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1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 3/2002 vp laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja
rikosrekisterilain 6 ja  7 §:n muuttamisesta

I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Niklas Bruunin kirjallinen lausunto Kuultavina:
— hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö

—   lainsäädäntöneuvos Risto Eerola, oikeusministeriö
— professori Timo Konstari
— professori Mikael Hiden
— OTT, dosentti Sami Mahkonen

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

HE  229/2001  vp Euroopan  neuvoston  uudistetun  Euroopan  sosiaalisen  peruskirjan
hyväksymisestä  ja  laiksi  sopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvien  määräysten
voimaansaattamisesta  sekä  laiksi  Euroopan  sosiaalisen  peruskirjan  ja  siihen  liittyvän
lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen käsittely

Muut asiat

— Valiokunnan matka Moskovaan ja Pietariin 21.— 26.4.2002

Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 6.3.2002 klo 10.00. 1(1)



Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Allekirjoittanut  on  pyydetty  kuultavaksi  5.3  2002  hallituksen  esityksestä  3/2002
laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain
6 ja 7 §:n muuttamisesta, Koska olen 5.3.2002 virkamatkalla toimitan valiokunnalle
kirjallisen lausunnon. Esitän kunnioittavasti lausuntonani seuraavaa.

1. Tausta

Esityksessä  ehdotetaan  säädettäväksi  laki,  joka  velvoittaa  työnantajan
rekrytointitilanteessa  selvittämään  lasten  karissa  työskentelevien  henkilöiden
rikostaustaa.  Työnantajan  tulee  vaatia  työhön  valittua  henkilöä  ennen  lopullista
nimittämistä  tai  työhönottopäätöstä  toimittamaan  työnantajan  nähtäväksi  ote
rikosrekisteristä.  Otteesta  tulisi  ilmetä,  onko  henkilö  tuomittu  rikoslain  nojalla
sukupuolisiveellisyyttä  loukkaavasta  teosta,  seksuaalirikoksesta,  törkeästä  henkeen
tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka huumausainerikoksesta.

Hallituksen  esitys  edustaa  meidän  oikeusperinteellemme  vierasta  yksityiskohtaista
puuttumista  työhönottotilanteisiin  asettamalla  tarkan  kontrollivelvoitteen
työnantajalle. Tähän asti työhönottoon on lähinnä puututtu syrjintäkielloilla ja siten,
että  työnhakija  on  ollut  velvollinen  osoittamaan  kelpoisuutensa  ja  sopivuutensa
erilaisiin  virkoihin  tai  tehtäviin.  Nyt  ehdotetussa  järjestelmässä  on  tietynlaisia
ammattikiellon piirteitä. Seuraavassa arvion tätä ehdotettua lainsäädäntöä pelkästään
perustuslain kannalta.

2. Esitykseen liittyvät perusoikeudet

Esillä  olevassa  ehdotuksessa  puututaan  ainakin  kahteen  työnhakijoiden
perusoikeuteen:  Toisaalta  esitys  koskee  henkilötietojen  suojaa,  josta  on  säädetty
perustuslain  2  luvun  10  §:ssä,  lisäksi  esityksellä  rajoitetaan  merkittävästi
perustuslain  2  luvun  18  §:n  mukaista  henkilön  oikeutta  lain  mukaan  hankkia
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Toisaalta  hallituksen  esityksellä  pyritään  kiistatta  puolustamaan  lasten
perusoikeuksia,  muun  muassa  heidän  henkilökohtaista  koskemattomuuttaan  ja
turvallisuuttaan (PL 2 luku 7 §).

Esillä on siis klassinen ristiriitatilanne,  jossa  toisen ryhmän (lapset  ja nuoret) perusoikeuksien
turvaamiseksi  ehdotetaan  lailla  rajoitettavaksi  erään  toisen  ryhmän  (työnhakija  työhön,  jossa
ollaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten kanssa) perusoikeuksia

Tällaisessa  tilanteessa  joudutaan  punnitsemaan  sekä  lainsäädäntöhankkeen  tarpeellisuutta
perusoikeuksien  toteuttamisen  kannalta  että  rajoitusten  luonnetta.  Yleisesti  on  edellytettävä



paitsi  että  rajoituksista  säädetään  lailla,  että  rajoitusten  tulee  olla  tarkasti  määriteltyjä,
hyväksyttäviä  ja  suhteellisia.  Viimeksi  mainitulla  tarkoitetaan,  että  rajoitusten  tavoitteita  ei
voida  saavuttaa  muilla  perusoikeuksia  vähemmän  rajoittavilla  keinoilla,  Lisäksi  rajoitukset
eivät saa tehdä perusoikeuksia tyhjiksi. Tämä ilmaistaan joskus siten, että niiden ydinsisältöön
ei saa puuttua.

3. Hallituksen esityksen arviointia

Lähtökohtana arvioitaessa tarkasteltavaa hallituksen esitystä on, että sen tavoitteita alaikäisten
henkilökohtaisen  koskemattomuuden  puolustamista    kiistatta  on  pidettävä  sekä  erittäin
tärkeänä että hyväksyttävänä.

