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valiokuntakäsittely 
 

HE 31/2006 vp 
laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 
muuttamisesta > 

 
mi nmimanamamm 

 
 
 
 

Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 25.04.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 
25.04.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 26.04.2006 
Käsittely päättynyt 27.10.2006 HaVM 21/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
02.05.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
Ennakkokäsittely 11.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K) 
- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö (K) 
- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- oikeusministeriön kirjallinen lausunto. 

Käsittely 
12.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- Hyväksytään valiokunnan kokouksessa 11.5.2006 toimitettu 
asiantuntij akuuleminen. 
- erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö (K) 
- ylitarkastaja Hanna Helinko, Ulkomaalaisvirasto (K) 
- vähemrnistövaltuutettu Rainer Hiltunen, (K) 
- johtaja Jorma Kuuluvainen, Perniön vastaanottokeskus (K) 
- ulkomaalaispoliisin johtaja, ylikomisario Hannu Pietilä, Helsingin 
kihlakunnan poliisilaitos (K) 
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- vanhempi lakimies Kirsi Hytinantti, Pakolaisneuvonta ry (K) 
18.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

 
 
 

http://fakta.eduskunta.fi/tri^^ 27.10.2006 
- suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto ry (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- sosiaali - ja terveysministeriön ja liikenne- ja viestmtäministefiön 
kirjalliset lausunnot. 

23.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Merkitty saapuneeksi 

 

- Viestintäviraston kirjallinen lausunto. 
24.05.2006    Merkitty saapuneeksi 

- lapsiasiavaltuutetun kirjallinen lausunto. 
02.06.2006    Merkitty saapuneeksi 

- Suomen Punaisen Ristin kirjallinen lausunto. 
07.09.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K) 
27.09.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 12.10.2006    Merkitty 
saapuneeksi 

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto. 
26.10.2006    Merkitty saapuneeksi 

- UNHCR:n kirjallinen lausunto. 
Epävirallinen keskustelu 

27.10.2006    Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
-HaVM 21/2006 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 
Saapunut 25.04.2006 
Käsittely päättynyt 08.06.2006 PeVL 23/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
27.04.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 

Käsittely 
18.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K) 
- assistentti Juha Lavapuro, (K) 
- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen, (K) 
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- professori Martin Scheinin, (K) 
18.05.2006    Merkitty saapuneeksi 

- professori Teuvo Pohjolaisen kirjallinen lausunto 
06.06.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
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Yleiskeskustelu 
- lausuntoluonnos 08.06.2006    

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- PeVL 23/2006 vp 

 

Työelämä- ja tasa-arvo valiokunta 

Saapunut 26.04.2006 
Käsittely päättynyt 02.06.2006 TyVL 11/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Kirjaus 
26.04.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. Ennakkokäsittely 
04.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K) 
- lähetystöneuvos Ilkka Rentola, ulkoasiainministeriö (K) 
- ylitarkastaja Hanna Helinko, Ulkomaalaisvirasto (K) 

05.05.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö (K) 
- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K) 
- vähenimistövaltuutettu Rainer Hiltunen, (K) 

 

- Pakolais- ja maahanmuutotyön päällikkö Leena-Kaisa Äberg, 
Suomen Punainen Risti (K) 
- suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto (K) 
- vanhempi lakimies, varatuomari Kirsi Hytinanrti, Pakolaisneuvonta ry 
(K) 

Käsittely 
19.05.2006 

 
 
 
 

23.05.2006 
 
 

31.05.2006 
02.06.2006 

 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- johtaja Leena Markkanen, Kyläsaaren vastaanottokeskus Merkitty 
saapuneeksi 
- Rajavartiolaitoksen kirjallinen lausunto. 
Merkitty saapuneeksi 
- Metsälän vastaanottokeskuksen johtaja Pekka Nuutisen muistio. 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. Yleiskeskustelu 
Jatkettu yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
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SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Ulkomaalaisosasto 10.5.2006 
Jutta Gras 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA ULKOMAA-
LAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 8 §:N MUUTTAMISESTA (HE 31/2006 vp) 
 
 
 
 
Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäväksi säännös tiedonkulusta vastaanottokeskusten ja lupavi-
ranomaisten välillä sekä säännös ilman huoltajaa olevan alaikäisen vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta 
huollostaan vastanneen henkilön jäljittämisestä. Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös rekisterinpitäjän oikeudesta saada tietoja vastaanottokeskukselta. 
 
 

Esityksen tavoite ja keskeinen sisältö 

Tiedonsaantioikeus 

• Tiedonsaantioikeutta koskevalla säännöksellä perustettaisiin Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartio-
laitokselle oikeus saada nimenomaisen pyynnön perusteella vastaanottokeskukselta tiettyjä ilman huoltajaa 
olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa koskevia tietoja. Näitä tietoja olisivat alaikäisen syntymäaika, per-
heenjäsenet ja näiden olinpaikka sekä muut näihin verrattavissa olevat alaikäisen tai hänen perheenjäsen-
tensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevat tiedot. Tietojen tulee olla välttämättömiä selvitettäessä alaikäi-
sen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 

• Tiedonsaantioikeutta koskevan säännöksen tavoitteena on kehittää vastaanottokeskusten ja lupaviranomais-
ten välistä yhteistyötä. Säännöksen avulla edistetään lapsen edun toteutumista mahdollistamalla hänen ti-
lanteensa nykyistä kokonaisvaltaisempi viranomaiskäsittelyjä päätöksenteon pemstuminen kaikkiin tiedossa 
oleviin tosiseikkoihin. 
 
Jäljittäminen 

• Jäljittämistä koskevalla säännöksellä pannaan täytäntöön niiden EU-direktiivien säännökset, joissa jäsen-
valtioiden edellytetään pyrkivän jäljittämään ilman huoltajaa olevien alaikäisten perheenjäsenet mahdolli-
simman nopeasti. Esityksessä kohdennetaan vastuu jäljittämisestä Ulkomaalaisvirastolle. 

• Jäljittämistä koskevan säännöksen tavoitteena on auttaa Suomeen ilman huoltajaa tullutta alaikäistä turva-
paikanhakijaa luomaan uudelleen yhteys vanhempaansa tai muuhun hänen tosiasiallisesta huollostaan vas-
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tanneeseen henkilöön. Esityksellä pyritään myös edesauttamaan turvapaikkapäätöksenteon perustumista to-
siasioihin, minkä voidaan katsoa olevan lapsen edun mukaista. 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muutos 

 
• Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 1 momenttiin, jossa säädetään rekisterinpitäjän oikeudesta saada 

salassapitosäännösten estämättä sille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä tietoja 
muilta viranomaisilta, lisättäisiin aiernmin kumotun 4 kohdan tilalle uusi 4 kohta, joka vastaisi ulkomaa-
laislakiin lisättäväksi ehdotettua tiedonsaantioikeutta koskevaa säännöstä. 

Esityksen valmistelu 

• Ehdotukset perustuvat sisäasiaiimiiriisteriön asettaman vailla huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhaki-
joiden osalta viranomaisten välistä tiedonkulkua ja perheenjäsenten jäljittämistä selvittäneen työryhmän 
ehdotuksiin. Työryhmä luovutti raporttinsa tammikuussa 2005. Työryhmässä olivat edustettuina sisäasi-
ainministeriö, ulkoasiainministeriö, sosiaali-ja terveysministeriö, työministeriö ja Ulkomaalaisvirasto. 

• Esitysluonnos oli syksyllä 2005 melko laajalla lausuntokierroksella. Lausuntoja pyydettiin yhteensä 42 eri 
taholta. Lausunnoissa esitetyt näkemykset on keskeisiltä osin otettu huomioon esityksen valmistelussa. 

• Erityistä huomiota lausunnoissa kiinnitettiin tiedonkulun järjestämiseen vastaanottokeskusten ja lupaviran-
omaisten välillä. Useissa lausunnoissa tuotiin esiin tarve rajata tarkemmin tiedonkulkua koskevaa säännöstä. 
Saatujen lausuntojen perusteella tiedonkulkua koskevaa säännösehdotusta muutettiin muun muassa seu-
raavasti: 

 
esitys koskisi yksinomaan ilman huoltaj aa olevia alaikäisiä turvapaikanhakij oita ja heidän perheen-
jäseniään koskevia tietoja; 

kyseessä olisi vastaanottokeskusten tietoj enantovelvollisuuden sij asta lupaviranomaisten oikeus 
saada tietoja; 
 
tiedonsaantioikeutta rajattaisiin nimenomaisella pyynnöllä; 
 
pyydettävät tiedot rajattaisiin mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Pääasiassa pyydet-
tävät tiedot ovat samoja, joita koskee hakijan oma tietojenantovelvollisuus ainakin silloin kun vi-
ranomainen näitä tietoja häneltä nimenomaisesti tiedustelee. 

 
 
Esityksen vaikutukset 

• Lähtökohtaisesti vaikuttaisi siltä, että esitys ei tiedonsaantioikeudesta säätämisen osalta olennaisesti lisäisi 
vastaanottokeskusten ja lupaviranomaisten tehtäviä. Esitys ei näin ollen tältä osin aiheuta välittömiä valti-
ontaloudellisia vaikutuksia. 

• Jäljittäminen vaatii taloudellisia voimavaroja toisaalta Ulkomaalaisvirastolta jäljittämisestä vastaavana ta-
hona ja toisaalta Suomen edustustoilta jäljittämistä käytännössä suorittavina tahoina. Taloudellisten voima-
varojen määrän arviointi on kuitenkin hankalaa, koska siihen vaikuttaa olennaisesti ilman huoltajaa saapu-
neiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä sekä se, mistä maista alaikäiset Suomeen turvapaikanha-
kuun saapuvat. Voimavarojen tarpeeseen vaikuttaa myös se, miten jäljittämistä käytännössä tehdään, mitä 
eri tahoja siinä käytetään apuna ja mikä on jäljittämistyön kestolle kohtuulliseksi katsottava aika. Uudistus 
toteutettaisiin ensi vaiheessa Ulkomaalaisviraston toimintamäärärahojen asettamissa rajoissa. 

• Tiedonsaantioikeutta koskevan säännöksen avulla pyritään edistämään lapsen edun toteutumista ja paran-
tamaan hänen asemaansa. Pitemmällä tähtäimellä esityksellä lienee vaikutusta myös lasten hyväksikäytön 
vähenemiseen pyrkimyksissä parempiin elinolosuhteisiin. Tämä edesauttanee yksittäisten alaikäisten tur-
vallisuutta ja vaikuttanee samalla myös laajeinmin yhteiskunnalliseen turvallisuustilanteeseen. 

 
 



 

 

Voimaantulo 
 
• Lait ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa. 



2 

 

S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö  
R A J A V A R T I O L A I T O K S E N  
E S I K U N T A  O i k e u d e l l i n e n  
o s a s t o  Y l i t a r k a s t a j a  R e i j o  

L a h t i n e n  H e l s i n k i  

ITO '      HE 3T7j 
 

 
11.5.2006 

 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS (HE 31/2006 VP) EDUSKUNNALLE LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA 
ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 8 §:N MUUTTAMISESTA 

 
Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto toteaa, että se on saanut osallistua kyseessä olevan 
hallituksen esityksen valmisteluun. Rajavartio-osasto pitää esitettyjä ulkomaalaislain ja 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muutoksia perusteltuina. 
 
Ulkomaalaislakiin esitetyillä viranomaisten välistä yhteistyötä kehittävällä tiedonsaantioikeutta 
koskevalla säännöksellä ja alaikäisen vanhempien tai tosiasiallisesta huollosta vastanneen henkilön 
jäljittämissäännöksellä sekä ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin esitetyllä muutoksella on 
katsottava edistettävän lapsen edun toteutumista. Tämän vuoksi esitettyjä muutoksia on pidettävä 
rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan hyväksyttävinä ja tarpeellisina. 
 
Edellä sanotun vuoksi sisäasiainministeriön rajavartio-osastolla ei ole huomautettavaa esityksestä. 
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Eduskunta Hallintovaliokunta 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIEKSI ULKOMAALAISLAIN JA 
ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 

 
Ulkomaalaislakiin esitetään lisättäväksi säännös ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen 
oikeudesta saada pyynnöstään ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen 
perheenjäseniään koskevia tietoja vastaanottokeskukselta sekä säännös ilman huoltajaa olevan 
alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen 
henkilön jäljittämisestä. 
 
Esityksen tarkoituksena on tietojenantovelvollisuuden ja jäljittämisvastuun kohdentamisen avulla 
edesauttaa poliisin, rajavartiolaitoksen ja ulkomaalaisviraston selvitystyötä erityisesti silloin kun 
kansainvälistä suojelua hakeva on Suomeen ilman huoltajaa tullut alaikäinen. Ehdotetun sääntelyn 
tavoitteena on muun muassa edistää lapsen edun toteutumista. 
 

Esityksen vaikutukset henkilötietojen käsittelyyn 
Esitetty tietojenvaihto tapahtuisi kirjallisesti viranomaisen tekemän pyynnön perusteella. Annettuja 
tietoja tallennettaisiin ulkomaalaisrekisteriin. Kysymyksessä olisi henkilötietojen käsittely, eli 
henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu henkilötietojen kerääminen, tallentaminen ja luovuttaminen. 
 
Esityksen mukaan (ulkomaalaislaki 105 a §) tietojen välittäminen koskisi tilanteita, joissa tiedot olisivat 
välttämättömiä mainittujen viranomaisten selvittäessä ala-ikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka 
maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetunlain 8 §:n 1 momenttiin lisättäisiin 4 kohta, joka vastaisi ehdotettua 
ulkomaalaislain 105 a §:ää. Tiedonsaantioikeus koskisi ilman huoltajaa olevan alaikäisen 
turvapaikanhakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa 
olevia alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja. 
 
Tietojen hankkiminen viranomaisia varten ei suoranaisesti kuulu vastaanottokeskuksen henkilöstön 
tehtäviin, vaan he saattavat saada tietoja vastaanottokeskuksen asukkaiden henkilökohtaisista 
olosuhteista eri tavoin ja eri yhteyksissä. 

Tiedonkulun järjestäminen ja tietojen hankkimisessa käytettävät menetelmät jätettäisiin ilmeisesti 
osin yksittäisten vastaanottokeskusten harkintaan. Menettelytavat saattaisivat siten erota 
vastaanottokeskusten kesken. On vaikeaa hahmottaa sitä millaisia viranomaisten tekemät 
tietojensaantipyynnöt käytännössä olisivat, koskisivatko pyynnöt tiettyjä yksilöityjä henkilöitä ja 
tietoja, vai käytettäisiinkö eräänlaisia blanko- tai yleispyyntöjä. Henkilötietojen käsittelyn yleisten 
periaatteiden valossa (esim. suunnitelmallisuuden ja huolellisuuden vaatimukset/ vrt. 
henkilötietolaki 2 luku) tällainen henkilötietojen kerääminen olisi kysymyksenalaista. 
 



 

10 

Eräs henkilötietojen käsittelyssä edellytetyistä periaatteista on henkilötietoja koskeva laatu- ja 
virheettömyysvaatimus (vrt. henkilötietolaki 9 §). Esityksessä tarkoitetussa tiedonhankinnassa 
tietojen paikkansapitävyyden varmistaminen olisi erittäin vaikeaa. Tiedot saataisiin alaikäisiltä 
henkilöiltä ja ne koskisivat mm. hänen vanhempiaan. 
 
Esityksen mukaan yhteydenpitoa koskevien tietojen hankinnassa olisi toimittava niin, ettei 
perustuslain 10 §:ää loukattaisi, eikä syyllistyttäisi mm. viestintäsalaisuuden loukkaamiseen tai 
salakatseluun. 
 
Vastaanottokeskuksen henkilökunnan näkökulmasta tilanne voi muodostua ongelmalliseksi. 
Tiedonantovelvollisuus saattaisi kannustaa vastaanottokeskuksen henkilökuntaa tietämättäänkin 
syyllistymään perustuslain 10 §:ssä tarkoitetun yksityiselämän suojan ja luottamuksellisen viestin 
suojan rikkomiseen, rikoslain 38 luvussa säädetyn viestintäsalaisuuden loukkaamiseen tai rikoslain 
24 luvussa tarkoitettuun salakatseluun tai salakuunteluun. Vastaanottokeskuksien henkilökuntaan 
kuuluvat eivät voine olla perillä kaikesta huomioon otettavasta lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta. 
Yksityisyyden suojan kohteena olevan oikeushyvän määritteleminen on juridiikkaan 
perehtyneillekin hankalaa, eikä vastaanottokeskuksen henkilökunnalla liene edellytyksiä suorittaa 
tällaista arvioita. 
 
Perustuslain 10 §:n mukaan mm. jokaisen yksityiselämä on turvattu. Henkilötietojen suojasta 
säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on 
loukkaamaton. 
 
Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista 
viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten 
tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. 
 
Esityksen perustelujen mukaan tiedot olisivat sellaisia, joita pääsääntöisesti koskee jo 
ulkomaalaislain nojalla turvapaikanhakijan oma tietojenantovelvollisuus ainakin silloin kun 
viranomainen kyseisiä tietoja tiedustelee. Esityksessä jätetään kuitenkin mahdoiiisuus sisällyttää 
tietojenhankinnan piiriin muitakin tietoja. 

Esityksessä ei tarkemmin ilmi mitä luovutettavat muut verrattavat henkilökohtaisia olosuhteita 
koskevat tiedot olisivat. Tiedonsaantioikeus ei täältä osin ole tarkkarajainen ja täsmällinen. 
Tarkkaa sääntelyä edellytetään erityisesti silloin kun on kysymys poikkeamista 
perusoikeussäännösten suojaamiin oikeushyviin. 
 
Esimerkkeinä hankittavista tiedoista mainitaan mm. tiedot, jotka saataisiin avustettaessa 
vastaanottokeskuksen asukasta yhteydenpidosta. Vastaanottokeskuksen henkilökunta voi avustaa 
alaikäisiä turvapaikanhakijoita esim. yhteydenpidossa vanhempiinsa saaden siten tietoonsa 
esimerkiksi yhteystietoja. Kysymys olisi esityksen mukaan vastaanottokeskuksen henkilökunnan 
tietoonsa saamista puheluihin, kirjeisiin ja muihin viesteihin liittyvistä tunnistetiedoista. 
 
Esityksessä, sivulla 17 viitataan perustuslakivaliokunnan lausuntoon seuraavasti 
"Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 9/2004 vp katsonut, että viestin tunnistetiedot 
jäävät luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle". 
 
Edellä mainittu perustuslakivaliokunnan lausunto koskee 1.9.2004 voimaan tullutta sähköisen 
viestinnän tietosuojalakia, jota ei muutoin ole huomioitu esityksen valmistelussa. Edellä mainittu 
sitaatti saattaa antaa valiokunnan lausumasta puutteellisen kuvan. Valiokunta on ottanut asiaan 
kantaa seuraavasti: "Viestin tunnistamistiedot jäävät luottamuksellisen viestin salaisuutta 
koskevan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle, minkä vuoksi perustuslakivaliokunta on pitänyt 
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mahdollisena, että tunnistamistietojen saamisoikeus jätetään sitomatta tiettyihin rikostyyppeihin, 
jos sääntely muutoin täyttää perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset". 
 
Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 2 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan 
tunnistamistiedoilla tarkoitetaan tilaajaan tai käyttäjään yhdistettävissä 

uiuvaa ut>iwjci, jwi.ct vi^om ua voi r\wiooct i\aoiicnaai i vitjoin i oin IC II  i IIOO TXO I, jarxci^i i n- 

seksi tai tarjolla pitämiseksi. 
 

Viestien, tunnistetietojen ja paikkatietojen luottamuksellisuudesta säädetään sähköisen viestinnän 
tietosuojalain 4 §:ssä. Lainkohdan mukaan viesti, tunnistetiedot ja paikkatiedot luottamuksellisiksi, 
jollei  tässä tai  muussa laissa toisin  säädetä.  Lain  5 §:n mukaan se,  joka on ottanut  vastaan tai  
muutoin saanut tiedon luottamuksellisesta viestistä tai tunnistamistiedoista, jota ei ole hänelle tar-
koitettu ei saa ilman viestinnän osapuolten suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin 
sisältöä, tunnistamistietoa tai tietoa viestin olemassaolosta ellei laissa toisin säädetä. 
 
Jos tietojenantovelvollisuus koskisi teletunnistetietoja perustuslaissa ja sähköisen viestinnän 
tietosuojalaissa säädetty tunnistetietojen luottamuksellisuus kumottaisiin vain lain perusteluissa 
olevalla esimerkinluoteisella maininnalla. 
 
Muutoinkin tietojenantovelvollisuuden toteuttamiseen liittyvät menettelytavat olisivat 
todennäköisesti sellaisia, että ne ainakin osin olisivat ristiriidassa perustuslaissa säädetyn 
yksityisyyden suojan toteutumisen kanssa, jolloin sääntelyn on täytettävä perusoikeuksien 
rajoitusten yleiset sääntelyedellytykset. 

f ' 

 

Teletoiminnan tietosuojalain 19 §:n mukaan yhteisötilaajan on huolehdittava käyttäjiensä 
tunnistamistietojen ja paikkatietojen käsittelystä. Sähköisen viestinnän tietosuojalakia ollaan 
uudistamassa, lain 2 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu yhteisötilaajan määritelmä tullee 
tulevaisuudessa kattamaan myös tahon, joka on hankkinut viestintävälineitä jonkun käyttöön. 
Tällöin myös vastaanottokeskuksista tulisi em. lainkohdan tarkoittamia yhteisötilaajia ja niillä olisi 
entistä korostetumpi velvollisuus suojata tunnistetiedot. 
 
Kotouttamislain 36 §:ssä säädetään turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämistä varten 
perustetusta asukasrekrsteristä, josta voidaan em. lain 42 §:n mukaan luovuttaa tietoja mm. 
poliisille, rajavartiolaitokselle ja ulkomaalaisvirastolle. Asukasrekisteriin tallennetut tiedot eivät 
kuitenkaan esityksen mukaan ole riittäviä selvitettäessä henkilöllisyyttä tai maahanmuuton tai 
oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 
 
Parempi vaihtoehto tiedonsaannin toteuttamiseksi olisi selvittää voidaanko tarvittavat tiedot saada 
esi- ja turvapaikkatutkintaa suorittavien viranomaisten toimesta, sen mukaan kuin mitä heidän 
toimivallastaan ja tietojensaantioikeuksista on erikseen säädetty. Jos kotouttamislain 37 §:ssä 
säädetyn asukasrekis-terin tietosisältö koetaan riittämättömäksi, olisi analysoitava olisiko 
rekisterin sisältöä koskevaa säännöstä arvioitava uudelleen. 
 
Esityksessä ei ole myöskään analysoitu sitä, missä määrin esitys todellisuudessa edistäisi kyseessä 
olevien lapsien aseman parantamista. Erikseen on myös harkittava sitä, onko kysymyksessä sen 
laatuinen yhteiskunnallinen ongelma tai kysymys, jossa ylipäätään on tarpeen edes arvioida 
mahdollisuutta rajoittaa perusoikeuksia. 
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Hei! 

Eduskunnan hallintovaliokunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen esitys 
ulkomaalaislain ja ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta on 
ollut valmisteluvaiheessa lausunnolla oikeusministeriössä, minkä lisäksi 
oikeusministeriö on osallistunut esityksen jatkovalmisteluun. Oikeusministeriön 
valmistelun aikana esittämät huomautukset ja ehdotukset on otettu esityksessä 
huomioon. Oikeusministeriöllä ei näin ollen ole huomautettavaa esityksen johdosta. 
 

Lainsäädäntöneuvos Leena 
Vettenranta 
Oikeusministeriö 
Lainvalmisteluosasto puh:  
1606 7695 
leena.vettenranta@om.fi 
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TYÖMINISTERIÖ 
PO/MP/Tero Mikkola 

LAUSUNTO 
12.5.2006 
HE 31/2006 

 
Asia: HE 31/2006 vp LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA ULKOMAALAIS-

REKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 8 §:N MUUTTAMISESTA 
 
 

Lakiesityksessä velvoitettaisiin vastaanottokeskukset antamaan pyynnöstä Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja 
rajavartiolaitokselle salassapitosäännösten ja yksityisen viestin salaisuuden estämättä tietoa turvapaikanhakijan 
ja hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevista seikoista. Lisäksi esityksessä 
velvoitettaisiin Ulkomaalaisvirasto jäljittämään alaikäisen turvapaikanhakijan huoltaja. Jäljittämisen osalta 
esitys liittyy osin direktiivin toimeenpanoon. Tietojensaantioikeuden osalta esitys perustuu puhtaasti 
kansalliseen lähtökohtaan, jota on perusteltu muun muassa tarkoituksella estää turvapaikkamenettelyn 
väärinkäyttö ja torjua ihmiskauppaa. 
 
Lakiesitystä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena, koska se: 

1) on tietojensaantioikeuden osalta tavoitteisiinsa nähden tehoton 
2) sisältää pyrkimyksen muuttaa vastaanottokeskusten roolia turvapaikanhakijoiden 

vastaanotossa 
3) on ongelmallinen perustuslain 10 §:n näkökulmasta 
4) ei ota riittävästi huomioon lapsen etua 
5) ei varmista palautettavan lapsen suojelua ja huolenpitoa 

 
Vastaanottokeskus ja ryhmäkoti toimivat turvapaikkaa hakevan kotina turvapaikkaprosessin aikana. Niiden 
tehtäviin ei kuulu tietojen hankkiminen turvapaikkaprosessia varten. Säännöksessä tarkoitettu 
tietojenantovelvollisuus kohdistuisi sellaiseen tietoon, jota vastaanottokeskusten ja ryhmäkotien henkilöstö 
mahdollisesti saa keskustellessaan lapsen kanssa sekä avustaessaan lasta puhelimen käytössä ja kirjeen 
postittamisessa tai muussa yksityisasiassa. Lisäksi tietoja voidaan saada luottamuksellisissa keskusteluissa, joita 
lapsen kanssa käy lähihoitaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä tai muu vastaanottokeskuksen tai 
ryhmäkodin henkilökuntaan kuuluva. 
 
Yksin oleva lapsi tarvitsee terapeuttista keskustelua henkilöstön kanssa. Keskusteluissa voidaan käydä läpi 
hyvinkin traumaattisia ja lapsen kannalta herkkiä asioita, jotka voivat toki liittyä mm. lapsen lähtömaanaan, 
sukulaisiin, pakoon lähtöön ja maahantuloreittiin. Lapsi saattaa kokea suurta ahdistusta asemansa vuoksi. Jos 
lapselle on annettu jokin tehtävä, hän joutuu kohtaamaan seuraukset epäonnistuessaan tehtävässä. Lapsi on 
saattanut paeta vaikeita olosuhteita, jos hänet on myyty tai häntä on käytetty hyväksi. Lasta on saatettu kieltää 
ilmaisemasta vanhempiinsa liittyviä asioita tai lähettämiseensä liittyviä yksityiskohtia. Jos lapsi ei voi 
luottamuksellisesti keskustella asioistaan kenenkään kanssa, hän saattaa joutua erityisen vaikeaan tilanteeseen. 
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1) Esitys ei nykytilaan nähden todellisuudessa lisäisi ulkomaalaisviranomaisten saamaa tietoa 
 

Ulkomaalaisviranomaisilla on jo nyt käytettävissään ulkomaalaislaissa ja poliisilaissa säädettyjä keinoja 
turvapaikkahakemuksen ratkaisemiseksi välttämättömien tietojen saamiseksi. Lisäksi rikoslaissa on 
kriminalisoitu törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen. Esimerkiksi vastaanottokeskuksen henkilökuntaan 
kuuluva, joka havaitsee muun muassa ihmiskaupan tai laittoman maahantulon piirteitä, on velvollinen 
ilmoittamaan asiasta poliisille. Tällaisia ilmoituksia myös käytännössä tehdään. Vastaanottokeskusten 
henkilöstöä harjaannuttamalla voitaisiin lakiesitystä tehokkaammin edistää lakiesityksessä mainittujen 
tavoitteiden toteutumista. 
 
Ulkomaalaislain 97 §:n 1 momentin mukaan kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupaa hakevan 
ulkomaalaisen henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittää poliisi tai rajavartiolaitos. Hakijan 
henkilöllisyyttä selvitettäessä kerätään henkilötiedot hänen perheenjäsenistään ja muista omaisistaan. 
Vastaanottokeskus merkitsee poliisilta saamansa tiedot vastaanottokeskuksen asukasrekisteriin (Marek-
rekisteri). 
 
Vastaanottokeskusten henkilökunnalla ei normaalisti ole sellaisia tietoja, joilla olisi merkitystä alaikäisen 
turvapaikkahakemuksen tutkinnassa. Vastaanoton tarkoituksena on turvata turvapaikanhakijoiden toimeentulo 
ja huolenpito sekä tukea henkilöiden toimintakykyä turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana. 
Vastaanottokeskusten tehtäviin ei kuulu sen seuranta, mitä turvapaikanhakijat tekevät tai kenen kanssa 
mahdollisesti pitävät yhteyttä. Tällaista seurantaa ei myöskään käytännössä tehdä. Esitetyn ehdotuksen 
mukaiseen tietojensaantipyyntöön normaalivastäus olisi siten, että "tietoja ei ole". 
 
 

2) Esitys sisältää pyrkimyksen muuttaa vastaanottokeskusten roolia turvapaikanhakijoiden 
vastaanotossa 
 
Suomessa turvapaikanhakijoiden vastaanotto kuuluu työministeriön hallinnonalalle ja turvapaikkahakemuksen 
käsittely sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Prosessien pitäminen toisistaan erillään perustuu siihen, että 
oikeus hakea turvapaikkaa on kansainvälinen ihmisoikeus ja että niin kauan kun turvapaikkahakemusta ei ole 
toimivaltainen viranomainen lainvoimaisesti hylännyt, henkilön kansainvälisen suojan tarvetta ei tule 
kyseenalaistaa. Vastaanottokeskukset ovat ja niiden tulee olla erillään turvapaikkahakemuksen tutkimisesta. 
 
Jos esityksellä legalisoitaisiin vastaanottokeskusten tehtäväksi antaa ulkomaalaisviranomaisille 
turvapaikkatutkinnassa olennaisia tietoja, se edellyttäisi vastaanottokeskusten roolin muuttumista. 
Vastaanottokeskuksista tulisi käytännössä osa turvapaikkatutkintaorganisaatiota, mikä tekisi 
vastaanottokeskusten henkilöstön tilanteen erittäin ongelmalliseksi. Lisäksi on erittäin tärkeää huomata, että 
vaikka tietojensaantipyynnön tulee esityksen mukaan olla yksilöity koskemaan tiettyjä tietoja, kuten 
perheenjäsenen olinpaikkaa, pyyntöä ei tarvitse yksilöidä yhteen turvapaikanhakijaan tai 
vastaanottokeskukseen, vaan myös kaikkia alaikäisiä ja kaikkia vastaanottokeskuksia koskeva "yleistilaus" olisi 
mahdollinen. 
 
3) Esitys on ongelmallinen perustuslain 10 §:n näkökulmasta 
 
Perustuslain 10.3 §:ssä on rajoitettu mahdollisuutta poiketa tavallisella lailla viestin salaisuudesta siten, että se 
on mahdollista turvallisuutta tai kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja 
turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Esityksen mukaan   vastaanottokeskuksen   olisi   
kuitenkin   salassapitosäännösten   estämättä   annettava 

 



 

 

ulkomaalaisviranomaisille pyynnöstä tietoja, jotka koskevat alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, 
perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavia alaikäisen tai hänen perheenjäsenensä 
henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja. Esityksen suhdetta perustuslain 10 §:ään perustellaan viittaamalla 
perustuslakivaliokunnan lausuntoon Pe VL 9/2004 -HE 125/2003 ja esittäen, että myös tässä olisi kyse 
viesteihin liittyvistä "tunnistamistiedoista", jotka jäisivät viestin salaisuutta koskevan perusoikeuden ydinalueen 
ulkopuolelle. Viitatussa perustuslakivaliokunnan lausunnossa tarkoitetaan kuitenkin aivan muuta, lähinnä 
teknistä tunnistetietoa, joka ei ole henkilötieto. Esityksessä tarkoitettujen tietojen osalta ei kuitenkaan olisi 
ilmeisesti kyse tällaisista tiedoista. 
 
