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L a g

926/2012

om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som
arbetar med barn

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

(504/2002) 2 § och 3 § 1 mom., sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lagarna 1138/2002,
1449/2007 och 932/2011 samt 3 § 1 mom. i lag 1449/2007, som följer:

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som utförs i
anställnings- eller tjänsteförhållande och som
varaktigt och i väsentlig grad består i att utan
vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa,
sköta eller annars ta hand om minderåriga
eller annars arbeta i personlig kontakt med
minderåriga.

På de villkor som anges i 1 mom. tillämpas
lagen även på

1) arbetstjänst som fullgörs av civiltjänst-
görare enligt 1 § i civiltjänstlagen
(1446/2007),

2) arbete som en person som deltar i ar-
betsprövning enligt 4 kap. 5 § i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(916/2012) utför på en arbetsplats,

3) familjevård som lämnas av familjevår-
dare enligt 1 § i familjevårdarlagen
(312/1992),

4) serviceproducenter enligt lagen om pri-
vat socialservice (922/2011),

5) serviceproducenter enligt lagen om pri-
vat hälso- och sjukvård (152/1990), och

6) skaffande av tjänster för morgon- och
eftermiddagsverksamhet enligt lagen om
grundläggande utbildning (628/1998).

Denna lag tillämpas dock inte på sådana
uppgifter enligt 1 och 2 mom. som samman-
lagt varar högst tre månader under en ettårs-
period. Vidare gäller att civiltjänstcentralerna
inte kan förordna en person att utföra uppgif-
ter som avses i denna lag, om personen i
fråga inte vill ta emot sådana uppgifter.

3 §

Arbetsgivarens skyldighet att kräva
uppvisande av straffregisterutdrag

Arbetsgivaren ska kräva att en person visar
upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom.
i straffregisterlagen (770/1993) när personen
första gången anställs i eller utnämns till ett

RP 133/2012
EkUU 41/2012
GrUU 32/2012
AjUB 7/2012
RSv 163/2012

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20120133


anställnings- eller tjänsteförhållande som om-
fattar uppgifter som avses i 2 § eller första
gången tilldelas sådana uppgifter. Med ar-
betsgivare avses i denna lag även civiltjänst-
centralen enligt 7 § i civiltjänstlagen och ar-

bets- och näringsmyndigheter som ingår avtal
om arbetsprövning.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
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