Yrittäessäni  arvioida  pysyykö  nyt  tarkasteltava  hallituksen  esitys  sallituissa  rajoissa,  olen
kiinnittänyt huomiota seuraaviin seikkoihin:

työnhakija hankkii itse rikosrekisteriotteen;
rikosrekisteriote  ei  jää  työnantajalle,  vaan  se  palautetaan  työnhakijalle;  työnantajille  ei
anneta esityksellä oikeutta kerätä ja tallettaa henkilön arkaluonteisia tietoja;
rikosrekisteriote  vaaditaan  vain  henkilöltä,  joka  on  varteenotettava  ehdokas  avoimeen
työpaikkaan tai virkaan; ja
merkintä  rikosrekisterissä  ei  automaattisesti  johda  työhönottokieltoon  johda  työhönotto
kieltoon, työnantajan tulee erikseen harkita sen merkitystä ottaen huomioon kaikki asiaan
vaikuttavat seikat tapauksittain

Nämä tekijät viittaavat nähdäkseni siihen, että suhteellisuusperiaatetta on noudatettu. Sen sijaan
olen kiinnittänyt huomiota siihen,  että saamani käsityksen mukaan eräissä  tilanteissa  ilmeisen
"vanhoja"  rikoksia  näkyvät  rikosrekisterissä.  Suhteellisuusperiaatteen  mukaista  olisi,  että
henkilö,  jonka  hallituksen  esityksen  kannalta  relevantin  tuoreimman  tuomitun  rangaistuksen
kärsimisestä  on  kulunut  esimerkiksi  yli  10  vuotta,  ei  enää  olisi  nyt  säädettävän
"ammattikiellon" piirissä.

Loppupäätelmäni on viimeksi mainitusta huolimatta, että hallituksen esityksessä ehdotetut lait
eivät  loukkaa  perustuslaissa  säädettyjä  perusoikeuksia  tavalla,  joka  estäisi  niiden  säätämistä
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Haluan kuitenkin painottaa, että hallituksen esitys erittäin merkittävästi rajoittaa työnhakijoiden
perusoikeuksia,  erityisesti  oikeutta  hankkia  toimeentulo  vapaasti  valitulla  ammatilla.
Ainoastaan se tosiasia, että tässä pyritään toteuttamaan toista erittäin tärkeätä perusoikeutta voi
oikeuttaa nyt tarkasteltavat rajoitukset. Olisi sen vuoksi paikallaan, että perustuslakivaliokunta
tässä  yhteydessä  selkeästi  toteaisi,  että  näin  pitkälle  menevät  rajoitukset  eivät  muista  syistä
yleensä liene mahdollisia.

Haluan myös lopuksi painottaa, että vielä pitemmälle menevä puuttuminen perustuslain 2 luvun
18  §:n  suojaamiin  oikeuksiin  ei  käyne  päinsä  edes  nyt  esillä  olevan  perusteen  lasten
koskemattomuus    nojalla.  Katson,  että  ajateltavissa  oleva  lainsäädäntöhanke,  jolla
edellytettäisiin,  että  kaikki  tällä  hetkellä  työssään  lasten  kanssa  tekemisiin  olevat  henkilöt



joutuisivat  erottamisen  tai  työsuhteen  purkamisen  uhalla  esittämään  rikosrekisteriotteen
rajoittaisi  perustuslain  2  luvun  18  §:n  1  momentin  ja  3  momentin  ydintä.  Vastaavasti  pidän
ajateltavissa olevaa täydellistä koulutuskieltoa vaikkapa opettajankoulutuslaitoksiin esimerkiksi
rikosrekisterin  perusteella  valikoidulle  ryhmälle  2  luvun  18  §:n  perusoikeuksia  rajoittavana
tavalla, jota ei voida pitää hyväksyttävänä