Perusoikeusjärjestelmä on hiljattain uudistettu, ja samassa yhteydessä perustuslakiin kirjattiin viranomaisen 
velvollisuus huolehtia perusoikeuksien toteutumisesta. Esityksen tarkoittamia yksin tulevia alaikäisiä 
turvapaikanhakijoita tulee Suomeen hyvin vähän, vuosittain noin 150. Kyse on alaikäisistä eli erityisen 
haavoittuvista henkilöistä. Lisäksi alaikäisen edustajan toimintamahdollisuudet on esityksessä kokonaan jätetty 
sääntelemättä (edustajalle on annettava tieto, mutta edustajan mielipiteen huomioon ottamisesta ei ole säännöstä 
eli se voidaan myös sivuuttaa). Edellä esitetty huomioon ottaen on syytä kysyä onko asiassa kyseessä sellainen 
yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi on tarpeen esitetyn kaltainen järeä arsenaali, johon sisältyy 
myös perusoikeusjärjestelmän rajankäyntiä? 
 
 

4) Esitys ei ota huomioon lapsen etua 
 
Esitystä perustellaan lapsen edulla. Suomessa ei kuitenkaan ole riittävästi asiantuntemusta lapsen edun 
arviointiin erityisesti turvapaikkaprosessissa, eikä tätä erityisasiantuntemusta löydy ainakaan 
ulkomaalaisvirastosta. Asiantuntemusta ei voida myöskään taata kutsumalla jotakuta lastensuojelun 
asiantuntijaa puhutteluun vaan tulisi huolehtia siitä, että Suomeen koulutetaan lapsen etua arvioitaessa 
käytettävissä olevia asiantuntijoita. 
 
Muun muassa lapsen etua koskevien esityksessä kirjattujen tavoitteiden lisäksi keskeisenä tavoitteena onkin 
ilmeisesti se, että yhä suurempi osa yksin turvapaikkaa hakevista lapsista voitaisiin palauttaa koti- tai 
lähtömaahansa. Tiedonsaantioikeutta ja ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman tai 
muun hänen tosiasiallisesta huollosta vastanneen henkilön jäljittämistä tulisikin tarkastella myös tästä 
näkökulmasta. 
 
 

5) Alaikäisten turvapaikanhakijoiden huoltajien jäljittäminen 
 
Vanhempien ja tosiasiallisesta huollosta vastanneiden jäljittäminen on sinänsä lapsen edun mukaista, mutta 
jäljittämisessä saatujen tietojen käyttö ei saisi johtaa lapsen edun vastaiseen palauttamiseen. 
 
Jotta lapsen etu voitaisiin turvata, tarvittaisiin säännökset siitä, millaisiin olosuhteisiin lapsi voitaisiin palauttaa. 
Sisäasiainministeriön julkaisussa 3/2005 (Yksin Suomessa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan edun 
toteutuminen) todetaan, että "lähtökohtaisesti yksin oleva alaikäinen voitaisiin palauttaa ainoastaan, jos hänen 
asianmukainen vastaanottonsa on varmistettu. Näin toimimalla varmistetaan lapsen hyvinvoinnin kannalta 
välttämättömän suojelun ja huolenpidon jatkuvuus." Raportin mukaan vastaanottavina tahoina voisivat tulla 
kyseeseen lapsen vanhemmat tai muu tosiasiallinen huoltaja (esim. muut sukulaiset tai omaiset). Jos tällaisia 
henkilöitä ei onnistuta jäljittämään  tai  he  ovat  kuolleet,  vastaanottavana  tahona  voisi  olla myös 
lastensuojelukysymyksiä maassa hoitava instituutio tai järjestö edellyttäen, että kyseiset toimijat toimivat 
asianmukaisesti ja kykenevät tarjoamaan lapselle riittävää suojelua ja huolenpitoa. 
 
Mainitun raportin mukaan hakemuksen hylkäämistilanteessa voitaisiin ryhtyä palauttamiseen, kun on 
varmistuttu siitä, että asianmukainen taho ottaa lapsen vastaan ja että lapsen palauttaminen on lapsen edun 
mukaista. Palautustilanteissa ulkomaalaislain säännös lapsen edun huomioon ottamisesta jää kuitenkin vaille 
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merkitystä. Käytännössä lapsen palauttamisesta huolehtii poliisi, eikä säännöksiä tai menettelytapoja siitä ole 
luotu, miten paikan päällä varmistetaan vastaanottajan henkilöllisyys. Saattavat poliisit eivät myöskään laadi 
palauttamisesta raporttia, jossa selvitettäisiin kuka tai mikä taho lapsen otti vastaan ja miten selvitettiin, 
kykeneekö vastaanottava taho tarjoamaan lapselle riittävää suojelua ja huolenpitoa. On olemassa vaara, että 
myöskään palauttamispäätöstä tehtäessä ei pystytä selvittämään sitä, joutuuko lapsi ihmisten luo, jotka ovat 
mahdollisesti lähettäneet lapsen, käyttäneet häntä hyväkseen tai mahdollisesti jopa myyneet hänet. 
 
Ehdotetun tiedon saantioikeuden ja jäljittämisen vaikutuksia tulisi tarkastella erityisesti lapsen edun kannalta. 
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Asiantuntij akuuleminen 12.5.2006 
 
HE 31/2006 VP: ALAIKÄINEN TURVAPAIKANHAKIJA, TIEDONSAANTIOIKEUS 
JA JÄLJITTÄMINEN 

 
 
 
 

Kyseessä oleva hallituksen esitys koskee ulkomaalaislain ja 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamista siten, että kansainvälistä 
suojelua koskevaa hakemusta tutkiva Ulkomaalaisvirasto, poliisi ja 
rajavartiolaitos saisivat oikeuden pyynnöstä saada vastaanottokeskukselta tiettyjä 
tietoja alaikäisestä turvapaikanhakijasta ja hänen perheenjäsenistään sekä 
toimivallan antamista Ulkomaalaisvirastolle ilman huoltajaa olevan alaikäisen 
turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollosta 
vastanneen henkilön jäljittämiseksi. 
 
Hallituksen esitys vastaa Ulkomaalaisviraston tavoitteita. Virastolla ei ole 
huomautettavaa ehdotettujen säännösten tai niiden perustelujen osalta. Kyseessä 
on tarpeellinen lainsäädäntömuutos, jolla tiirvapaikka-asiaa selvittävälle 
viranomaiselle annetaan mahdollisuus saada tieto päätöksenteon kannalta 
keskeisistä tosiseikoista. 
Virasto tuo hallituksen esityksen johdosta hailintovahofonnian tietoon seuraavan. 
 
 
Alaikäisiä turvapaikanhakijoita koskevaa tilastotietoa 
 
Alaikäisten tekemiksi hakemuksiksi lasketaan Ulkomaalaisviraston tilastoissa ne, 
joissa hakija hakemusta jättäessään ilmoittaa olevansa alle 18 -vuotias. 
 



 

 

Yksin Suomeen saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrät ovat 
kasvaneet merkittävästi viime vuosina (v. 2001: 34, v. 2002: 70, v. 2003: 110 ja 
v. 2004: 140). Vuonna 2005 Suomeen saapui ilman huoltajaa 220 alaikäistä 
turvapaikanhakijaa. Lisäystä vuoteen 2004 oh 57 %. Pääosa hakijoista oli 
Afganistanin, Irakin ja Somalia kansalaisia. Kaikkiaan hakijoissa oli 23 eri maan 
kansalaisia. Valtaosa hakijoista oli yli 15-vuotiaita ja 75 % heistä oli poikia. 
 
Tämän vuoden tammi- ja maaliskuun aikana hakijoita oli 20, joista suurin osa 
ilmoitti syntymäajakseen vuodet 1987,1988 ja 1989. Lähtömaista merkittävimmät 
ovat edelleen Afganistan, Irak ja Somalia. Nämä ovat lähtömaita, joihin nähden 
turvapaikanhakijoille on aikaisemmin pitkään vallinneen ratkaisukäytännön 
mukaan myönnetty kansainvälistä suojelua. (Ks. LIITE: Tilastot alaikäiset yksin 
tulleet tp-hakijat 2004- 2006.) 
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Menettely 
 
Alaikäiset turvapaikanhakijat, kuten pääsääntöisesti kaikki muutkin turvapaikanhakijat 
puhutellaan Ulkomaalaisvirastossa. Alaikäisten turvapaikanhakijoiden puhuttelu on 
keskitetty viraston alueyksikön Helsingin tulosalueelle, jossa erityisen koulutuksen 
saaneet virkamiehet suorittavat puhuttelun. Puhuttelija myös esittelee puhuttelemaansa 
henkilöä koskevan päätöksen kyseisen tulosalueen johtajalle. 
 
Ulkomaalaislakia koskevassa hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 4/2004 vp) 
kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalityöntekijän keskeiseen asemaan selvitettäessä 
lapsen edun toteutumista viranomaisratkaisuissa. Turvapaikka-asioissa käytännön 
toteutustavaksi on valittu lausuntomenettely, jossa Ulkomaalaisvirasto pyytää 
sosiaalityöntekijän lausumon lapsen edun toteutumisesta. Lisäksi virasto varaa 
sosiaalityöntekijälle tilaisuuden olla läsnä alaikäistä puhuteltaessa. Alaikäisten 
puhutteluissa on lapsen, Ulkomaalaisviraston virkamiehen ja luikin lisäksi läsnä 
yleensä avustaja. Pienten lasten puhutteluissa voi läsnä olla myös lapselle läheinen 
henkilö, omainen tai oma-ohjaaja. 
 
 
Ratkaisukäytäntö, esimerkkinä vuosi 2005 
 
Alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden asian selvittäminen on vaikeaa. 
Suurimmalle osalle hakijoista, joiden hakemus tutkitaan aineellisesti, myönnetäänkin 
oleskeluluvat ulkomaalaislain kuhunkin hakemukseen soveltuvien perusteiden nojalla. 
 
Vuoden 2005 yhteensä tehdystä 182 päätöksestä 104 oli oleskeluluvan myöntävää 
päätöstä. Päätöksistä huomattava osa oli niin sanottuja Dublin-tapauksia eli niitä, joissa 
hakija käännytettiin toiseen jäsenvaltioon turvapaikkahakemuksen aineellista tutkintaa 
varten vasmunmäärittämisasetuksen mukaisesti. Näitä päätöksiä oli 44. Päätöksistä 19 
oli hakemuksen raukeamisen toteavaa päätöstä. Aineellisesti tutkituin hakemuksista 15 
oli kielteistä. Näistä osa koski henkilöitä, jotka olivat käyttäneet vääriä henkilötietoja, 
ja paljastuivat täysi-ikäisiksi, ja osa oli sukulaistensa mukana tulleita bulgarialaisia, 
jotka käännytettiin omaistensa kanssa kotimaahansa. 
 
Turvapaikkoja ei alaikäisille myönnetty, mutta 12 tapauksessa hakijan katsottiin olevan 
suojelun tarpeessa. Kaikki suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneet olivat 



 

 

syntyneet 1987-1989, joten he olivat noin 15-17-vuotiaita. Lapset olivat Angolasta, 
Afganistanista ja Somaliasta. Näissä tapauksissa kotimaan tilanne ja lapsen 
henkilökohtaiset kokemukset olivat perusteena oleskeluluvan myöntämiselle suojelun 
tarpeen perusteella (UlkL 88 §). 
 
Oleskelulupa yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi myönnettiin 50 tapauksessa (Ulkl 52 
§). Näissä tapauksissa suuri osa päätöksistä perustui siihen, ettei virastolla ollut tietoa 
lapsen vanhempien olinpaikasta tai vanhemmat olivat kuolleet. Tilapäisiä B-lupia 
myönnettiin 41 ja näissä tapauksissa vanhempien olinpaikka oli tiedossa, mutta 
kotimaahan palauttaminen ei käytännön syistä ollut mahdollista (UlkL 51 §). 
 
"Vactimnciirfnacptiilrcpn crtt/pltami cta vartpn tniklripn vii 1 4 -viirrtiairlpn 

turvapaikanhakijoiden sormenjälkiä verrataan Eurodac -sormenjälkirekisteriin 
taUetettuihin sormenjälkiin. Kun vuonna 2005 vastuunsiirtoasetuksen perusteella 
toiseen jäsenvaltioon käännytettyjen, Suomessa alaikäisenä turvapaikkaa hakeneiden 
henkilöiden Suomessa ilmoittamia henkilötietoja verrattiin vastuuvaltiossa ja muissa 
niin sanotuissa hittivaltioissa ilmoitettuihin henkilötietoihin, kävi ilmi, että otoksen 35 
henkilöstä 34 oh aikaisemmin ilmoittanut toisessa valtiossa olevansa täysi-ikäinen. 
 
Hakemuksen raukeamisen toteavia päätöksiä oh 19. Hakemus raukeaa, kun hakija 
peruuttaa hakemuksensa tai vastaanottokeskuksesta saadaan tieto, että hakija on 
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poistunut vastaanottokeskuksesta eikä ole palannut. Edellä mainituista päätöksistä vain 
kaksi oli peruuttamisilmoitukseen perustuvaa päätöstä, muut koskivat kadonneita 
hakijoita. 
 
(Ks. LIITE: Tilastot alaikäiset yksin tulleet tp-hakijat 2004- 2006.) 
 
On huomattava, että turvapaikkahakemuksen arviointi alkaa aina ensin kansainvälisen 
suojelun tarpeen arvioimisesta (UlkL 87 ja 88 §). Jos edellytyksiä myöntää 
oleskelulupa kansainväliseen suojeluun perustuen ei ole, tutkitaan, täyttyvätkö muut 
ulkomaalaislain mukaiset oleskeluluvan myöntämisen edellytykset. 
 
 
Jäljittäminen ja lapsen edun huomioon ottaminen turvapaikkaprosessissa 
 
Viranomaisten on lasta koskevassa päätöksenteossa otettava erityisesti huomioon 
lapsen etu. Se, mitä on pidettävä lapsen edun mukaisena, riippuu kunkin lapsen 
yksilöllisistä olosuhteista. Turvapaikanhakijalasten kohdalla keskeinen selvitettävä 
seikka on vanhempien tai tosiasiallisten huoltajien olinpaikka ja perheen tilanne. Kun 
tämä on selvillä, voidaan selvittää, mikä olisi lapsen edun kannalta paras ratkaisu 
oleskelulupa-asiassa. Jäljittäminen ei vaikuta turvapaikkahakemuksen arviointiin 
kansainvälisen suojelun kannalta. 
 
 
Tiedonsaantioikeus 
 
Poliisi ja rajavartiolaitos selvittävät turvapaikanhakijan henkilöllisyyttä ja matkareittiä. 
Ulkomaalaisvirasto selvittää oleskeluluvan myöntämisen perusteita. 
Ulkomaalaisviraston tehtävänä on ratkaista turvapaikkahakemus. 
Turvapaikkahakemuksessa on kysymys siitä, että henkilö vetoaa vieraaseen valtioon, 
koska katsoo, ettei hänen kotivaltionsa ole turvallinen hänelle tai voi antaa sellaista 
suojaa, mitä valtiot normaalisti antavat kansalaisilleen. Tällaisessa tilanteessa on 
perusteltua odottaa, että turvapaikanhakija osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan 
hakemukseen liittyvien tosiseikkojen selvittämiseen. 
 



 

 

Tiedot, joita nyt käsiteltävänä oleva tiedonsaantioikeus koskee, ovat hakijan 
syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa 
olevia alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia 
tietoja. Näitä tietoja hakijalta itseltäänkin kysytään turvapaikkaprosessissa ja ilmoitetut 
tiedot kirjataan puhuttelupöytäMrjaan. 
 
Lapsen edun mukaista on, että päätöksenteolle välttämättömät tosiseikat voidaan 
selvittää ja päätöksenteko perustuu tosiasioihin. Jos vastaanottokeskuksella on tietoa 
ilman huoltajaa olevan turvapaikkaa hakevan lapsen vanhemmista tai muista kyseessä 
olevan esityksen mukaisista tiedoista, on perusteltua, että asiaa selvittävät ja päätöksen 
tekevä viranomainen saavat pyynnöstä vastaanottokeskukselta salassapitosäännösten 
estämättä kyseessä olevat, tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen edellyttävät 
välttämättömät ja tarpeelliset tiedot. 
 
On selvää, että ulkomaalaislain soveltamiskäytännöllä ja myös 
perheenyhdistämisoikeudeiia on vaikutusta alaikäisten yksin tulleiden 
turvapaikanhakijoiden määrään. Se, että viranomaisilla on asianmukaiset keinot 
selvittää asioita, on kuitenkin omiaan vähentämään menettelyn väärinkäyttöyrityksiä. 
 
 
Esityksen taloudelliset vaikutukset 
 
Ulkomaalaisvirastossa on tammikuussa 2006 perustettu hanke, jonka tavoitteena on 
kehittää toimivat käytännöt ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden 
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vanhempien tai muiden heidän tosiasiallisesta huollostaan vastanneiden henkilöiden 
jäljittämiseksi. 
 
Hankkeessa on tavoitteena löytää sopivat yhteistyökumppanit tekemään käytännön 
jäljittämistyötä alaikäisten hakijoiden lähtömaissa. Tarkoituksena on, kuten hallituksen 
esityksessäkin todetaan, että käytännön jäljittämistyötä hakijoiden lähtömaissa tekee 
joko jokin tällaiseen toimintaan erikoistunut kansainvälinen järjestö tai Suomen 
edustustot. 
 
Hankkeen yhteydessä tehdyissä selvityksissä on käynyt ilmi, että järjestön suorittamana 
yhden jäljittämistoimeksiannon kustannukset nousevatkin hallituksen esityksen 
mukaista arviota korkeammiksi. Kokonaiskustannukset järjestön suorittamana ovat 
aikaisemman arvion, joka oli noin 1500 euroa, sijaan noin 2500 euroa yhtä 
toimeksiantoa kohden. Virastolle on taattava taloudelliset edellytykset uuden tehtävän 
hoitamiseksi. 
 
Koska hakijamäärä on selvästi kasvussa, voi hallituksen esityksen mukainen yhden 
henkilötyövuoden voimavara olla liian vähän. 
 
 
Muita huomioita 
 
Suurin osa turvapaikanhakijoista ei esitä hakemusta selvittävälle viranomaiselle 
asiakirjoja, joista henkilötiedot tai muut hakemusta koskevat tiedot voitaisiin varmistaa. 
Näin ollen asiaa on arvioitava sen mukaan, mitä hakija itse ilmoittaa ja mitä tietoja 
viranomainen muuten voi asiassa saada selville. Tämä koskee myös turvapaikanhakijan 
ikää. Suurin osa ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista on 
ilmoittamansa syntymävuoden mukaan lähellä täysi-ikäisyyttä olevia nuoria. Viraston 
kokemusten mukaan jotkut näistä kehitysasteeltaan, itsenäisyydeltään ja 
olemukseltaankin vaikuttavat ilmoittamaansa ikää vanhemmilta ja aikuisilta henkilöiltä. 
Tosiasiassa teini-ikäisten ryhmässä on myös aikuisia, jotka ilmoittavat 



 

 

tarkoituksellisesti väärän syntymävuoden saadakseen lapsille tarkoitetun kohtelun 
menettelyssä ja päätöksenteossa. 
 
Nyt käsiteltävään hallituksen esitykseen Uittymättömänä seikkana virasto tuo esille, 
että ulkomaalaislakiin tarvitaan iänmääritystä koskevat säännökset osana ulkomaalaisen 
henkilöllisyyden selvittämistä. Tällä hetkellä ulkomaalaishalhnnon viranomaisilla ei ole 
keinoja selvittää luotettavasti turvapaikanhakijan todellista ikää. Ei ole perusteltua 
käsitellä aikuista ihmistä alaikäisenä yksin tulleena turvapaikanhakij ana. 
 
Epäselväksi jäänyt ikä tulee todennäköisesti ongelmana esille muissakin Suomen 
viranomaisissa siinä tapauksessa, että kyseessä olevalle henkilölle myönnetään 
oleskelulupa Suomessa. 
 
Toinen merkityksellinen ikäraja on 14 -vuotta. Turvapaikanhakijan, joka ilmoittaa 
olevansa alle 14 -vuotias, hakemus tutkitaan aineellisesti Suomessa eikä hänen 
sormenjälkiään verrata Eurodac -rekisterin tietoihin. Tällöin tieto siitä, että tällainen 
nuori hakija on hakenut turvapaikkaa aikaisemmin jossakin toisessa jäsenvaltiossa, ja 
siellä ilmoitetut henkilötiedot, jäävät saamatta turvapaikkahakemusta selvittävältä 
viranomaiselta. 
 
 
Kun otetaan huomioon kyseessä olevien hakemusten määrän viime vuosien voimakas 
kasvusuuntaus ja ikäjakauman pamottuminen edellä esitetyn mukaisesti, on myös 
iänmäärittämistä koskeville säännöksille todellista tarvetta 

LIITE Tilasto: Alaikäiset yksin tulleet tp-hakijat 2004-06. 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 
1.1.2006-31.3.2006 
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Hakijamäärät maittain 
Afganistan 5 
Angola 2 
Guinea 1 
Iran 2 
Kamerun 1 
Nigeria 1 
Sierra Leone 1 
Somalia 4 

Valko-Venäjä 1 

Ei tiedossa/kansalaisuudeton 2 
Yhteensä 20 

 
Maita yhteensä                                     9| 

 
Sukupuolijakauma 
Pbikia 18 
tyttöjä 2 
Yhteensä 20 
 
Ikäjakauma 
2003-2004  
2001-2002  
1999-2000  
1997-1998 1 
1995-1996 2 
1993-1994  
1991-1992 1 
1989-1990 12 
1988 4 
Ei tiedossa  
Yhteensä 20 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 
Päätökset 1.1.2006-31.3.2006 
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Myönteinen päätös Kielteinen päätös Rauennut Yhteensä 
Turva- Suojelun Perhe- Yksilöllinen Tilapäinen Myönteiset Kielteinen Dublin Kielteise

t 
  

paikka tarve side inhim. syy B-lupa yhteensä   yhteensä   
 3  12 3 18  5 5 2 25 

 
 
 
Päätöksistä 23 koskee vuosina 2004-2005 hakeneita alaikäisiä 

Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 
1.1.2005-31.12.2005 
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sukupuolijakauma 
Poikia 167 
Tyttöjä 53 
rnteensa 220 
 
2ÖÖ2-2ÖÖ3 1 

2000-2001 4 
1998-1999 4 
1996-1997 3 
1994-1995 7 
1992-1993 

oo 

1990-1991 37 
1988-1989 129 
1987 25 
Ei tiedossa 2 
Yhteensä 220 

22] 

Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 
Päätökset 1.1.2005-31.12.2005 

 

Hakijamäärät maittain 
Afganistan 62 
Algeria 2 
Angola 9 
Bulgaria 13 
Etiopia 1 
Gambia 1 
Guinea 2 
Intia 2 
Irak 22 
Iran 1 
Kamerun 7 
Kiina 8 
Kongon demokraattinen tasavalta 5 
Libya 2 
Makedonia 1 
Moldova 2 
Myanmar 1 
Nigeria 3 
Serbia ja Montenegro 4 
Somalla 68 
Sudan 1 
Venäjä 2 
Ei tiedossa/kansalaisuudeton 1 
Yhteensä 220 

yhteensä 
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Myönteinen päätös Kielteinen päätös Rauennut Yhteensä 
Turva-
paikka 

Suojelun 
tarve 

Perheside Yksilöllinen 
inhim. syy (tai 

A.4) 

Tilapäinen 
B-lupa 

Myönteiset 
yhteensä 

Kielteinen Dublin Kielteiset 
yhteensä 

  

0 12 1 50 41 104 15 44 59 19 182 
 
 
Päätöksistä 81 koskee vuonna 2004 hakeneita alaikäisiä 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 
1.1.2004-31.12.2004 

 
Hakijamäärät maittain 
Afganistan 25 
Albania 1 
Algeria 2 
Angola 13 
Bangladesh 1 
Bosnia ja Hertsegovina 1 
Bulgaria 9 
Etiopia 5 
Gambia 1 
Georgia 2 
Guinea Bissau 1 
Irak 6 

Israel 1 
Kamerun 1 
Kazakstan 1 
Kongon demokraattinen tasavalta 11 
Liberia 1 
Makedonia 2 
Moldova* 2 
Norsunluurannikko 1 
Serbia&Montenegro/Jugoslavian It 1 
Somalia 4? 
Turkki 1 
Venäjän federaatio 2 
Viro 1 



 

 

Ei tiedossa/kansalaisuudeton 1 
Yhteensä 140 

 

Sukupuolijakauma 
Poikia 110 
Tyttöjä 30 
Yhteensä 140 
 
Ikäjakauma 
2ÖÖÖ-
2ÖÖ3 

5 

1998-1999 1 
1996-1997 4 
19Ö4-1995 5 
1992-1993 6 
199Ö-1991 10 
1988-1969 54 
1986-1987 55 
Yhteensä 140 

 

| Maita yhteensä 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 

Päätökset 1.1.2004-31.12.2004 
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. . 1 . . I i _____ l . . L . 1 1 _______ . 1  

a        B      E       n      vi 

Myönteinen päätös Kielteinen päätös Rauennut Yhteensä 
Turvapaikka A. 3 Suojelun 

tarve 
A. 5 Perheside Yksilöllinen 

inhim. syy (tai 
A.4) 

Myönteiset 
yhteensä 

Kielteinen Dublin Kielteiset 
yhteensä 

  

1 39 2 26 68 12 27 39 17 124 

Päätöksistä 66 koskee 2002-2003 hakeneita alaikäisiä 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat: 
maajakauma 2005/2004 
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hakijoita v. 2005 yht. 220 henkilöä ja v. 2004 yht. 140 hesnkilöä 



Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat: 
sukupuoli-ja ikäjakauma 2005/2004 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat: 
sukupuoli-ja ikäjakauma 2005/2004 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat: 
päätökset 2005/2004 
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Yksilöllinen 
inh.syy, 52§ 

Tilapäinen 
lupa,51§ 

Kielteinen Turvapaikka Suojelun tarve Perheside Dublin Rauennut 

 2005 

B2004 

12 

39 

50 26 

41 

15 

12 

44 

27 

19 

17 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA 
ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI 

 
 
 

Hallituksen esitys ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annettujen lakien 
muuttamiseksi sisältää merkittävän muutoksen vastaanottokeskuksen henkilöstön ja 
vastaanottokeskukseen sijoitettujen henkilöiden asemassa. Tähänastinen työntekijöiden 
salassapitovelvollisuus koskien turvapaikanhakijan "yksityistä tai perheen salaisuutta ja 
henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja" on esityksen mukaan tarkoitus muuttaa 
vastaanottokeskuksen tietojenantovelvollisuudeksi muutoin salassa pidettävistä asioista. 
Edelleen luonnos sisältää ehdotuksen siitä, että ilman huoltajaa olevan alaikäisen 
jäljittäminen säädettäisiin olevan Ulkomaalaisviraston vastuulla. 
 
Vähemmistövaltuutetulla ei ole huomauttamista lakiesitykseen siltä osin kun se koskee 
Ulkomaalaisviraston tehtävää ilman huoltajaa olevien alaikäisten jäljittämisestä. 
Väliernmistövaltuutetun käsityksen mukaan lapsen edun toteutumisen valvonta jo 
nykyisellään velvoittaa Ulkomaalaisvirastoa ryhtymään lapsen edun kannalta tarpeelliseksi 
katsomiinsa selvitystoimiin asiassa. 
 
Hallituksen esitystä on edeltänyt sisäasiainministeriön asettaman työryhmän erimielinen 
mietintö sekä myöhemmin sisäasiainministeriön lausuntokierrokselle lähettämä luonnos 
hallituksen esitykseksi. Vähemmistö valtuutettu on 4.11.2005 sisäasiainministeriölle 
antamassaan lausunnossa todennut "ettei lakiesitys sisällöltään eikä perusteluiltaan voi olla 
lainsäädäntötyön perustana." Sisäasiainministe-riö on lausuntokierroksen jälkeen muokannut 
lakiesitystään, mutta vähemmistö valtuutettu katsoo ettei lakiesitystä nyt esitetyssä 
muodossakaan ole perusteita hyväksyä. 

 

Vastaanottokeskusten henkilökunnan tietojenantovelvollisuus Tarve 

lainsäännön muuttamiseen 

Lakiesitystä perustellaan hallituksen esityksessä pääosin sillä, että lapsen etu saattaa 
edellyttää joidenkin vastaanottokeskusten henkilökunnan tietoon saamien tietojen 



 

 

välittämistä lupaviranomaisille. Vähemmistövaltuutetun käsityksen mukaan lapsen edun 
toteutaminen ei edellytä nyt esitetyn sisältöisen lain säätämistä. Alaikäisille 
turvapaikanhakijoille nimitettävät edustajat voivat jo nykyisen lainsää- 
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dännön (Kotouttamislaki 43 §) perusteella arvioida lapsen edun toteutumista ja antaa luvan muutoin salassa 
pidettävien tietojen antamiseen viranomaisille. Tämä asia on todettu myös nyt käsiteltävänä olevassa 
hallituksen esityksessä. Mikäli esitys perustuu näkemykseen, että poliisi, rajavartiosto ja ulkomaalaisvirasto 
pystyvät yksittäiselle lapselle nimitettyä edustajaa paremmin arvioimaan lapsen edun toteutumista 
yksittäistapauksessa, tulisi edustajien lisäkoulutuksessa ja paremmassa rekrytoinnissa ryhtyä kiireellisiin 
toimenpiteisiin. 
 
Mikäli lainsäädännön tavoitteena on jokin muu kuin lapsen edun toteuttaminen, tulisi lainsäädännön 
sisältöä ja hyväksyttävyyttä arvioida suhteessa näihin tavoitteisiin. Lakiesityksen pohjalta tämä on vaikeaa, 
koska esitys ei selvästi tuo esiin näitä tavoitteita. Esityksen valmistelusta ilmenee kuitenkin käsitys siitä, 
että turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten työntekijöillä olisi jotain sellaista tietoa, jolla olisi 
merkitystä pyrittäessä puuttumaan esimerkiksi laittoman maahantulon järjestämiseen. Lisäksi 
lakiesityksellä näyttää olevan tavoitteena lisätä poliisin ja rajavartioston tietoa esimerkiksi 
turvapaikanhakijoiden käyttämien maastalähtemis-keinojen selvittämisessä, koska yhtenä lain tavoitteena 
on matkareittien selvittämisen helpottaminen. Hallituksen esitys ei kuitenkaan sisällä tarkempaa analyysiä 
siitä, millä perustein arvioidaan että vastaanottokeskusten henkilökunnalla olisi tällaista tietoa. Joka 
tapauksessa käsitykseni mukaan erityistä tarvetta yksityistä henkilöä koskevan salassapitovelvollisuuden 
muuttamiseen ei näillä perustein ole. 
 
