
 

 

 

 

 

 

TOIMINTAOHJE –  

Lasten ja nuorten turvallisuutta lisäävät 

toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan 

selvittäminen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksytty SEYn liittohallituksessa 18.9.2021 



 

Sisällysluettelo 
Tiivistelmä................................................................................................................................................................ 1 

Yhdistyksen muistilista ....................................................................................................................................... 2 

1. Taustaa.................................................................................................................................................................. 3 

1.1 Yleistä ............................................................................................................................................................. 3 

1.2 Toimintaohjeen tarkoitus ...................................................................................................................... 3 

2. Lasten turvallisuutta edistäviä toimintatapoja ..................................................................................... 3 

2.1 Vapaaehtoistoiminnassa esiintyviä haasteita alaikäisten koskemattomuudelle ............. 4 

2.2 Ennaltaehkäisy - miten varmistaa alaikäisten turvallisuus harraste- ja 

vapaaehtoistoiminnassa? .............................................................................................................................. 5 

2.3 Puuttuminen - mitä sitten, kun häirintää tapahtuu? ................................................................... 6 

3. Milloin toiminnan järjestäjällä on oikeus selvittää vapaaehtoisen rikostausta? ..................... 7 

4. Vapaaehtoistehtävien luokittelu ................................................................................................................. 8 

5. Miten rikosrekisteriotetta haetaan ja miten sitä käsitellään ......................................................... 10 

Liite 1 ....................................................................................................................................................................... 12 

 



1 
 

Tiivistelmä 

Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten 

turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassa. Lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. 

Mitä tarkoitetaan seksuaalisella häirinnällä? 

Seksuaalisessa häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus. Häirinnän 

kohteena voivat olla sekä tytöt että pojat. 

Häirintä voi ilmetä monin eri tavoin, esim. nimittelynä, vihjailuna, halventavina vitseinä, 

seksuaalisena kosketteluna, seksuaalissävytteisinä ehdotuksina tai seksuaaliseen kontaktiin 
pakottamisena. Häirintää voi tapahtua myös lasten ja nuorten välisissä suhteissa, ja tällöin 

aikuisen kasvatustehtävään kuuluu puuttua tilanteisiin. 

Ennaltaehkäisy - miten varmistaa alaikäisten turvallisuus harraste- ja 

vapaaehtoistoiminnassa? 

a) Luomalla käytännöt alaikäisten turvallisuutta koskevien asioiden käsittelemiseksi  
b) Vahvistamalla häirintää ehkäisevää ilmapiiriä 

c) Luomalla selkeät käytännöt alaikäisten kanssa toimivien työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten rekrytointiin 

d) Lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä 

Puuttuminen - mitä sitten, kun häirintää tapahtuu? 

a) Varmistetaan, että toiminnassa mukana olevat ovat tietoisia häirintäepäilyjen ja -
tapausten varalle luoduista käytännöistä. 

b) Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. 
c) Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. 
d) Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. 
e) Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti. 

f) Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti. 

Milloin toiminnan järjestäjällä on oikeus selvittää vapaaehtoisen rikostausta? 

Toiminnan järjestäjä voi selvittää vapaaehtoisen rikostaustan, jos kysymyksessä on tehtävä, 

johon kuuluu: 

1. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai 
muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa ja 

2. henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa ja 
3. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista 

koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on 
käytössä toimintaa koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan 

lasten henkilökohtainen koskemattomuus.  

Lisäksi edellytetään, että: 
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a) toiminnan järjestäjällä on käytössään (yhdistyksen hallituksen hyväksymä) ohje tai 
menettelytapa, jolla turvataan lasten henkilökohtainen koskemattomuus ja 

b) toiminnan järjestäjä on ennalta arvioinut, mitkä ovat sellaisia vapaaehtoistehtäviä, 

joihin valittavan vapaaehtoisen rikostausta on syytä selvittää. 