Helsingissä 4.3.2002

Niklas  Bruun  OTT,
professori



HE 3/2002 vp prof.
Timo Konstari

Eduskunnan  perustus lakival iokunnal le

Eduskunnan  perustuslakivaliokunnan  käsiteltävänä  on  hallituksen  esitys  (3/2002  vp)  laiksi
lasten  kanssa  työskentelevien  rikostaustan  selvittämisestä  ja  rikosrekisterilain  6  ja  7  §:n
muuttamisesta  Esityksessä  ehdotetaan  säädettäväksi  laki,  joka  velvoittaa  työnantajan
selvittämään  lasten  parissa  työskentelevien  henkilöiden  rikostaustaa. Lakiehdotuksen  1  §:n
mukaan  tarkoituksena  on  suojella  alaikäisten  henkilökohtaista  koskemattomuutta  ja  edistää
heidän  henkilökohtaista  turvallisuuttaan  Lakiehdotuksen  antaminen  on  selvästi  yhteydessä
viime  vuosina  käytyyn  lasten  seksuaalista  hyväksikäyttöä  koskevaan  keskusteluun  mutta
ehdotuksen perusteluista  ilmenee,  että  lakia valmisteltaessa on haluttu parantaa lasten asemaa
myös ottamalla huomioon lapsiin kohdistuva väkivalta yleisemminkin sekä huumeiden käytön
leviämisen  ehkäiseminen  Tässä  tarkoituksessa  on  lakiehdotukseen  otettu  säännökset
rikosrekisteritietojen  hankkimisesta  lakiehdotuksessa  mainittuihin  tehtäviin  valittavista
henkilöistä.  Lakiehdotukseen  sisältyy  eräitä  kohtia,  jotka  ovat  yhteydessä  perustuslain
perusoikeussääntelyyn  ja siten säätämisjärjestystä koskevaan arviointiin. Lähinnä on kysymys
siitä,  onko  lakiehdotuksen  säännöksissä  asianmukaisesti  otettu  huomioon
perusoikeusrajoituksista säädettäessä noudatettavat periaatteet. Esiin nousevat tällöin erityisesti
perustuslain 10 §:ssä turvattu oikeus yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan perustuslain 18
§:ssä turvattu oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Lakiehdotuksen  2  §:ssä on  määritetty  lain  soveltamisala.  Lakia  on  tarkoitus  soveltaa  työ  ja
virkasuhteessa  tehtävään  työhön,  johon  pysyväisluontoisesti  ja  olennaisesti  kuuluu  ilman
huoltajan  läsnäoloa  tapahtuvaa  alaikäisen  kasvatusta,  opetusta,  hoitoa  tai  muuta  huolenpitoa
taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Lakiehdotuksen  lähtökohtana  on  se,  että  mikäli  kysymys  on  lakiehdotuksen  2  §:ssä
tarkoitetusta  työskentelystä,  työnantajan  velvollisuutena  on  pyytää  henkilöltä  nähtäväkseen
rikosrekisteriote.  Mikäli  työnantaja  ei  noudata  tätä  velvollisuuttaan,  hänet  on  ehdotuksen  9
§:ssä  mainituin  edellytyksin  tuomittava,  jollei  teosta  muualla  laissa  säädetä  ankarampaa
rangaistusta, rikostaustan selvittämisrikkomuksesta sakkoon. Ottaen huomioon lakiehdotuksen
2 §:n 1 momentin soveltamisalasäännöksen epämääräisyyden ja tulkinnanvaraisuuden vaikuttaa
rikosrekisteriotteen  nähtäväksi  pyytämättä  jättämisen  kriminalisointi  rikosoikeudellisen
legaliteettiperiaatteenkin  valossa  arveluttavalta.  Käytännössä  tulee  luultavasti  esiintymään



runsaasti sellaisia tilanteita, joissa työantaja ei voi välttyä vaikeuksilta joutuessaan arvioimaan
velvollisuuttaan  ja samalla oikeuttaan  rikosrekisteriotteen vaatimiseen. Hallituksen esityksen
perusteluista  (s.  34)  päätellen  tarkistamismenettelyn  piiriin  kuuluisi  vuosittain  melkoinen
joukko erilaisiin tehtäviin valittavia henkilöitä.

Perustuslain  10  §:n  1  momentin  mukaan  jokaisen  yksityiselämä,  kunnia  ja  kotirauha  on
turvattu. Henkilötietojen suojasta puolestaan säädetään perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan
tarkemmin  lailla.  Käsiteltävänä  olevassa  lakiehdotuksessa  on  kysymys  perustuslain  10  §:n  1
momentissa tarkoitetusta perusoikeudesta ja sen rajoittamisesta Perustuslain 18 §:n 1 momentin
mukaan  jokaisella  on  oikeus  lain  mukaan  hankkia  toimeentulonsa  valitsemallaan  työllä,
ammatilla tai elinkeinolla Kuten hallituksen esityksen perusteluissa (s.46) todetaan perustuslain
18  §:n  1  momentin  ilmaus  "lain  mukaan"  viittaa  mahdollisuuteen  rajoittaa  säännöksessä
turvattua  oikeutta  lailla.  Yleisluontoinen  ja  väljä  lakiviittaus  ei  kuitenkaan  merkitse  sitä,  että
perusoikeuteen kajoaminen tässäkään tapauksessa olisi rajoituksettomasti sallittua.

Joukko  keskeisiä  perusoikeuksien  rajoitusperiaatteita  on  kirjattu  perusoikeusuudistuksen
yhteydessä  perustuslakivaliokunnan  mietintöön  (PeVTVI  25/1994  vp).  Perusoikeuksien
rajoitusten  on  ensiksikin  perustuttava  eduskunnan  säätämään  lakiin.  Rajoitusten  on  oltava
tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä
laista.  Rajoitusperusteiden  on  myös  oltava  hyväksyttäviä.  Rajoittamisen  tulee  olla  painavan
yhteiskunnallisen  tarpeen  vaatima.  Tavallisella  lailla  ei  voida  säätää  perusoikeuden  ytimeen
ulottuvaa  rajoitusta.  Rajoitusten  on  oltava  suhteellisuusvaatimuksen  mukaisia.  Riittävistä
oikeusturvajärjestelyistä  on  niin  ikään  huolehdittava  eivätkä  rajoitukset  saa  olla  ristiriidassa
Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