Esityksen aikaisemmissa käsittelyvaiheissa, esimerkiksi asiaa selvittäneessä työryhmämietinnössä on 
toistuvasti tuotu esiin se, miten haitallista alaikäisen lapsen ja hänen huolenpidostaan huolehtivan 
vastaanottokeskuksen henkilön välisen luottamuksellisen suhteen kehittymiselle olisi, se ettei lapsi voisi 
luottaa työntekijöiden salassapitovelvollisuuden pitävyyteen. Vähemmistövaltuutettu yhtyy näihin muun 
muassa vastaanottokeskusten henkilökunnan esittämiin näkemyksiin. 
 
Kysymys on myös voimakkaasti periaatteellinen. Nykyinen järjestelmä perustuu selkeästi siihen, että 
vastaanotto on erillään turvapaikkaprosessista ja että vastaanottokeskus tarjoaa lapselle turvallisen 
ympäristön toipua niistä koettelemuksista mitä turvapaikanhakumatka on tuonut. 
 
Sinänsä tiedon kerääminen turvapaikkapäätöksen perusteeksi min, että päätös aina perustuu riittäviin, 
selvityksiin, on puolustettavaa ja oikeansuuntaista kehitystä, mutta uhrataanko epäilykselle siitä että jotain 
lisätietoa olisi saatavissa luottamussuhde, joka vallitsee lasten ja vastaanottohenkilökunnan välillä. 
Vähemmistöval-tuutetun käsityksen mukaan nyt esitetyllä lainsäädännöllä mahdollisesti saavutettava hyöty 
ei ole suhteessa siitä aiheutuviin haittoihin. 
 
Lakiesityksellä on liittymäkohtia myös Perustuslain 10 §:n mukaiseen yksityisyyden suojaan. Lakiesityksen 
mukaan lakiesityksellä ei loukattaisi Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaista kirjeen, puhelun tai muun 
luottamuksellisen viestin salaisuutta, koska tiedonsaantioikeus rajoittuisi vain viestien tunnistamistietoihin 
eikä esimerkiksi viestien sisältöön. Vähemmistövaltuutetun käsityksen mukaan sen jälkikäteinen 
selvittäminen, onko joku mahdollisesti vastaanottokeskuksen henkilökunnan tiedossa oleva seikka lähtöisin 
viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvista tiedoista vai ns. tunnistetiedoista olisi sangen vaikeaa ja riski 
viestintäsalaisuuden tahattomaankin rikkomiseen tarpeettomasti olemassa. 

3(3) 
 
 
 
Esityksen toteuttamistapa 



 

 

 

Hallituksen esityksessä on tunnustettu, että esitys sisältää perusoikeuksien toteutumisen kannalta 
arveluttavia osia. Tämän takia esityksessä on todettu, että tiedonsaantioikeus on pystyttävä määrittelemään 
mahdollisimman täsmällisesti ja tarkka-rajaisesti. 
 

Vähemmistövaltuutetun näkemyksen mukaan ehdotusta ei ole kuitenkaan riittävän tarkkarajaisesti 
määritelty. Riittävän tarkkarajaisena määrittelynä voitaisiin pitää sitä, että tiedonsaantioikeus olisi rajattu 
alaikäisen syntymäaikaan, perheenjäseniin ja näiden olinpaikkaan. Lakiehdotuksessa viitataan kuitenkin 
varsin epämääräisesti "muihin näihin verrattavissa oleviin alaikäisen tai hänen perheenjäsenensä henki-
lökohtaisia olosuhteita koskeviin tietoihin." Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei 
myöskään miltään osin täsmennetä eikä edes esitetä esimerkkiä siitä mitä nämä muut "näihin verrattavissa 
olevat tiedot" voisivat olla. 
 
Mikäli lakiesitys katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa, tulisi tiedonsaantioikeus rajata alaikäisen 
syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa koskeviin tietoihin. 
 
Edelleen tiedonsaantioikeutta on säädöksessä määritelty niin, että relevantteja ovat tiedot jotka koskevat 
henkilöllisyyttä, matkareittiä tai maahantulon taikka oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 
Vähemmistövaltuutetun käsityksen mukaan oikean henkilöllisyyden ja maahantulon taikka oleskeluluvan 
edellytysten selvittäminen on kaikkien osapuolten kannalta keskeistä. Sen sijaan matkareitin selvittämistä ei 
voida pitää sellaisena yksilöä koskevana keskeisenä tietona, jonka oikeellisuuden varmistamisella voitaisiin 
perustella salassapitovelvollisuuden murtamista. 
 
Mikäli lakiesitys katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa, tulisi tiedonsaantioikeus rajata vain henkilöllisyyttä 
koskevaksi sekä maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen kannalta merkittäviin tietoihin — ei 
matkareittiä koskeviin tietoihin. 

Vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 

Hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 § 
muuttamisesta esitän lausuntonani seuraavaa: 

 
Lakiesityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin säännös 
Ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen oikeudesta saada pyynnöstään ilman 
huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen perheenjäseniään koskevia tietoja 
vastaanottokeskukselta (105 a §). Esitystä perustellaan yleisesti mm. sillä, että säännöksellä 
pyritään kehittämään viranomaisten välistä yhteistyötä ja että sillä edistettäisiin lapsen edun 
toteutumista ja parannettaisiin hänen asemaansa mahdollistamalla lapsen tilanteen nykyistä 
kokonaisvaltaisempi viranomaiskäsittelyjä päätöksenteon perustaminen kaikkiin tiedossa 
oleviin tosiseikkoihin. 
 
Ilman huoltajaa yksin olevan turvapaikanhakijalapsen/-nuoren kanssa ja hänen 
turvapaikkahakemukseensa liittyen työskentelee Suomessa usean viranomaisen ja toimijan 
verkosto. Tämän verkoston yhteistyön kehittäminen on erittäin tärkeätä ja keskeistä 
lapsen/nuoren kehityksen tukemiseksi. Se edellyttää, että lapsen ympärillä olevien 
viranomaisten kesken toteutuu luottamukseen perustuva toimiva yhteistyö. 
 
Tällainen yhteistyö lähtee siitä, että lapset voidaan nähdä yksilöllisinä tapauksina, joihin 
pyritään löytämään kussakin tapauksessa mahdollisimman hyvä lapsen edun mukainen ratkaisu. 
Kaikilla viranomaisilla tulisi näin ollen olla luottamus siihen, että kukin osapuoli haluaa toimia 
yhteisesti ymmärretyn ja hyväksytyn lapsen edun mukaisesti. Näin ei syntyisi mitään yleistä 
näkemystä siitä, että lapsen etu on palauttaa hänet vanhempien luokse tai että lapsen etu on 
jäädä Suomeen ja saada vanhemmatkin Suomeen, vaan kutakin tapausta voitaisiin tarkastella 
yksilöllisesti. 
 
Viranomaisten yhteistyön kehittyminen edellyttää eri osapuolien toisen työn ymmärtämistä ja 
hyväksymistä sekä lastensuojelun tuntemusta ja lapsen edun mukaisen toiminnan yhteistä 
arviointia. Näiden kehittämistoimien jälkeen on mahdollista pyrkiä luomaan viranomaisten 
välille yhteistä näkemystä ja pyrkiä yhteiseen tavoitteeseen kunkin lapsen kohdalla. 
 
Tällä hetkellä eri viranomaisten näkemykset mm. siitä, mikä on lapsen etu ovat hyvin erilaisia. 
Viranomaistoiminnan lähtökohtana on usein arvioida asioita oman substanssin ja työn kannalta, 
ei välttämättä niinkään kulloinkin kyseessä olevan lapsen kannalta. Ulkomaalaisviraston käsitys 
alaikäisen lapsen tietojen välitykseen liittyen perustuu olettamukseen, että 
vastaanottokeskuksella on paljon tietoa lapsen taustoista, perheestä jne., mitä 
ulkomaalaisvirastolla ei ole. Tosiasiassa ei näin ole läheskään aina. Toisaalta, jos tietoa on, eivät 
vastaanottokeskuksen ryhmäkodin lähityötä tekevät ohjaajat tai sosiaalityöntekijä voi olla 



 

 

lainkaan varmoja tiedon oikeellisuudesta. Tiedot on mahdollisesti saatu eri tilanteissa ja 
vaiheissa suoraan lapselta ja niiden paikkansa 

pitävyyttä ei ole voitu tarkistaa. On esimerkkejä siitä, että lapsilla voi olla useampia 
/* "tarinoita", jotka muuttuvat ja vaihtelevat eri tilanteissa. Usein on myös niin, että 

ulkomaalaisvirastolla on paljon enemmän tietoa lapsesta kuin vastaanottokeskuksen 
ryhmäkodilla. Vastaanottokeskuksen tieto saattaa olla "mutu-tuntumalla" koottua tai 
johtopäätöksiä asioista, joista ei kuitenkaan ole olemassa faktatietoa. 
 

Jos lakiehdotus hyväksytään esitetyssä muodossa, on siitä ainakin seuraavanlaisia 
seuraamuksia: 

- Luottamuksen aikaansaaminen ohjaajan ja lapsen välille vaikeutuu 
merkittävästi, koska lapsen tilapäisen kodin "vanhempien" (ohjaajat) 
toiminta samaistetaan helposti poliisin toiminnaksi, josta lapsella voi 
olla hyvin pahoja kokemuksia. Luottamuksen ilmapiirin 
saavuttaminen on kuitenkin perustana lapsen elämän ja siinä 
selviytymisen tukemisessa ja ryhmäkodin ohjaus-ja kasvatustyön 
toteuttamisessa. 

- Tilanne aiheuttaa lapselle vain lisää epävarmuutta ja turvattomuutta. 
Ei ole oikeastaan ketään, johon voisi luottaa. 
Lapsen oikeus pitää yhteyttä mahdollisiin vanhempiinsa vaikeutuu, 
mikä ei ole lapsen edun mukaista. 

- Tilanne voi johtaa siihen, että enää ei saada juuri mitään tietoja 
lapselta. 

- Lapsen kanssa työtä tekeville tilanne muodostuu hyvin ristiriitaiseksi 
ja vaikeuttaa vuorovaikutusta hänen kanssaan. 

- Ryhmäkoti on yksin tulleen lapsen tilapäinen koti, jossa hän ei 
kuitenkaan voi kokea luottamuksen puuttuessa turvallisuutta. 
Lakiehdotuksen tavoitteina olleet viranomaisyhteistyön kehittyminen 
ja lapsen edun toteutuminen sekä aseman parantuminen eivät 
välttämättä toteudu, vaan joudutaan toimimaan entistä 
epävarmemman tiedon perusteella. 

 
Jotta lapsen etu voisi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla, on olennaista, että kaikki 
häntä koskevat asiat voidaan ratkaista niin, että kaikilla asianosaisilla viranomaisilla on 
hallussaan kaikki tarvittavat tiedot ja että yhteistyötä tekevät viranomaiset voivat luottaa 
toisiinsa lapsen edun mukaista ratkaisua haettaessa. Tämä ei toteudu tietojen 
luovuttamista määrittelevien uusien säädösten avulla, vaan kehittämällä ensin 
viranomaisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kun se toimii, on perusta myös 
yhteiselle tiedonvaihdolle olemassa. Silloin ei välttämättä enää tarvitakaan säädöksiä, 
vaan jokainen osapuoli näkee avoimen tiedonvaihdon välttämättömänä 
yhteistyövälineenä. 
 
Edellä olevaan perustuen katson, että lakiesitystä ei tulisi esitetyssä muodossa hyväksyä. 
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HALLITUKSEN ESITYS (HE 31/2006 VP) LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA 
ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 

 
Esitetyt lakimuutokset ovat tarpeellisia ja toteutuessaan edesauttavat tutkintaa, 
lupahakemusten käsittelyä ja ilman huoltajaa maahan tulleen alaikäisen edun toteutumista. 
 
Ulkomaalaislaissa on poliisin tai rajavartiolaitoksen tehtäväksi säädetty kansainvälistä suojelua 
hakevan ulkomaalaisen henkilöllisyyden, maahantulotavan ja matkareitin selvittäminen. Hakijan 
henkilöllisyyttä selvitettäessä kerätään henkilötiedot hänen perheenjäsenistään ja omaisistaan. 
Vastaanottokeskusten henkilöstölle tulisi ehdotetulla tavalla säätää velvollisuus antaa 
Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitokselle niiden tarvitsemia lainmuutoksessa 
mainittuja tietoja em. tehtävien hoitamiseksi. 
 
Ilman huoltajaa maahan saapuva alaikäinen ulkomaalainen voi altistua erilaisen hyväksikäytön 
uhriksi erityisesti sen jälkeen, kun hänet on majoitettu vastaanottokeskuksen ulkopuolelle. On 
myös mahdollista, että henkilö hakee perheenyhdistämismenettelyllä oleskelulupaa 
perheenjäsenilleen. Tutkinnan kannalta onkin tärkeää saada jo alkuvaiheessa tietoon kaikki 
oleelliset tekijät, joilla saattaa olla vaikutusta lupahakemuksen käsittelyyn. 
 
Ehdotuksessa on esitetty, että Ulkomaalaisvirasto hoitaisi ilman huoltajaa olevan alaikäisen 
turvapaikanhakijan vanhemman tai muun huoltajan jäljittämisen. Poliisilla ei ole selvitystyön 
luonteen vuoksi mahdollisuutta ryhtyä esityksessä kuvattuun jäljitystyöhön, joten olisi 
luontevaa, että jäljitystyön hoitaa Ulkomaalaisvirasto esityksessä mainitulla tavalla. 
 
Muutokset lakiin ulkomaalaisrekisteristä ovat perusteltuja. Ehdotuksessa mainittujen tietojen 
saaminen vastaanottokeskuksilta ehdotuksessa mainitulla tavalla on välttämätöntä. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

HE 31/2006 vp laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 
muuttamiseksi 
 
 

Pakolaisneuvonta ry kiittää kutsusta saapua hallintovaliokunnan kuulemistilaisuuteen koskien lakiesitystä 
turvapaikanhakijoiden vastaanottohenkilöstön ja Ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen välisestä 
tietojenvaihdosta sekä salassapitovelvollisuuden väistymisestä silloin, kun turvapaikanhakijana on ilman huoltajaa 
oleva alaikäinen turvapaikanhakija sekä ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman tai 
muun huoltajan jäljittämisestä. 
 
Yleistä 
 
Pakolaisneuvonta korostaa, että ihmisoikeussopimusten ja pakolaisten suojelun periaatteiden tulee ohjata 
turvapaikkamenettelyä ja rarvapaikanhakijöiden vastaanottoa. Perusoikeudet on turvattu lähes kaikilta osin myös 
turvapaikanhakijoiden osalta. Lapsen edun ensisijaisuuden periaatteen tulee olla johtava periaate kaikessa 
päätöksenteossa ja vastaanottotyössä. Yksityisyyden ja perhe-elämän suojan tulee olla edelleenkin oikeuksia, 
jotka kuuluvat kaikille turvapaikanhakijoille, myös yksintulleille lapsille. 
 
Lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeuksien kunnioittaminen, yksityisyyden suoja ja viranomaistahon 
salassapitosäännökset käsiteltäessä turvapaikka-asioita sekä vastaanottokeskuksen työntekijöiden ammatilliset 
salassapitovelvoitteet muiden salassapitovelvoitteiden lisäksi ovat olleet johtavia periaatteita 
turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. Vastaanottojärjestelmämme on ollut korkeatasoinen ja lastensuojelullisia 
näkökohtia on painotettu yhä enemmän myös lainsäädäntötyössä. Lapsen edun ensisijaisuuden huomioiminen on 
asetettu velvoitteeksi kaikessa viranomaistoiminnassa. Toiminnan perustaa ei ole syytä horjuttaa. 
 
Pakolaisneuvonta vastustaa esityksen kaltaisesta tietojensaantioikeudesta säätämistä. Ehdotettu lainmuutos ei ole 
sopusoinnussa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun, lapsen edun eikä perusoikeuksien kanssa. Muutoksella 
saavutettavat edut olisivat vähäisiä, mutta haitat vakavat. Muutos kohdistuisi kaikista haavoittuvaisimmassa 
asemassa oleviin turvapaikanhakijoihin, ilman huoltajaa tulleisiin alaikäisiin lapsiin. 
 
/ Tiedonsaantioikeus 
 

1. Lapsen edun ensisijaisuus 
 
Esityksen tarkoituksena esitetään olevan lapsen edun toteutumisen edistäminen ja hänen asemansa 
kokonaisvaltaisemman huomioimisen parantaminen turvapaikkamenettelyssä. Lapsen edun käsitettä ei 
Pakolaisneuvonta ry 
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ole kuitenkaan esityksessä avattu eikä esityksessä ole myöskään muutoin määritelty, millä keinoilla lapsen etua 
selvitetään. Esityksestä ei myöskään ilmene, kuinka lapsen etu toteutuisi paremmin lainmuutoksen myötä. 
Pakolaisneuvonta korostaa, että lapsella on oikeus on saada etunsa määritellyksi aina yksilöllisesti, 
lastensuojelullisista lähtökohdista ja lapsen oikeuksia kunnioittaen. Katsomme, että lapsen edun huomioimista 
turvapaikkamenettelyssä tulisi selvittää laaja-alaisesti ja kattavammin kuin esityksessä lastensuojelun ja lapsen 
oikeuksien asiantuntijoita hyväksi käyttäen. 
 
2. Tietojensaantioikeus 
 

Tietojensaantioikeutta koskevalla säännöksellä pyritään esityksen mukaan kehittämään viranomaisten välistä 
yhteistyötä. Yhteistyön lisääminen on kannatettava tavoite, mutta siihen ei tule pyrkiä polkemalla 
turvapaikanhakijalasten oikeuksia. On huomattava, että Suomeen yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrät 
ovat edelleen pienet. Suomessa näitä hakijoita oli viime vuonna noin 220, Ruotsissa noin 400 ja Norjassa noin 
500. Suuri osa lapsihakijoista ei myöskään jää Suomeen aineelliseen käsittelyyn lainkaan vaan palautetaan toiseen 
Euroopan maahan. Toisin kuin esityksessä annetaan ymmärtää yksintulleiden alaikäisten lasten määrä ei ole ollut 
jatkuvassa nousussa Suomessa määrät ovat vuosien myötä vaihdelleet pakolaismäärien yleisten vaihtelujen 
myötä. 
 
Tiedonsaantioikeutta on esityksessä perusteltu myös sillä, että hakijan henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoa 
ei ole mahdollista riittävästi vaihtaa vastaanottokeskuksen ja ulkomaalaisviranomaisten välillä. Ryhmäkodin 
asukasrekisteriin on kuitenkin jo nykyisellään tallennettu suuri määrä tietoa lapsesta ja viranomaisella on myös 
jatkuva mahdollisuus kuulla hakijaa ja hänen edustajaansa sekä suullisesti että kirjallisesti seikoista, joista 
lisäselvitystä tarvitaan. Turvapaikanhakijalla on oikeus ja velvollisuus esittää hakemuksensa tueksi tarpeellista 
selvitystä. Selvityksen antamisesta päättää lapsen puhevaltaa käyttävä edustaja. Vailla huoltajaa saapuneelle 
lapselle määrätään edustaja huolehtimaan lapsen edun toteutumisesta ja edustaja turvautuu tehtävässään 
tarvittaessa esimerkiksi oikeusavustajaan sekä lastensuojelun ammattilaisiin. Lapsen edun periaatteesta seuraa 
esityksen mukaan korostunut vaatimus selvittää lasta koskeva asia perinpohjaisesti. Edustaja valvoo, että 
päätöksentekijällä on tiedossaan kaikki asian ratkaisemisen kannalta tarpeelliset tiedot ja huolehtii myös muutoin 
salassapidettävän tiedon toimittamisesta ulkomaalaishallinnon viranomaiselle aina, kun lapsen etu sitä vaatii. 
Kotouttamislain 43 § antaa jo edustajalle mahdollisuuden antaa alaikäisen puolesta suostumuksen muutoin salassa 
pidettävien tietojen luovuttamiseen. Muistettava on myös, että väärien tietojen antamisesta voidaan rangaista jo 
nykyisellään ja esimerkiksi peruuttaa vääriin tietoihin perustuen annettu oleskelulupa. Painotamme myös, että 
esimerkiksi väkivalta- ja ihmiskauppatapauksissa jo rikosepäily tulee ilmoittaa viranomaiselle. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vastaanottokeskuksen henkilökuntaa. 
 
Esityksessä ei ole riittävän tarkasti yksilöity tietoja, joita ulkomaalaisviranomaisilla olisi oikeus saada. Esityksen 
105 a §:ssä mainitaan syntymäajan ja perheenjäsenten lisäksi "muita tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
viranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan 
edellytyksiä". Käytännössä pyynnöstä olisi oikeus saada melkeinpä mitä tietoja tahansa lapsen tai hänen 
perheenjäsenensä olosuhteista. 
 
Lähtökohtana tulee aina olla, että alaikäisellä yksintulleella turvapaikanhakijalla tai ainakin hänen puhevaltaansa 
käyttävällä edustajalla on kaikki tiedot lapsesta tehdyistä selvityksistä. Turvapaikkahakemukseen liittyvät 
salaisetkin asiakirjat ovat lähtökohtaisesti asianosaisjulkisia ja selvitysten sisällöllä on usein suuri merkitys 
esimerkiksi edustajan tehdessä päätöstä turvapaikkamenettelyn kulkuun liittyvissä asioissa ja esimerkiksi 
harkitessaan oikeusavun tarvetta. Mikäli tietoja voitaisiin välittää sähköpostin välityksellä on todennäköistä, ettei 
edustajalla olisi todellista mahdollisuutta saada tietoonsa ja tulla kuulluksi välitetystä tiedosta. 
 

Ehdotettu säännösmuutos asettaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, asuvatko he yksityismajoituksessa, 
huostaanotettuna vai vastaanottokeskuksessa. Yksin saapuneet alaikäiset 
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turvapaikanhakijat asuvat lähtökohtaisesti aina ryhmäkodissa ja ovat riippuvaisia yksikön henkilökunnan 
jokapäiväisestä huolenpidosta. Ryhmäkodissa heidän oleskelunsa saattaa venyä pitkäksikin ajaksi, jopa useaksi 
vuodeksi tilapäisten oleskelulupien myöntämisen vuoksi. Koko tänä aikana lapsi olisi erilaisessa asemassa kuin 
muualla asuvat tai ne, joille on myönnetty pysyväisluonteinen lupa. 
 

3. Salassapidettävien tietojen luovuttaminen 
 

Pakolaisneuvonta korostaa, että yksityisyyden suoja ja viranomaisten vaitiolovelvollisuus ovat tärkeitä periaatteita 
oikeusvaltiossa. On vaikea ajatella, että lasten kohdalla salassapitosäännökset olisivat heikommat kuin aikuisten 
turvapaikanhakijoiden kohdalla. Esityksessä ei ole myöskään riittävästi selvitetty muiden maiden käytäntöjä. 
Esimerkiksi Tanskassa Punaista Ristiä, joka ylläpitää useita vastaanottokeskuksia, ei ole koskaan pyydetty 
luovuttamaan luottamuksellisia tietoja, eikä järjestö saamiemme tietojen mukaan tällaiseen suostuisi. 
 
Edustajan mahdollisuus seurata tietojenvaihtoa ja tulla kuulluksi välitettävän ja jo välitetyn tiedon sisällöstä ei 
toteudu, mikäli tiedonvaihto tapahtuu sähköpostitse ja nopeatempoisesti. Oikeusturvaongelma on tältä kannalta 
ilmeinen. Tietojen luovuttamismuotoja ei ole esityksessä tarkasteltu tietosuojan kannalta. 
 
Tietojen luovuttamisen jälkikäteinen dokumentointi on oleellinen edellytys välitetyn tiedon myöhempää 
tarkastelua ajatellen. Välitettyjä tietoja tarkastellaan usein vuosienkin kuluessa. Sähköpostiviesti ei välttämättä 
tallennu sellaisessa muodossa, että jälkikäteen voitaisiin todisteellisesti näyttää, kuka ja milloin on lähettänyt 
viestin ja kenelle ja mikä on viestin todellinen sisältö. 
 
Sähköisesti välitetyt viestit saattavat vaarantaa lapsen tai hänen omaistensa turvallisuuden Suomessa tai lapsen 
kotimaassa, sillä sähköinen viestintä ei ole aukottoman turvallinen tapa vaihtaa ja säilyttää salassa pidettäviä 
tietoja. Turvapaikkamenettelyn luottamuksellisuus on ehdoton edellytys sille, että lapsi uskaltaa kertoa 
arkaluonteisia ja turvallisuuteensa liittyviä asioita. Jos sitä henkilöpiiriä laajennetaan, jolla on mahdollisuus saada 
tietoa hakemuksen sisällöstä, on vaarana, että hakijoiden luottamus turvapaikkamenettelyyn heikkenee. Tämä ei 
ole sen enempää pakolaisten suojelun kuin yleisen edun kannalta tavoiteltavaa. 
 
4. Luottamuksellisen viestin salaisuus 
 
Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan puhelun tai muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. 
Poikkeustilanteet on 3 momentissa lueteltu tyhjentävästi: "Yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka 
kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä 
vapaudenmenetyksen aikana". Mikään näistä poikkeusperusteista ei voi rulla sovellettavaksi esityksessä 
määritellyn tiedonsaantioikeuden perusteena, mahdollisena poikkeuksena kansainvälisen rikoksen tutkinta. 
Vastaanottokeskuksessa oleskelua ei voida rinnastaa säännöksessä tarkoitettuun vapaudenmenetykseen. Tapa, 
jolla henkilökunta saa tietoonsa luottamuksellisia viestejä esimerkiksi avustaessa lasta pitämään yhteyttä 
vanhempiinsa ja muihin perheenjäseniinsä kirjeitse tai puhelimitse, ei tee poikkeusta luottamuksellisen vi estin 
salaisuuden loukkaamattomuuteen. 
 
YK.n lapsen oikeuksien komitean suosituksessa tuodaan esille lapsen oikeuksien sopimuksen 16 artikla, jossa 
käsitellään lapsen yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Sen mukaan lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai 
kirjeenvaihtoon ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti eikä hänen kunniaansa tai mainettansa saa laittomasti 
halventaa. Komitean suositusten mukaan sopimusvaltioiden tulee taata niiden tietojen luottamuksellisuus, jotka 
koskevat ilman huoltajaa olevaa alaikäistä. On varmistettava, ettei sellaista tietoa, joka mahdollisesti vaarantaa 
ilman huoltajaa tulleen lapsen perheenjäsenten aseman kotimaassa, anneta eteenpäin. Tiedon käyttäminen 
epäasianmukaisesti 

3 
muihin kuin siihen tarkoitukseen, johon sitä alunperin tarvittiin, ei ole sallittu. (Committee on the Rights of the 
Child, General Comment No. 6 (2005): Treatment of unaccompanied and separated children outside their country 
of origin.) 
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Viranomaisen salassapitovelvollisuus ei voi väistyä, vaikka lapselle etukäteen ilmoitettaisiin esityksessä kerrotuin 
tavoin, että tietoja hänestä voidaan välittää ilman hänen suostumustaan. Lapsen etu ei toteudu, sillä mahdollisesti 
lapsi ei tule kertomaan asioistaan ryhmäkodissa, josta tieto voidaan välittää ulkomaalaisviranomaisille. Tietojen 
välittämisuhka saattaa vaikuttaa myös hänen muuhun käytökseensä sekä hyvinvointiinsa, mitä esityksessä ei ole 
lastensuojelullisesta näkökulmasta tutkittu lainkaan. 
 

5. Vaikutus ryhmäkodin henkilökunnan työhön ja lasten hyvinvointiin 
 
Alaikäisten ryhmäkoti on lapsen koti turvapaikkamenettelyn aikana. Ryhmäkoti saa vastaanoton järjestämiseksi 
tarpeelliset tiedot poliisilta ja Ulkomaalaisvirastolta, mutta sen tehtävänä ei ole ollut hankkia ja tuottaa 
Ulkomaalaisvirastolle turvapaikkapäätöksen tekemistä varten tietoja. Ryhmäkotitoiminnan luonteeseen ei sovi 
lasten seuraaminen ja heistä raportointi edes nimenomaisen pyynnön perusteella. Painotamme sitä, että 
esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa vaitiolovelvollisuus on ehdoton. Jos lapsi joutuu pelkäämään, että kaikkea, 
mitä hän ryhmäkodissa sanoo tai tekee voidaan käyttää häntä vastaan päätöksenteon perusteena, on selvää, että 
lasten huonovointisuus ja turvattomuudentunne lisääntyvät. Mikäli järjestelmää muutettaisiin, aiheuttaisi se 
osaltaan yksityismajoitukseen siirtymistä ja jopa viranomaisilta piileskelyä kielteisine lieveilmiöineen. 
 
Esityksen mukaan alaikäiselle turvapaikanhakijalle tulee kertoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että häntä 
koskevia luottamuksellisia tietoja voidaan välittää päätöksentekijälle ja poliisille. Siten lapsi tietäisi asiasta jo 
ennen kuin hän oma-aloitteisesti kertoo asioistaan vastaanottokeskuksen henkilökunnalle (s. 13). On erittäin 
kyseenalaista, että esimerkiksi 10-vuotias lapsi saataisiin ymmärtämään asia tai että hän muistaisi joka hetki, että 
kaikkea hänen kertomaansa voidaan välittää eteenpäin. 
 
Turvapaikanhakumatka on usein pitkä ja lapsen kannalta vaarallinen, jo itse matkalla lapsi altistuu 
turvattomuuden ja pelon ohella joskus jopa hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi. Lapset ovat saapuneet 
Suomeen usein salakuljettajien avulla tai heidät on saatettu laittaa matkaan ihmiskauppatarkoituksessa. Jos he 
uskaltautuvat hakemaan Suomen viranomaisilta turvaa, he tarvitsevat tukea ja luotettavia aikuisia ympärilleen. 
Heidän tulisi voida vakuuttua siitä, etteivät esimerkiksi salakuljettajat kosta heille matkareittiä ja salakuljettajaa 
koskevien tietojen antamista ja etteivät ihmiskauppiaat pääse heihin enää vastaanottokeskuksessa käsiksi. Jos 
lapsi ei voi luottaa vastaanottokeskuksen aikuisiin, hän turvautuu aikuisiin vastaanottokeskuksen ulkopuolella. 
Hyväksikäyttäjien on helppo päästä uudelleen käsiksi lapsiin, jotka eivät uskalla ylläpitää luottamuksellista 
suhdetta esimerkiksi hoitajiinsa. Tällä hetkellä vastaanottokeskuksen henkilökunnan tukija turva estävät osaltaan 
lasten katoamisia ja heihin kohdistuneita kostotoimia Suomessa. 
 
Vastaanottokeskusten henkilökunnan työn luonne muuttuisi tietojenantovelvollisuuden myötä oleellisesti. 
Luottamuksellista ilmapiiriä, turvallisuudentunnetta ja kodinomaisuutta tuskin voitaisiin enää ylläpitää. 
Suomalainen vastaanottojärjestelmä on tältä osin varsin hyvin järjestetty ja se on tukenut järkevällä tavalla 
esimerkiksi alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijalasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 
Esityksellä puututaan turvapaikanhakijalasten oikeusasemaan tavalla, joka ei vastaa lastensuojelullisia tavoitteita. 
Lapsen oikeus ylläpitää yhteyttä vanhempiinsa ei myöskään enää aina toteutuisi, sillä lainmuutoksella 
aikaansaataisiin tilanne, jossa lapsi ei uskalla pitää yhteyttä vanhempiinsa eikä voi myöskään keskustella 
vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa luottamuksellisesti. Lasten kohdalla korostuu tarve voida keskustella 
ilman pelkoa siitä, että tietoja välitetään eteenpäin. 
Lastenhoitajan tulee jatkossakin voida ensisijaisesti toimia lastensuojelullisten periaatteiden mukaisesti hyvänä 
hoitajana ja objektiivisesti suhteessa lapsen turvapaikasta päättäviin viranomaisiin. 
 