Yhdistyksen täytyy sisäisesti pohtia, mitkä vapaaehtoistehtävät täyttävät kriteerit tehtävistä, 
joita varten vapaaehtoisen rikostaustan voi selvittää. Eläinsuojeluyhdistyksissä tällaisia 
tehtäviä voivat olla esim. kerhojen ja nuorten ryhmien ohjaajat sekä 

nuorisotoiminnan/nuorten vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöt. 

Rikosrekisteriotteen hakeminen ja käsittely 

Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä eli yhdistys hakee rikosrekisteriotetta kirjallisesti 

Oikeusrekisterikeskukselta.  

Rikosrekisteriotteen hakemiseen tarvitaan vapaaehtoisen kirjallinen suostumus. Otteita saa 
käsitellä vain henkilö, joka on päättämässä, annetaanko vapaaehtoiselle kysymyksessä oleva 

tehtävä vai ei.  

Yhdistyksen muistilista 

1. Tarkastelkaa, onko yhdistyksellänne lasten kanssa toimivia vapaaehtoisia, joiden 

tehtäviin kuuluu 
a. säännöllistä yhdessäoloa alaikäisen kanssa, 

b. henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa sekä 
c. he hoitavat tehtäviään yksin tai olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista 

koskemattomuutta ei voida turvata.  
2. Jos edellä kuvattuja tehtäviä on, pohtikaa, onko tarpeen selvittää vapaaehtoisten 

rikostaustat (SEY suosittelee taustan tarkistamista, jos edellisen kohdan ehdot 
täyttyvät). 

3. Käsitelkää ja hyväksykää lasten ja nuorten turvallisuuteen liittyvä toimintaohje 
yhdistyksen hallituksessa. Voitte käyttää tätä SEYn pohjaa, johon kannattaa muokata 

kuvaukset oman yhdistyksen vapaaehtoistehtävistä. Toimintaohjeen voi ottaa käyttöön, 
vaikka kriteerit täyttäviä vapaaehtoistehtäviä ei olisi tai ette aikoisi selvittää 
vapaaehtoisten rikostaustaa. 

4. Pyytäkää vapaaehtoiselta kirjallinen suostumus rikosrekisteriotteen hakemiseen. 
5. Hakekaa rikosrekisteriotetta Oikeusrekisterikeskukselta joko sähköisesti tai paperisella 

lomakkeella. 
6. Vapaaehtoisen valinnasta päättävä henkilö tarkistaa otteen. 
7. Ote luovutetaan vapaaehtoiselle itselleen tai jos hän ei hae sitä kohtuullisen ajan (n. 

neljän viikon) kuluessa, se tuhotaan. 
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1. Taustaa 

1.1 Yleistä 

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. 

1.2 Toimintaohjeen tarkoitus 

Tässä ohjeessa kuvattujen toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten 

turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassa. Lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. 

Ongelmia ehkäisevät toiminnan avoimuus ja lasten ja nuorten opastaminen. Lasten pitää tietää, 
kenen puoleen he voivat kääntyä, jos heidän henkilökohtaista koskemattomuuttaan on 

loukattu tai heidän mieltään askarruttavat omaan turvallisuuteen ja koskemattomuuteen 

liittyvät asiat.  

Tämä toimintaohje on mukailtu versio samannimisestä toimintaohjeesta, jonka on koostanut 
yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 
Taiteen edistämiskeskus ja Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry vuonna 

2014. 

2. Lasten turvallisuutta edistäviä toimintatapoja 

Toimintaohjeen tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjät sitoutuvat lasten 
turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. Turvallisuudella ja 

koskemattomuudella tarkoitetaan tässä 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.  

Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen avulla 

• edistetään lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä, 
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• tuetaan alaikäisten turvallista osallistumista toimintaan sekä  

• vahvistetaan lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan. 