Vaikka  lakiehdotuksen  legitiiminä  tavoitteena  on  suojella  alaikäisen  henkilökohtaista
koskemattomuutta ja edistää hänen turvallisuuttaan, on samalla otettava huomioon rikostaustan
tarkistamismenettelyn  kohteena  olevan  henkilön  perustuslain  10  §:n  1  momentissa  turvatut
oikeudet.  Siten  ei  työnhakijan  yksityisyyteen  saa  puuttua  pidemmälti  kuin  lain  tavoitteiden
kannalta  on  välttämätöntä  (suhteellisuusperiaate).  Käsiteltävänä  olevan  lakiehdotuksen
ydinsisältönä  on  lakiehdotuksessa  tarkoitettuihin  tehtäviin  hakeutuvan  henkilön  taustan
tarkistaminen rikosrekisteriotetta käyttämällä. Laajaalaisempiin tiedonhankintaoperaatioihin ei
lakiehdotus  ulotu.  Kysymys  lakiehdotuksen  tavoitteita  ajatellen  on  oikeastaan
minimimenettelystä. Käsitykseni mukaan suhteellisuusperiaate tässä suhteessa on lakiehdotusta
laadittaessa  tullut  asianmukaisesti  huomioon  otetuksi.  Myös  rekisteriotteeseen  merkittävät
rikostyypit on rikosrekisterilain 6 §:n muutosehdotuksessa riittävän täsmällisesti rajattu ja ne

vaikuttavat  lakiehdotuksen  tavoitteita  ajatellen  perustelluilta.  Kuten  edellä  olen  todennut,  se
henkilöpiiri,  jota  lakiehdotuksessa  tarkoitettu  rikostaustan  tarkistamismenettely  koskee,  ei
lakiehdotuksessa kuitenkaan ole vielä riittävän selkeästi rajattu, vaikka lähtökohtana onkin, että
vaatimus  rikosrekisteriotteen  esittämisestä  kohdistetaan  vain  henkilöön,  joka  on  tullut
tehtävään valituksi.

Lakiehdotuksessa  tarkoitettuihin  tehtäviin  hakeutuvilla  tulisi  olla  mahdollisuus  ja  oikeus
etukäteen  saada  tieto  siitä,  kuuluuko  tehtävä  tarkistamismenettelyn  piiriin.  Hallituksen



esityksen  perustelujen  (s.  28)  mukaan  työnantajalla  olisi  kysymykseen  tulevilla  toimialoilla
velvollisuus  määritellä  ennalta,  mitkä  työtehtävät  ovat  sellaisia  jotka  kuuluvat  menettelyn
piiriin. Lakiehdotukseen ei vastaavaa sääntelyä ole otettu.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2002

Timo Konstari hallintooikeuden
professori
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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 5.3.2002 KELLO 10 HE 3/02 vp laeiksi lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n
muuttamisesta

Esityksen  perusteluihin  sisältyy  säätämisjärjestystä  koskeva  jakso,  jossa  pääasiassa  käsitellään  ehdotuksen  suhdetta

perustuslaissa  turvattuun  yksityisyyden  suojaan  ja  elinkeinovapauteen.  Jakson  päätelmiin  voidaan  nähdäkseni  yleensä

yhtyä. Esitän sen vuoksi vain joitakin perustelutapoihin liittyviä näkökohtia ja pari yksityiskohtiin liittyvää kommenttia.

Yleisperustelujen 3.3.  jaksossa  (s.  30,1 palsta)  todetaan, että rikosrekisterissä olevat  tiedot ovat henkilötietolain 11 §:n

mukaisia arkaluonteisia  tietoja Tämä ei  sinänsä kaipaa kommentteja. Kohdanjatko on kuitenkin altis väärinkäsityksille

kun  siinä  sanotaan,  että  näiden  arkaluonteisten  tietojen  käsittelystä  voidaan  henkilötietolain  12  §:ssä  todetulla  tavalla

säätää poikkeuksia lailla ja että tällöin on otettava huomioon henkilötietolain 2 luvun yleiset periaatteet ja erityisesti 9 §:n

mukainen tarpeellisuusvaatimus. Kohta on ymmärrettävissä niin, että myöhempien lakien säätämistä sitoisivat mainitun 2

luvun  ja  mainitun  9  §:n  vaatimukset.  Tämänkaltainen  ajattelu  saattaisi  olla  taustana  myös  Säätämisjärjestysjakson

lausumassa, jonka mukaan ehdotuksessa on otettu huomioon PL 10 §:n vaatimukset sekä henkilötietolain ja yksityisyyden

suojasta työelämässä annetun lain henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Tällaisesta myöhemmän lain olemisesta

aikaisemman  lain  sitoma  ei  sinänsä  tietysti  voi  olla  kysymys:  aikaisemman  tavallisen  lain  säännökset  eivät  voi

oikeudellisesti  sitoa  myöhempää  lakia.  Toinen  asia  on,  että  esim.  viitatut  säännökset  voimassaolevassa  laissa  voivat

ilmentää perustuslaista
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johtuvia  vaatimuksia,  jotka  tietysti  sitovat  myös  myöhempää  lain  säätämistä.  Toinen asia  on  myös,  että  myöhemmässä

laissa saattaa olla asiallisesti suotavaa seurata samoja linjauksia, joita on omaksuttu jo voimassaolevissa säännöksissä

