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Eduskunta 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta  

Viite: Lausuntopyyntö: Asia: HE 4/2021 vp  
 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle 
laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
muuttamisesta 
 
 
 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kannattaa hallituksen muutosesityksiä lakiin, joilla 
edistetään alaikäisten suojelua antamalla työnantajille ja muille rikostaustan selvittämisvelvollisille 
tahoille mahdollisuus selvittää työnhakijoiden ja muiden rikostaustan selvittämismenettelyn piiriin 
kuuluvien henkilöiden rikostaustaa myös lyhytaikaisissa enintään kolme kuukautta kestävissä 
työntekotilanteissa.   
 
Tämä on erittäin hyvä ja tervetullut muutos lakiin. Lasten turvallisuuden varmistaminen on 
ensiarvoisen tärkeää ja tämä on tärkeä osa ennakointia. Alle kolme kuukautta kestävissä lasten 
kanssa työskentelevien henkilöiden työsuhteissa lapsilla on aivan sama riski joutua heille 
vahingollisten toimien kohteiksi kuin yli kolme kuukautta kestävissä työsuhteissakin. 
 
Lakiesityksessä todetaan, että nyt lyhytaikaisina sijaisina voi toimia henkilöitä, joiden rikostaustaa 
ei selvitetä. Tämä ei ole ainoastaan pääkaupunkiseudun ongelma, sillä myös muualla maassamme 
on alueita, joilla on paljon lyhyitä sijaisuuksia tekeviä henkilöitä. Muutos on yhtä tärkeä kaikilla 
alueilla ja kaikilla toimialoilla, joissa työskennellään lasten ja nuorten parissa. 
 
Jokaisen lapsen turvallisuus ja koskemattomuus on yhtä tärkeää eikä lasten turvallisuus tai 
koskemattomuus ole asioita, joita voisi millään tavalla riskeerata, nämä on turvattava kaikin 
keinoin. 
 
Lakiesityksessä todetaan, että voimassa olevalla lailla on voitu estää sopimattomien henkilöiden 
hakeutuminen työskentelemään alaikäisten kanssa ja siten kolmen kuukauden aikarajavaatimusta 
ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi poistaa ottaen huomioon otteiden määrän lisääntymisen 
aiheuttama työmäärä ja myös työnantajien näkemykset nykylain toimivuudesta. Opiskelijavalinta ei 
kuitenkaan ole tällä hetkellä kaikilta osiltaan toimiva ja lasten kanssa toimiviin ammatteihin 
ohjautuu henkilöitä, joita sinne ei päätyisi, mikäli näille aloille olisi olemassa pakolliset karsivat 
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soveltuvuuskokeet. Nyt näitä pakollisia kokeita ei ole ja se on selvästi myös lasten turvallisuutta 
heikentävä epäkohta. 
 
Koko lain lähtökohtana on lasten turvallisuudesta ja koskemattomuudesta (1§) huolehtiminen ja 
lakiesityksen esittämien muutostenkin jälkeenkin siihen jää vielä selvä aukko, joka olisi mahdollista 
tukkia säätämällä rikostaustan selvittäminen pakolliseksi kaikissa työsuhteissa. Sitä ei kuitenkaan 
tässä hallituksen esityksessä esitetä ja tätä perustellaan mm. lisääntyvällä hallinnollisella työllä. 
Tämä on näkemyksemme mukaan lakiin jäävä ja lasten turvallisuutta edelleen selvästi heikentävä 
epäkohta.  
 
 
 
Helsingissä 17.3.2021 

 

Silja Paavola  Jussi Salo 

puheenjohtaja  kehittämisjohtaja 

 

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY 

SuPerissa on noin 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla 

julkisella ja yksityisellä sektorilla.  

 

Lisätietoja lausunnosta antaa kehittämisjohtaja Jussi Salo, 09 2727 9292, jussi.salo@superliitto.fi 
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