 

2.1 Vapaaehtoistoiminnassa esiintyviä haasteita alaikäisten 

koskemattomuudelle 

Lapsille ja nuorille järjestettävässä vapaaehtoistoiminnassa on tavoitteena päihteetön, 

väkivallaton ja turvallinen ympäristö. Kuitenkin, kuten muutenkin yhteiskunnassa, lapset ja 
nuoret voivat myös vapaaehtoistoiminnassa joutua alttiiksi kaltoinkohtelulle. Tässä osiossa 

kuvataan, mitä tarkoitetaan seksuaalisella häirinnällä ja hyväksikäytöllä. 

Seksuaalisessa häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus. 

Häirinnän kohteena voivat olla sekä tytöt että pojat. 

Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: 

• nimittely 

• sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet 

• vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset 

• seksuaalinen koskettelu, kuten nipistely, suutelu, puristelu 

• puhelinsoitot, tekstiviestit ja sähköpostit tai seksuaalissävytteiset kirjeet 

• halventavat ja seksistiset vitsit 

• toistuvat seksuaalissävytteiset ehdotukset tai seksuaaliseen käytökseen viittaavat 
kutsut 

• seksuaaliseen kontaktiin pakottaminen 

Häirintä, syrjintä ja hyväksikäyttö ovat vallan väärinkäyttöä. Vapaaehtoisena toimivan aikuisen 
suhde lapseen tai nuoreen on useimmiten valtasuhde. Aikuisen tulee pitäytyä flirtistä ja 
sukupuolisuuteen kohdistuvista kommenteista, jotka eivät ole hyvien käytöstapojen mukaisia 

ja joilla voi olla vahingollisia seurauksia lapsen ja nuoren kehitykselle. 

Häirintää voi tapahtua myös lasten ja nuorten välisissä suhteissa. Huonoa käytöstä on 
esimerkiksi panettelu, ”huorittelu”, ”homottelu” tai muu loukkaava nimittely. Aikuisen 
kasvatustehtävään kuuluu näihin tilanteisiin puuttuminen. Lasten ja nuorten rajat ovat 
aikuisen vastuulla. Puuttumattomuus tulkitaan usein äänettömäksi hyväksymiseksi, vaikka se 

olisikin aikuisen neuvottomuutta tai pelkoa.  

Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu yksilöstä, tilanteesta, vuorovaikutuksesta ja aiemmista 
kokemuksista. Ratkaisevaa on silti aina se, miten uhri kokee tilanteen. Jos hän tuntee tulleensa 

häirityksi, asia tulee ottaa vakavasti. 

Seksuaalinen häirintä loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja 

itsemääräämiseen. Lapsi tai nuori ei tiedä, missä sallitun toiminnan rajat kulkevat, eikä hän 
välttämättä uskalla vastustaa vieraan ihmisen auktoriteettia. Lapselta tai nuorelta ei siis voida 
edellyttää, että hän osaa tai uskaltaa ilmaista pitävänsä aikuisen käyttäytymistä loukkaavana 
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tai vastenmielisenä. Ei voida myöskään olettaa, että lapsi pystyisi kieltämään häiritsevän 

käyttäytymisen. 

Seksuaalisuus voi olla häpeän, loukkauksen, haavoittuvuuden ja hämmennyksen aluetta. Siksi 
seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut lapsi ei välttämättä puhu kokemuksistaan eikä kerro 

niistä myöhemminkään, edes kysyttäessä. 

On ensiarvoisen tärkeää, että toiminnassa mukana olevat aikuiset tiedostavat 
mahdolliset ongelmat ja puuttuvat ajoissa tilanteisiin, joissa häirintää tai muuta 
epätervettä vallankäyttöä on aihetta epäillä. Avoin ja jatkuva, ketään syyttelemätön 

keskustelukulttuuri on paras suoja ehkäistä epätoivottuja tilanteita. 

2.2 Ennaltaehkäisy - miten varmistaa alaikäisten turvallisuus harraste- ja 

vapaaehtoistoiminnassa?  

Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä voi varmistaa ennakoivasti alaikäisten turvallisuutta 

harraste- ja vapaaehtoistoiminnassa: 

e) Luomalla käytännöt alaikäisten turvallisuutta koskevien asioiden 
käsittelemiseksi  
 

• Kootaan yhteen toimenpiteet ja käytännöt, joilla edistetään alaikäisten turvallisuutta. 
Ohjeistus hyväksytään yhdistyksen hallituksessa ja se päivitetään aika ajoin.  

o SEYn jäsenyhdistykset voivat käyttää suoraan tätä ohjetta tai tehdä omansa. 
Tähän ohjeeseen on hyvä täydentää yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot, esim. 
vastuuhenkilöt. Toimintaohje hyväksytään jäsenyhdistyksen hallituksen 
kokouksessa. 

• Sovitaan, kuka/ketkä ovat toiminnan järjestäjän vastuuhenkilöitä alaikäisten 
turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. 

o Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen. 

 
f) Vahvistamalla häirintää ehkäisevää ilmapiiriä 

 

• Mietitään, miten voidaan vahvistaa avointa ja kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa myös 
vaikeista asioista pystytään keskustelemaan avoimesti. 

• Lisätään toiminnassa mukana olevien tietoisuutta häirinnästä ja sitä koskevista 
toimintaohjeista.  

• Varmistetaan, että lapset ja nuoret tietävät, mitä tehdä ja keneen voi olla yhteydessä, 
jos tuntee oman turvallisuutensa uhatuksi. Seksuaalisesta häirinnästä tai 
hyväksikäytöstä puhuminen ei saa olla tabu, vaan yksi keskusteluteema muiden 
joukossa.  

• Mietitään, miten lapset ja nuoret voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja saada 
oman äänensä kuuluviin.  
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g) Luomalla selkeät käytännöt alaikäisten kanssa toimivien työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten rekrytointiin 

 

• Mietitään, miten hoidetaan uusien toimijoiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten, 
rekrytointi ja perehdyttäminen. Toimijat tulee haastatella ja selvittää heidän taustojaan.  

• Päätetään, millaisissa tehtävissä otetaan toimintaperiaatteeksi rikosrekisteriotteen 
tarkistaminen vapaaehtoisilta. 

 
h) Lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä 

 

• Suositaan tiimityötä, kun toimitaan alaikäisten kanssa. Jos mahdollista, lasten ja nuorten 
kanssa olisi hyvä olla vähintään kaksi aikuista ryhmätoiminnassa ja vapaaehtoistyössä. 

• Annetaan lasten tai nuorten vanhemmille mahdollisuus tutustua toimintaan. 

2.3 Puuttuminen - mitä sitten, kun häirintää tapahtuu? 

Tässä luvussa kuvataan, miten tulee toimia häirintä- tai hyväksikäyttöepäilyjen tai -tapausten 
ilmaantuessa. On hyvä muistaa, että vastuu asian hoitamisesta on yksin aikuisilla, ei lapsella tai 

nuorella.  

a) Varmistetaan, että toiminnassa mukana olevat ovat tietoisia häirintäepäilyjen ja -

tapausten varalle luoduista käytännöistä. Ikävissäkin tapauksissa on helpompi edetä, kun 
toimintatavat on yhteisesti sovittu ja ne ovat kaikkien tiedossa. On erittäin tärkeää, että lapset 

ja nuoret tietävät, keneen he voivat olla yhteydessä.  

b) Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Niihin tulee aina suhtautua 
vakavasti. Vaikka kysymyksessä ei olisikaan vakava epäily hyväksikäytöstä, vaan pikemminkin 
huoli siitä, että aikuisen tai nuoren käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan, siihen tulee 
puuttua. Toiminnanjärjestäjän tulee olla yhteydessä osapuoliin ja lapsen tai nuoren 
vanhempiin. Kun puhutaan sukupuolisesta häirinnästä, puhutaan usein sellaisista tilanteista, 

joissa ei ole kysymys rikoksesta, vaan asiattomasta käytöksestä. 

c) Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on rikos 
eli rikoslaissa mainittu teko, on otettava viipymättä yhteyttä poliisiin ja 
lastensuojeluviranomaiseen. Toiminnanjärjestäjän tulee olla yhteydessä myös lapsen tai 
nuoren vanhempiin. Lastensuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua 
syytä epäillä, että lapseen on hänen kasvuympäristössään kohdistunut rikos. Poliisi selvittää, 

onko tapahtunut rikos, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä asia koskee. 