Perustelujen Säätämisjärjestys jaksossa ei ole argumentoitu suostumuskonstruktiolla Perusteluissa ei ts. ole vedottu siihen,

että  ko.  rikosrekisteritietojen  esittämisvelvollisuus  tulee  koskemaan  vain  lain  voimaantulon  jälkeen  tapahtuvaa  työ  tai

virkasuhteeseen ottamista (3 §), lääninhallituksen luvan myöntämistä (4 §) tai toimeksiantosopimuksen tekemistä (5 §) ja

että lain velvoitteista tietoisen voidaan siten katsoa ko. tehtäviin pyrkiessään "suostuneen" siihen, että hänen oikeuksiaan

voidaan rikosrekisteriotteen esittämisvelvoitteen muodossa kaventaa. Vaikka tähän ei ole vedottukaan, on ehkä paikallaan

varmuuden  vuoksi  todeta,  että  minusta  tässä  ei  voidakaan  pätevästi  vedota  suostumukseen  perusoikeussuojan

heikentämisen oikeutusperusteena.  Kun kyse on  suurehkon  ryhmän hakeutumisista  hankkimansa koulutuksen mukaisiin

tehtäviin, ei voida pitää mitenkään reaalisena ajatusta, että tällainen hakeutuminen olisi aidosti vapaaehtoista. Vastaavasti

ei rajoituksista tietoisena hakeutuminen ko. tehtäviin voi sisältää  ainakaan perusoikeussäännösten kannalta oikeudellisesti

relevanttia suostumusta ko. rajoituksiin.

Säätämisjärjestysjakson lopulla käsitellään ehdotetun säännöstön suhdetta elinkeinon harjoittamisen vapauteen. Kohdassa

viitataan  erilaisiin  tosiasiallisiin  seikkoihin,  jotka  rajoittavat  toimeentulon  hankkimismahdollisuuksia,  lisäksi  on  myös

runsaasti  oikeudellisia  rajoituksia  oikeuden  käyttämiselle.  Esimerkkinä  mainitaan  enempiä  erittelemättä  elinkeinon

harjoittamisen luvanvaraisuus ja jatketaan toteamuksella, jonka mukaan perustuslain maininta "  lain mukaan " viittaakin

nimenomaisesti mahdollisuuteen rajoittaa säännöksessä turvattua oikeutta lailla. Minusta perustelut ovat tässä kohden liian

yksioikoiset (suunnilleen: rajoituksia on ennenkin säädetty, tärkeää on, että ne säädetään lain tasolla). Ehdotettu järjestely

voi epäilemättä käytännössä rajoittaa henkilön mahdollisuuksia päästä tehtäviin, joihin hän ehkä on myös kouluttautunut.

Nähdäkseni kuitenkin toimeentulon hankkimisen vapaudelle aiheutuviin rajoituksiin on tässä painavat perusteet, tilanteet,

joissa  rajoitus voi  aktualisoitua, on rajattu vastaamaan näitä perusteluja, ehdotuksen  tavoitteita ei voida hevin saavuttaa

vähäisemmin  rajoituksin  ja  lakiehdotus  on  yleisesti  ottaen  laadittu  asianmukaisen  täsmälliseksi.  Vaikka  esitykseen

kirjoitettuja perusteluja ei mielestäni voidakaan tässä pitää riittävinä, ei toimeentuloon hankkimisen vapauden suoja tässä

siten lain kokonaisuutta ajatellen estä lain säätämistä tavallisena lakina.

Kuten alussa  viittasin,  voidaan  esityksen  säätämisjärjestysperusteluihin  nähdäkseni  yleensä  yhtyä.  En  sen  vuoksi  puutu

enempää  asiassa  keskeisessä  asemassa  oleviin  kysymyksiin,  yksityisyyden  ja  henkilötietojen  suojaan.  Yksityiskohdista

mainitsen vielä seuraavaa.

Lakiehdotuksen 3 §:n säännöksen voidaan ajatella toimivan asianmukaisesti niissä tilanteissa, jotka säännösteksti osoittaa,

siis lähinnä tilanteissa, joissa henkilö ollaan ensi kertaa ottamassa ko. palvelussuhteeseen. Epäselvää sen sijaan on, kuinka
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säännös  voisi  toimia  tilanteissa,  joita  perustelujen  mukaan  on  myös  haluttu  sisällyttää  säännöksen  soveltamisalaan.

