 7 §:ssä tarkoitettua

siviilipalveluskeskusta sekä työ- ja elinkeino-
viranomaista, joka tekee työkokeilua koske-
van sopimuksen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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