• SEYn toimistoa kannattaa tiedottaa rikosepäilyistä ja muista vakavammista tapauksista, 
jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan. 

d) Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilannetta ei kannata hoitaa yksin, vaan 
keskustella heti neuvoa antavan vaitiolovelvollisen ammattiasiantuntijan kanssa. Mahdollisia 

asiantuntijatahoja ovat kunnan perheneuvola, Sexpo-säätiö, Väestöliiton Nuorten 

seksuaaliterveyden osaamiskeskus ja Raiskauskriisikeskus Tukinainen. 
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e) Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti. Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. 
Huolehditaan, että mahdollinen häirintä tai hyväksikäyttö eivät jatku. Mikäli aikuisen 

käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi tämän kanssa välittömästi. 
Mikäli nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on epäasiallista, asiaan puututaan heti. Jos 
kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän 
välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia on selvitetty. Jos lapsen tai nuoren 
vanhemmat eivät ole tietoisia tilanteesta, heihin otetaan yhteyttä. Jos teko tai sen yritys täyttää 

rikoslain kuvauksen, ollaan viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaiseen. 

f) Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti. Varmistetaan, että kaikkia osapuolia, 
mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta. 

Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee 
toiminnan järjestäjän organisaatiossa ja miten toiminnan järjestäjä on reagoinut asiaan, 
esimerkiksi tehnyt ilmoituksen lastensuojeluun tai poliisille. Ulospäin viestittäessä 

huolehditaan sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta. 

3. Milloin toiminnan järjestäjällä on oikeus selvittää 

vapaaehtoisen rikostausta?  

Lakia lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) 

sovelletaan henkilöihin, jotka toimivat vapaaehtoisena lasten parissa.  

Laki antaa toiminnan järjestäjälle tietyin edellytyksin mahdollisuuden selvittää 
vapaaehtoisen rikostausta, mutta kaikista vapaaehtoisista ei tarvitse pyytää 

rikostaustaotetta. 

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen on siis vapaaehtoistehtävän järjestäjän oikeus, 
velvollisuutta siihen ei ole missään tilanteessa. Toiminnan järjestäjän pitää lapsen edun nimissä 
arvioida, mitkä vapaaehtoistehtävät ovat sellaisia, joihin valittavan henkilön rikostausta on 

syytä selvittää.  

Toiminnan järjestäjä voi selvittää vapaaehtoisen rikostaustan, jos kysymyksessä on 

tehtävä, johon kuuluu: 

1. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai 
muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa ja 

2. henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa ja 
3. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista 

koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on 
käytössä toimintaa koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan 

lasten henkilökohtainen koskemattomuus.  

Lisäksi edellytetään, että: 

a) toiminnan järjestäjällä on käytössään toimintaansa koskeva ohje tai menettelytapa, 
jolla turvataan lasten henkilökohtainen koskemattomuus (esim. tämä ohje) ja 

b) toiminnan järjestäjä on ennalta arvioinut, mitkä ovat sellaisia vapaaehtoistehtäviä, 

joihin valittavan vapaaehtoisen rikostausta on syytä selvittää. 
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Vapaaehtoisen rikostausta voidaan selvittää silloin, kun hänelle on tarkoitus antaa ensimmäistä 
kertaa jokin tietty, etukäteen yksilöity tehtävä ja silloin, kun henkilön tehtävänkuva on 

muotoutumassa sellaiseksi, että se täyttää edellä luetellut edellytykset. Toiminnan järjestäjä voi 
pyytää rikosrekisteriotteen vapaaehtoiselta jo siinä vaiheessa, kun häntä valitaan koulutukseen 

tai valmennukseen, joka on tehtävän hoitamisen edellytyksenä. 