Perustelujen mukaan (s. 39, 11 palsta), rikosrekisteriotetta pitäisi vaatia myös tilanteessa, jossa palvelussuhteessa olevan

käsittämään  myös  ehdotuksessa  tarkoitettuja  lasten  kassa  työskentelemisiä.  Voidaan  pitää  asiallisesti  aiheellisena,  että

myös  tällaisissa  tilanteissa  edellytetään  ko.  rikosrekisteriotteen  hankkimista  ja  näyttämistä.  Toinen  asia  on,  voidaanko

tällaista edellyttämistä tai vaatimista perustaa 3 §:n säännökseen, jota ei ole perusoikeuksien suojaa koskevat järjestelyt, ei

voida  lähteä  siitä,  että  säännöstä  on  jotenkin  vain  analogiapohjalta  sovellettava  ko.  tilanteeseen,  vaan  laissa  olevalta

säätelyltä  on  vaadittava  samaa  täsmällisyyttä  kuin  perusoikeusyhteyksissä  yleensä.  Tämä  vaatimus  tulee  vielä

korostuneempana esille siinä perustelujen samassa kohdassa mainitussa tilanteessa, jossa vasta tehtävien antamisen jälkeen

ilmenisi, että tehtävät ovatkin 2§:ssä tarkoitettuja. Minusta 3 §:n sanamuoto ei ulotu tällaiseen tilanteeseen.

Ehdotuksen  3  §  on  laadittu  koskemaan  palvelussuhteeseen  ottamistilannetta,  jossa

palvelusuhteeseen  ottamisesta  päättävä  voi  ko.  rikosrekisteriotteen  nähtyään  harkita,  mikä

vaikutus  sillä  on  palvelussuhteeseen  ottamista  koskevaan  ratkaisuun.  Täysin  mahdollista

on,  että  ratkaisuna on ko.  henkilön  jääminen palvelusuhteeseen ottamatta. Henkilön oikeusasemaa tällaisessa  tilanteessa

koskevat  lähinnä  ne  säännökset,  jotka  koskevat  virkasuhteeseen  ja  työsuhteeseen  ottamista.  Jos  henkilö  jo  on

palvelussuhteessa, on hänen oikeusasemaansa koskeva normisto erilainen. Ehdotuksen pohjalta  jää epäselväksi esim. se,

mikä on henkilön oikeusasema silloin, kun vasta virkaan nimittämisen jälkeen havaitaan, että siihen kuuluu tehtäviä, joita

ehdotetussa  laissa  tarkoitetaan,  henkilö suostuu hankkimaan  ja  näyttämään ko.  rikosrekisteriotteen  ja  siitä  ilmenee,  että

henkilö  on  tuomittu  laissa  tarkoitetuista  rikoksista.  Voidaanko  hänet  irtisanoa,  kun  PL  18,3  §:n  mukaan

irtisanomisperusteen pitää olla (riittävän täsmällisesti) laissa? Jos ei voida, mitä voidaan/pitää tehdä?

Ehdotuksen  7  §:n  mukaan  rikosrekisteriotteen  esittäneen  henkilön  henkilötietoihin  "voidaan  tehdä  merkintä

rikosrekisteriotteen esittämisestä sekä otteen tunnistetiedot". Perusteluista ilmenee tarkoituksena olevan, että mitään muuta

merkintää  ko.  otteesta  ei  henkilötietoihin  saa  tehdä.  Kun  kyse  on  henkilön  yksityisyyden  ja  henkilötietojen  suojasta,

voidaan  ainakin  kysyä,  eikö  tämä  kielto  pitäisi  osoittaa  suoraan  säännöksessä  eikä  jättää  sitä  pelkän  säännöksen

sanamuodosta tehtävän e contrariopäätelmän varaan.

Lain  voimaantulosäännöksessä  ei  lausuta  mitään  lain  soveltamisesta  menettelyissä,  jotka  ovat  vireillä  lain

voimaantullessa.  Kun  kyse  on  yksilön  yksityisyyden  ja  henkilötietojen  suojaa  koskevista  järjestelyistä,  olisi

mielestäni  syytä  harkita,  eikö  tässäkin  pitäisi  asiasta  lausua  jotakin  itse  säännöksessä  eikä  jättää  sitä  vain

perusteluissa olevien toteamusten varaan. Tämän suuntaista menettelyä puoltaa myös se, että lain voimaantulon

jälkeen palvelussuhteeseen pyrkivillä on tiedossa tämän lain säännöstö, mutta ennen lain voimaantuloa alkaneissa

menettelyissä mukana olevat ovat "lähteneet liikkeelle' toisenlaisessa normitilanteessa.

Lakiehdotuksen  sananvalinnoissa saattaisi  3 §:n 1 momentin sanonta  "...nimitetään...  virkasuhteeseen..."  ansaita

pientä  pohtimista.  Olen  käsittänyt  säännöksessä  tarkoitettavan  työsuhteisia  ja  virkasuhteisia  palvelussuhteita
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yleensä. Valtion virkamieslain 9:n 1 momentissa "virkasuhteeseen" nimittämisellä on kuitenkin selvästi rajoitettu

rajoitetuksi ajaksi nimittämistä koskeva tarkoitus. Ehdotuksen sanontaa olisi tämän vuoksi ehkä vielä syytä harkita

(ellei tyydytä siihen, että perusteluissa lausutaan nimenomaisesti julki mitä tässä kohden tarkoitetaan).
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

Sami Mahkonen

Lasten    kanssa    työskentelevien    rikostaustan 5.3.2002 selvittäminen; HE 2002:3

Näkökulma. Esityksessä ehdotetaan sellaisia lakisääteisiä järjestelyitä, jotka velvoittaisivat työnantajan selvittämään

määrätyin edellytyksin lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustaa. Perustuslakivaliokunta on kutsunut minut

kuultavaksi asiassa. Jatkossa otan tarkasteluun sellaisia ulottuvuuksia, jotka ovat keskeisiä yhtäältä aikuisten

perusoikeuksien ja toisaalta alaikäisten ihmisoikeuksien kannalta arvioituina.

