Svar på skriftligt spörsmål SSS 370/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som kortvarigt arbetar med minderåriga
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 370/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio/sf:
Vilka lagstiftningsåtgärder ämnar regeringen vidta för att säkerställa att den brottsliga
bakgrunden hos personer som även kortvarigt arbetar med barn och unga utreds
när anställningsförhållandet börjar?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) ålägger
personer som arbetar med minderåriga barn att i samband med anställning i anställnings- eller
tjänsteförhållande för arbetsgivaren visa upp ett straffregisterutdrag av vilket till exempel eventuella brott mot barn liksom sexual-, vålds- och narkotikabrott framgår. Enligt 2 § 3 mom. i lagen
tillämpas den för närvarande emellertid inte på sådana uppgifter där arbetet ett år varar högst tre
månader. Lagen har varit i kraft sedan 2003.
Så som konstaterades i spörsmålet har tidsgränsen på tre månader som begränsar utredningen av
den brottsliga bakgrunden väckt förundran och man anser inte att syftet att skydda barnen uppnås.
Bakgrunden hos personer som arbetar i kortvariga anställningsförhållanden kontrolleras alltid i
början av en ny anställning om tidsgränsen på tre månader nås under det nya anställningsförhållandet. Enligt de uppgifter jag har fått arbetar hos Seure, som förmedlar vikarier, ett betydande
antal personer som kortvariga vikarier vars brottsliga bakgrund enligt lagen inte får kontrolleras.
Det ursprungliga syftet med tidsgränsen på tre månader i samband med att lagen stiftades var att
erbjuda arbetsgivarna flexibla vikariearrangemang och underlätta den administrativa bördan. Arbetsmarknaden har emellertid förändrats och behoven av vikariearrangemang har ökat. Som vikarie arbetar numera ett betydande antal personer vars brottsliga bakgrund till följd av de nuvarande bestämmelserna inte alls utreds.
I syfte att möta den oro som förts fram har arbets- och näringsministeriet inlett en tjänstemannaberedning i ärendet för att utreda om arbetsgivarna kan ges möjlighet att också i samband med
anställningsförhållanden som varar under tre månader utreda den brottsliga bakgrunden. Den här
modellen ger arbetsgivaren möjlighet att kräva ett straffregisterutdrag även av kortvariga vikarier,
men tryggar också de behov på flexibilitet som finns.
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Barnombudsmannen Kurttilas förslag på att utredningen av brottslig bakgrund ska vara avgiftsfri för anordnare av frivillig verksamhet hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Lagen
om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (148/2014)
som tillämpas i frågan har varit i kraft sedan maj 2014 och sålunda har dess effekter endast kunnat observeras under en relativt kort period. Utdraget om utredning av brottslig bakgrund kostar
för tillfället 12 euro för anordnare av frivillig verksamhet. Även utdragen gällande utredning av
personer som arbetar med barn är avgiftsbelagda för dem som ansöker om utdrag. Om utredningen av brottslig bakgrund blev avgiftsfri för anordnare av frivillig verksamhet skulle det öka
Rättsregistercentralens arbete och kostnader och skulle avvika från förfarandet för utredning av
brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.”
Helsingfors 15.10.2018
Arbetsminister Jari Lindström