Rikosrekisteriote voidaan pyytää vain niistä vapaaehtoisista, jotka ovat tulleet mukaan 
toimintaan 1.5.2014 tai tämän jälkeen tai joiden tehtävänkuva 1.5.2014 jälkeen muuttuu 

sellaiseksi, että otteen pyytäminen on lain mukaista. 

Toiminnan järjestäjä voi selvittää myös alaikäisen, 15 vuotta täyttäneen vapaaehtoisen 

rikostaustan.  

Rikosrekisteriotteen hakemiseen tarvitaan vapaaehtoisen kirjallinen suostumus. Otteita 
saa käsitellä vain henkilö, joka on päättämässä, annetaanko vapaaehtoiselle kysymyksessä 

oleva tehtävä vai ei. 

Oikeusrekisterikeskus merkitsee rikosrekisteriotteelle tiedot seuraavista rikoksista: 

• Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko (pornografiarikos) 

• Seksuaalirikos 

• Henkirikos (tappo, murha, surma) 

• Ihmiskauppa tai törkeä ihmiskauppa 

• Törkeä pahoinpitely 

• Törkeä ryöstö 

• Huumausainerikos 

Otteelle ei merkitä tietoja muista rikoksista kuin edellä mainituista.  

SEY suosittelee, että lasten ja nuorten kanssa toimiviksi vapaaehtoisiksi ei oteta 
henkilöitä, joiden rikosrekisteriotteella on tietoja edellä mainituista rikoksista. Laki ei 
kuitenkaan määrää, etteikö henkilöä saisi ottaa vapaaehtoiseksi, vaan päätös on 

vapaaehtoistoiminnan järjestäjällä. 

4. Vapaaehtoistehtävien luokittelu 

Tässä osiossa kuvataan SEYn nuorisotoimintaan liittyviä vapaaehtoistehtäviä, joihin valittavan 
vapaaehtoisen rikostausta voidaan tarvittaessa selvittää. Yhdistyksen täytyy arvioida, 
täyttääkö tehtävä edellisessä osiossa mainitut kriteerit vapaaehtoisen rikostaustan 

selvittämisestä. 

Kerhojen, leirien ja retkien vetäjät ja ohjaajat 

Lasten ja nuorten kerhoissa, leireillä ja retkillä vapaaehtoiset aikuiset toimivat ohjaajina joko 
yksin tai pareittain. Aikuiset opettavat ja ohjaavat lapsia ja nuoria, viettävät aikaa heidän 

kanssaan, järjestävät tapahtumia, vierailukäyntejä ja toimintatuokioita sekä valvovat toimintaa 

ja sen turvallisuutta. Leireihin ja retkiin saattaa kuulua yöpymisiä. 

Nuorten ryhmien ohjaajat 
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Ryhmänohjaaja voi toimia ryhmässä yksin tai toisen vapaaehtoisen tai ammattiohjaajan apuna. 
Hän huolehtii ryhmätoiminnan puitteista, mutta ennen kaikkea sen sisällöstä ja ryhmän 

jäsenistä. Hän tukee ryhmäläisiä ja vahvistaa heidän ryhmäytymistään sekä auttaa heitä heidän 

omien tavoitteidensa toteuttamisessa. 

Nuorisotoiminnan tai nuorten vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilö 

Yhdistyksellä voi olla nimetty nuorisotoiminnan tai nuorten vapaaehtoistoiminnan 
vastuuhenkilö, joka ohjaa ja perehdyttää yhdistyksen alle 18-vuotiaita aktiiveja. Vastuuhenkilö 
huolehtii siitä, että toimintaan mukaan tulevat nuoret saavat asianmukaisen perehdytyksen 
yhdistyksen toimintaan ja vapaaehtoistehtäviin. Vastuuhenkilö saattaa myös olla mukana 

tekemässä vapaaehtoistöitä nuorten kanssa. 