Lasten ihmisoikeudet  aikuisten perusoikeudet Lakiehdotukset tähtäävät alaikäisen tasapainoisen kasvun turvaamiseen

silloin, kun häntä uhkaa fyysinen, seksuaalinen tai tunnevaltainen väärinkäyttö ja kun hänen varttumisensa ei ole huoltajan

kontrollipiirissä. Tavoitteena on lapsen psyykkisen ja fyysisen koskemattomuuden eli integriteetin

suojaaminen,,jotakorostetaanYK:nlapsenoikeuksienyleissopimuksessa (20.11.1989; LOS). Sen3(1) artiklan mukaan

kaikissa lainsäädäntötoimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. "Lapsen edusta"

puhuttaessa oletetaan välillisesti, että on olemassa erikseen lapsen ja erikseen aikuisen etuja että jälkimmäinen väistyy

ristiriitatilanteessa ensiksi mainitun tieltä.

Jos lähtee siitä, että lapsen etu on jaettavissa kolmeen alaryhmään. Kansainvälisessä keskustelussa puhutaan vakiintuneesti kolmesta

"P":stä  Protection, Provision, Participation. Lapsen etu on näiden kolmen P:n summa. Täten lapsella on oltava (1) oikeus tulla

suojelluksi ja (2) oikeus hoivaan. Niin ikään lapsella on (3) oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan ja myötävaikuttaa itseään

koskevaan päätöksentekoon.

Suojelu kohdistuu ennen kaikkea lepoon, leikkiin ja virkistystoimintaan (31 art), työsuojeluun (32 art.), huumausaineiden käytön

estämiseen (33 art), seksuaaliseen koskemattomuuteen (34 art.), lapsikaupan estämiseen (35 art.), hyvinvointiin (36 art.), vapauden

riistoon (37 art.), aseellisiin selkkauksiin (38 art.)ja laiminlyönteihin (39 art.). Suojelu korostuu muissakin kuin mainituissa artikloissa,

kuten artiklassa 19, joka tähtää lapsen suojeluun fyysistä ja psyykkistä pahoinpitelyä kohtaan.

Aikuisten perusoikeuksista säädetään muun muassa perustuslain (1999: 731; PL) 7, 10ja 18 §:ssä. Niihin ei voida täysin ehdottomalla

tavalla vedota silloin, kun tämä johtaisi lasten ihmisoikeuksien loukkaamiseen. Käsiteltävänä olevaan HE 2002:3:een liittyen

keskeisimmät lapsen oikeuksia turvaavat artiklat ovat lähinnäl9, 31, 33, 34 ja 36. LOS 3(l):n mukaan ne ovat ensisijaisia PL 7, 10ja 18
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§:ään verrattuina. Mainitut artiklat antavat lapsille kuuluvina ihmisoikeuksina hyväksyttävänä pidettävän perusteen rajoittaa PL:ssä

etupäässä aikuisia varten vahvistettuja perusoikeuksia.

Lasten perusoikeudet  aikuisten perusoikeudet. Useat PL 623 §:ssä säädetyt perusoikeudet koskevat luonnollisestikin niin täysi

kuin alaikäisiä. Yleensä lähdetään siitä, että henkilö ei voi vaatia niin absoluuttista suojaa PL:ssä vahvistetulle perusoikeudelleen, että

se ääritilanteissa johtaisi toisen yksilön PL:ssä vahvistettujen perusoikeuksien loukkaamiseen, Tässä yhteydessä lienee kuitenkin

merkille pantavaa, että lasten suojelemisesta säädetään yleiset ä tasolla lähemmin ensisijaisesti LOS.issa, ei PL:ssä. Näin on aiheellista

todeta siitäkin huolimatta, että esimerkiksi PL 7.1 § tähtää myös lasten integriteetin suojaamiseen.

Todettakoon että perusoikeuskomitean mietintöä (1992:3) muokattaessa lähdettiin epävirallisesti siitä, että uudistettavaan hallitusmuotoon sisällytettäisiin kolme
erityisesti lapselle kuuluvaa perusoikeutta, siis oikeus suojeluun ja oikeus hoivaan sekä oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan ja tähän liittyen myötävaikuttaa
lapsen omassa asiassa tapahtuvaan päätöksentekoon. Tarkoituksena oli em. "kolmen P:n" pohjalta sisällyttää uudistettavaan HM II lukuun erityinen lapsen
oikeuksia koskeva pykälä (vrt. KM 1992:3 s. 182 ss.). Kummastakin ideasta luovuttiin. Lapsen perusoikeuksista ehdotettiin kyllä säänneltävän yhdessä pykälässä,
mutta luopuen "kolmesta P:stä". Hallbergin toimikunnassa taasen katsottiin tarkoituksenmukaiseksi luopua yhden erityispykälän ottamisesta uudistettavaan
hallitusmuotoon (1995). Hajautettuun normitukseen päädyttiin sittemmin myös PL:ssä   on verraten kattavasti säädetty oikeudesta hoivaan (PL 19.3 §) sekä lapsen
kuulemiseen ja myötämääräämisoikeuteen (PL 6.3 §). Sen sijaan lapsen suojelemisesta säädetään erittäin marginaalisesti eli kuvaohjelmien osalta (PL 12 § ;ks. tark.
laki kuvaohjelmien tarkastamisesta 2000:775 erit. sen 8 §).