Ullman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman jäljittäminen 
 
On tärkeää, että lapsella on halutessaan mahdollisuus saada yhteys vanhempiinsa tai muihin perheenjäseniinsä. 
Perheenjäsenten jäljittämiseen ryhdytäänkin usein lapsen ja hänen edustajansa toimesta. Jäljittäminen tapahtuu, 
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kuten useissa muissakin Euroopan maissa, Punaisen Ristin kautta, mikä on osoittautunut toimivaksi ja riittäväksi 
tavaksi yhteydensaamiseksi vanhempiin. Jäljittämisen ei tule liittyä turvapaikkapäätöksen tekoon. Myös 
esityksessä mainitaan, ettei jäljittäminen vaikuta kansainvälisen suojelun arviointiin (s. 9). Ristiriitaisesti 
esityksessä jäljittämistä kuitenkin perustellaan mm. sillä, että se "edesauttaa turvapaikkapäätöksen perustumista 
tosiasioihin" (s. 10). 
 

Jos lapsi saa kansainvälistä suojelua ja sen jälkeen mahdollisuuden saada perheensä Suomeen, perheenjäsenten 
tilanne selvitetään perinpohjin perheenyhdistämismenettelyssä, johon ryhdytään vain, jos lapsi ja hänen 
edustajansa pitävät sitä lapsen edun mukaisena. Aina perheenyhdistämiseen ei ole käytännön mahdollisuuksia tai 
sen ei katsota olevan lapsen edun mukaista, jolloin siihen ei ryhdytä. Oikeus perhe-elämään ja yhteydenpito 
vanhempiin ovat lapsen perustavaa laatua olevia oikeuksia, mutta turvaa hakevalla lapsellakin voi olla syitä olla 
haluamatta esimerkiksi omaistensa jäljittämistä. Hänelle on saatettu painottaa voimakkaasti vaikenemisen 
merkitystä. Vaikenemalla lapsi saattaa haluta suojella itseään tai omaisiaan jopa ihmisoikeusloukkauksilta tai 
esimerkiksi salakuljettajien kostolta. Se, että viranomaisvoimin vastoin lapsen ja hänen edustajansa mielipidettä 
ryhdyttäisiin selvittämään lapsen perheenjäsenten olosuhteita kotimaassa, loukkaa lapsen oikeusturvaa ja saattaa 
aiheuttaa kotimaassa oleville perheenjäsenille jopa turvallisuusriskin. Viittaamme tältä osin eduskunnan 
oikeusasiamiehen ratkaisuun (1410/2000), jossa todetaan turvallisuusriskin olevan olemassa, jos Suomen 
viranomaiset suorittaisivat selvityksiä turvapaikanhakijan kotimaassa. Monesti lapset itsekin välttävät suoraa 
yhteydenpitoa vanhempiinsa juuri vaikeuksien pelossa. Punaisen Ristin kautta yhteydenpito on mahdollista lapsen 
ja hänen perheensä kannalta turvallisesti. 
 

Lopuksi 
 
Pakolaisneuvonta korostaa, että mikäli ulkomaalaislakiin säädetään esityksen kaltainen tiedonsaantioikeus, 
luottamuksellisen viestin salaisuus vaarantuu eikä säännös ole sopusoinnussa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun, 
lapsen edun tai perusoikeuksien kanssa. Esityksessä ei ole tarpeeksi tarkasti rajattu sitä, mitä tietoja voidaan 
vaihtaa, kuinka ja kenelle tiedonvaihdosta on ilmoitettava ja minkälaisella aikavälillä tietoon on mahdollista 
hakijan puolelta reagoida. 

Pakolaisneuvonta katsoo, ettei lainmuutoksen tarvetta ole perusteltu riittävästi. Esityksestä ei ilmene, miten lapsen 
etu toteutuisi paremmin lainmuutoksen myötä. 
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Lastensuojelun Keskusliiton lausunto esitykseen ulkomaalaislain ja ui 
komaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 31/2006 vp) 
 
 
 

Lastensuojelun Keskusliitto yhtyy jäljittämiseen liittyvään esityksen osaan, mutta ei 
kannata tiedonantovelvollisuutta koskevaa osaa. Keskusliitto ymmärtää viranomaisen 
päätöksenteon olevan vaikeaa ilman kaikkia päätökseen vaikuttavia tietoja. On myös hyvä, että 
ulkomaalaishallinnossa pohditaan, miten lapsen edun ensisijaisuutta pystyttäisiin huomioimaan 
ulkomaalaislakia toimeenpantaessa. Keskusliitto kuitenkin epäilee esityksen negatiivisten 
vaikutusten olevan lasten kannalta positiivisia suuremmat. Esityksen tulkinta lapsen 
edusta on ongelmallinen ja voisi johtaa käytäntöön, joka olisi ristiriidassa 
syrjimättömyyden ja lapsen edun periaatteiden kanssa. 
 
Liitto pitääkin tärkeänä, että eduskunnassa paneudutaan asiaan; käydään keskustelua esityksen 
tarkoituksesta ja punnitaan esitettyjen tiedonantomenetel-mien laillisuutta sekä käytännön suomia 
hyötyjä suhteessa sen tuomiin haittoihin. 
 
Keskusliitto käsittelee seuraavassa tiedonantoon liittyviä kysymyksiä kolmesta näkökulmasta; mitkä ovat 
perusteet lakimuutokselle, mitä tietoa ja millaisin keinoin lapsista välitettäisiin sekä mitä seurauksia 
tiedonantovelvollisuudella olisi lasten tilanteeseen. Lopuksi tuodaan esille vielä joitain seikkoja 
jäljittämisestä. 

 
 

1. LAKIMUUTOKSEN PERUSTEET: LAPSEN ETU ON AINA YKSILÖLLINEN JA TAPAUSKOHTAINEN 
 
Ehdotuksen mukaan toimiva turvapaikkajärjestelmä edellyttää, että päätöksentekijällä on oltava myös 
muiden viranomaisten salassa pidettäviä tietoja hallussaan. On ymmärrettävää, että on vaikeata saada 
turvapaikkaratkaisujen perustaksi tarvittavaa paikkansa pitävää tietoa. On kuitenkin aiheellista punnita, 
mitkä ovat ne intressit, joiden vuoksi lähdetään avaamaan salassapitosäännöksiä ja kaventamaan 
yksityisyyden suojaa. Turvapaikanhakija ei ole rikoksesta epäilty. Aukotonta tietoa hänen taustaan on 
usein myös erittäin vaikea, ehkä mahdotontakin saada. Työryhmän ehdotus muuttuikin hallituksen 
esityksessä varsin oleellisesti - esitys rajattiin koskemaan vain lapsia. 
 
Käytäntöä ei siis katsota voitavan esittää aikuisten parissa, mutta lasten yksityisyyden suojan 
kaventaminen katsottaisiin tarpeelliseksi. Lähtökohtana esityksessä todetaan, että ryhmäkotien 
henkilöstö avustaa lasta yhteydenpidossa tämän vanhempiin ja saa samalla tietoja, joita täysi-ikäisen 
kohdalla ei saataisi. Tämä tosiseikka ei kuitenkaan riitä perusteluksi, ja esityksessä otetaankin 
perusteeksi lapsen etu. Tältä osin perustelut eivät kuitenkaan ole riittävän vakuuttavat: ei voida sanoa 
olevan aina lapsen edun mukaista, että viranomainen saa välttämättömänä pitämänsä tiedot - jopa 
yksityisyyden suojaa loukaten, lapsen ja tämän edustajan suostumuksesta huolimatta. 

Liitto korostaa, että lapsen etu on aina yksilöllinen. Jos tämä lapsen oikeuksien sopimuksen 
kantava periaate halutaan ottaa vakavasti, ei voida todeta yleistäen edes sitä, että olisi 
kaikissa tilanteissa lapsen edun mukaista pitää yhteyttä vanhempiinsa. Vertailun vuoksi voidaan 
todeta, että suomalaisessa lastensuojelussa joudutaan joskus lakiin perustuen jopa rajoittamaan 
yhteydenpitoa vanhempiin. Näin siitä huolimatta, että lastensuojelulain selkeä yleisperiaate onkin tukea 
perheen yhtenäisyyttä ja lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa. 
 
Turvapaikanhakijalapsilla voi olla myös perusteltuja syitä vaikenemiseen perheenjäsenistään. 
Perheenjäsenet tai matkan järjestäneet salakuljettajat ovat saattaneet käskeä lapsia vaikenemaan - joskus 
myös pelottelun ja uhkailun avulla. Ihmiskaupan uhrit voivat pyrkiä suojelemaan perhettään rikollisten 
kostotoimilta, jotka voisivat seurata yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Kaikki lapset eivät myöskään halua 



 

 

saada yhteyttä vanhempiinsa. Syynä voi olla esimerkiksi kunniaväkivallan uhka. Voi olla myös lapsia, jotka 
heidän vanhempansa ovat myyneet. 
 
Esityksen valmisteluvaiheessa todettiin, että uudella säännöksellä etsitään tasapainoa yksittäisen lapsen 
edun turvaamisen ja ehdotetun järjestelyn ennaltaehkäisevän vaikutuksen välillä. Käsillä olevassa 
esityksessä yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitaessa tuodaan esille ajatus siitä, että lasten lähettämisen 
ehkäiseminen olisi pitkän päälle lasten omaksi hyväksi. Keskusliiton mielestä lapsen edun käsitteen 
tarkasteleminen näin, "kollektiivisena lapsen etuna", on ongelmallista. Yksittäisen lapsen oikeuksia ei 
tule kaventaa siksi, että oletetaan tämän ehkäisevän vastaavanlaisia tapauksia 
tulevaisuudessa. Toistaiseksi ei myöskään ole näyttöä siitä, että maahantuloon tai perheenyhdistämiseen 
liittyvien säännösten tiukentaminen yhdessä maassa ehkäisisi lasten lähettämistä muihin maihin. Esitys 
viittaa myös "yhteiskunnalliseen turvallisuustilanteeseen". Jää epäselväksi, miten yhteiskunnan turvallisuus 
parantuisi torjuttaessa näiden lasten tuloa Suomeen. 
 
Esityksen tavoitteissa esitetään myös (s. 9) kyseenalainen peruste lakimuutokselle: kun tiedetään po. tietoa 
välitettävän nykyään jojonkin verran vastaanottokeskuksista ulkomaalaishallinnolle, pitäisi käytäntö tehdä 
lailliseksi muuttamalla lakia. Lasten kohtelu tulisi näin yhdenmukaiseksi saattamalla löyhemmät tie-
donantokäytännöt myös niiden vastaanottokeskusten työhön, jotka tähän saakka ovat pitäneet kiinni 
salassapitosäännöksistä. 
 
Keskusliitto muistuttaa vielä siitä tosiasiasta, että useimmat lapset tulevat maista, joissa 
ihmisoikeuksia loukataan vakavasti. Lasten joutumista tai lähettämistä matkaan tulee tarkastella 
suhteessa niihin olosuhteisiin, joista lapset tulevat. Suomeen tulleiden lasten yleisimmät lähtömaat vuosina 
2004 ja 2005 olivat Somalia, Afganistan, Irak, Angola ja Kongo. 
 
Keskusliitto korostaa myös, että jouduttaessa punnitsemaan lapsen etua, ratkaisuissa on kiinnitettävä 
huomio niiden perusteluihin. Pelkkä viittaus lapsen etuun ei riitä. Päätöksiin tulee kirjata, miten ratkaisun 
katsotaan toteuttavan lapsen etua juuri kyseisessä tapauksessa. Keskusliitto toivoo, että 
kehittämistyötä jatketaan sen selvittämiseksi, miten lapsen edun tulkinta ja lastensuojelun 
asiantuntemuksen käyttö ulkomaalaislain toimeenpanossa toteutuisi parhaiten. 
2. MITÄ TIETOA VÄLITETÄÄN JA MITEN: ESITYS EI RAJAA RIITTÄVÄSTI 

 
Tiedonsaannissa käytettävien keinojen esittelyä on rajattu ministeriön työryhmän ehdotuksen jälkeen. 
Työryhmän ehdotuksesta poiketen perusteluosassa ei kuvailla, miten henkilökunta voisi saada tietoja 
esimerkiksi kuuntelemalla lasten käytäväkeskusteluja. Hallituksen esitys on myös sen suhteen parempi, 
että lupaviranomaisen tulee tehdä yksilöity pyyntö tarvittavien tietojen saamiseksi. Näin ei jätetä 
vastaanottokeskuksen työntekijän tehtäväksi arvioida, mitkä tiedot voisivat olia päätöksentekijälle 
välttämättömiä, ja tulisiko raportointia suorittaa jatkuvasti. On myös asiallista, että tiedon välittäisi 
vastaanottokeskuksen johtaja kirjallisesti. 
 
Esitys kuitenkin rajaa edelleen liian vähän, mitä tietoja voidaan antaa: 
105 a § 2 momentin sanamuoto ja perustelujen muotoilu jättää mahdollisuuden välittää muitakin kuin 
lapsen henkilöllisyyteen ja vanhempien olinpaikkaan liittyviä tietoja. Perustuslakivaliokunta arvioinee 
myös vielä esityksen tulkintaa, jonka mukaan perustuslain 10 § 2 momentin mukaista yksityisyyden 
suojaa ei loukattaisi, kun tieto vanhempien olinpaikasta hankittaisiin avustettaessa lasta pitämään 
yhteyttä mahdollisiin läheisiinsä muissa maissa. 
 
Keskusliitto voisi hyväksyä tiedonkulun varmistamisen tarkoin rajatuissa tapauksissa. Tämä voisi tulla 
kyseeseen esimerkiksi silloin, kun herää epäily lapsen hyväksikäytöstä liittyen esimerkiksi 
ihmiskauppaan. Tällöin lähtökohdaksi tulee kuitenkin ottaa uhrin suojelu. Näissäkin tilanteissa 
on myös huomioitava, että laki määrää edustajan tehtäväksi lapsen puhevallan käyttämisen 
ja sen arvioinnin, toteutuuko lapsen etu ratkaisuissa. Lasta hoidettaessa voi tulla esille seikkoja, 
joiden arvellaan olevan tarpeellisia saattaa ulkomaalais- tai muiden viranomaisten tietoon. Edustaja 
ratkaisee lasta kuultuaan, onko lapsen edun mukaista välittää tieto eteenpäin. 



 

 

 
Edustajalla on tärkeä ja haastava tehtävä sen arvioinnissa, milloin lapsi tuntuisi salaavan sellaista 
tietoa, jolla voisi olla merkitystä paitsi oleskeluluvan, myös lapsen muun suojelemisen kannalta. 
Edustaja on avainasemassa siinä, että lapsi tulee kuulluksi hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. 

 

3. LAKIMUUTOKSEN SEURAUKSET: LAPSILLA OIKEUS SUOJELUUN JA LUOTTAMUKSELLISEEN 
HOITOON 
 
Laki muutosesitystä perustellaan sillä, että päätöksentekijän on saatava riittävästi tietoa päätöksensä 
pohjaksi. Ilman huoltajaa tulleen kohdalla vanhempien olemassaolo ja olinpaikka katsotaan 
välttämättömäksi tiedoksi. Vanhempien jäljittämistä koskevissa perusteluissa kuitenkin todetaan, ettei 
jäljittäminen saa vaikuttaa kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan päätöksentekoon. Toi-
vottavaa onkin, että kansainvälistä suojelua tarvitsevat lapset saavat sitä huolimatta siitä, 
tulevatko he vanhempiensa kanssa vai ilman. Tältä osin on kuitenkin vaikea arvioida esityksen 
vaikutuksia. Tietoa vanhemmista etsitään turvapaikkaprosessissa yhtä aikaa, kun arvioidaan 
kansainvälisen suojelun tarvetta. Ön toivottava, että ohjattaessa viranomaiskoneistoa vanhempien 
etsintään ei unohdeta suojelun tarpeen arvioinnin merkitystä, eikä viime vuosina lanseerattu 
stereotyypittävä käsitys näistä iapsista "ankkurilapsina" vaikuta yksittäisen hakemuksen arviointiin. 

 

Esityksen vaikutukset lasten vastaanottoon voivat olla merkittävät. Keskusliiton mukaan on 
ensiarvoisen tärkeää, että ilman huoltajaa tullut lapsi tai nuori voi maahan saavuttuaan 
elää turvallisissa olosuhteissa ja luoda vähitellen luottamuksellisen suhteen häntä 
hoitaviin aikuisiin. Lapsella voi olla takanaan erilaisia traumatisoivia kokemuksia. Jos lapselle tehdään 
selväksi, että työntekijät voivat hankkia lapsen yksityisyyteen liittyviä tietoja ja välittää niitä edelleen 
ilman hänen suostumustaan, lapsi saattaa vaieta kokonaan ja menettää luottamuksensa kaikkiin 
ympäröiviin aikuisiin. Mahdollisesti tarvittavat terapeuttiset keskustelut ovat vaikeita tai lähes 
mahdottomia. 
 
Keskusliitto katsoo, että esitetty käytäntö rikkoo yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita. Turvapaikkaa hakevia lapsia ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan suhteessa 
suomalaisiin kodin ulkopuolelle sijoitettuihin lapsiin. Turvapaikanhakijalapset joutuisivat myös 
keskenään eriarvoiseen asemaan, sillä henkilökunta ei ole kuulemassa yksityismajoituksessa asuvien 
lasten keskusteluja. 

 

4. PERHEENJÄSENTEN JÄLJITTÄMINEN 
 
Keskusliitto painottaa lapsen näkökulmaa jäljittämisessä: YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja 
pakolaislasten kohtelusta annettujen menettelyohjeiden mukaisesti lapsella on oikeus siihen, että 
häntä tuetaan saamaan ja pitämään yhteys vanhempiinsa. Valtioiden tulee jäljittää lapsen 
perheenjäseniä, jotta saataisiin perheenyhdistämisen kannalta tärkeitä tietoja. Koska uudet EU-
direktiivit kuitenkin asettavat vastuun jäljittämisen järjestämisestä valtiolle, viranomaisten on pyrittävä 
luomaan menettelytavat. 
 
Ulkomaalaisvirasto saattaa olla tarkoituksenmukaisin viranomainen vastaamaan kyseisestä tehtävästä. 
Koska mahdollisuudet jäljittää lasten perheenjäseniä eri puolilta maailmaa ovat kuitenkin rajalliset, 
pykälän muotoilu "on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä jäljittämään" on aiheellinen. 
Ulkomaalaisvirasto on viime 
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nettyä huomattavasti. Olisi kohtuutonta, että lasten hakemusten käsittelyajat pitenisivät 
jälleen tuloksettoman huoltajien etsinnän vuoksi. 
 
Keskusliiton saamien tietojen mukaan vastaanottojärjestelmä tukee lasta saamaan yhteyden 
vanhempiinsa, ja perheenjäsenten jäljittämistä hoitaa pyydettäessä Suomen Punainen Risti 
luottamuksellisesti Kansainvälisen Punaisen Ristin palvelun avulla. Viranomaisista riippumattomalla 
järjestelmällä saattaa olla paremmat mahdollisuudet onnistua tehtävässä kriisialueilla. On kuitenkin 
varmistettava, että kaikille lapsille annetaan tieto mahdollisuudesta käyttää halutessaan 
Punaista Ristiä. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaa kuultavaksi 
kokoukseensa 18.5.2006. Etukäteen asiantuntijaa on pyydetty lähettämään valiokunnalle kirjallinen 
lausunto. Asia koskee hallituksen esitystä laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 
§:n muuttamisesta. 
 

Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäväksi säännös ul-
komaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen oikeudesta saada pyynnöstään ilman huoltajaa olevaa 
alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen perheenjäseniään koskevia tietoja vastaanottokeskukselta 
(ulkomaalaislain 105 a §) sekä säännös ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman 
tai muun huoltajan jäljittämisestä (lain 105 b §). Lakiehdotuksen keskeisenä tavoitteena on viranomaisten 
välistä yhteistyötä kehittämällä ja jäljittämisvastuun määrittämisen avulla edistää lapsen edun toteutumista 
ja lapsen asemaa sääntelyn tarkoittamissa tilanteissa. 
 
Esitys perustuu sisäasiainministeriön asettaman vailla huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden 
osalta viranomaisten välistä tiedonkulkua ja perheenjäsenten jäljittämistä selvittäneen työryhmän 
ehdotuksiin (Sisäasiainministeriön julkaisuja 3/2005, 1.2.2005). Sosiaali-ja terveysministeriöllä on ollut 
edustajansa mainitussa työryhmässä. Ministeriö on myös lakiehdotuksen valmistelun kuluessa antanut 
asiasta sisäministeriölle lausunnon (2.11.2005, Dnro STM/2699/2005) ja ollut asian johdosta kuultava 
(28.11.2005). Keskeiset ministeriön näkemyksistä on sisällytetty nyt annettuun hallituksen esitykseen. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan esitys, huolimatta ehdotettuun sääntelyyn sisältyvistä 
keskenään ristiriitaisista lapsen edun toteutumiseen liittyvistä painotuksista, jotka koskevat tietojen 
luovuttamista ja kansainvälisen suojelun hakijana olevan lapsen yksityisyyden suojaa perus- ja 
ihmisoikeusnäkökulmasta, ainakin pidemmällä aikajanalla edistäisi lapsen etua ja parantaisi hänen 
asemaansa mahdollistamalla lapsen tilanteen nykyistä kokonaisvaltaisemman viranomaiskäsittelyn ja 
päätöksenteon perustamisen tiedossa oleviin tosiseikkoihin. 
 

SOSIAALI- JA LAUSUNTO 
TERVEYSMINISTERIÖ 16.5.2006
Perhe- ia sosiaaliosasto 
Maini Kosonen 



 

 

Tietojen luovuttamisen osalta ministeriö erityisesti korostaa, että tietoja luovutettaessa aina tulee tilannetta 
kokonaisuutena tarkastellen painottua lapsen etu. Kuten esityksen perusteluissakin on useammassa kohdassa 
todettu, lasten riippuvaisesta asemasta johtuen heidän asemaansa tietoja välitettäessä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen tapaan, millä tiedot ovat vastaanottokeskuksen 
henkilöstöön kuuluvan tietoon tulleet ja miten ne on lapselta saatu. Keskeistä on, että tieto on saatu sillä 
tavalla, että perustuslain 10 §:n ja ihmisoikeuksien suojaamaa yksityisen viestin luottamuksellisuutta ei 
loukata. 
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Esityksen tietojensaantioikeutta koskevan ulkomaalaislain 105 a §:n ehdotetun 3 momentin perusteella 
ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle olisi annettava tieto siitä, että pykälän 1 momentissa tarkoitettu tieto 
voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta välittää 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille, kuten 
ulkomaalaisvirasto. Säännöksen viimeisen virkkeen mukaan tiedon antamisessa tulee ottaa huomioon lapsen 
ikä ja kehitystaso. Perustelujen mukaan ehdotettuun säännökseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
alaikäisen oma-aloitteisesti vastaanottokeskuksen henkilöstöön kuuluvalle kertomien tietojen osalta. Asian 
merkittävyyden vuoksi ministeriö pitää tärkeänä, että ehdotetun 3 momentin viimeinen virke tehostaa 
alaikäisen osalta viranomaisen korostettua huolehtimis-velvoitetta. Velvoite myös koskee kaikkea ehdotetun 
säännöksen tarkoittamaa tietoa, ei vain alaikäisen itse oma-aloitteisesti kertomaa tietoa. 
 
Ulkomaalaislain 105 a §:n 1 momentissa ehdotetun tietojenantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen 
rajaamista vain todella välttämättömiin tietoihin on erityisesti korostettu lakiehdotuksen perusteluissa. Myös 
sosiaali- ja terveysministeriö haluaa erityisesti painottaa välttämättömyyskyn-nyksen noudattamisen 
tärkeyttä lain voimaantulon jälkeisessä soveltamiskäytännössä. Välttämättö-myysvaatimus suojaa ilman 
huoltajaa tulleen lapsen yksityisyyttä ja siinä erityisesti lapsen ja häntä vastaanottokodin yhteydessä 
toimivassa ryhmäkodissa hoitavien aikuisten lapsen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille erittäin 
tärkeätä luottamuksellista suhdetta. 
 
Ehdotetussa 105 a §:n 1 momentissa tiedonsaantioikeus myös rajautuisi koskemaan tilanteita, joissa tietoja 
pyydetään. Tämä edellyttäisi tiiviimpää yhteistyötä tietoja pyytävän ja niitä luovuttavan tahon välillä myös 
säännöksen edellyttämää välttämättömyysharkintaa tehtäessä. 
 
Ulkomaalaisrekisterilain 8 §:n 1 momentin ehdotettu uusi 4 kohta on perusteluista ilmenevästi tarkoitettu 
vastaamaan ulkomaalaislakiehdotuksen 105 a §:ää, minkä vuoksi sen muuttaminen esitetyllä tavalla on 
tarpeen. 
 
Työryhmämuistiossa on ulkomaalaislain 6 §:stä ilmenevää lapsen kuulemisen ja hänen mielipiteensä 
huomioon ottamisen tärkeyttä korostettu. Ministeriö pitää erittäin hyvänä sitä, että myös lakiehdotuksen 
perusteluissa on näitä näkökohtia korostetusti esiintuotu. Samalla tämä palvelee myöhemmin mahdollisesti 
annettavan ohjeistuksen laatimista. 
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Asia Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 

8 §:n muuttamisesta (HE 31/2006 vp) 

Liikenne-ja viestintäministeriö lausuu hallintovaliokunnalle kunnioittavasti seuraavaa. 

Vastaanottokeskusten toiminta viestinnän luottamuksellisuuden kannalta 

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää esityksen tavoitteena olevia lapsen aseman ja edun huomioonot-
tamista koskevia tavoitteita erittäin kannatettavina. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi ehdotusta 
toimialansa mukaisesti luottamuksellisen viestin suojan näkökulmasta, eikä ota kantaa esitykseen 
muiden perusoikeuksien, kuten laajemmin alaikäisen yksityisyyden suojan, kannalta. 
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten henkilökunta joutuu esityksen perustelujen mukaan 
usein avustamaan alaikäisiä yhteydenpidossa heidän vanhempiinsa esimerkiksi puhelimitse, kirjeitse 
tai sähköpostitse. Vastaanottokeskuksen tietoon voi alaikäisiä avustaessa tulla viestinnän yhteydessä 
esimerkiksi puhelinnumero, muu vastaava yhteystieto tai muutoin tieto perheenjäsenten olinpaikasta 
tai henkilökohtaisista olosuhteista. 

Liikenne- ja viestintäministeriön käsityksen mukaan on luonnollista ja monissa tilanteissa varmastikin 
välttämätöntä, että ilman vanhempia saapuvia alaikäisiä joudutaan avustamaan 
vastaanottokeskuksissa myös viestinnän toteuttamisessa koska lapset eivät kehitystasonsa takia 
välttämättä kykene tähän ilman apua. Liikenne- ja viestintäministeriön käsityksen mukaan 
vastaanottokeskukset toimivat hallituksen esityksen perustelujen antamien tietojen pohjalta arvioituna 
lapsen edun mukaisesti avustaessaan alaikäistä yhteydenpidossa esimerkiksi vanhempiinsa. On 
selvää, että tässä toiminnassa voi vastaanottokeskuksen tietoon tulla viestinnän sisältöön liittyviä 
tietoja, jotka kuuluvat luottamuksellisen viestin suojan piiriin. Kyseisellä toiminnalla ei kuitenkaan 
liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan loukata alaikäisen perustuslain 10 §:n 
turvaamaa luottamuksellisen viestin suojaa, vaan toimitaan nimenomaan alaikäisen oman intressin 
mukaisesti. 
 
Liikenne- ja viestintämnisteriö pitää kuitenkin onnistuneena esityksen ratkaisua, jonka mukaan 
alaikäiselle on annettava tieto siitä, että viestinnän yhteydessä saattaja tietoja voidaan luovuttaa myös 
muille viranomaisille. Esityksessä korostetaan, että tiedot tulisi antaa lapselle hänen kehitystasoonsa 
sopivalla tavalla. 

Ehdotettu tiedonsaantioikeus viestinnän luottamuksellisuuden näkökulmasta 
 
Vastaanottokeskuksissa viestinnän yhteydessä saadut edellä mainitut tiedot saattavat esityksen 
mukaan olla välttämättömiä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai 
oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa. Tästä syystä esityksessä ehdotetaan, että 
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ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella olisi oikeus pyynnöstä saada nämä tiedot 
vastaanottokeskuksilta. Esityksen mukaan toimiva ja oikeudenmukainen turvapaikkajärjestelmä 
edellyttää, että päätöksentekijällä on käytettävissään myös muiden viranomaisten keräämiä salassa 
pidettäviä tietoja. Tämä edistäisi esityksen mukaan lapsen etua ja parantaisi hänen asemaansa. 
Ehdotuksessa on rajattu tiedonsaantioikeus vain välttämättömiin tietoihin viranomaisten toiminnan tai 
oleskeluluvan myöntämisen edellytysten kannalta. Lisäksi perustelujen mukaan tiedonsaantioikeus 
koskisi pääasiassa vain tietoja, jotka kuuluvat myös luvanhakijan tiedonantovelvollisuuden piiriin. 

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen 
tiedonsaantioikeuden kohteena ei ole luottamuksellisen viestin suojan piiriin kuuluvia tietoja, vaikka 
tiedot olisikin saatu aikoinaan vastaanottokeskuksissa avustettaessa alaikäistä viestinnän toteuttamisessa. 
Esityksessä ja sen perusteluissa ei viitata siihen, että varsinaisia viestejä tai niihin liittyviä tun-
nistamistietoja voitaisiin siirtää viranomaiselta toiselle, vaan kyse on ainoastaan viestinnän yhteydessä 
saaduista muista tiedoista, kuten alaikäisen vanhempien olinpaikkaa koskevasta tiedosta. 

Näin ollen esitys ei liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan ole ongelmallinen luotta-
muksellisen viestin suojan näkökulmasta. 



 

 

Olli Mäenpää 
23.5.2006 
 
 
 
 
 
 
 

Hal l intoval iokunnal le 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 
muuttamisesta (HE 31/2006 vp) 
 
Tiedonsaantioikeuden sääntely 

 
Pääosin kyseessä ovat sellaiset tiedot, joita turvapaikanhakijan on yleensä esitettävä viranomaiselle 
joko oma-aloitteisesti tai ainakin pyydettäessä. Tällaiset turvapaikanhakijaa koskevat tiedot ovat 
kuitenkin yleensä salassapidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna 
pakolaisen tai hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta (JulkL 24.1 §:n 24 kohta). Myös tiedot 
turvapaikanhakijan perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat 
salassapidettäviä (JulkL 24.1 §:n 32 kohta). Näin ollen toisella viranomaisella ei ole oikeutta saada 
niistä tietoa, ellei asiasta säädetä erikseen lailla ja tällaiseen tiedonsaantioikeuteen ole painavia ja ylei-
sesti hyväksyttäviä syitä. 
 
Sääntelyn tarkoituksena on laajentaa viranomaisten välistä tiedonsaantioikeutta turvapaikka-asioissa, 
jotta parannetaan näiden asioiden käsittelyn vaatimaa tietopohjaa ja viranomaisyhteistyötä. 
Tiedonsaantioikeudella pyritään myös edistämään lapsen edun toteuttamista. Sääntelyn tavoitteita 
voidaan pitää perusteltuina. Muutenkin ehdotettu sääntely noudattaa perusteiltaan ja kohteeltaan 
pääosin sellaista tiedonsaantioikeuden määrittelyä, joka on muodostunut tavanomaisiksi useilla 
muillakin viranomaistoiminnan aloilla. 