 

Tehtävät, joissa vapaaehtoisen rikostaustaa EI ole tarpeen selvittää: 

• Kouluvierailijat (opettaja on aina luokassa vierailun ajan) 

• Lasten tai nuorten vierailuryhmiä vastaanottavat vapaaehtoiset, jos ryhmän mukana on 

opettaja/ohjaaja tai vierailut ovat kertaluontoisia 

• Tapahtumien järjestäjät tai muut nuoria satunnaisesti vapaaehtoistoiminnassa 
kohtaavat aikuiset 

  



10 
 

5. Miten rikosrekisteriotetta haetaan ja miten sitä käsitellään 

Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä eli yhdistys hakee rikosrekisteriotetta kirjallisesti. 

Otteen voi tilata Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivuilta täyttämällä ja lähettämällä 
sähköisen hakemuksen Suomi.fi-palvelun kautta. Mukaan liitetään vapaaehtoisen suostumus 
pdf-tiedoston muodossa. Hakemuksen tilaajalla täytyy olla oikeudet asioida yhdistyksen 
puolesta Suomi.fi-palvelussa. Lisätietoa löytyy Suomi.fi-sivuilta Ohjeet ja tuki -osiosta: 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista.  

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttö Suomi.fi-palvelun kautta ei ole mahdollista, hakemuksen 
voi täyttää myös tulostettavalla ja sähköisesti täytettävällä lomakkeella, joka löytyy 

Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivulta: 
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/tulostettavatlomakkeet.html. Otetta 

ei voi tilata puhelimitse. 

Kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat ja liitteet pitää lähettää Oikeusrekisterikeskukselle 
samassa lähetyksessä, joko sähköisesti tai kirjekuoressa. Jos lähetykset toimitetaan erikseen, 

samaan hakemukseen kuuluvat eri liitteet ja lähetyksen osat voivat joutua erilleen. Tämä 

viivästyttää käsittelyä ja aiheuttaa ylimääräistä työtä hakijalle ja Oikeusrekisterikeskukselle. 

Jos hakemuksia on useita, esimerkiksi koulutus- tai kurssivalintojen yhteydessä, voidaan kaikki 

hakemukset liittää samaan lähetykseen. 

Oikeusrekisterikeskuksen hakemuslomakkeella ilmoitetaan muun muassa seuraavat tiedot: 

• Vapaaehtoistehtävän järjestäjän nimi ja rekisteröintitunnus. 
Vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nimi ilmoitetaan aina hakemuksessa. 
Rekisteröintitunnuksen voi tarkistaa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta osoitteesta 
www.prh.fi. Suora linkki rekisteröintitunnuksen hakemista varten on 
https://yhdistysrekisteri.prh.fi/.  

• Toiminnan järjestäjän yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöksi merkitään sellainen henkilö, 
joka on päättämässä, annetaanko vapaaehtoiselle kysymyksessä oleva tehtävä vai ei. 

Muilla henkilöillä ei ole oikeutta nähdä vapaaehtoisen rekisteriotetta eikä heille voida 
ilmaista otteella olevia tietoja. 

• Vapaaehtoisen henkilötunnus. Vapaaehtoisen henkilötunnus on tärkein 
vapaaehtoisen yksilöivä tieto hakemuksessa. Ellei hakijalle ole annettu suomalaista 
henkilötunnusta, ilmoitetaan vapaaehtoisen syntymäaika ja -paikka, kotikunta, 
yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti. 

• Vapaaehtoistehtävä, jota varten ote tilataan. Tehtävänkuvauksen pitää olla sellainen, 
että viranomainen pystyy sen perusteella arvioimaan, onko vapaaehtoistehtävän 
järjestäjällä lakiin perustuva oikeus pyytää rikosrekisteriotetta. Kuvauksesta pitää siis 
käydä ilmi, että vapaaehtoinen toimii säännöllisessä henkilökohtaisessa 
vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. 