Ammatin harjoittamista koskevien perusoikeuksien rajoittaminen. HE 2002:3:nmukaan ehdotetut lait eivät loukkaa perustuslaissa

säädettyjä perusoikeuksia, ja ne voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lapsioikeuden asiantuntijana en kykene ottamaan kantaa lainsäätämisjärjestykseen (vrt. PL 73 §). Sen sijaan voin todeta, että

ehdotukset liittyvät ensisijaisesti PL 18.1 §:n ensimmäiseen virkkeeseen ("Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla"), eivät PL 18.2 tai PL 18.3 §:ään. Sananmukaisesti kysymys ei korostetusti ole juuri

PL 10 §:stä eikä liioin PL 7 §:stä. Kysymys on etupäässä siitä, että PL 18.1 §:n ensimmäisessä virkkeessä vahvistettua perusoikeutta

halutaan kavennettavan normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä, jotta LOS 19, 31, 33, 34ja 36 artikloissa vahvistetut lapsen

ihmisoikeudet tulisivat turvatuiksi.

Tarkemmin luonnehdittuna kysymys on etupäässä tästä: Kun kerran rikostaustan tarkastamismenettelyssä on pidetty huolta riittävistä

oikeusturvajärjestelyistä ja kun kerran rajoitukset eivät osu erityisesti PL 18.1§:ssä vahvistettujen perusoikeuksien ytimeen, kysymys

on huomion kohdistamisesta tehtyjen lakiehdotusten hyväksyttävyyteen ja toiselta puolen niiden välttämättömyyteen.

Hyväksyttävyys. Ehdotukset tähtäävät alaikäisen tasapainoisen kasvun turvaamiseen silloin, kun häntä uhkaa ryysinen, seksuaalinen

tai tunnevaltainen väärinkäyttö ja kun hänen varttumisensa ei ole huoltajan kontrollipiirissä. Tavoitteena on lapsen integriteetin

suojaaminen, vaikka PL 623 §:stä puuttuukin koontava sääntely lapsen oikeudesta suojeluun, lapsen oikeuksien yleissopimuksessa

asiasta on pidetty huolta. Selvää on, että LOS:in mukaan lapsella on ensisijainen ja erityinen oikeus suojeluun silloinkin, kun suojan

antaminen voi rajoittaa perustuslaissa vahvistettua perusoikeutta eli erityisesti PL 18.1 §:ssä vahvistettua. Mahdollinen merkintä

rikosrekisterinotteessa ei ole ehdoton työhönoton este, sillä hakijan soveltuvuus ao. työtehtävään jää viime kädessä aina työnantajan

harkintaa. Mistään PL18.1 §:n ytimeen kohdistuvasta rajoituksesta ei ole kysymys.



Välttämättömyys. Suojelun kohteena olevilla alaikäisillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia pitää huolta integriteetistään. Julkisen

vallan onkin turvattava lasten ihmisoikeuksien toteutuminen (PL 22 §). Tämä koskee erityisesti niitä tilanteita, joissa kysymys on

ainakin siitä suojelusta ,joka kohdistuu leikkiin ja virkistystoimintaan, huumausaineiden käytön estämiseen., seksuaaliseen

koskemattomuuteen ja ylipäätään lapsen psyykkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin turvaamiseen. Ehdotetuilla menettelyillä ei kavenneta

menettelyn piiriin tulevien henkilöiden yksityisyyttä muutoin kuin marginaalisina pidettävien henkilötietojen osalta. Ne liittyvät

rajallisesti vain määrättyihin ,jo tehtyihin rikoksiin ja niihinkin vain siltä osin kuin on ehdottoman tarpeellista lapsen suojaamiseksi.

Ehdotetut rajoitukset ovat toisin sanoen lapsikantaisesti ajateltuna ja samalla lapsen edun ensisijaisuuden näkökulmasta välttämättömiä.

Vähemmin keinoin ne eivät ole lapsen integriteettiä turvaavia.

Lopuksi. Tarkastelukulma on edellä ollut rajallinen; se ei ole tavallaan ollut sisällöllinen. Esimerkiksi sellaiset seikat kuin

vapaaehtoistoiminnan rajaaminen kokonaisuudessaan lain soveltamisalan ulkopuolelle (ja viittaaminen

erityisselvitysten tarpeellisuuteen) tai työn vähimmäiskestolle ehdotetut kriteerit (lakiehdotuksen 2.1 §:n ensimmäinen virke)jäävät

tarkasteluiden ulkopuolelle  olkoonkin, että ne ovat mielestäni lapsikantaisesti nähtyinä arvosteluille alttiita.