 
Tiedonsaantioikeuden kohde 
 

Salassa pidettävät t iedot 
 
Tiedonsaantioikeuden kohteena olisivat paitsi julkiset tiedot myös salassapitosäännösten mukaan 
salassa pidettävät tiedot. Tällaiset tiedot on täsmennetty 105 a §:n 1 momentissa siten, että 
tiedonsaantioikeus koskisi 

• alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, 
• alaikäisen turvapaikanhakijan perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa tai 
• alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita. 

Tiedonsaantioikeuden kohdetta rajoittaa toisaalta se, että tällaisten tietojen on oltava välttämättömiä 
selvitettäessä alaikäisen 

• henkilöllisyyttä, 
• matkareittiä tai 
• maahantulon tai oleskeluluvan edellytyksiä. 

 
Viranomaiselle voidaan lailla säätää oikeus saada toiselta viranomaiselta myös salassapidettäviä tietoja, 
mikäli tämä on välttämätöntä tiedot saavan viranomaisen tehtävien suorittamiseksi (esim. PeVL 
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14/2002  vp,  PeVL  7  ja  7a/2000  vp).  Tässä  suhteessa  ehdotettu  105  a  §:n  1  momentti  ei  ole  
muotoilultaan erityisen ongelmallinen, koska salassa pidettävien tietojen luovutus on mahdollista vain, 
jos se on välttämätöntä 1 momentissa mainittujen tehtävien toteuttamiseksi. Tiedonsaantioikeuden 
kohde on täsmennetty riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Lisäksi tiedonsaantioikeuden kohde on 
määritelty niin, että se liittyy ensisijaisesti viranomaisen velvollisuuteen selvittää turvapaikka-asian 
käsittelyn kannalta relevantit tosiseikat. Tiedonsaantioikeuden ulottuvuus noudattaa samalla niitä 
yleisiä lähtökohtia, joita sovelletaan määriteltäessä viranomaisten välistä tiedonsaantioikeutta, jonka 
kohteena ovat salassa pidettävät tiedot. 

 
Luottamuksel l i set t iedot 

 
Lakiesityksen perusteluista käy ilmi, että tiedonsaantioikeus voisi kohdistua myös luottamuksellisiin 
viesteihin, jotka välitetään puhelimella, kirjeitse tai sähköisten viestinten kautta. Myös tällaiset viestit 
ovat siinä mielessä salassa pidettäviä, että perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja 
muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Normaalisti viranomaisen 
tiedonsaantioikeus ei kuitenkaan ulotu tällaisiin perusoikeudenvoimaisesti luottamuksellisina 
suojattuihin tietoihin silloin, kun tiedonsaantioikeus on erityissäännöksellä ulotettu salassa pidettäviin 
tietoihin. 
a i .  ;..u,:....,~u;n o A c . „ __________i ---------- :*_______ ,„i ____ 4.      .x* ~:_____________ i,„u,j:„*.. *xi 
iviyuar\<aai 1 juirviauuaioii 1       g.11 aciiciaacipiiupeiuöicei ci vai 11111 icr IU I nciiacsii rsuiiuiaiu iai- 
laisiin luottamuksellisiin viesteihin. 
 
Tässä tapauksessa kysymys on perusoikeutena suojatusta viestin luottamuksellisuuden suojasta eikä 
ensisijaisesti salassapidosta poikkeamisesta, vaikka luottamuksellisuuden suojaaminen voi edellyttää 
myös salassapitoa. Voidaan pitää varsin poikkeuksellisena ja myös arveluttavana, että 
tiedonsaantioikeus ja vastaavasti tiedonantovelvollisuus olisi tarkoitus ulottaa suoraan tällaisiin 
perusoikeutena suojattuihin luottamuksellisiin tietoihin. Lainsäädäntöteknisesti voidaan todeta, että 
ehdotettu 105 a § ei määrittele luottamuksellisiin viesteihin ulottuvaa tiedonsaantioikeutta, joten 
tällainen oikeus perustuisi ainoastaan lakiesityksen perusteluihin. 
 
Erityispiirteenä on lisäksi se, että viranomainen - tässä tapauksessa vastaanottokeskus - ei ole saanut 
tällaisia perusoikeutena suojattuja luottamuksellisia tietoja viranomaisen ominaisuudessa. Perustelujen 
mukaan kysymys olisi sen sijaan tiedoista, joita vastaanottokeskuksen henkilöstö on saanut 
auttaessaan alaikäistä tämän yhteydenpidossa sukulaisiinsa. Tältä osin voidaan todeta, että 
julkisuuslain salassapitosäännösten soveltamisalan ulkopuolelle jäävät sellaiset viestit, joita ei ole 
toimitettu v iranomaisel le sen tehtävien hoitamiseksi (JulkL 5.2 §). 
 
Perustelujen mukaan on vaikea välttää kuvaa eräänlaisen viestin luottamuksellisuuteen kohdistuvan 
systemaattisen tiedonhankintajärjestelmän mahdollisuudesta. Sellainen olisi olennaisesti ristiriidassa 
paitsi yksilön perusoikeuden myös vastaanottotoimintaan liittyvän luottamuksen ja 
luottamuksellisuuden vaatimuksen kanssa. Tällaista poikkeuksellisen laajaa tiedonsaantioikeutta ei 
myöskään voitane toteuttaa sääntelyllä, joka ensisijaisesti perustuu lakiesityksen perusteluihin. 
 
Lailla voidaan kylläkin perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan säätää välttämättömistä rajoituksista 
luottamuksellisen viestin salaisuuteen, mikäli siihen on jokin kyseisessä momentissa mainittu peruste. 
Poikkeustilanteet on lueteltu 3 momentissa tyhjentävästi: "yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka 
kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä 
vapaudenmenetyksen aikana". Voitaneen pitää selvänä, että mikään näistä poikkeusperusteista ei voi 
tulla sovellettavaksi esityksessä määritellyn tiedonanto-oikeuden perusteena, tosin mahdollisena 
poikkeuksena kansainvälisen rikoksen tutkinta. Erityisesti voidaan todeta, että vastaanottokeskuksessa 
oleskelua ei voida rinnastaa säännöksessä tarkoitettuun vapaudenmenetykseen. 
 



 

 

Ehdotettua sääntelyä olisi mainituista syistä perusteltua täsmentää. Tämä voitaisiin toteuttaa 
esimerkiksi säännöksellä, jonka mukaan tiedonsaantioikeus ei koske kirjeen, puhelun tai muun 
luottamuksellisen viestin salaisuutta. 

 
Tiedonsaantimenettely 

 
Ehdotetun 105 a §:n 1 momentin mukaan Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella olisi 
oikeus pyynnöstään saada vastaanottokeskukselta tarkemmin määriteltyjä välttämättömiä tietoja 
salassapitosäännösten estämättä. Tämä merkitsee, että ensisijaisesti tietoa pyytävällä viranomaisella 
olisi velvollisuus arvioida tiedon välttämättömyys ja samalla yksilöidä tällä perusteella pyyntönsä kohde 
ja sisältö. Myös perustuslain 21 §:n 1 momentissa edellytetyn asianmukaisen menettelyn, oikeusturvan 
ja virkavastuun kannalta on välttämätöntä, että salassa pidettävien tietojen välittäminen tulee tällä 
tavoin dokumentoiduksi. 

 
Henkilön jäljittäminen 

 
Jäljittämistä koskevaa sääntelyä lakiehdotuksen 105 b §:ssä voidaan pitää aiheellisena. Sääntely liittyy 
keskeisesti lapsen edun toteuttamiseen ja sillä on myös direktiivin velvoitteiden voimaansaattamiseen 
liittyvä tausta. 
 
Säännöksen 2 momenttiin sisältyy viittaus vain julkisuuslain vaitioloa koskevaan 23 §:ään ja 
turvapaikanhakijoita koskevaan 24.1 §:n 24 kohtaan. Kysymys voi kuitenkin olla myös asiakirjaan 
sisältyvästä salaisuudesta ja salassapitoperusteena voi olla muukin kuin julkisuuslain 24.1 §:n 24 
kohdassa tarkoitettu. Salassapitovelvoitteiden sisältöä ja alaa määritellään tärkeiltä osin julkisuuslain 
22-25 §:ssä, minkä lisäksi etenkin salassapidon kannalta relevantteja säännöksiä sisältyy myös lain 17 
ja 26-35 §:ään. Onkin ilmeistä, että viittaussäännös on liian suppea-alainen, ja sitä olisi perusteltua 
laajentaa. 
 

HE 31/2006 vp Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2(2) 

 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi ulkomaalaislain ja 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 31/2006 

YP)-_ 
 

Hallitus ehdottaa ulkomaalaislakiin lisättäväksi säännöstä, jonka mukaan ulkomaalaisvirasto, poliisi ja 

rajavartiolaitos voisivat saada pyynnöstään ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen 

perheenjäseniään koskevia tietoja vastaanottokeskukselta (105a §). Toisen ulkomaalaislakiin lisättävän 

säännöksen mukaan ulkomaalaisviraston olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä ilman huoltajaa olevan 

alaikäisen turvapaikanhakijan edun toteuttamiseksi jäljittämään hänen vanhempansa tai muu hänen 

tosiasiallisesta huollostaan vastannut henkilö (105 §). 
 

Tietojen saantioikeus, josta ehdotetaan säädettäväksi ulkomaalaislain uudessa 105a §:ssä, on hyvin 

ongelmallinen alaikäisen turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan luottamuksellisen suhteen 

kannalta. Perustelujen mukaan oikeus koskisi myös tietoja, joita henkilökunta on saanut avustaessaan alaikäistä 

pitämään yhteyttä esimerkiksi puhelimitse, kirjeitse tai sähköisten viestinten avulla. Tällaisten tietojen 

antaminen koetaan helposti luottamuksen pettämiseksi. Ehdotus asettaisikin vastaanottokeskusten 

henkilökunnan hankalaan asemaan. Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin (s. 9) todetaan, esimerkiksi 

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean keskeisiin periaatteisiin kuuluu järjestön ja asiakkaan välinen 

luottamuksellisuus. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan ennen tietojen antamista asiasta olisi ilmoitettava 

alaikäiselle kotouttamislain 26 §:n nojalla määrätylle edustajalle. Edustajalla ei kuitenkaan olisi lain nojalla 

mahdollisuutta reagoida aikeeseen luovuttaa tietoja. Kotouttamislain voimassa olevan 43 §:n mukaan edustaja 

voi antaa alaikäisen puolesta suostumuksen muutoin salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen. Säännös 

merkitsee, että 105a §:ssä tarkoitettuja tietoja voidaan jo nykyisin luovuttaa, jos edustaja antaa tähän 

suostumuksensa. Kun edustaja on määrätty nimenomaan valvomaan alaikäisen etua ja kun nyt ehdotettua 

sääntelyä perustellaan juuri alaikäisen edulla, ehdotetun sääntelyn tarpeellisuus voidaan asettaa kyseenalaiseksi. 
 

Jäljittämistä koskevissa 105b §:n säännösehdotuksissa käytetään epämääräistä ilmausta "muu hänen 

tosiasiallisesta huollostaan vastannut henkilö". Kun jäljittämisellä pyritään saamaan tietoa, joka mahdollistaisi 

perheen jälleenyhdistämisen, myös jäljittämistä koskevassa säännöksessä tulisi käyttää perheenjäsenen 

käsitettä. 
 

Helsingissä 23.5.2006 

Kaarlo Tuori Professori 
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Kirjallista asiantuntijalausuntoa koskeva pyyntönne 

Ärende 
Subject 

HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI ULKOMAALAISLAIN JA ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 8 §:N 
MUUTTAMISESTA 

 
 
 
 
Viestintäviraston tehtäviin kuuluu valvoa, että teleyritykset ja yhteisöti-laajat noudattavat 
viestejä ja tunnistamistietoja käsitellessään sähköisen viestinnän tietosuojalakia (516/2004). 
Teleyrityksiä ja yhteisötilaajia koskevan sääntelyn lisäksi sähköisen viestinnän tietosuojalain 5 
§:ssä on säädetty kaikkia henkilöitä koskeva vaitiolovelvollisuus, jonka mukaan: 

"Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon 
luottamuksellisesta viestistä tai tunnistamistiedosta, jota ei ole hänelle 
tarkoitettu, ei saa ilman viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai 
käyttää hyväksi viestin sisältöä, tunnistamistietoa tai tietoa viestin 
olemassaolosta, ellei laissa toisin 
säädetä." 

 
 
Säännöksen perusteluissa (HE 125/2003 s. 52) todetaan seuraavasti: "Kyseessä on tilanne, 
jossa luottamuksellisen viestin on saanut muu kuin vastaanottajaksi tarkoitettu 
henkilö, mutta hän ei ole sitä aktiivisesti toimien saanut ja hänen tarkoituksenaan ei 
ole ollut hankkia tietoa viestistä, sen olemassaolosta tai siihen liittyvistä 
tunnistamistiedoista. Kyseessä voi siten olla esimerkiksi erehdyksissä saatu viesti. 
Tällöin viestin saaneelle syntyy vaitiolovelvollisuus viestistä ja 
tunnistamistiedoista." 
 
Edelleen lainkohdan perusteluissa todetaan, että jos luottamukselliseen viestintään puututaan 
aktiivisin toimin, loukkaus ei kuulu tämän momentin soveltamisalaan. Tällöin saattaa 
kyseeseen tulla rikoslain 38 luvun 3 ja 4 §:n viestintäsalaisuuden loukkausta koskevan 
tunnusmerkistön soveltaminen. Viestintäviraston tehtäviin ei kuulu viestintäsalaisuuden 
loukkaamista eikä myöskään rikoslain 24 luvun salakuuntelua koskevien säännösten 
rikkomisen epäilyä koskeva rikostutkinta, vaan se on poliisin tehtävä. 

Viestintävirasto toteaa lisäksi, että sähköisen viestinnän tietosuojalain 42 §:n 1 momentin 
mukaan rangaistus 5 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 
luvun 1 tai 2 §:n mukaan (salas-sapitorikkomus tai -rikos), jollei teko ole rangaistava rikoslain 
40 luvun 5 
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/ §:n mukaan tai siitä muualla säädetä ankarampaa rangaistusta. Myös 
f tällaisen rikosepäilyn tutkinta kuuluu poliisin tehtäviin. 

 
Viestintävirasto pitää myönteisenä sitä, että lakiehdotuksen perusteluissa on korostettu 
perustuslain 10 §:n 2 momentissa säädettyä viestinnän luottamuksellisuutta. Perustelujen 
mukaan on keskeistä, että tiedon hankkimisen yhteydessä eivät viestintäsalaisuuden 
loukkaamista ja salakuuntelua tai -katselua koskevat tunnusmerkistöt täyty. Viestintäviraston 
käsityksen mukaan ehdotetuista säännöksistä tai niiden perusteluista ei käy ilmi, että 
tarkoituksena olisi loukata kansainvälistä suojelua hakevan ulkomaalaisen oikeutta 
luottamukselliseen viestintään tavalla, joka voitaisiin katsoa sähköisen viestinnän tietosuojalain 
vastaiseksi. 

Hallituksen esityksen mukaan ehdotettujen lakimuutosten tavoitteena on lapsen edun 
mukaisesti edesauttaa ilman huoltajaa olevan alaikäisen vanhempien olinpaikan selvittämistä. 
Lapsen edun mukaista on yleensä tietää, missä hänen vanhempansa ovat. Alaikäistä 
avustettaessa yhteydenpitoon hänen vanhempiinsa tai muihin perheenjäseniinsä esimerkiksi 
puhelimitse, kirjeitse tai sähköisten viestinten avulla, vastaanottokeskusten henkilökunnan 
tietoon saattaa tulla yhteys- ja muita vastaavia tietoja. 

Lakiehdotuksen perusteluissa on lisäksi todettu, että lapsen edun turvaamiseksi tulisi 
viranomaisten välisellä tietojen vaihdolla varmistaa, että välttämättömät tiedot ilman huoltajaa 
olevan alaikäisen turvapaikanhakijan henkilöllisyydestä, matkareitin ja maahantulon tai 
oleskeluluvan myöntämisen edellytysten selvittämiseksi ovat lupaviranomaisten tiedossa. 
Perusteluissa viitataan myös ulkomaalaislain 7 §:n 2 momentin mukaiseen turvapaikanhakijan 
myötävaikutusvelvollisuuteen oman asiansa selvittämisessä. Viestintävirasto pitää myönteisenä 
ehdotetun 105 a §:n 2 momentin mukaista tiedonantovelvollisuutta, jolla voidaan turvata me-
nettelyn avoimuutta alaikäisen osalta. 

Johtaja Timo Lehtimäki 

 
Lakimies Kirsi Sunila-Putilin 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

Viite HE 31/2006 vp 
 
Asia Lausuntopyyntönne HE 31/2006 vp laeiksi ulkomaalaislain 105 a ja b §:n 

muuttamisesta ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
 

Esityksen keskeinen sisältö 
 

Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi ulkomaalaislakiin säännös Ulkomaalaisviraston, 
poliisin ja rajavartiolaitoksen oikeudesta saada pyynnöstään ilman huoltajaa olevaa 
alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen perheenjäseniään koskevia tietoja 
vastaanottokeskukselta sekä säännös ilman huoltajaa olevan alaikäisen 
turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen 
henkilön jäljittämisestä. 

 

Lausunto 
Lakiesityksen arviointiin liittyvät YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 
 
Lapsiasiavaluiutettu arvioi lakiesitystä YK;n lapsen oikeuksien sopimuksen ja siitä 
Suomen valtiolle armettujen suositusten valossa. Lakiesityksen arvioinnin kannalta 
huomionarvoisia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artikloja ovat pakolaislapsen 
perheen jäsenten jäljittämistä (22), perheen yhdistämistä (10) , lapsen yksityisyyttä ja 
kirjesalaisuutta (16), yhteydenpitoa perheeseen (9) sekä lapsen kuulemista (12) koskevat 
artiklat. 
 
Sopimus korostaa perheen jäsenten jäljittämisen merkitystä perheen jälleenyhdistämisen 
näkökulmasta. Sopimus korostaa myös varmemmistaan erossa asuvan lapsen oikeutta 
pitää yhteyttä vanhempiinsa sekä oikeutta kirjesalaisuuteen. Lapsella on myös oikeus tulla 
kuulluksi häntä koskevissa asioissa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 
 
Sopimuksen peruslähtökohtana on lisäksi lapsen edun huomioiminen kaikissa julkisen 
vallan toimenpiteissä sekä lapsen oikeus suojeluun vanhempiensa taustasta ja 
ominaisuuksista riippumatta. 
 
Uusimmissa suosituksissaan Suomen valtiolle syyskuussa 2005 YK:n lapsen oikeuksien 
komitea on korostanut erityisesti artiklan 10 mukaisen myönteisen, humaanin ja 
kiireellisen perheen jälleenyhdistämisen merkitystä. 

 
 
 
 
LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO 
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Alaikäistä turvapaikanhakijaa koskeva tiedonsaantioikeuden laajentaminen 
 
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että alaikäistä turvapaikanhakijaa koskeva 
tiedonsaantioikeuden laajentaminen lakiesityksen 105 a §:ssä esitetyllä tavalla on lapsen 
oikeuksien kannalta ongelmallinen eikä sitä tulisi säätää esitetyssä muodossa. 
 
Yleisellä tasolla olevan salassa pidettävien tietojen luovuttamisen ei voi arvioida olevan 
kaikissa tilanteissa lapsen edun mukaista. Turvapaikkaa hakevalla lapsella on myös oikeus 
yksityisyyteen sekä lapsen oikeuksien sopimuksen että perustuslain nojalla. Yksin maahan 
tuleen lapsen edun ja hänen toipumisensa kannalta on myös perusteltua vaalia 
luottamuksellista ilmapiiriä ja hoitosuhdetta vastaanottokeskuksessa hänestä huolehtiviin 
aikuisiin. 
 
Katson, että ensisijaisesti salassa pidettävien tietojen luovuttaminen ja sen arviointi lapsen 
edun näkökulmasta tulee jatkossakin kuulua alaikäiselle turvapaikanhakijalle nimetylle 
edustajalle kotouttamislain 43 §:n mukaisesti. Edustajalla on parhaat mahdollisuudet 
arvioida mikä kussakin erityisessä tilanteessa on lapsen edun mukaista. Lapsen etu saattaa 
vaatia myös tietojen luovuttamisen kieltämistä yksittäisessä tapauksessa. 
 
Lapselle, joka ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenee muodostamaan omat 
näkemyksensä tulee myös antaa mahdollisuus ilmaista asiassa mielipiteensä. 
Turvapaikanhakijalla on sinänsä velvollisuus antaa omaa asiaansa koskevia tietoja. Tätä ei 
tulisi ohittaa säännölliseen salassa pidettävien tietojen saamiseen oikeuttavalla 
lainsäädännöllä. 
 
Mikäli lain säätäminen katsotaan kuitenkin muilla kuin lapsen edun perusteilla 
välttämättömäksi, lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, että salassa pidettävien tietojen 
luovuttaminen 

1) rajataan koskemaan alaikäisen syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa 

2) rajataan koskemaan tilanteita, joissa lapsi on joutunut törkeän rikoksen kuten 
ihmiskaupan tai muun hyväksikäytön uhriksi. Näissä tilanteissa tulee varmistaa, 
etteivät tiedonkulun ongelmat viivytä tarpeellisia toimia uhrin suojelemiseksi. On 
mahdollista, että uhri ei näissä tapauksissa uskalla myötävaikuttaa rikoksen 
selvittämiseen esimerkiksi kostotoimia pelätessään. 

 
Vanhempien ja huoltajan jäljittämistä koskeva 105 b § 
 
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että lakiesityksen 105 b §:n mukainen esitys 
Ulkomaalaisviraston tehtävästä jäljittää mahdollisuuksien mukaan ilman huoltajaa 
olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemmat tai huoltaja on perusteltu. Lapsella on 
oikeus siihen, että häntä tuetaan saamaan ja pitämään yhteyttä vanhempiinsa. 
Jäljittäminen on perusteltua erityisesti, jotta saataisiin perheenyhdistämisen kannalta 
tarpeellisia tietoja. Myös EU-säännökset asettavat vastuun vanhempien jäljittämisestä 
julkiselle vallalle. 
 
Eräissä yksittäistapauksissa vanhempien jäljittämisessä voi olla turvallisuusriskejä lapsen 
kannalta. Esimerkkinä mainittakoon ns. kunniaväkivallan uhka tai tilanne, jossa 
vanhemmat ovat itse ns. kaupanneet oman lapsensa. Tästä syystä lapsen etu on tässäkin 
asiassa arvioitava yksittäisessä tilanteessa. Tältä kannalta on tarpeen kuulla ennen 
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jäljittämisen aloittamista lapselle määrättyä edustajaa ja lasta, jos se ikä ja kehitystason 
huomioon ottaen on mahdollista. 
 

Lopuksi 
 
Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että hallintovaliokunta mietinnössään korostaisi 
tarvetta lisätä lastensuojelullista asiantuntemusta ilman huoltajaa maahan tulleiden 
alaikäisten turvapaikan hakijoiden asioiden käsittelyssä. Tämä varmistaisi osaamista 
lapsen edun määrittelyssä kussakin yksittäisessä tilanteessa. 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula 

Ylitarkastaja Johanna Aalto 
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Suomen Punaisen Ristin lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamiseksi (HE 

31/2006) 

 
 

Suomen Punainen Risti kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä, joka liittyy 
Ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen oikeuteen saada vastaanottokeskuksilta alaikäisiä 
yksintulleita turvapaikanhaki-jalapsia koskevia tietoja sekä lasten perheenjäsenten jäljittämiseen. 
 
SPR:llä on tällä hetkellä kaksi vastaanottokeskusta, Turussa ja Rovaniemellä. Turun 
vastaanottokeskuksen alaisena toimii Naantalissa alaikäisille yksin tulleille turvapaikanhakijoille, 
lähinnä nuorille tarkoitettu ryhmäkoti. Turun Pan-sion vastaanottokeskuksen yhteydessä toimii 
myös 18:aa vuotta läheneville yksin tulleille tarkoitettu tukiasuntojen yksikkö. Lakiehdotus liittyy 
hyvin läheisesti järjestön toimintaan myös sen vuoksi, että Punaisen Ristin yksi perustoimintoja on 
henkilöetsintä tilanteissa, joissa perheenjäsenet ovat esimerkiksi sodan, luonnononnettomuuden tai 
muun humanitaarisen perusteen vuoksi kadottaneet yhteyden toisiinsa. 
 
Pidämme myönteisenä sitä, että ulkomaalaislakia halutaan tarkentaa lapsen edun mukaisen 
ratkaisun varmistamiseksi. Katsomme kuitenkin, että lain tarkoitusta ja menettelytapoja tulisi 
tarkentaa, jotta lapsen etu häntä koskevassa päätöksenteossa parhaiten toteutuisi. Esitykseen 
liittyy myös laajempia kysymyksiä koskien sitä, miten lasta koskevat päätökset tulisi tehdä. 
 

1. Yleisiä periaatteita 
 
Suomen Punainen Risti korostaa, että lasta koskevissa asioissa tulee viranomaismenettelyissä 
ensisijaisena lähtökohtana aina olla lapsen etu. Lapsen oikeuksien mukaisesti lapsen etua tulee 
tulkita yksilöllisesti yksittäisen lapsen tilanteesta käsin. 
 
Lapsen lähteminen turvapaikan hakuun lisää lapsen turvattomuutta ja on traumaattinen kokemus. 
Suomesta käsin on vaikea arvioida perheiden motiiveja ja sitä kokonaistilannetta, joka on johtanut 
lapsen mahdolliseen lähettä- 
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miseen. Lapsen etu ei myöskään aina ole sama kuin perheen etu, esimerkkinä kunniaväkivaltaan 
liittyvät tapaukset. Suomessa viranomaisten on suojeltava lasta ja järjestettävä hänen hoitonsa niin, 
että voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea hänen kasvuaan ja kehitystään. 
 
Lasten edun kannalta paras ratkaisu tulisi tehdä siten, että häntä koskevaan 
päätöksentekoon osallistuisi myös lastensuojelun asiantuntemusta omaavia henkilöitä. 
Päätöksentekojärjestelmää olisi tältä osin kehitettävä. Emme pidä riittävänä sitä, että 
alaikäisten ryhmäkotien sosiaalityöntekijöiltä pyydetään nykyisin lapsen tilannetta 
koskeva lausunto tai heidät kutsutaan mukaan Ulkomaalaisviraston tekemään 
turvapaikkapuhutteluun. Tilanne on hyvin hankala lapsesta vastuussa olevien 
sosiaalityöntekijöiden kannalta, koska he näin ollen käytännössä voivat joutua ottamaan kantaa 
lapsen oleskelulupa-asiaan, vaikka heidän varsinainen tehtävänsä on huolehtia lapsen hoidosta ja 
hyvinvoinnista. 
 
Lapsen edun käsitettä ei myöskään ole lapsia koskevassa päätöksenteossa avattu siten, että 
tarkalleen tiedettäisiin, miten sitä Suomessa sovelletaan. Lapsen edun kannalta paras ratkaisu voi 
olla lapsen paluu perheensä tai muun tosiasiallisen huoltajan luokse tai jääminen Suomeen. 
Keskustelua lapsen edusta helpottaisi se, että lapsia koskevissa päätöksissä esitettäisiin ne perus-
teet, joiden mukaan lapsen etua on tulkittu. 
 
2. Tiedonsaantioikeus 105 a § 
 
105 a §:ssä esitetään Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitokselle oikeutta saada 
vastaanottokeskukselta ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, 
perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja, jotka 
ovat välttämättömiä mainittujen viranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä 
taikka maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 
 
Lapsen asema ryhmäkodissa 
 
SPR pitää lakiesitystä vastaanottotyön kannalta hyvin ongelmallisena, koska se heikentää alaikäisten 
ryhmäkotien mahdollisuuksia taata lapselle turvalliset olosuhteet. Mikäli henkilökunta on 
velvoitettu antamaan tietoja lapsen tilanteesta päätöksentekijöille, johtaa tämä siihen, 
että lapset eivät kerro heitä koskevia asioita henkilökunnalle, jolloin henkilökunta ei 
myöskään saa tietoonsa sellaisia asioita, jotka edesauttaisivat lapsen kannalta parhaan 
mahdollisen hoidon ja huolenpidon sekä turvallisen vastaanoton järjestämistä. 
 
Mikäli ryhmäkotien henkilökunta olisi velvoitettu antamaan tietoja lakiesityksessä esitetyllä tavalla, 
heikentäisi tämä lapsen luottamusta häntä hoitavaan henkilökuntaan. Lapsen taustalla saattaa olla 
hyvin traumaattisia kokemuksia, joten lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta on tärkeää, että 
hän voi 
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käydä luottamuksellisia keskusteluja häntä lähellä olevien aikuisten kanssa. Jos lapsi menettää 
luottamuksen häntä hoitaviin henkilöihin, voi myös olla, ettei hän enää lainkaan pysty puhumaan 
asioistaan aikuisille, joihin hänen lapsena pitäisi pystyä luottamaan. 
 
Ruotsissa tästä asiasta on käyty runsaasti keskustelua ja mm. lapsijärjestöt sekä Ruotsin Punainen 
Risti ovat pitäneet hyvin ongelmallisena Ruotsin aiempaa järjestelmää, jossa 
maahanmuuttovirastolla oli kaksinainen rooli majoituksen järjestäjänä ja päätöksentekijänä. 
Ruotsissa onkin päädytty siirtämään lasten vastaanotto kuntien ylläpidettäväksi, mikä ei tietojemme 
mukaan kuitenkaan kokonaan poista ulkomaalaisviranomaisen tiedoksisaantioikeutta, mutta 
vähentää kuitenkin aiempaa kaksinaisroolia. 
 
Tanskassa turvapaikanhakijoiden vastaanotosta vastaa Tanskan Punainen Risti. 
Vastaanottokeskusten henkilökuntaa ei ole pyydetty välittämään "vahingossa" tai luottamuksellisesti 
saatua tietoa päätöksentekijöille, eikä Punainen Risti myöskään tällaiseen menettelyyn voisi 
suostua. Tämä koskee myös henkilötiedustelua. 
 
Välttämättömät tilanteet 
 
SPR ei pidä lapsen edun toteutumisen kannalta tarpeellisena lisätä tiedonsaantioikeutta koskevia 
säädöksiä ulkomaalaislakiin siihen liittyvien ongelmien vuoksi. Mikäli muutos kuitenkin hyväksytään, 
tulisi sitä käyttää vain tietyissä tarkkaan rajatuissa tilanteissa. Lähtökohtana tulee ehdottomasti olla 
lapsen etu ja tiedonsaantioikeutta tulisi käyttää vain silloin, kun se katsotaan välttämättömäksi 
lapsen edun, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. 
 
Lakiesityksen pykälistä tai perusteluista ei selviä, millaiset tiedot voidaan katsoa välttämättömiksi 
asian selvittämisessä. Punaisen Ristin mielestä olisi tärkeää, että lakiin tai sen 
perusteluihin kirjattaisiin, että tietoja pyydettäessä viranomaisen tulisi ensin selvittää, 
että tietoa ei ole mahdollista saada muualta ja perustella, miksi pyydetty tieto on 
välttämätön nimenomaisessa tapauksessa. 
 
Tietoja tulisi vastaanottokeskuksesta välittää päätöksentekijöille pääasiassa silloin, kun 
kyseessä on epäily lapsen hyväksikäytöstä (esim. ihmiskaupasta) tai muusta 
rikollisesta toiminnasta. Tietoja ei tulisi pyytää vastaanottokeskuksilta rutiininomaisesti 
turvapaikkatutkinnan tueksi. Vaikka päätöksentekijä tarvitsee parhaan mahdollisen päätöksen 
tekemiseksi mahdollisimman totuudenmukaista tietoa, ei ole lapsen edun kannalta perusteltua, että 
vastaanottojärjestelmän mahdollisuudet auttaa ja tukea lasta olennaisella tavalla vaikeutuvat 
luottamusongelmien vuoksi. 
 