• Ohje tai suunnitelma alaikäisen koskemattomuuden turvaaviksi toimiksi. Hakija 

ilmoittaa onko toiminnan järjestäjällä käytössä ohje tai suunnitelma, jolla turvataan 
alaikäisten koskemattomuus (esim. tämä ohje). Lisäksi ilmoitetaan, kuka on hyväksynyt 
ohjeen tai suunnitelman ja milloin se on hyväksytty. Ohje tai suunnitelma pitää hyväksyä 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/tulostettavatlomakkeet.html
https://yhdistysrekisteri.prh.fi/
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toiminnan järjestäjän hallituksessa tai muussa päätäntävaltaa omaavassa 
toimielimessä, jotta se täyttää lain edellytykset. 

• Ohjeen tai suunnitelman nimi, hyväksymispäivä ja hyväksyjä.  

• Liitteeksi tarvitaan vapaaehtoisen kirjallinen suostumus rikosrekisteriotteen 
hakemiseen. Suostumuksen voi ilmoittaa erillisellä asiakirjalla (ks. malliasiakirja, liite 

1), joka liitetään rikosrekisteriotehakemukseen.  

Otteen vastaanottaa ja tarkistaa toiminnan järjestäjän puolesta sellainen henkilö, joka on 
päättämässä, annetaanko vapaaehtoiselle kysymyksessä oleva tehtävä vai ei. Otteelta 

ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista kenellekään muulle, ei toiminnan järjestäjän 
toiminnassa mukana olevalle eikä ulkopuoliselle. Henkilöllä on vaitiolovelvollisuus. 

Tietoja ei saa ilmaista sen jälkeenkään, kun henkilö ei enää ole siinä tehtävässä, jossa hän on 

tiedon saanut. Vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta voi seurata rikoslain mukainen rangaistus. 

Toiminnan järjestäjä ei saa tehdä vapaaehtoisen henkilötietoihin muita merkintöjä kuin 
tiedon siitä, että rikosrekisteriote on tarkistettu sekä otteen päiväyksen. Vapaaehtoisen 

henkilötietoihin ei saa koskaan tehdä merkintää siitä, onko otteelle merkitty rikostietoja vai ei. 

Toiminnan järjestäjän on luovutettava ote vapaaehtoiselle heti kun ote on tarkistettu. 

Alla on esimerkki Maija Meikäläisen henkilötiedoista sen jälkeen, kun toiminnan järjestäjä on 

tarkistanut Maijan rikosrekisteriotteen. 

Maija Meikäläinen, ote tarkistettu 16.6.2014, otteen päiväys 13.6.2014. 

Jos vapaaehtoinen ei tule kohtuullisen ajan kuluessa noutamaan toiminnan järjestäjälle 
lähetettyä rikosrekisteriotetta, ote hävitetään luotettavalla tavalla, esimerkiksi silppuamalla. 
Neljän viikon aikaa voidaan pitää ohjeellisena kohtuullisena aikana. Otteen voi vapaaehtoisen 

omasta pyynnöstä postittaa hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.  
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Liite 1  

 

VAPAAEHTOISEN SUOSTUMUS – 

Rikosrekisteriotteen hakeminen (malliasiakirja)  

 

Tämä suostumus perustuu lakiin lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan 
selvittämisestä. Vapaaehtoisen tulee antaa suostumuksensa siihen, että vapaaehtoistoiminnan 

järjestäjä voi hakea laissa tarkoitetun vapaaehtoista koskevan rikosrekisteriotteen 

Oikeusrekisterikeskukselta. 

 

Toiminnan järjestäjä: _____________________________________________ 

 

Vapaaehtoisen nimi: ______________________________________________ 

 

[    ]  Annan suostumukseni rikosrekisteriotteen hakemiseen. 

 

Minulle on annettu ennen tämän suostumuksen antamista tieto seuraavista asioista: 

– rikosrekisteriote pyydetään vapaaehtoistehtävän järjestäjän tarkastettavaksi alaikäisten 

henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi 

– otteeseen merkitään tiedot tietyistä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista 

– vapaaehtoistehtävän järjestäjän on luovutettava ote minulle välittömästi tarkastamisen 

jälkeen  

 

 

Paikka ja aika:    Allekirjoitus: 

 

______________________________________            __________________________________ 


