
 
 

1 
 

 

 

 

 

Espoon Pesis ry:n suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista 

koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi 
 

 

Johdanto 

 

Suomessa on ollut vuodesta 2003 voimassa laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämisestä (504/2002). Se koskee lasten parissa työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä. 

Laki velvoittaa työnantajan tarkistamaan työntekijän rikostaustan laissa mainituissa 

tilanteissa. Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten 

rikostaustan selvittämisestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Se 

antaa toiminnan järjestäjälle, kuten yhdistykselle tai elinkeinonharjoittajalle, mahdollisuuden 

tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta.  

Lain tarkoituksena on turvata lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä suojella 

lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta 

väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden käyttöön. Lasten turvallisuutta ja 

koskemattomuutta edistetään kuitenkin parhaiten toimintatapoja kehittämällä. 

Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen on vain täydentävä, lasten turvallisuutta 

varmistava, toimenpide. Sillä pyritään estämään sellaisten henkilöiden toimiminen lasten 

parissa vapaaehtoisena, jotka ovat aiemmin syyllistyneet lasten turvallisuutta vaarantaviin 

seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksiin. Tietoisuus siitä, että rikostausta voidaan 

selvittää, auttaa ehkäisemään ongelmia.  

 

Tämän ohjeistuksen tavoitteena on, että lasten turvallisuus ja koskemattomuus 

varmistetaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että: 

- lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat  

- lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan  

- lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan  

- lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden 

käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä  

 

Espoon Pesis ry:n ennaltaehkäisevät toimenpiteet epäasiallista käytöstä vastaan 

- Espoon Pesis ry tarkistaa alaikäisiä valmentavien valmentajien rikosrekisteriotteet. 

- Espoon Pesis ry:n hallituksessa on nimetty turvallisuusvastaava (Juha Könönen) 

- Espoon Pesis ry huolehtii, että ohjeet ja käytännöt, joilla häirintää ehkäisevää ilmapiiriä 

vahvistetaan, ovat toimijoiden tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi verkkosivuilla 
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Espoon Pesis ry:n toimenpiteet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. 

 

- Espoon Pesis ry tarkistaa huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Olemme yhteydessä 

kaikkien osapuolien kanssa. 

- Espoon Pesis ry puuttuu välittömästi rikosepäilyihin. Jos on syytä epäillä, että kyseessä 

rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja 

lastensuojeluviranomaisiin. 

- Olennaista on lasten ja nuorten turvallisuus. Estämme mahdollisen häirinnän ja 

epäasiallisen käytöksen jatkumisen. Vakavammissa epäasiallisen käytöksen tilanteissa 

tekijän ja uhrin välinen kanssakäyminen katkaistaan heti, kunnes asia on selvitetty. 

- Espoon Pesis ry voi hyödyntää ulkopuolista vaitiolovelvollista ammattilaista, jos se on 

tarpeellista. 

- Espoon Pesiksessä huolehditaan, että kaikkia osapuolia kuullaan asianmukaisesti, 

varmistetaan että osapuolet tietävät kuinka käsittely etenee ja huolehditaan 

mahdollisessa viestinnässä kaikkien osapuolien oikeusturva. 
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