Henkilökunnan velvollisuutta välittää tietoja tulisi myös voida rajoittaa sellaisissa 
tilanteissa, joissa tiedon antaminen ei olisi lapsen edun mukaista. Yksittäisissä 
tapauksissa arvion tästä voisi tehdä vastaan- 
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ja sisältöjä tulisi myös seurata, jotta järjestelmästä ei tulisi kaavamainen ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että pyyntöjen sisältö olisi tarkkaan rajattu lain edellyttämällä tavalla. 
 
Erityistä huomiota olisi myös kiinnitettävä siihen tapaan, millä lapselle kerrotaan 
tiedoksianto-oikeudesta, jotta tämä ei vaaranna henkilökunnan ja lapsen välistä 
luottamusta. Lapselle olisi voitava kertoa, että henkilökunta voi antaa 
päätöksentekijöille vain sellaisia tietoja, jotka ehkäisevät lapsen hyväksikäyttöä tai 
joutumista rikollisten uhriksi. 
 
Edustajan ja oikeusavustajan asema 
 
Lapsen edun toteutumisesta huolehtii kotouttamislain mukaisesti lapselle määrättävä edustaja. 
Lakiesityksen mukaan tiedon välittämisestä on annettava tieto edustajalle ennen kuin tieto laissa 
mainituille tahoille annetaan. Tämä laajentaa huomattavasti edustajan tehtävänkuvaa nykyisestä. 
Edustajan on pystyttävä tarkasti ja ajantasaisesti seuraamaan tietojen välittämistä ja hänen on 
myös varmistettava, että lapsella on tilaisuus oikaista mahdolliset virheelliset tiedot. Tämä lisää 
myös oikeusavustajan roolia, koska avustajan tehtävänä on mm. varmistaa, että lasta koskevia 
tietoja käytetään siten kuin niistä on laissa säädetty. 
 
SPR on huolissaan siitä, että lasten edustajien osaamisen taso vaihtelee eri paikkakuntien ja 
yksittäisten edustajien välillä. Edustajille ei ole luotu kattavaa koulutusjärjestelmää tai muuta 
osaamiseen liittyvää seurantaa, minkä vuoksi yksittäiset edustajat hoitavat tehtävää hyvin 
vaihtelevasti. Käytännössä vastaanottokeskus on yleensä se taho, joka opastaa edustajaa tehtäväs-
sään. SPR toivoo, että eduskunta tätä lakiesitystä säätäessään samalla ottaisi kantaa 
siihen, että edustajien koulutukseen varattaisiin riittävät määrärahat ja että edustajien 
osaamisen seurantaan luotaisiin järjestelmä. 
 
Yksityisen viestin luottamuksellisuus 
 
Toinen keskeinen kysymys liittyy perustuslain 10 §:n tulkintaan yksityisen viestin 
luottamuksellisuudesta ja myös ihmisoikeussopimuksiin sisältyvästä yksityisyyden suojasta. 
Luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton, joten tilanteet, joissa vastaanottokeskuksen 
henkilökunta saa tietoja, joita heidän voidaan katsoa joutuvan välittämään, tulisi tarkasti määritellä 
ja henkilökuntaa tästä ohjeistaa, mikäli lakiesitys tältä osin hyväksytään. Vastaanottokeskuksen 
henkilökunta on hyvin vaikean tilanteen edessä, jos heidän tulee arkityössään tulkita perustuslakia. 
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SPR:n vastaanottokeskusten henkilökunnan näkemys on, että he eivät nykyisin työssään edes saa 
sellaisia tietoja, joihin esityksessä viitataan, mutta periaatteellisesti on tärkeää, että lakiesityksen 
suhde perustuslakiin tarkasti selvitetään. Perustuslakivaliokunta tuleekin ottamaan kantaa näihin 
kysymyksiin. 
 
3. Jäljittäminen 105 b § 
 
Lakiesityksessä esitetään viranomaisille uutta tehtävää alaikäisen yksin tulleen lapsen vanhemman 
tai muun huoltajan jäljittämisessä. Esityksessä on viitattu EU:n direktiiveihin, joiden mukaan 
jäsenvaltioiden tulee pyrkiä ilman huoltajaa tulevan alaikäisen perheenjäsenen jäljittämiseen 
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mahdollisimman nopeasti. Sitä tapaa, jolla jäljittäminen tulee tehdä, ei kuitenkaan ole direktiiveissä 
tarkemmin säädetty. 
 
Viranomaisen tarkoituksena on jäljittämisen avulla saada lapsen vanhempien tai huoltajien 
olinpaikkaa koskevia tietoja, joita on tarkoitus myös käyttää lasta koskevassa päätöksenteossa - 
erityisesti koskien perheenyhdistämistä. Jäljittämisen kautta saatavia tietoja tultaneen myös 
käyttämään arvioitaessa oleskeluluvan myöntämistä yksilöllisestä inhimillisestä syystä 
(ulkomaalaislain 52 §). Esityksen perustelujen mukaanhan "jäl j i t täminen ei saa vaikuttaa 
kansainväl i sen suojelun myöntämistä koskevaan päätöksentekoon", mutta siinä ei 
tarkemmin kerrota, miten se voi vaikuttaa muiden oleskelulupien myöntämiseen. 
 
Lapsen tilannetta kokonaisuudessa tarkasteltaessa on pohdittava, miten jäljittämisen 
kautta mahdollisesti saatavat tiedot vaikuttavat lapsen tilanteeseen ja mikä lopulta on 
lapsen edun kannalta paras ratkaisu. Voi olla, että lapsen vanhemmat löytyvät tai tieto 
vanhempien olinpaikasta tulee viranomaisten tietoon vasta sen jälkeen, kun lapselle on myönnetty 
oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä juuri sen vuoksi, että lapsen vanhempien olinpaikasta 
ei ole tietoa. Tässä tilanteessa lienee mahdollista, että lapsen oleskelulupa perutaan, jos hänen 
epäillään antaneen viranomaisille vääriä tietoja. Toisaalta lähtökohtana näiden oleskelulupien 
kohdalla ulkomaalaislain perusteluiden (52 §) mukaan on, että perheen yhdistäminen tapahtuisi 
siellä, missä vanhemmat oleskelevat. 
 
SPR:n henkilötiedustelujärjestelmä 
 
Punaisen Ristin henkilötiedustelu perustuu Geneven sopimuksiin vuodelta 1949. 
Henkilötiedusteluverkoston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa Punaisen Ristin kansainvälinen 
komitea (ICRC). Toimintaa varten on olemassa toimiva ja maantieteellisesti kattava järjestelmä. SPR 
katsoo, että henkilötiedustelu-järjestelmämme antaa tällä hetkellä yksin tulleille alaikäisille lapsille 
hyvät mahdollisuudet jäljittää vanhempiaan tai muita sukulaisiaan. Punaisen Ristin henkilötiedustelu 
perustuu ICRC:n ohjesääntöihin. Lähtökohtana on ehdoton 
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luottamuksellisuus, joten järjestö ei voi esimerkiksi luovuttaa tietoja viranomaisille tai tehdä 
henkilötiedustelua viranomaisten pyynnöstä. 
 
SPR haluaa tässä yhteydessä todeta myös, että mikäli tietojensaantioikeudesta hallituksen esityksen 
mukaisesti säädetään, joudumme muuttamaan nykyisiä toimintatapojamme koskien 
henkilötiedustelua. Emme esimerkiksi voisi enää toimia sosiaalityöntekijöiden kautta 
henkilötiedustelujen käynnistämisessä. Henkilötiedustelun voisi käynnistää vain lapsi itse tai hänen 
edustajansa. Tämä aiheuttaisi paljon käytännön uusia järjestelyjä ja edellyttäisi mm. edustajien 
kouluttamista. 
 
SPR haluaa virhetulkintojen välttämiseksi korostaa myös sitä, että tieto Punaisen Ristin 
henkilöetsintää koskevasta järjestelmästä tulee olla kaikkien turvapaikanhakijoiden 
käytettävissä kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, minkälaisia toimia viranomaiset 
jäljittämisen osalta suorittavat. SPR:n henkilöetsinnästä tulisi antaa lapsen edustajalle 
aina tiedot, eikä vain sellaisissa tilanteissa, joihin on viitattu hallituksen esityksen 
yksityiskohtaisten perusteluiden sivulla 15 (" . . .kohdemaan turval l isuusti lanne 
tekevät jäl j i ttämistyön käytännössä mahdottomaksi"). 
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Jäljittäminen ja turvallisuus 
 
Mikäli viranomaiset ryhtyvät itse tai kansainvälisten järjestöjen avulla jäljittämään 
turvapaikkamenettelyssä olevien lasten vanhempia turvapaikkamenettelyn aikana, tulee myös 
varmistaa, ettei tästä aiheudu vaaraa Suomessa olevalla lapselle, eikä hänen perheenjäsenilleen. 
 
Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussaan 1410/2000 ottanut kantaa turvapaikkamenettelyyn 
liittyvien selvitysten tekemiseen ulkomailla. Vaikka jäljittäminen ei esityksen mukaan liity 
turvapaikka-asian ratkaisemiseen, olisi oikeusasiamiehen tuomat turvallisuusnäkökohdat otettava 
huomioon jäljittämistä koskevassa menettelyssä. Oikeusasiamiehen päätöksessä todetaan mm. että: 
"On kuitenkin selvää, että Suomen ulkomaanedustuston ulkoas i-ainhal l into lain 
nojal la antamasta virka-avusta tai pol i is in ulkomaalaisasetuksen perusteel la 
edustustossa suorittamasta tutkinnasta ei saa aiheutua vaaraa 
turvapaikanhaki jo iden kotimaahan jäänei l le perheenjäseni l le.  Näiden turval l i -
suuden kannalta on keskeistä, että Suomen v iranomaiset eivät o le turvapaik-
katutkinnan johdosta yhteydessä turvapaikanhaki jan kotimaan vi ranomaisi in tai 
muutoin suonta turvapaikkahakemukseen l i i t tyviä selvi tyksiä hakijan kotimaassa 
si ten, että paikal l i set viranomaiset tulevat tästä t ietois iksi." 
 

4. Lopuksi 
 
Hallituksen esityksen ydinkysymys liittyy lapsen mahdolliseen palauttamiseen ja 
perheenyhdistämistä koskevaan päätökseen. Tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla voidaan 
ratkaista, onko yksittäisen lapsen edun kannalta paras 

Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto 
Tehtaankatu 1 a, PL 168, 00141 Helsinki Puhelin (09) 129 31 Faksi (09) 129 3352 

Suomen Punainen Risti 
kuuluu Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun 
yhdistysten kansainväliseen 
liittoon. 

Finlands Röda Kors hör tili 
Intemationella rfidakors- 
ocn 



Punainen Risti 
RödaKörset 

Finlands Roda Kors, Centralbyran 
Fabriksgatan I a, PB 168, 00141 Helsingfors Telefon (09) 129 66 Telefax (09) 129 3352 

Finlands Röda Kors horbll 
Intemaoonella rödakors- och 
rödahalvmlnerederationen. 

www.redcross.fi 

ratkaisu se, että hän jää Suomeen vai että hänet palautetaan lähtö- tai kaut-
takulkumaahan sekä missä mahdollinen perheenyhdistäminen toteutetaan. 
 
Olennaisen tärkeää olisi, että eduskunta ottaisi kantaa siihen, missä tilanteissa ja millä 
edellytyksillä lapsen palauttaminen hänen kotimaahansa tai muualle on mahdollista ja 
kuka tämän arvion pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tekemään. Lapsen 
palauttamista arvioitaessa on otettava huomioon monia seikkoja: lähtömaan 
turvallisuus, lapsen perheen tai tosiasiallisen huoltajan tilanne ja mahdollisuudet 
huolehtia lapsesta, lapsen oikeuksien toteutuminen siellä minne hänet palautetaan, 
lapsen henkinen ja fyysinen kunto, riski joutua hyväksikäytön tai jopa ihmiskaupan 
uhriksi tai muuten lähtemään uudelleen pois sieltä, minne hänet on palautettu, lapsen 
oma mielipide jne. Viittaamme tässä myös Euroopan Pelastakaa lapset -järjestöjen sekä 
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n laatimiin suosituksiin1, joiden mukaan on varmistuttava 
siitä, että palauttamista koskevasta "tutkinnasta vastaa ammattitaito inen ja 
r i ippumaton taho (joka on eri kuin lapsen alkuperäisen turvapaikka- tai 
pakolaisaseman määrittävä taho), jonka on ol tava objekti i v inen, pol i i tt isesti  
s i toutumaton ja otettava tapauskohtaisest i  huomioon lapsen etu". 
 
Toivomme omalta osaltamme, että voimme olla mukana tukemassa vastaan-
ottokeskusten ja turvapaikkamenettelystä vastaavien viranomaisten välistä yhteistyötä 
siten, että turvapaikanhakijoiden hyvinvointi, lapsen etu sekä korkeatasoinen 
päätöksenteko ja hallinto parhaalla mahdollisella tavalla voivat toteutua. 
 
 
 

Ueena-Kaisa Äberg 
pakolais- ja maahanmuutCotyön päällikkö 

                                       
1 Ilman huoltajaa tulleet lapset Euroopassa -ohjelma. Toimintasuositukset. Kolmas painos (2004) Suomen 
Punainen Risti, Keskustoimisto 
Tehtaankatu 1 a, PL 168, 00141 Helsinki Puhelin (09) 129 31 Faksi (09) 129 3352 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE  „      LAIKSI 
ULKOMAALAISLAIN JA ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 8 §:N 
MUUTTAMISESTA; LAUSUNTO EDUSKUNNAN 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

1. Esityksen sisältö ja erityispiirteet 
 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin uusi 105 a § 
ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen oikeudesta saada pyynnöstään ilman 
huoltajaa olevaa alaikäistä ftHvapaikarmakijaa ja hänen perheenjäseniään koskevia tietoja 
vastaanottokeskukselta sekä säännös ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan 
vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittämisestä. 
 
Sääntelyn arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että ehdotetun 
ulkomaalaislain 105 a § on kirjoitettu tiedonsaantioikeuden perustuvaksi säännökseksi ja että 
tämä oikeus muuntaisi vaitiolovelvollisuutta, ts. kohdistuisi myös — ja jopa ensisijaisesti — 
kirjaamattomaan tietoon. Tällainen menettely ei ole lainsäädännössä tavallista, vaan 
tiedonsaantioikeudet kohdistuvat yleensä vain talletettuihin tietoihin, jotka viranomainen on 
saanut hallintoasiaa käsitellessään, ts. kirjallisen prosessin yhteydessä.2 

 

                                       
2 Hallintolain (434/2003) 42 §:n mukaan tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat 
vaikuttaa asian ratkaisuun, on kirjattava, tai muulla tai muulla tavalla rekisteröitävä. 

+c Suomen Punainen Riso' 
kuuluu Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun 
yhdistysten kansainväliseen 
liittoon. 



 

 

Silloin kun kysymys on havaintoihin perustuvista tiedoista tai virkamiehelle suullisesti 
annettujen ja hallintolain kirjaamisvelvoitteen ulkopuolelle jäävien tietojen edelleen 
luovuttamisesta, tietojen antaminen muotoillaan yleensä joko oikeudeksi tai velvollisuudeksi 
ilmoittaa tiedot. 

 
Edellä tarkoitetun kaltaista ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset ovat 
harvinaisia, ja niitä on käytetty vain silloin, kun toisen viranomaisen 
tiedonsaantia puoltaa erittäin painava etu (velvollisuus tehdä ilmoitus 
lastensuojelun tarpeesta olevasta tai ilmoittaa valmisteilla olevasta törkeästä 
rikoksesta). Esimerkkinä oikeudesta ilmoittaa voidaan mainita 
holhoustoimilaissa säädetty oikeus ilmoittaa edunvalvojan tarpeessa olevasta. 

 
Toisena lainsäädännössä käytettynä keinona välittää kokemusperäisesti tai tosiasiallisen 
toiminnan yhteydessä saatuja tietoja muulle viranomaiselle on lausunnon antaminen tai 
virkamiehen kuuleminen. 

2. Arviointi perusoikeuksien kannalta 
 

Tiedonsaantioikeus ja sen ulottuvuus tekevät tarpeelliseksi arvioida esitystä perustuslain 10 §:ssä 
säädetyn yksityiselämän suojan, henkilötietojen suojan ja luottamuksellisen viestinnän suojan kannalta. 
Tilanteeseen liittyy kokonaisuutena myös perustuslain 24 §:ssä säädetyt hyvän hallinnon takeet. 
 
Erityispiirteensä luo s&, että kysymys on huoltajaa vailla Suomessa oleskelevia alaikäisiä koskevista 
taikka heiltä tai heidän viestintänsä kautta saaduista tiedoista. Tämän vuoksi esityksellä voi olla 
liittymäkohtia perustuslain 6 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti 
yksilöinä sekä 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädettyyn toimeksiantoon tukea lasten 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi. 
 
2.1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 
 
2.1.1. Oikeus yksityisyyden suojaan ja luottamukselliseen viestintään 
 

Ulkomaalaisen henkilön yksityiselämä nauttii myös vastaanottokeskuksen olosuhteissa asuttaessa 
perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaista suojaa. Vastaanottokeskuksessa asuminen ei myöskään 
vaikuta siihen, että perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen 
viestin salaisuus on loukkaamaton. 
 
Tiedonsaantioikeuden on ilmeisesti tarkoitettu kohdistumaan informaatioon, joka on tullut 
vastaanottokeskuksessa työskentelevän tietoon hänen hoitaessaan lasta ja jota ei kirjata tai johon ei 
ainakaan kohdistu mitään laissa säädettyä notaatiovelvollisuutta. Ehdotettu tiedonsaantioikeus olisi 
Suomen lainsäädännössä erittäin poikkeuksellinen, koska sen kohdistuisi tavanomaisessa 
kanssakäymisessä saatuihin tietoihin, ts. kohdistuisi kaikkeen siihen, mitä alaikäinen turvapaikan hakija 
arjessaan tekee ja viestii. Se, miten tämänkaltaista tilannetta tulisi arvioida perustuslain 10 §:n kannalta, 
ei liene käytäntöä. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on yksilön - myös lapsen - oikeus elää elämäänsä 
ilman viranomaisten ja ulkopuolisten tahojen mielivaltaista ja aiheetonta puuttumista siihen (esim. PeVL 
9/2004 vp, s. 5). 
 
Olisi - tiedonsaantioikeuden kohteena olevien tietojen sisällöstä osin riippumatta -perusteltavissa 
sellainenkin näkemys, että lakiehdotuksen tarkoittamassa tilanteessa kokonaisuus huomioon ottaen 
kysymys on yksityisyyden ja henkilötietojen suojan ydinalueeseen puuttuvasta sääntelystä. Arviointiin 
siitä, kuinka voimakkaasti ehdotetulla tiedonsaantioikeudella puututaan yksityiselämän suojaan, ei 
voi olla vaikuttamatta se, minkälaisia tiedonhankintakeinoja käytetään ja minkälaisessa yhteydessä 
luovutettavat tiedot syntyy. 



 

 

 
Yleisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia kansainvälisiä periaatteita on tietojen kerääminen avoimesti 
ja rehdein ("fair") keinoin, kuten jäljempänä on tarkemmin selostettu (s. 10). Tiedonhankinnan 
epätavallisia muotoja on tarkasteltu perustuslakivaliokunnan poliisin peitetoimintaa ja valeostoja 
koskeneen hallituksen esityksen johdosta antamassa lausunnossa (PeVL 5/1999 vp). Myös teknistä 
tarkkailua tiedonhankintakeinona on arvioitu. 

Peitetoiminnalla tarkoitetaan mm. väärän henkilöllisyyden turvin tapahtuvaa 
tiedonhankintaa ja soluttautumista, joissa käytetään harhauttavia tietoja. Vaikka 
ehdotus ei muodollisessa suhteessa merkitsisikään täysin salassa tapahtuvaa 
tietojenhankintaa ulkomaalaisasian käsittelemiseksi, kysymys on kuitenkin 
epätavanomaisesta tietojenhankintakeinosta. Tiedonhankinnan avoimuuden 
toteutumiseen ei voine olla vaikuttamatta se, että kysymys on alaikäisistä, joilla 
ei välttämättä ole mahdollisuutta ymmärtää vastaanottokeskuksen häntä hoitavan 
henkilön ilmoitusta tietojen antamisesta poliisille. 
 
Perustuslakivaliokunta totesi poliisin peitetoimintaa koskeneessa 
lausunnossaan, että kokonaan uusien, epäsovinnaisiin menetelmiin 
kuuluvien toimivaltuuksien perusteiksi vaaditaan 
perusoikeustarkastelussa erityisen painavia syitä. Valtuuksien muotoilussa on 
lausunnon mukaan huomattava, etteivät ne saa ulottua laajemmalle kuin 
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävien syiden vuoksi on välttämätöntä. 
Poikkeuksellisen painavien perusteiden olemassaoloa ja valtuuksien käyttöalan 
suppeutta puoltaa myös peitetoiminnan epäsovinnainen luonne (PeVL 5/1999 s. 
5). 
 
Valiokunta on luonnehtinut myös teknistä kuuntelua suhteellisen ankaraksi 
puuttumiseksi perusoikeuksiin erityisesti toimenpiteen salavihkaisen luonteen 
vuoksi, minkä vuoksi sen sallittavuudelle on asetettava tiukat edellytykset (PeVL 
12/1998 vp, s. 5). 

 
TiP||asaantioikeuden kohteeksi ehdotuksen mukaisesti tulevat tiedot kerätään 
tapahtumista vastaanottokeskuksen tai sen ryhmäkodin tiloissa. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut lastensuojelulakia käsitellessään, että laitoshuollossa 
olevan lapsen käytössä olevat tilat eivät nauti kotirauhan suojaa (PeVL 5/2006 vp, s. 5). 
Perusoikeuksien päällekkäisyyden vuoksi merkitystä voitaneen tässä yhteydessä kuitenkin 
antaa myös sille, että viranomaisen tiedonsaantioikeuden kohteena olevat tiedot kerätään 
tiloissa ja kommunikaatioyhteyksissä, jotka muodostavat alaikäisen turvapaikarihakijan 
senhetkisen tosiasiallisen kodin. 
 
Yksityiselämän suojan rajoitusta harkittaessa on kiinnitettävä huomiota rajoituspemsteen 
hyväksyttävyyteen. Lupaviranomaisten tiedonsaantioikeutta on perusteltu esityksen 
pääasiallisesta sisältöä koskevassa jaksossa viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisellä 
(s. 1), johdantojaksossa lapsen edun ja aseman kokonaisvaltaisemmalla huomioon ottamisella 
ja lupaviranomaisten selvitystyön auttamisella (s. 3) ja esityksen tavoitteet-jaksossa lapsen 
edun edistämisellä ja aseman parantamisella (s. 9). Ehdotetussa säännöksessä tietojen 
käyttötarkoitus on sidottu ulkomaalaisasian käsittelyyn ("selvitettäessä alaikäisen 
henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen 
edellytyksiä"). Tässä yhteydessä kiinnittää huomiota se, että käyttötarkoituksiin ei kuuluisi 
lapsen vanhempien j äljittäminen. 
 

Perustelujen voisi katsoa viittaavan siihen, että tiedonsaantioikeus palvelisi esimerkiksi 
lupaviranomaisella jo olevien, ulkomaalaislain mukaisessa menettelyssä (ks. tarkemmin 
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jäljempänä s. 5) saatujen tietojen tarkistamista. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä 
ei pidetty hyväksyttävänä sääntelyä, jonka mukaan sosiaalihuollon viranomaisella olisi ollut 
oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja ja selvityksiä muilta viranomaisilta ja 
vastaavilta muun ohella sillä perusteella, että kysymys oli viranomaiselle annettujen tietojen 
tarkistamisesta. Valiokunnan mukaan sääntelyn ongelmallisuus johtui merkittävällä tavalla 
siitä, että sosiaaliviranomaisten tiedonsaanti-intressi syrjäytti automaattisesti pelkästään 
viranomaisen omasta toiminnasta johtuvalla tarpeellisuusperusteella "muut, mahdollisesti 
hyvin painavat salassapitointressit" (PeVL 7/2000 vp s. 3/II). Viimeksi mainituilta osin 
edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelylle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä oli, että 
säännöksessä eriteltiin tarkemmin ne tiedot, joita tiedonsaantioikeus koski, säännökseen 
lisättiin välttämättömyysvaatimus sekä säännös tiedon luovuttajan oikeudesta kieltäytyä 
tietojen antamisesta erityisestä syystä (PeVL 7/2000 vp s. 4/1). 
 
Edellä olevan perusteella voidaan havaita vaikeudet niiden painavien yhteiskunnallisten 
tarpeiden yksilöimisessä, jotka ovat ehdotetun sääntelyn taustalla. Perusteluissa korostettua 
lapsen etua ja oikeuksia voitaneen pitää hyväksyttävänä rajoitusperusteena (esim., että tiedon 
luovuttamisen tarkoituksena on turvata oikeutta perhe-elämään vanhempien jäljittämisellä). 
Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin vaikuttaisi siten merkittävästi se, että 
lapsen edut ja oikeudet ilmenisivät tavalla tai toisella säädöstekstistä. 
 
Yksityiselämän suojaa rajoittavaan sääntelyyn kohdistuu myös tarkkarajaisuuden ja 
oikeasuhtaisuuden vaatimukset. Sääntelyn tarkkarajaisuutta on perustelujen mukaan 
toteutettu kuvaamalla säännösehdotuksessa tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat tiedot sekä 
välttämättömyysedellytyksen avulla. 
 
Säännösehdotuksen muotoilu jättää kuitenkin avoimeksi yhden kokonaisharkinnan kannalta 
merkityksellisen seikan: kohdistuuko tiedonsaantioikeus vastaanottokeskuksen 
henkilökunnalla vain jo oleviin tietoihin, vai johtaako se siihen, että vastaanottokeskuksen on 
aktiivisesti ryhdyttävä selvittämään asiaa erikseen. Asia on olennaisen sen vuoksi, että 
säännös on kirjoitettu tiedonsaantioikeuden perustavaksi säännökseksi. 
 
Ehdotuksen ongelmalliset piirteet korostuvat entisestään, jos säännösehdotuksen katsottaisiin 
merkitsevän vastaanottokeskukselle velvollisuutta ryhtyä selvittämään lupaviranomaisen 
pyynnön perustella lakiehdotuksessa mainittuja tietoja. Tällöin vastaanottokeskus - olematta 
mikään ulkomaalaisasian käsittelijä - tosiasiassa ryhtyy suorittamaan ulkomaalaislaissa 
säädettyyn turvapaikkapuhutteluun ja poliisitutkintaan verrattavia tehtäviä ja vieläpä ilman 
tarkempia menettelyllisiä vaatimuksia. Lakiehdotuksen mukaan näyttäisi riittävän, että 
alaikäiselle turvapaikanhakijalle kerrottaisiin alkuhaastelussa hänen ilmaisemiensa tietojen 
ilmoittamisesta poliisille ja muille lupaviranomaisille (HE s. 13). Sääntelyn avoimuus näiltä 
osin kietoutuu yhteen tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kanssa: vastaanottokeskus joutuisi 
suorittamaan toimialaansa nähden vieraita tehtäviä. 
 

Pyrkimys tietojen hankintaa lapsen kanssa oleskellessa voi johtaa ristiriitaan myös 
objektiviteettiperiaatteen kanssa: lapsen kanssa käytävän keskustelun ohjaaminen tietojen 
saamiseksi ulkomaalaisasian käsittelyä varten sisältää riskin sille, että vastaanottokeskuksen 
henkilökuntaan kuuluva tosiasiassa toimii julkisyhteisön erityisten etujen tavoittelemiseksi 
(HE 72/2002 vp, s. 55). Perustuslakivaliokunta on hallituksen esitystä vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi 
käsitellessään korostanut yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden huomioon ottamisen 
tärkeyttä myös vankilaviranomaisissa (PeVL 20/2005 vp, s. 3). Saman täytynee koskea 
vastaanottokeskuksia. Edellä olevan perusteella näyttäisi siten ilmeiseltä, että lakiehdotusta 
on täydennettävä siten, että se ylimalkaan koskee vain vastaanottokeskuksen tiedossa jo 
olevia seikkoja. 
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Ehdotetussa tiedonsaantioikeuden kohteena olevien tietojen määrittelyssä huomiota kiinnittää 
maininta henkilökohtaisista oloista, joka jo sellaisenaan on varsin kattava. Kattavaan 
tulkintaan viittaa sekin, että lakiehdotuksessa oleva tietojen luovutustarkoituksen ja 
luovutettavien tietojen määrittely eivät näyttäisi vastaavan toisiaan. Annettavien tietojen tulisi 
säännösehdotuksen mukaan olla välttämättömiä lupaviranomaisten selvittäessä alaikäisen 
henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 
Siten esim. matkareittejä koskevat tiedot ilmeisesti kuuluisivat "henkilökohtaisiin oloihin". 
Säännös ei siten näyttäisi kovin tarkkarajaiselta ottaen huomioon sen synty- ja 
keräämisyhteyden. 
 
Sääntelyn oikeasuhteisuus liittyy rajoitusperusteen hyväksyttävyyteen. Sääntelyä ei tulisi 
ulottaa pitemmälle kuin se tavoitellun tarkoituksen vuoksi on tarpeen. Ulkomaalaislaissa on 
osoitettu viranomaisten tehtävät ulkomaalaisasioiden selvittämisessä. 

 
Ulkomaalaislain 4 §:n 2 momentin mukaan poliisin suorittamaan 
ulkomaalaisen maahantulon, maassa oleskelun ja maasta poistamisen 
edellytysten selvittämiseen sekä turvapaikan hakijan henkilöllisyyden, 
maahantulon ja matkareitin selvittämiseen sovelletaan poliisilain (493/1993) 
poliisimtkintaa koskevia säännöksiä. Lain 97 §:n 1 momentin mukaan 
kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen 
henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittää poliisi tai 
rajavartiolaitos. Hakijan henkilöllisyyttä selvitettäessä kerätään henkilötiedot 
hänen perheenjäsenistään ja muista omaisistaan. 
 
 

Ulkomaalaislain 131 §:n 1 momentin mukaan poliisi tai rajatarkastus 
viranomainen saa tunnistamista ja rekisteröintiä varten ottaa kansainvälistä 
suojelua hakeneesta ulkomaalaisesta sormenjäljet, valokuvan ja muut 
henkilötuntomerkit. Nämä henkilötiedot tallennetaan poliisin ylläpitämään 
rekisteriin ja niitä voidaan salassapitosäännösten estämättä luovuttaa ulkomaan 
viranomaiselle ulkomaalaisen tunnustamista varten henkilötietolain (523/1999) 
säännökset huomioon ottaen. 

 
Ulkomaalaislain edellä mainitut säännökset huomioon ottaen ulkomaalaisviranomaisilla on jo 
nyt käytettävissään varsin tehokkaita keinoja ulkomaalaisen henkilöllisyyden selvittämiseksi 
ja lupahakemuksen ratkaisemiseksi 

 

välttämättömien tietojen saamiseksi. Tähän nähden ehdotettu sääntely ei täytä hyvin 
perusoikeuksien yhtenä yleisenä rajoittamisedellytyksenä olevaa sääntelyn suhteellisuutta 
koskevaa vaatimusta. 
 
