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om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
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Utfärdad i Mariehamn den

1) Ls framst. nr 17/2002-2003
   Lu bet. nr 13/2002-2003

I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att skydda den per-
sonliga integriteten och främja den personliga
säkerheten för personer under 18 år. I lagen
föreskrivs om ett kontrollförfarande som skall
göra arbetsgivare medvetna om eventuell
brottslig bakgrund hos dem som skall arbeta
med personer under 18 år.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inom sektorerna social-
vård, undervisning och ungdomsarbete samt
idrott. Lagen tillämpas på dem som skall utföra
arbete som varaktigt och i väsentlig grad består
i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand
om, fostra, undervisa eller på annat sätt arbeta

i personlig kontakt med personer under 18 år. I
lagen avsett arbete kan utföras

1) i ett offentligrättsligt eller privaträttsligt
anställningsförhållande,

2) under arbetspraktik, arbetslivsträning och
arbetsprövning eller

3) inom privat socialservice enligt lagen om
tillsyn över privat socialservice (FFS 603/1996),
på enskilda daghem enligt barnomsorgslagen
för landskapet Åland (14/1997) eller som famil-
jevård enligt socialvårdslagen (FFS 710/1982).

Lagen tillämpas inte på arbete som samman-
lagt varar mindre än tre månader under en
ettårsperiod.

Var och en har rätt att vägra att delta i
arbetspraktik, arbetslivsträning och arbets-
prövning som omfattas av denna lag. En vägran
i enlighet med denna bestämmelse får inte leda
till att grunddagpenning eller andra förmåner
som utbetalas av landskapets medel minskas
eller upphör.
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3 §
Skyldighet för arbetsgivaren att kräva uppvi-

sande av registerutdrag
En arbetsgivare skall kräva att en person

visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 §
2 mom. straffregisterlagen (FFS 770/1993),
när arbetsgivaren första gången erbjuder perso-
nen en anställning som omfattar uppgifter som
avses i 2 § eller första gången tilldelar personen
sådana uppgifter. Som arbetsgivare räknas
härvid även den som erbjuder arbetspraktik,
arbetslivsträning eller arbetsprövning.

Om ett registerutdrag inte finns att tillgå när
en kommun eller ett kommunalförbund fattar
beslut om en anställning, skall valet vara vill-
korligt och bekräftas först när ett utdrag har
visats upp. Den som villkorligt har valts till
anställningen skall visa upp registerutdraget
senast inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet eller inom en längre tidsfrist som det organ
som fattar beslutet har beviljat av särskilda
skäl. När utdraget har visats upp skall det
organ som gjort det villkorliga valet fatta beslut
om att valet skall bekräftas eller förfalla. Be-
slut om att valet skall bekräftas kan även
fattas av en tjänsteman som bemyndigats där-
till. Om registerutdraget inte visas upp inom
ovan avsedd tid förfaller valet.

4 §
Skyldighet att kräva uppvisande av
registerutdrag beträffande dem som

producerar privat socialservice
Innan landskapsstyrelsen beviljar en privat

serviceproducent tillstånd enligt lagen om till-
syn över privat socialservice skall den, om verk-
samhetsområdet för den privata serviceprodu-
centen omfattar tjänster för personer under 18
år, kräva att personer som inte är arbetstagare
och vars arbete omfattar uppgifter som avses i
2 § visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 §
2 mom. straffregisterlagen.

En kommun som har tagit emot en anmälan
enligt lagen om tillsyn över privat socialservice
eller barnomsorgslagen för landskapet Åland
skall omedelbart kräva att personer som inte är
arbetstagare och vars arbete omfattar uppgif-
ter som avses i 2 § visar upp ett straffregister-
utdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

Den som är skyldig att ansöka om tillstånd
eller göra en anmälan enligt lagen om tillsyn
över privat socialservice eller barnomsorgsla-
gen för landskapet Åland skall underrätta
landskapsstyrelsen eller kommunen när någon
som inte är arbetstagare och som inte anges i
ansökan om tillstånd eller anmälan ges uppgif-
ter som avses i 2 §. Efter att ha tagit emot en
sådan underrättelse skall landskapsstyrelsen

eller kommunen omedelbart kräva att perso-
nen, som fått uppgifter som avses i 2 §, visar upp
straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffre-
gisterlagen.

5 §
Skyldighet att kräva uppvisande av registerut-

drag beträffande familjevårdare
Innan en kommun eller ett kommunalför-

bund ingår ett uppdragsavtal som avser famil-
jevård enligt 25 § socialvårdslagen, skall kom-
munen eller kommunalförbundet kräva att
uppdragstagaren visar upp ett straffregisterut-
drag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen, om
uppdragsavtalet gäller familjevård av personer
under 18 år.

6 §
Registerutdragets giltighetstid

Ett registerutdrag får inte vara äldre än sex
månader när det visas upp för kontroll med stöd
av denna lag.

7 §
Anteckning om uppvisat registerutdrag och

återlämnande av utdraget
I personuppgifterna om den som visat upp ett

registerutdrag får endast antecknas att utdra-
get har visats upp och vad det har för identifika-
tionsuppgifter. Arbetsgivaren eller någon an-
nan som fått se registerutdraget med stöd av
denna lag har inte rätt att kopiera det. Register-
utdraget skall utan dröjsmål återlämnas till
den som har visat upp det.

8 §
Tystnadsplikt

Uppgifter i ett registerutdrag får inte röjas för
andra än dem som behöver dem för att besluta
om en person skall tilldelas arbetsuppgifter
som ingår i tillämpningsområdet för denna lag.

9 §
Platsannonser

När arbetsuppgifter som avses i denna lag
utannonseras skall det i platsannonsen näm-
nas att den som anställs skall visa upp ett
registerutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregister-
lagen.

10 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het bryter mot skyldigheten att kräva uppvisan-
de av ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom.
straffregisterlagen skall dömas till böter.

Till böter skall även den dömas som uppsåt-
ligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyl-
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digheten att utan dröjsmål återlämna ett regis-
terutdrag till den som har visat upp det.

Vid brott mot tystnadsplikten som föreskrivs
i 8 § skall dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller
2 §§ eller 40 kap. 5 § strafflagen (FFS 39/1889).

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
___________
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