Kuten edellä on todettu, esityksen perusteluissa mainittua lapsen etua voitaneen pitää 
sellaisena yhteiskunnallisesti painavana syynä, jonka vuoksi yksityisyyden suojaa voidaan 
rajoittaa. Tällaisessa sääntelyssä nousee esiin väistämättä kysymys siitä, kumpi viranomainen 
— lupaviranomainen vai vastaanottokeskus — on oikeampi taho arvioimaan lapsen etua ja 
oikeuksia tilanteessa, jossa alaikäinen turvapaikanhakija asuu huoltajaa vailla 
vastaanottokeskuksessa tai sen ryhmäkodissa. Koska lapsen hyvinvoinnin turvaaminen kuuluu 
tällaisessa tilanteessa vastaanottokeskukselle ja julkisen vallan on perustuslain 19 §:n 3 



 

 

momentin mukaan tuettava lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu, perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta näyttäisi 
luonnolliselta, että arviointi kuuluisi vastaanottokeskukselle. Tästä taas puolestaan seuraa, että 
säännöstä ei ole asianmukaista kirjoittaa tiedonsaantioikeuden muotoon. 

 
Tässä yhteydessä on tarpeen kiinnittää huomiota myös ehdotukseen liittyviin 
informaatio-oikeudellisiin näkökohtiin. Tiedonsaantioikeus kohdistuisi 
ehdotuksen mukaan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluviin tietoihin, jotka 
vastaanottokeskuksessa työskentelevät ovat alaikäisten kanssa olleessaan 
saaneet tietoonsa. Lakiehdotus on kuitenkin muotoiltu vastaanottokeskuksen 
tiedonantovelvollisuuden synnyttäväksi säännökseksi. Lakiehdotukseen ei sen 
sijaan sisälly säännöksiä vastaanottokeskuksen henkilöstöön kuuluvan 
tiedonantovelvollisuudesta tai hänen vaitiolovelvollisuutensa väistymisestä. 
Tästä puolestaan seuraa, että säädettäväksi ehdotettua tiedonsaantioikeutta 
vastaavaa, ainakaan rangaistavissa olevaa tiedonantovelvollisuutta ei 
käytännössä voine syntyä. Ulkomaalaislaissa ei ole rangaistussäännöstä, ja 
rikoslain virkavelvollisuuden laiminlyöntiä koskevat säännökset eivät voine 
tulla sovellettavaksi vastaanottokeskuksen johtajaan, jos tällä ei ole pyydettyjä 
tietoja, eikä henkilökuntaan kuuluvalla puolestaan ole tiedonantovelvollisuutta. 

 
Säädettäväksi ehdotettu tiedonsaantioikeus voisi perustelujen mukaan käytännössä kohdistua 
vastaanottokeskuksen henkilökunnan alaikäistä avustaessaan saamiin tietoihin alaikäisen ja 
tämän vanhempien tai muiden sukulaisten välisten puheluiden, kirjeiden ja muiden viestien 
lähettäjistä ja näiden olinpaikasta. Tämä tilanne on perusteluissa rinnastettu viestien 
tunnistamistietoihin. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 9/2004 vp katsonut, että 
viestin tunnistamistiedot jäävät luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevan perusoikeuden 
ydinalueen ulkopuolelle. 
 
Säännösehdotuksessa ei kuitenkaan ole mitenkään rajoitettu sitä, mitä lapsen viestinnästä 
saatuja tietoja ehdotettu lupaviranomaisen tiedonsaantivelvollisuus koskisi; ts. velvoite voi 
sanamuotonsa mukaan ulottua myös viestien sisällöstä saatuihin tietoihin. Siten lienee selvää, 
että lakiehdotus näin muotoiltuna loukkaa alaikäisen turvapaikanhakijan oikeutta 
luottamuksellisen viestin suojaan. 
Edellä olevan perustella arvioituna säännös olisi asianmukaista kirjoittaa siten, että siinä 
annettaisiin vastaanottokeskukselle oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa tietoja, jos se 
on välttämätöntä lapsen edun ja oikeuksien toteuttamiseksi ja että annettavat tiedot rajattaisiin 
ehdotettua täsmällisemmin. 
 
 

2.1.2. Hyvän hallinnon takeet ja viranomaisen tiedonhankintatavat 
 

Hyvän hallinnon keskeisiä periaatteita on tarkoitussidonnaisuuden periaate. Sen mukaan 
viranomainen voi käyttää toimivaltaansa vain siihen tarkoitukseen, johon se on määritelty tai 
muuten tarkoitettu käytettäväksi. Tarkoitussidonnaisuuteen ja objektiviteettiperiaatteeseen 
liittyviä näkökohtia on käsitelty jo edellä osana sääntelyn tarkkarajaisuuden arviointia (s. 4). 
 
Vastaanottokeskuksen toimintaa sääntelee laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikan hakijoiden vastaanotosta (493/1999; jäljempänä kotouttamislaki). Lain tavoitteena 
on muun ohella turvata turvapaikanhakijoiden toimeentulo ja huolenpito järjestämällä 
vastaanotto (1 §). Alaikäisten palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon heidän 
elämäntilanteestaan johtuvat erityiset tarpeensa (19 § 4 mom.). Alaikäisen ilman huoltajaa 
tulevan turvapaikanhakijan vastaanottoa varten voidaan perustaa ryhmäkoti (19 § 3 mom.), 



 

 

jonka toiminnallisiin edellytyksiin sovelletaan tietyin osin lastensuojeluasetuksen säännöksiä 
(A maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta; 511/1999, 7 §). 
 
Vastaanottokeskuksen tehtävissä on sitä koskevissa säännöksissä painotettu alaikäisten ilman 
huoltajia olevien lasten erityistarpeiden huomioon ottamisesta. Turvallisten olosuhteiden 
luominen lapsille edellyttää muun ohella, että lapset voivat muodostaa luottamukselliset 
suhteet vastaanottolaitoksen henkilöstöön. Tämä tarkoittaa myös lapsen mahdollisuutta hänen 
suojansa ja huolenpitonsa kannalta vieraista tarkoitusperistä vapaaseen kommunikointiin. 
 
Esityksellä voikin nähdä olevan liittymäkohtia perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle 
vallalle säädettyyn toimeksiantoon tukea lasten huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia 
turvata lapsen hyvinvointi. Säännöksen mukainen tukemisvelvoite koskee lasten 
huolenpidosta vastaavia, ei ainoastaan hänen perhettään. Lapsen hyvinvointi on ymmärrettävä 
perusoikeusuudistusta koskeneen hallituksen esityksen mukaan laajasti sekä aineellisena että 
henkisenä hyvinvointina ja "se sisältää yleisemminkin ajatuksen turvallisista kasvuoloista " 
(HE 309/1993 vp, s. 72). Lapsen hyvinvointiin ei voine olla vaikuttamatta se, että 
vastaanottokeskuksessa heti selostetaan lakiehdotuksessa tarkoitetulla tavalla, että hänen 
kertomansa tiedot välitetään poliisille ja muille lupaviranomaisille. 
 
Ehdotus jättää avoimeksi, merkitseekö tiedonsaantioikeus tosiasiallisesti 
notaatiovelvollisuutta eli sitä, että tiedonsaantioikeuden kohteena olevat tiedot -jotka saadaan 
tosiasiallisen toiminnan yhteydessä - on välittömästi kirjattava, kun ne ovat tulleet 
vastaanottohenkilökunnan tietoon. Esitykseen ei sisälly saatujen kirjaamisesta säännöksiä, 
vaan se, miten tiedonkulku vastaanottokeskuksen sisällä järjestettäisiin, jäisi yksittäisen 
vastaanottokeskuksen harkintaan (HE s. 12). Asialla on merkitystä tietojen kohteen, ts. 
alaikäisen lapsen aseman kannalta erityisesti sen vuoksi, että muistikuviin perustuvat tiedot 
voivat olla virheellisiä ja asianomaisella tai tämän edustajalla ei ole välttämättä todellista 
mahdollisuutta niiden tarkastamiseen. Ongelma korostuu vielä sen vuoksi, että kysymys olisi 
toiselle viranomaiselle kuuluvasta tiedonsaantioikeudesta eikä vastaanottokeskuksella olisi 
oikeutta missään tilanteissa kieltäytyä tiedon antamisesta. Ehdotetulla säännöksellä eräällä 
tavalla poistetaan muun ohella hallintolain 36 §:n mukainen velvoite ilmoittaa asianosaiselle 
kuulemisen tarkoitus. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa on korostettu kirjallisen menettelyn tärkeyttä tietoja 
lupaviranomaisille luovutettaessa ja viitattu perustuslain 21 §:n 1 momentin edellyttämään 
asianmukaiseen menettelyyn ja virkavastuuseen. Lakiehdotuksessa ei edellytetä kirjallista 
menettelyä eikä siinä ole arvioitu ehdotettu järjestelmää lapsen tasa-arvoista kohtelua ja 
osallistumista koskevan perustuslain 6 §:n 3 momentin kannalta. Mainitulla säännöksellä on 
haluttu korostaa lasten kohtelemista aikuisväestöön ja toisiinsa nähden tasa-arvoisina sekä 
tarjota perustan tarvittavalle lasten positiiviselle erityiskohtelulle (HE 309/1993. s. 45). 
Ehdotus merkitsisi muun ohella sitä, että vastaanottokodissa oleskelevat alaikäiset 
turvapaikanhakijat olisivat muista lapsista sekä aikuisista turvapaikanhakijoista poikkeavassa 
asemassa, koska heidän kaikkinainen toimintansa olisi jatkuvan tarkkailun alaista tietojen 
saamiseksi ulkomaalaisasian käsittelyn intressissä. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa huomiota on min ikään kiinnitetty siihen, että 
turvapaikanhakijalla on ulkomaalaislain mukaan velvollisuus selvittää mahdollisimman 
tarkasti henkilöllisyyttään ja henkilökohtaisia olosuhteitaan lupa-asian ratkaisemiseksi ainakin 
silloin kun viranomainen kyseisiä tietoja häneltä nimenomaisesti tiedustelee ja että kyseinen 
velvollisuus koskee myös ilman huoltajaa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita (HE s. 16). 
 



 

 

Esityksessä ehdotettu lupaviranomaisten tiedonsaantioikeus vastaanottokeskukselta koskisi 
pääsääntöisesti perustelujen mukaan samoja tietoja, joita hakijan oma tietojenantovelvollisuus 
koskee (HE s. 16). Hallituksen esityksen perusteluissa on tässä yhteydessä viitattu 
perustuslakivaliokunnan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000) säätämisen yhteydessä antamaan lausuntoon (PeVL 7/2000 vp). Siinä valiokunta 
rahalaitosten tietojenantovelvollisuutta arvioidessaan katsoi, että merkitystä arvioinnissa oli 
muun ohella sillä seikalla, että kysymys oli tiedoista, joita koski samalla asiakkaan oma 
tietojenantovelvollisuus. 
 
Lakiehdotuksen perusteluissa huomiota ei kuitenkaan ole kiinnitetty siihen, mikä asianosaisen 
tiedonantovelvollisuuden ja myötävaikuttamisvelvollisuuden ulottuvuus kulloinkin on. 
Perusteluissa on ilman tarkempaa erittelyä tai varauksia rinnastettu alaikäisen 
tiedonantovelvollisuus täysi-ikäisten velvollisuuksiin. 
 
Kaikilla alaikäisillä ei voida katsoa olevan tiedonantovelvollisuutta samassa merkityksessä 
kuin täysi-ikäisellä. Hallintolain 14 §:ssä määritellään vajaavaltaisen puhevallan käytöstä eri 
tilanteissa. Viisitoista vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla 
laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus 
 
2 Voidaan tietysti kysyä, miten tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti voitaisiin todeta, jos kysymys on 
esimerkiksi vain yhden vastaanottokeskuksen henkilökuntaan kuuluvan muistissa olevasta asiasta. 
erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökohtaista 
etua tai oikeutta. Vasta 15 vuotta täyttänyt voi todistaa oikeudessa ja hänellä on totuudessa 
pysymisen velvollisuus. Kotouttamislain 26 §:n mukaan turvapaikkaa hakevalle lapselle, joka 
on Suomessa vailla huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja, joka 
käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa. 

 
 

Ulkomaalaisasioiden käsittelyssä noudatetaan hallintolakia (434/2003) sekä 
ulkomaalaislain säännöksiä. Ulkomaalaislain 7 §:n 2 momentin mukaan 
viranomaisen on huolehdittava asian selvittämisestä. Asianosaisen on 
puolestaan esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin 
myötävaikutettava oman asiansa selvittämiseen. Viranomaisen on 
osoitettava asianosaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää. Tällaisen 
selvityspyynnön tulee olla yksilöity sekä oikeassa suhteessa niihin 
selvityskeinoihin, jotka asianosaisella on hänen olosuhteensa huomioon 
ottaen käytettävissään. 

 
Perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu, että laajaksi muotoiltu asianosaisen 
tiedonantovelvollisuus on huonosti sopusoinnussa perustuslain 21 §:n 2 momentin säännöksen 
kanssa hyvän hallinnon takeista. Rikosprosessille ominainen, oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin luettava oikeus olla todistamatta itseään vastaan merkitsee valiokunnan 
mielestä hallintomenettelyssä sitä, että yksityinen on velvollinen esittämään selvitystä oman, 
esimerkiksi hakemuksessaan esittämänsä vaatimuksen tueksi mutta ei itselleen epäedullisista 
seikoista (HE 309/1993 vp, s. 74 ja PeVM 8/2002 vp). Erona varsinaiseen hallintomenettelyyn 
olisi, ettei alaikäisellä turvapaikan hakijalla tai tämän edustajalla edes olisi tietoa niistä 
tilanteista, joissa häntä koskevia tietoja kerätään. 
 
Ehdotettu tiedonsaantioikeutta koskevaa sääntelyä ei voitane perustella alaikäisen turvapaikan 
hakijan tiedonantovelvollisuudella ja ehdotettu sääntely näyttääkin edellä olevan perusteella 
olevan ongelmallinen hyvän hallinnon takeita koskevien vaatimusten kannalta. 



 

 

Ulkomaalaisasioihin liittyvien menettelysäännöksin määriteltyjen menettelyjen tilalle tulisi 
vastaanottokeskusten käytännön tilanteissa saamien tietojen hyödyntäminen. 
 
2.2. Laki ulkomaalasirekisteristä annetun lain muuttamisesta 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamista koskevan lakiehdotuksen mukaan 
ulkomaalaisrekisterin pitäjällä olisi oikeus saada vastaanottokeskukselta ulkomaalaislain 105 a 
§:n mukaisesti alaikäisen turvapaikan hakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden 
olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä 
henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä rekisterinpitäjälle sille 
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Vastaavankaltaista sääntelyä ei liene osoitettavissa 
muualla hallintoasian käsittelyä koskevassa lainsäädännössä. 
 

Kotouttamislaki sääntelee, mitä tietoja vastaanottokeskuksen asiakasrekisteriin saa tallettaa. 
Omalta osaltaan rekisterinpitäjänä toimiva vastaanottokeskus vastaa henkilötietolain 
(523/1999) rekisteriin talletettujen tietojen virheettömyydestä. Ulkomaalaisasioita 
käsittelevillä viranomaisilla on oikeus tämän rekisterin käyttöön. Ehdotetussa muutoksessa on 
kysymys velvollisuudesta sellaisten tietojen antamiseen, jota rekisterinpitäjänä toimiva 
vastaanottokeskus ei ainakaan kaikilta osin voisi tallettaa asukasrekisteriin henkilötietolain ja 
kotouttamislain perusteella. 
 
Kuten aikaisemmin on todettu, henkilötietojen suojan yleisiin vaatimuksiin kuuluu vaatimus 
rekisteröitävien tietojen laillisesta ja rehdistä keräämisestä. Yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (SopS 
36/1992) 5 artiklan mukaan automaattisessa tietojenkäsittelyssä käsiteltävien henkilötietojen 
tulee olla asianmukaisesti ja laillisesti hankittuja ja käsiteltyjä. Sopimuksen 5 artiklan 
määräyksistä saa sopimuksen 9 artiklan mukaan poiketa silloin, kun sellaisesta poikkeamisesta 
on sopimuspuolen lainsäädännössä säädetty ja se on välttämätöntä demokraattisessa 
yhteiskunnassa a) valtion turvallisuuden, yleisen turvallisuuden, valtion rahatalouden etujen 
suojaamiseksi tai rikosten ehkäisemiseksi, tai b) rekisteröidyn tai muiden henkilöiden 
oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Ilmeiseltä näyttää, että vastaanottokeskuksessa 
saatujen tietojen luovuttaminen lupaviranomaisille voisi mainitun yleissopimuksen mukaan 
olla sallittua vain silloin, kun se on välttämätöntä rekisteröidyn (alaikäisten 
turvapaikanhakijoiden) oikeuksien suojaamiseksi. Siten henkilötietojen suojaa koskevat 
kansainväliset velvoitteetkin johtavat siihen, että säännös on muotoiltava tiedonanto-oikeuden 
muotoon ja että edellytyksenä tietojen antamiselle on välttämätön tarve alaikäisen oikeuksien 
suojaamiseksi. 
 
Voidaan myös todeta, että tiedonsaantioikeuden kohteen suhteellisen väljän muotoilun ja sen 
piiriin kuuluvien tietojen keräämistavan vuoksi ulkomaalaisrekisterin tietosisältö ei näyttäisi 
vastaavan ehdotuksen mukaan rekisterin tietojen laadulle asetettavia vaatimuksia. 
 
Ulkomaalaislakiin otettavaksi ehdotettua säännöstä on muokattava tapauskohtaiseen ja 
konkreettiseen yksittäistä asiaa palvelevan tiedonvaihdon suuntaan. Mahdollista onkin, että 
ulkomaalaisrekisterilakiin ei ole tarpeen eikä mahdollista tehdä muutosta, joka merkitsisi 
vastaanottokeskuksesta saatujen tietojen rekisteröintiä sellaisenaan ulkomaalaisrekisteriin. 
 
3. Tiivistelmäksi 
 

Ehdotettu ulkomaalaislain muutokseen liittyy monia ongelmia alaikäisen turvapaikanhakijan 
yksityiselämän, henkilötietojen ja luottamuksellisen viestinnän suojan sekä häntä turvaavien 
hyvän hallinnon takeiden kannalta. Ehdotetussa sääntelyssä ei näytettäsi otetun huomioon, että 



 

 

kysymys on lapsen asemasta. Ehdotettu sääntely poikkeaisi sääntelytavassaan muusta 
vastaavasta sääntelystä. 
 
Niin turvapaikanhakijan perusoikeuksien kuin vastaanottokeskuksen ja sen henkilöstön 
aseman vuoksi asianmukaisinta olisi, että tarpeelliseksi koetut muutokset toteutettaisiin 
säätämällä vastaanottokeskuksille ja sen henkilöstölle oikeus salassapitosäännösten estämättä 
antaa sellaisia tietoja lupaviranomaisille, jotka ovat välttämättömiä alaikäisen turvapaikan 
hakijan vanhempien löytämiseksi ja perheen yhdistämiseksi taikka jotka muutoin ovat 
välttämättömiä lapsen oikeuksien suojaamiseksi. Tällaisen säännöksen lakisystemaattisesti 
oikea paikka olisi kotouttamislaki. 
 

Jos arvioinnin lopputuloksena on edellä kuvatun kaltainen säännös, herää väistämättä kysymys 
tällaisen säännöksen tarpeellisuudesta. Mikään säännös ei nimittäin estä vastaanottokeskusta 
ilmoittamasta tällaisessa tilanteessa tietojaan lapsen edustajalle, joka on määrätty lapselle 
kotouttamislain mukaisesti. Edustajat on saatujen tietojen mukaan määrätty kaikille 
alaikäisille esim. Oulun ryhmäkodissa. 
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Eduskunnan hallintovaliokunta on 25.8.2006 pyytänyt sisäasiainministeriöltä vastinetta 
valiokunnalle toimitetuista asiantuntijalausunnoista, jotka koskevat hallituksen esitystä laeiksi 
ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamista (HE 31/2006 vp). 

Lausuntonaan sisäasiainministeriö esittää seuraavaa. 

Tiedonsaantioikeus (105 a §) 

Lapsen etu 

Asiantuntijalausunnoista ilmenee, että eri tahoilla on erilaisia käsityksiä siitä, miten lapsen etu 
kunkin yksittäisen lapsen kohdalla tulisi selvittää ja millaiseen asiantuntemukseen 
selvityksessä tulisi tukeutua. Lausunnoissa kritisoidaan muun muassa sitä, ettei esityksessä 
riittävästi huomioida lapsen etua, eikä lapsen edun käsitettä ole avattu tai muutoinkaan 
määritelty, millä keinoilla lapsen etua tulisi selvittää. 
 
Ulkomaalaislain 6 §:n 1 momentin mukaan kyseisen lain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa, 
joka koskee kahdeksaatoista vuotta nuorempaa lasta, on erityistä huomiota kiinnitettävä lapsen 
etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin. Ulkomaalaislain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä hallintovaliokunta (HaVM 4/2004) tarkasteli perusteellisesti 
lapsen etua ja sen selvittämistä todeten muun muassa, että lapsen etu on aina yksilöllinen ja 
sidottu lapsen kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Lapsen etu tulee harkita kokonaisuudessaan 
ottaen huomioon lapsen toivomukset, mielipiteet ja yksilölliset tarpeet. Lapsen edun 
toteutumisessa lapsen kuulemisella on olennainen merkitys. 
 
Ehdotetun sääntelyn keskeisenä tavoitteena on edistää viranomaisten keskinäistä avoimuutta ja 
tietojenvaihtoa ja luoda siten Ulkomaalaisvirastolle päätöksentekijänä mahdollisimman hyvät 
lähtökohdat perustaa yksittäistä lasta koskeva päätös kaikkiin tiedossa oleviin tosiseikkoihin. 
Esitys edistäisi lapsen etua mahdollistamalla lapsen tilanteen nykyistä kokonaisvaltaisemman 
viranomaiskäsittelyn. Lapsen edun mukaista on, että hänen asiansa selvitetään mahdollisimman 
perusteellisesti. Kuten työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lausunnossaan (TyVL 11/2006 vp) 
toteaa, oikeat tiedot luovat luotettavan pohjan lapsen edun mukaiselle ratkaisulle. 

Tiedonsaantioikeutta toteutettaessa tulee aina kokonaisuutena tarkastellen painottua lapsen etu. 
Vaikuttaakin perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaisesti perustellulta korostaa lapsen 
edun huomioon ottamista säännökseen lisättävällä nimenomaisella maininnalla, eikä jättää sitä 
yksinomaan perustelujen tai lain 6 §:n varaan. Säännös voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: 
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105 a § 

Tiedonsaantioike

us 

Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 
pyynnöstään vastaanottokeskukselta ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, 
perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen 
perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä mainittujen 
viranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan 
myöntämisen edellytyksiä. Tiedonsaantioikeutta toteutettaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
lapsen etuun. 

Ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on annettava tieto siitä, että 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 
voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta antaa Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitok-
selle. Tiedon antamisessa tulee ottaa huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. 

Ennen kuin vastaanottokeskus antaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon Ulkomaalaisvirastolle, poliisille 
tai rajavartiolaitokselle, asiasta on annettava tieto maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 26 §:n perusteella alaikäiselle määrätylle edustajalle. 
 
Lakiehdotuksen tarkoituksena ei ole ottaa kantaa siihen, mikä taho parhaiten kykenisi 
arvioimaan lapsen edun toteutumista yksittäistapauksessa. Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999, jäljempänä kotouttamislaki) 26 §:n 
perusteella ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle määrättävä edustaja käyttää 
huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa, määrää 
lapsen asumisesta sekä hoitaa lapsen varallisuutta. Edustaja valvoo lapsen edun toteutumista 
turvapaikkamenettelyssä osallistumalla muun muassa Ulkomaalaisviraston järjestämään 
turvapaikkapuhutteluun. Ennen kuin Ulkomaalaisvirasto ratkaisee kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen sekä siihen liittyvän muun ulkomaalaislain oleskelulupaperusteen 
mukaisen hakemuksen, lapsen edun periaate otetaan aina päätöksenteossa huomioon. Lapsen 
edun selvittämisen kannalta on erittäin tärkeää huolehtia alaikäisten hakemusten käsittelystä ja 
päätöksenteosta vastaavien Ulkomaalaisviraston työntekijöiden koulutuksesta ja taidoista 
arvioida lapsen etua. Ulkomaalaisvirastossa on viimeksi vuoden 2005 lopussa ja 2006 
alkupuolella järjestetty lapsen edun selvittämistä ja arviointia koskevaa koulutusta 
päätöksentekotehtävissä työskenteleville virkamiehille. 
 
Viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon ja avoimuuteen perustuvan mahdollisimman oikean 
tiedon ja Ulkomaalaisviraston oman asiantuntemuksen ohella päätöksentekijän tulisi 
turvapaikkamenettelyssä saada käyttöönsä myös lastensuojelukysymyksiin perehtyneen 
asiantuntijan näkemys lapsen edusta. Esityksellä turvattavan tietojenvaihdon lisäksi tuleekin 
jatkaa kehittämistyötä sen selvittämiseksi, kuinka lastensuojelun asiantuntemuksen käyttö 
ulkomaalaislain toimeenpanossa parhaiten toteutuisi. Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen 
yhteydessä hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunta kiinnittivät erityistä huomiota kyseiseen 
näkökohtaan. Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi 
(politiikkalinjaus 27) edellyttää, että lapsen edun periaate otetaan huomioon läpileikkaavana 
periaatteena turvapaikka- ja pakolaispolitiikassa. Ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 
todetaan turvauduttavan "lastensuojelutyön asiantuntemukseen lapsen etua selvitettäessä". 
Toimenpiteenä esitetään, että yhteistyössä keskeisten ministeriöiden (SM, STM, TM) ja 
vastaanotto- ja lupaviranomaisten kanssa luodaan menettelyt lapsen edun selvittämiseksi. 
 

Lainvalmistelussa on punnittava myös esityksen laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
Alaikäisten turvapaikanhakuun liittyy valitettava lieveilmiö, jossa vanhemmat käyttävät lapsia 
välineenä pyrkiessään asettautumaan länsimaihin. Näissä pyrkimyksissä ei välitetä siitä, että 
lapsen turvallisuus ja hyvinvointi saattavat muun muassa ihmiskauppiaiden ja -salakuljettajien 
vuoksi olla jo yksinomaan turvapaikanhakumat-kan aikana vakavasti uhattuina. Tämä näkökohta 
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on huomioitu myös työryhmän ehdotuksessa hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi, 
jossa todetaan, että "yksin tullut lapsi on usein uhri, ja lapsen lähettämiseen voi liittyä rikollista 
toimintaa". Samoin työelämä-ja tasa-arvovaliokunta katsoo lausunnossaan, ettei tämänkaltaiseen 
toimintaan tule rohkaista. 
 
Tiedonsaantioikeuden laajuus 
 
Lakiehdotuksen tarkoituksena on säätää ulkomaalaishallinnon lupaviranomaisten oikeudesta 
saada pyynnöstään tiettyjä alaikäistä ja hänen perheenjäseniään koskevia tietoja. Esitystä 
valmisteltaessa ja asiaa aiemmin selvittäneen työryhmän loppuraportissa oli esillä säännöksen 
laatiminen yleisestä tietojenantovelvollisuudesta / tiedonsaantioikeudesta. Tiedonsaantioikeus 
katsottiin kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi rajata yksinomaan ilman huoltajaa oleviin 
alaikäisiin ja heidän perheenjäseniinsä, koska alaikäisiä koskevasta tiedonsaantioikeudesta 
säädettäessä on huomioitava erinäisiä näkökohtia, jotka täysi-ikäisten kohdalla eivät nouse esiin 
(mm. lapsen etu, lapsen ikä ja kehitystaso, lapselle määrättävän edustajan rooli), ja koska 
tiedonsaantioikeutta pidettiin erityisen tärkeänä alaikäisen edun selvittämiseksi. 
 
Ulkomaalaislaissa säädetään seuraavista viranomaisten selvittämismahdollisuuksista ja -
keinoista sekä hakijoiden velvollisuuksista asioidensa selvittämiseksi: 

• Ulkomaalaislain 4 §:n 2 momentin mukaan poliisin suorittamaan ulkomaalaisen 
maahantulon, maassa oleskelun ja maasta poistamisen edellytysten selvittämiseen sekä 
turvapaikanhakijan henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin selvittämiseen 
sovelletaan poliisilain (493/1993) poliisitutkintaa koskevia säännöksiä. 

• Ulkomaalaislain 5 §:n mukaan lakia sovellettaessa ulkomaalaisen oikeuksia ei saa 
rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä. 

• Ulkomaalaislain 7 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
selvittämisestä. Asianosaisen on puolestaan esitettävä selvitystä vaatimuksensa 
perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava oman asiansa selvittämiseen. 
Viranomaisen on osoitettava asianosaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää. 
Tällaisen selvityspyynnön tulee olla yksilöity sekä oikeassa suh- 

selvityskeinoihin, jotka asianosaisella on hänen olosuhteensa huomioon 
ottaen käytettävissään. 

 

• Ulkomaalaislain 8 §:n 1 momentin mukaan Suomessa oleva henkilö voidaan velvoittaa 
saapumaan viranomaisen kuultavaksi. Mainittu saapumisvelvoite voidaan lain mukaan 
toteuttaa noudolla. 

• Ulkomaalaislain 121 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ulkomaalainen voidaan määrätä 
otettavaksi säilöön, mikäli se on tarpeen epäselvän henkilöllisyyden selvittämiseksi. 
Säilöönotto voi perustua myös perusteltuun epäilyyn siitä, että ulkomaalainen 
syyllistyisi Suomessa rikokseen (momentin 3 kohta). Lain 121 §:n 2 momentin mukaan 
ulkomaalaisen säilöönotto henkilöllisyyden epäselvyyden vuoksi edellyttää, että hän on 
asiaa käsiteltäessä esittänyt epäluotettavia tietoja tai kieltäytynyt tietojen antamisesta 
taikka asiassa muutoin käy ilmi, että henkilöllisyyttä ei voida pitää selvänä. 

• Lain 131 §:n 1 momentin mukaan poliisi tai rajatarkastus viranomainen saa 
tunnistamista ja rekisteröintiä varten ottaa kansainvälistä suojelua hakeneesta 
ulkomaalaisesta sormenjäljet, valokuvan ja muut henkilötuntomerkit. Nämä 
henkilötiedot tallennetaan poliisin ylläpitämään rekisteriin ja niitä voidaan sa-
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lassapitosäännösten estämättä luovuttaa ulkomaan viranomaiselle ulkomaalaisen 
tunnistamista varten henkilötietolain (523/1999) säännökset huomioon ottaen. 

 

Alaikäisen on myötävaikutettava asiansa selvittämiseen. Tilanteissa, joissa lapsi ei oma-
aloitteisesti asian selvittämisen kannalta välttämättömiä tietoja kerro tai kertoo niistä 
totuudenvastaisesti, tulisi voida turvautua viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon. 
 
Ehdotettua sääntelyä valmisteltaessa pyrittiin noudattelemaan sellaista tiedonsaantioikeuden 
määrittelyä, joka on muodostunut tavanomaisiksi useilla muilla viranomaistoiminnan aloilla 
[vrt. esim. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)]. Lakiehdotuksessa 
esitetään säädettäväksi mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, mihin ja ketä koskeviin 
tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu. Pyydettäviä tietoja olisivat alaikäisen syntymäaika, 
perheenjäsenet ja näiden olinpaikka sekä muut näihin verrattavissa olevat alaikäisen tai hänen 
perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevat tiedot. Tiedonsaantioikeuden kohteena 
olisivat näin ollen sellaiset tiedot, joita koskee ulkomaalaislain nojalla turvapaikanhakijan oma 
tietojenantovelvollisuus ainakin silloin kun viranomainen kyseisiä tietoja häneltä nimen-
omaisesti tiedustelee. 
 
Ilman huoltajaa tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla nousee varsin usein esiin 
kysymys hakijan todellisesta iästä. Ulkomaalaisvirasto tilastoi alaikäiseksi hakijan, joka 
hakemusta jättäessään ilmoittaa olevansa alle 18-vuotias. Jos hakijalla ei ole esittää 
henkilöllisyysasiakirjoja, eikä asiasta saada muutakaan selvitystä, perustuu hakijan ikä hänen 
omaan ilmoitukseensa. Ulkomaalaisviraston tilastojen perusteella 70 % (154/220) ilman 
huoltajaa tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista oli vuonna 2005 tilastoitu syntyneiksi 
vuosina 1987-1989. 
 
Virallista tilastotietoa asiasta ei ole, mutta Ulkomaalaisviraston epävirallisen otan-taselvityksen 
perusteella on voitu Eurodac -sormenjälki]ärjestelmän avulla todeta, että monet Suomessa 
alaikäisinä esiintyneet hakijat ovat aiemmin hakeneet turvapaikkaa muualla Euroopassa täysi-
ikäisinä. Suomen lainsäädännössä ei ole säännöksiä ikätut-kimuksista, eikä ikätutkimuksia tällä 
hetkellä suoriteta. Tämän vuoksi tieto hakijan todellisesta iästä on tärkeätä välittää 
turvapaikkapäätöksen ratkaisevalle viranomaiselle. Ei myöskään ole todellisten alaikäisten edun 
mukaista, että täysi-ikäisiä hakijoita majoitetaan heidän kanssaan samoissa pienissä, 
"kodinomaisissa" yksiköissä. Myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pitänyt ongelmallisena 
sitä, että osa täysi-ikäisistä hakijoista ilmoittaa olevansa alaikäisiä päästäkseen alaikäisiä 
koskevien menettelyjen piiriin, ja todennut tällaisen menettelyn saattavan johtaa oikeasti 
hädänalaisten lasten aseman huonontumiseen. 
 

Toinen keskeinen selvitettävä seikka on alaikäisen perheenjäsenet ja heidän olinpaikkansa, 
koska näiden tietojen avulla kyetään kartoittamaan perheen kokonaistilanne. Kun tämä on 
selvillä, voidaan selvittää, mikä olisi lapsen edun kannalta paras ratkaisu oleskelulupa-asiassa. 
Jos lapsi ei ole kansainvälisen suojelun tarpeessa ja hänen paluunsa katsottaisiin olevan lapsen 
edun mukaista ja voivan tapahtua turvallisesti, perheen yhdistäminen voisi tapahtua siellä, missä 
vanhemmat oleskelevat. 
 
Esitystä valmisteltaessa koettiin haasteelliseksi määritellä kattavasti, mitkä tiedot voisivat tulla 
kyseeseen tietoina, jotka olisivat välttämättömiä ulkomaalaishallinnon lupaviranomaisten 
selvittäessä kussakin yksittäistapauksessa alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka 
maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. Tämän johdosta säännösehdotukseen 
sisällytettiin ilmaisu "muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä 
henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja". Perustuslakivaliokunta pitää kuitenkin ilmaisua 
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varsin laajana ja epämääräisenä. Perustuslakivaliokunta katsoo, että sääntelyä on tarve täsmentää 
ja rajata vastaamaan paremmin esityksen tarkoitusta. 
 
Esityksen perustelujen mukaan "muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen 
perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja" voisivat olla esimerkiksi tieto 
mahdollisesta kotiväkivallasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pakkotyöstä. Näitä tietoja 
lapselta nimenomaisesti tiedustellaan lapsen edun selvittämiseksi turvapaikkapuhuttelussa. 
Toisaalta alaikäisen terveydentilaa koskevien tietojen rajaamista tiedonsaantioikeuden 
ulkopuolelle pidettiin esitystä valmisteltaessa tarkoituksenmukaisena, koska näiden tietojen 
myötä olisi jouduttu tarkastelemaan erikseen kyseisiin tietoihin liittyviä varsin monimutkaisia 
salassapitosäännöksiä ottaen huomioon, että vastaanottokeskuksissa työskentelee myös 
kunnallisia terveydenhoidon ammattilaisia. Vaikka sääntelyn selkeys, tarkkarajaisuus ja 
täsmällisyys paranisivatkin poistamalla ilmaisu "muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai 
hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja", säännösehdotuksen 
soveltamisen ja käytännön toimivuuden näkökulmasta olisi toivottavaa, että säännökseen 
sisältyisi jonkinlainen takaportti myös sellaisia tulevia tilanteita varten, joiden tarkempi enna-
koiminen on hankalaa. Myös näitä tilanteita rajoittaisivat joka tapauksessa välttämät-
tömyysedellytys, lupaviranomaisen yksilöity pyyntöjä säännökseen mahdollisesti lisättävä 
edellytys lapsen edun huomioon ottamisesta. 
 
Tiedonsaantioikeuden kohde on määritelty siten, että se liittyy viranomaisen velvollisuuteen 
selvittää turvapaikka-asian käsittelyn kannalta välttämättömät tosiseikat. Salassa pidettävien 
tietojen luovutus on mahdollista vain, jos se on välttämätöntä 1 momentissa mainittujen 
tehtävien toteuttamiseksi. Tietojen täsmällisestä ja tarkkarajaisesta määrittelystä sekä 
välttämättömyysedellytyksestä johtuen on poissuljettua, että lupaviranomaiset esittäisivät 
yksilöimättömiä "blanko- tai yleispyyntöjä". Tämä ei ole myöskään ollut ehdotetun sääntelyn 
tarkoitus. 
Perustuslakivaliokunta toteaa, että tiedonsaantioikeuden perustava säännös on ymmärrettävä 
niin, että vastaanottokeskus voi antaa pyytävälle viranomaiselle tietoja vain keskuksen tiedossa 
mahdollisesti jo olevista seikoista, eikä keskuksen velvollisuutena ole ryhtyä aktiiviseen 
selvitystyöhön pyydettyjen tietojen hankkimiseksi. Tämä on ollut lakiehdotuksen valmistelun 
yksiselitteinen lähtökohta. 
 
Perustuslakivaliokunta kiinnittää niin ikään huomiota siihen, että tietoja ei 105 a §:n 
sanamuodon perusteella ole mahdollista saada ehdotetun 105 b §:ssä tarkoitetun tehtävän 
suorittamiseksi eli lapsen vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen 
henkilön jäljittämiseksi. Säännösehdotuksen mukaan tietojen on oltava välttämättömiä 
lupaviranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai 
oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. Säännösehdotuksessa ei erikseen mainita alaikäisen 
vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittämistä, koska 
tämän on ajateltu sisältyvän sekä henkilöllisyyden että oleskeluluvan myöntämisen edellytysten 
selvittämiseen. Ulkomaalaislain 97 §:n 1 momentin mukaan kansainvälisen suojelun perusteella 
oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittää 
poliisi tai rajavartiolaitos. Hakijan henkilöllisyyttä selvitettäessä kerätään henkilötiedot hänen 
perheenjäsenistään ja muista omaisistaan. Perustelujen mukaan 97 §:llä halutaan korostaa sitä, 
että hakijan kaikkien henkilötietojen kerääminen jo ensimmäisen tapaamisen yhteydessä on 
tärkeää tulevaisuudessa tapahtuvan päätöksenteon kannalta. Esimerkiksi jos ulkomaalainen 
myöhemmin panee vireille hakemuksen perheenjäsentensä saamiseksi Suomeen, henkilötiedot 
perheenjäsenistä ovat jo olemassa. Perusteluissa todetaan lisäksi, että hakijalle tulee korostaa 
oikeiden henkilötietojen antamisen merkitystä. Henkilötiedot tulisi kerätä myös niistä 
ydinperheen ulkopuolisista henkilöistä, jotka asuvat samassa taloudessa asianomaisen kanssa tai 
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ovat hänestä täysin riippuvaisia. Perheenjäseniä ja heidän olinpaikkaansa koskevien tietojen 
merkitystä lapsen edun mukaista oleskeluluparatkaisua harkittaessa on käsitelty edellä. 
 
Jos jäljittäminen edellä esitetystä huolimatta katsotaan aiheelliseksi sisällyttää säännökseen 
erikseen, voitaisiin se tehdä esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

105 a § 

Tiedonsaantioike

us 

Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 
pyynnöstään vastaanottokeskukselta ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, 
perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen 
perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä mainittujen 
viranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan 
myöntämisen edellytyksiä tai pyrkiessä 105 b §;n mukaisesti jäljittämään ilman huoltajaa olevan 
alaikäisen turvapaikanhakijan vanhempi tai muu hänen tosiasiallisesta huollostaan vastannut 
henkilö. Tiedonsaantioikeutta toteutettaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun. 

Ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on annettava tieto siitä, että 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 
voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta antaa Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitok-
selle. Tiedon antamisessa tulee ottaa huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. 

Ennen kuin vastaanottokeskus antaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon Ulkomaalaisvirastolle, poliisille 
tai rajavartiolaitokselle, asiasta on annettava tieto maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 26 §:n perusteella alaikäiselle määrätylle edustajalle. 
 
Ehdotetulla sääntelyllä ei puututtaisi törkeiden rikosten ilmoittamatta jättämiseen, mikä on 
kriminalisoitu rikoslain 15 luvun 10 §:ssä (563/1998). Mainitun lainkohdan mukaan 
rangaistukseen (sakko tai vankeutta enintään 6 kuukautta) voidaan tuomita henkilö, joka tietää 
esimerkiksi törkeän ihmiskaupan ja ihmiskaupan hankkeilla olosta eikä hankkeen vielä ollessa 
estettävissä anna siitä ajoissa tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa. 
 

Lapselle on 105 a §:n 2 momentin perusteella kerrottava, että pykälän 1 momentissa tarkoitettuja 
tietoja voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta antaa ulkomaalaisasioita käsitteleville 
viranomaisille. Kyseisellä säännöksellä pyritään tehostamaan viranomaisen korostettua 
huolehtimisvelvoitetta ja lapsen mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 
vastaavasti. Säännöksen velvoite koskee kaikkea ehdotetun säännöksen tarkoittamaa tietoa, ei 
vain alaikäisen itse oma-aloitteisesti kertomaa tietoa. Esityksen perustelujen mukaan asiasta on 
luontevaa kertoa lapselle vastaanottokeskukseen saapumisen jälkeen järjestettävässä 
alkuhaastattelussa. Perustuslakivaliokunta kiinnittää lisäksi perustellusti huomiota siihen, että 
asiasta on syytä tiedottaa vastaanottokeskuksessa muillakin tavoin. 
 
Perustuslain 21 §:n 1 momentin edellyttämän asianmukaisen menettelyn ja virkavastuun 
näkökulmasta on välttämätöntä, että salassa pidettävien tietojen välittäminen tallentuu 
kirjallisessa muodossa. Tietoa pyytävän yksittäisen virkamiehen näkökulmasta onkin tärkeätä 
varmistaa, että tiedonvaihtoon liittyvät asiakirjat (mm. sähköpostivies-tinvaihto) liitetään hakijan 
asiakirjakansioon, jolloin ne myös arkistoidaan asianmukaisesti. 
 
Sisäasiainministeriössä on parhaillaan valmisteilla lakiehdotus ulkomaalaisrekisteristä annetun 
lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lakiehdotuksen taustalla on hanke 
sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin kehittämisestä ulkomaa-lais- ja 
kansalaisuusasioissa. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös tietoturvallisuuteen liittyviä 
näkökohtia tietoa sähköisesti välitettäessä. 
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Tietosuojavaltuutettu on nostanut esiin, että esityksessä tarkoitetussa tiedonhankinnassa tietojen 
paikkansapitävyyden varmistaminen olisi erittäin vaikeaa. Tiedot saataisiin alaikäisiltä 
henkilöiltä ja ne koskisivat mm. hänen vanhempiaan. Turvapaikka-asioiden tutkinta ja 
ratkaiseminen poikkeaa useista muista hallintoasioista, koska asia-kirjaselvitystä on harvoin 
saatavilla ja ratkaisu perustuu tämän vuoksi pääosin asianosaisen omaan kertomukseen ja 
muuhun viranomaisten suorittamaan selvitystyöhön. Päätöksen tekevän Ulkomaalaisviraston ja 
valitusinstanssien arvioitavaksi jää, mikä merkitys kullekin tiedolle on päätösharkinnassa 
annettava. 
 
Edustajan asema ja rooli tietojenvaihdossa 
 
Ehdotetun tiedonsaantioikeutta koskevan säännöksen tarkoituksena on kehittää viranomaisten 
välistä avoimuutta ja vuorovaikutusta sekä mahdollistaa viranomaisten välinen tietojenvaihto. 
Lapselle määrätty edustaja rajattaisiin tiedon välittämisen ulkopuolelle jo mahdollisen 
eturistiriitatilanteenkin vuoksi. Tiedonsaantioikeutta koskevan pykäläehdotuksen 3 momentissa 
esitetään kuitenkin, että vastaanottokeskuksen tulisi ennen tiedon välittämistä 
Ulkomaalaisvirastolle, poliisille tai rajavartiolaitokselle antaa asiasta tieto kotouttamislain 26 §:n 
perusteella alaikäiselle määrätylle edustajalle. Pykäläehdotuksen perustelujen mukaan on 
tärkeätä, että edustaja lapsen edun toteutumisen valvojana turvapaikkamenettelyssä saa tiedon 
sellaisista tiedoista, jotka aiotaan antaa 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle. Edustajalla on 
mahdollisuus tarvittaessa oikaista virheellinen tieto, arvioida tiedon merkitystä ja hän voi myös 
itse välittää tiedon kotouttamislain 43 §:n 1 momentin perusteella, jos tiedon voidaan katsoa 
olevan luonteeltaan kyseisessä säännöksessä viitattu hakijan yksityinen tai perheen salaisuus tai 
henkilökohtaisia oloja koskeva tieto. Edustaja ei näin ollen voisi puuttua viranomaisten väliseen 
tietojenvaihtoon, mutta hänellä olisi mahdollisuus reagoida välitettävään tietoon. 
Ulkomaalaisvirasto puolestaan ottaa päätösharkinnassaan huomioon kaikki asiassa sille 
toimitetut selvitykset. 
 
Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan lapsen edun mukaista voivan ehdotetun sääntelyn 
johdosta olla, että hänellä olisi halutessaan mahdollisuus käyttää luottamuksellisessa 
viestinnässä apunaan ryhmäkodin henkilökunnan asemesta esimerkiksi lapselle kotouttamislain 
nojalla määrättyä edustajaa tai muuta ulkopuolista henkilöä. Tällaisesta mahdollisuudesta on 
perustuslakivaliokunnan mukaan aiheellista lisätä säännös esimerkiksi kotouttamislain 26 §:ään. 
Lapsen edun valvonnan näkökulmasta vaikuttaa perustellulta, että edustaja tarvittaessa avustaisi 
lasta tämän luottamuksellisessa viestinnässä - tällöin edustajan harkintaa jäisi kotouttamislain 43 
§:n 1 momentin nojalla mahdollisesti tietoonsa saaman tiedon välittäminen turvapaikka-asiaa 
käsitteleville viranomaisille. 
 
Ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan 
välinen luottamuksellinen suhde 
 
Ilman huoltajaa olevat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan aina ensin heitä varten 
vastaanottokeskusten yhteyteen perustettuihin ryhmäkoteihin. Lapset voivat asua tur-
vapaikkamenettelyn ajan myös yksityismajoituksessa sukulaisperheessä. Vaikka ryhmäkotien 
tehtävänä on huolehtia lapsen kasvatuksesta ja huollosta, ei ryhmäkoti kuitenkaan ole lapsen 
koti, eivätkä lapsesta huolehtivat aikuiset ole lapsen vanhempia. Koska lapsen 
turvapaikkahakemuksen käsittely on ryhmäkodissa oleskelun ajan kesken, ei ryhmäkodissa tulisi 
myöskään ennenaikaisesti aloittaa lapsen kotoutumiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lapsen edun 
mukaista on antaa hänelle todenmukainen kuva mahdollisuudesta saada jäädä Suomeen, eikä 
luoda vastaanottotoiminnan puitteissa järjestetyin kotouttamistoimin perusteettomia odotuksia. 
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Yhteisenä lähtökohtana turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja turvapaikkahakemusten 
tutkinnassa ja ratkaisemisessa on kansainvälisesti tunnustettu oikeus hakea turva-paikkaaja 
nauttia tähän oikeuteen liittyvistä oikeuksista ja eduista niin kauan kunnes hakemus on 
turvapaikkamenettelyssä tutkittuja ratkaistu. Kuten perustuslakivaliokunta toteaa, 
vastaanottokeskuksen tehtävänä on kotouttamislain mukaisesti huolehtia vastaanoton 
järjestämisestä eikä ulkomaalaishallinnossa vireillä olevien asioiden selvittämisestä. Esitys ei 
sisällä pyrkimystä muuttaa vastanottokeskusten roolia turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. 
Erityisesti lapsen turvallisuudentunnetta ja hyvinvointia pyritään vastaanottojärjestelmän 
puitteissa vahvistamaan, eikä esityksen tarkoituksena ole myöskään vaarantaa tämän tärkeän 
tavoitteen toteutumista. Lapsen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta on erittäin 
tärkeätä, että lapsen ja häntä ryhmäkodissa hoitavien aikuisten välille muodostuu 
luottamuksellinen suhde. On myös tärkeätä, että lapsella esimerkiksi on mahdollisuus pitää 
Suomessa oleskelunsa aikana yhteyttä vanhempiinsa. Tästä huolimatta lähtökohtana ei 
kuitenkaan voine olla, että vastaanottovi-ranomaiset eivät voisi säännösehdotuksessa yksilöityjä 
tietoja asiaa selvittäville lupaviranomaisille antaa ottaen huomioon tietojen merkittävyys ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden hakemusten tutkinnassa ja ratkaisemissa. 
Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että luottamuksellisen kanssa-
käymismahdollisuuden puuttuminen voi joissakin tilanteissa muodostua ongelmalliseksi lasten 
edun kannalta, eikä välttämättä kaikissa tapauksissa edistä myöskään ryhmäkodin 
henkilökunnan mahdollisuuksia huolehtia lapsen hyvinvoinnista. Myös työelämä- ja tasa-
arvovaliokunta on todennut, että traumaattisia vaiheita kokeneen lapsen eheytyminen voi 
edellyttää, että hän uskaltaa luoda luottamuksellisen suhteen johonkin aikuiseen ja avautumalla 
tälle vapautua häntä painavasta salailun tai valehtelun taakasta. Käytännössä jokaisella ilman 
huoltajaa olevalla alaikäisellä turvapaikanhakijalla on aikuinen, jonka kanssa hänen tulisi voida 
luoda luottamuksellinen suhde. Tämä henkilö on lapselle vastaanottokeskuksen hakemuksesta ja 
käräjäoikeuden määräyksellä nimettävä edustaja. Lapsen ja edustajan välisen luottamuksellisen 
suhteen syntymisen varmistamiseksi edustaja on esityksessä rajattu tiedonvälityksen ulkopuo-
lelle. Hänellä on kuitenkin tärkeä lapsen edun valvontarooli lupaviranomaisten ja vas-
taanottoviranomaisten välisessä tiedonvaihdossa. 
 
Kuten esityksen perusteluissa todetaan, turvapaikkahakemuksen selvittäminen ja siihen 
liittyvien tietojen hankkiminen ei kuulu vastaanottokeskusten tai ryhmäkotien henkilöstön 
tehtäviin. Henkilöstön tietoon saattaa kuitenkin eri tavoin tulla sellaisia tietoja, joiden 
välittämistä lupaviranomaisille voidaan lapsen edun näkökulmasta pitää perusteltuna. 
Tietojenvaihdolla viranomaiset viestittäisivät lapselle, että Suomessa viranomaisten toimintaan 
kuuluu yhteistyö ja avoimuus, eikä mahdollisia väärinkäy-tösyrityksiä missään viranomaisessa 
hyväksytä. Viranomaisten ja lasten edustajien tulisikin ensisijaisesti toimia johdonmukaisesti 
yhteisenä päämääränään se, että alaikäinen antaisi säännöksessä mainitut hakemuksen tutkinnan 
ja ratkaisemisen kannalta välttämättömät tiedot oma-aloitteisesti ulkomaalaishallinnon 
lupaviranomaisille. 
 
Tiedonsaantia koskeva pyyntö esitetään kohdistettavaksi vastaanottokeskukseen, ei yksittäisiin 
vastaanottokeskuksen henkilökuntaan kuuluviin työntekijöihin. Tämä merkitsisi käytännössä 
sitä, että tiedon välittämisestä olisi viime kädessä vastuussa keskuksen johtaja. Yksittäisen 
vastaanottokeskuksen harkintaan jäisi, millä tavoin tiedonkulku vastaanottokeskuksen sisällä 
järjestettäisiin. Jatkossa on syytä yhteistyössä vastaanotto- ja lupaviranomaisten kesken pohtia, 
miten tiedonsaantioikeus käytännössä toteutettaisiin parhaiten ja yhdenmukaisesti koko maassa. 
Kuten työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, on tärkeää, että vastaanottokeskuksen työntekijät 
tietävät, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä ja mihin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu. 
 
Perustuslain 10 §: luottamuksellisen viestin suoja 
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Perustuslakivaliokunta on pitänyt sääntelyn täsmällisyyteen kohdistuvien vaatimusten kannalta 
ongelmallisena, ettei säännöksessä mainita erikseen esityksen perusteluissa tarkoitettuja 
luottamuksellisten viestien tunnistamistietoja. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että 
tietojensaantioikeus ei säännökselle ehdotetun avoimen sanamuodon takia ulotu perustuslain 10 
§:n 2 momentin suojaamiin tunnistamistietoihin, ja todennut, että säännöstä olisi täydennettävä 
nimenomaisella maininnalla viranomaisten oikeudesta saada vastaanottokeskukselta tietoja 
lapsen mahdollisesti lähettämien ja vastaanottamien luottamuksellisten viestien 
tunnistamistiedoista, jos esityksen tavoitteiden saavuttamista pidetään näiltä osin 
välttämättömänä. 
Esitetyn tiedonsaantioikeutta koskevan sääntelyn kohteeksi ei ole tarkoitettu luottamuksellisen 
viestin suojan piiriin kuuluvia tietoja. Vaikka tiedot olisikin saatu vastaanottokeskuksissa 
avustettaessa alaikäistä viestinnän toteuttamisessa, esityksessä tai sen perusteluissa ei ole ollut 
tarkoitus, että varsinaisia viestejä tai niihin liittyviä tunnistamistietoja voitaisiin sellaisenaan 
välittää viranomaiselta toiselle, vaan kyse on ainoastaan viestinnän yhteydessä saaduista muista 
tiedoista kuten tiedot alaikäisen iästä, hänen perheenjäsenistään tai heidän olinpaikastaan. 
 
Jos kuitenkin katsotaan, että ehdotettua sääntelyä on perusteltua täsmentää nimenomaisella 
maininnalla, että tiedonsaantioikeus ei ulotu luottamuksellisiin viesteihin, tulisi kirjeen, puhelun 
tai muun luottamuksellisen viestin salaisuus rajata tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle. Ehdotettu 
täsmennys todennäköisesti myös hälventäisi eräissä asiantuntijalausunnoissa esitettyjä 
epäluuloja sitä kohtaan, että vastaanottokeskuksen henkilökunnan tiedossa olevat seikat olisivat 
lähtöisin viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvista tiedoista. Säännöstä voitaisiin esimerkiksi 
täsmentää seuraavasti: 

105 a § 

Tiedonsaantioikeus 

Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 
pyynnöstään vastaanottokeskukselta ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, 
perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen 
perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä mainittujen 
viranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan 
myöntämisen edellytyksiä tai pyrkiessä 105 b §:n mukaisesti jäljittämään alaikäisen vanhempi tai 
muu hänen tosiasiallisesta huollostaan vastannut henkilö. Tiedonsaantioikeus ei koske kirjeen, 
puhelun tai muun luottamuksellisen viestin salaisuutta. Tiedonsaantioikeutta toteutettaessa on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun. 

Ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on annettava tieto siitä, että 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 
voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta antaa Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitok-
selle. Tiedon antamisessa tulee ottaa huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. 

Ennen kuin vastaanottokeskus antaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon Ulkomaalaisvirastolle, poliisille 
tai rajavartiolaitokselle, asiasta on annettava tieto maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 26 §:n perusteella alaikäiselle määrätylle edustajalle. 
 
 

Jäljittäminen (105 b §) 
 
Jäljittämisen kohteena olevat henkilöt 
 
Jäljittämistä koskevan pykäläehdotuksen ensimmäisessä momentissa ehdotetaan Ul-
komaalaisviraston vastuulle pyrkiä jäljittämään ilman huoltajaa olevan alaikäisen tur-
vapaikanhakijan vanhempi tai muu hänen tosiasiallisesta huollostaan vastannut henkilö. 
Vastaanotto- ja määritelmädirektiivissä puhutaan alaikäisen perheenjäsenten jäljittämisestä. 
Lapsen edun näkökulmasta lienee keskeisintä, että viranomaiset pyrkivät jäljittämään henkilön, 
jonka tosiasiallisessa huollossa lapsi ennen Suomeen saapumistaan on ollut. Lähtökohtaisesti 
voitaneen ajatella, että tämä henkilö myös on lapselle läheisin henkilö, yleensä hänen 
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vanhempansa. Ottaen huomioon jäljittämisen vaikeus, kesto ja kustannukset, on tärkeätä 
kohdistaa jäljitettävien henkilöiden piiri lapsen näkökulmasta tärkeimpiin ihmisiin. Myös 
esimerkiksi Tanskassa, jossa jäljittämisestä säädetään ulkomaalaislaissa (§ 56 a, stk 8), rajataan 
jäljittäminen lapsen vanhempiin. 
Käytännössä lienee todennäköistä, että vanhempien löydyttyä saadaan tarvittaessa yhteys 
alaikäisen sisaruksiin ja mahdollisesti myös muihin sukulaisiin tai ainakin tieto heidän 
olinpaikastaan. Suomen Punaisen Ristin kokemusten mukaan jäljittämisen kautta löydetään 
toisinaan lapsen muita omaisia, mutta ei hänen vanhempiaan. On myös esiintynyt tapauksia, 
joissa ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä turvapaikanhakijalla on jo muita sukulaisia kuin 
ydinperheen jäseniä Suomessa. 
 
Esityksen valmistelun yhteydessä pohdittiin tilanteita, joissa lapsen molemmat vanhemmat ovat 
kuolleet tai lapsi muista syistä on ollut muun henkilön tosiasiallisessa huollossa ennen Suomeen 
saapumistaan. Näissä tapauksissa pidettiin perusteltuna lähtökohtaisesti jäljittää kyseinen lapsen 
tosiasiallisesta huollosta vastannut henkilö. Perusteluissa täsmennetään, että muulla lapsen 
tosiasiallisesta huollosta vastanneella henkilöllä viitattaisiin sekä lain nojalla määrättyyn 
huoltajaan että tavanmukaiseen huoltajaan asianomaisen maan järjestelmästä riippuen. Esitystä 
valmisteltaessa oli esillä myös käsite "muu huoltaja", joka kuitenkin hylättiin, koska käsitettä 
käytetään kansallisessa lainsäädännössä usein tarkoituksena viitata lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta annetun lain (361/1983) perusteella määräytyvään oikeudelliseen huoltajaan. 
 
Jäljittäminen suhteessa kansainvälisen suojelun arviointiin ja palauttamiseen 
 
Jäljittämisen avulla pyritään auttamaan Suomeen ilman huoltajaa tullutta alaikäistä 
turvapaikanhakijaa luomaan uudelleen yhteys vanhempaansa tai muuhun hänen tosiasiallisesta 
huollostaan vastanneeseen henkilöön sekä edesauttamaan turvapaikkapää-töksenteon 
perustumista tosiasioihin, minkä voidaan katsoa olevan lapsen edun mukaista. Jäljittäminen ei 
vaikuta kansainvälisen suojelun arviointiin eikä automaattisesti johda lapsen palauttamiseen 
koti- tai lähtömaahan. 
 
Jäljittämisen avulla saadaan Ulkomaalaisviraston päätöksenteon kannalta tärkeätä tietoa, joka 
saattaa mahdollistaa perheen yhdistämisen myöhemmässä vaiheessa Suomessa, lapsen 
kotimaassa tai jossakin kolmannessa maassa, jossa vanhemmat oleskelevat. Jos lapsen 
arvioidaan olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa ja hänen perheenjäsenensä sittemmin 
hakevat oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen, edesauttavat ja nopeuttavat jäljittämisen 
avulla saadut tiedot myös perheen yhdistämistä koskevan asian käsittelyä. 
 
Suomessa tutkitaan ja ratkaistaan samassa menettelyssä kansainvälisen suojelun tarve ja muut 
mahdolliset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle. Vanhemman tai muun lapsen 
tosiasiallisesta huollosta vastanneen henkilön löydyttyä perheen yhdistämistä muualla kuin 
Suomessa voitaisiin harkita, jos lapsen ei katsota olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa ja 
paluun arvioitaisiin olevan turvallista ja lapsen edun mukaista. 
 
Viranomaisten jäljittämisvelvollisuus - Edustajan rooli 
 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 22 artiklan mukaan sopimusvaltioiden edellytetään, 
siten kuin ne katsovat tarpeelliseksi, YK:n ja muiden järjestöjen kanssa suojelevan ja auttavan 
turvapaikanhakija- ja pakolaislasta sekä jäljittävän hänen vanhempansa ja muut 
perheenjäsenensä, jotta saataisiin lapsen ja hänen perheensä jälleenyhdistämisen kannalta 
tärkeitä tietoja. Euroopan unionissa hyväksyttyjen vastaanottodirektiivin 19 artiklan 3 kohdassa 
ja määritelmädirektiivin 30 artiklan 5 kohdassa kohdistetaan jäsenvaltioille velvollisuus pyrkiä 
jäljittämään alaikäisen perheenjäsenet. 
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Säännösehdotus ei lapsen tai edustajan suostumusta jäljittämisen suorittamiselle edellytä, mutta 
on selvää, että Ulkomaalaisvirasto harkitsee tarkoin, mikä merkitys on annettava sille, jos lapsi 
itse tai hänen edustajansa kieltää jäljittämisen aloittamisen. Käytännössä Ulkomaalaisvirasto on 
tiedustellut sekä lapselta itseltään että hänen edustajaltaan heidän suhtautumistaan jäljittämiseen. 
Joskus on ilmeistä, että lapsi selvästi kaipaa perhettään ja lapsen edustaja ja mahdollisesti myös 
vastaanottokeskuksen henkilökuntaan kuuluvat pitävät lapsen edun mukaisena saada 
jäljittämisen avulla yhteys lapsen vanhempiin. 
 
Esityksen perustelujen mukaan lapsen edun toteuttamiseksi Ulkomaalaisvirasto ilmoittaisi 
jäljittämisen lopputuloksesta lapsen edustajalle ennen päätöksen tekemistä. Harkintansa mukaan 
Ulkomaalaisvirasto voisi myös kuulla lasta jäljittämisen lopputuloksesta, jos asian selvittämisen 
katsottaisiin.sitä edellyttävän. 
 
Alaikäisen ja hänen omaistensa turvallisuus - Salassapitovelvollisuus 
 
Jäljittämistä koskevan pykäläehdotuksen 2 momentissa otetaan huomioon määritelmädirektiivin 
30 artiklan 5 kohdan ja vastaanottodirektiivin 19 artiklan 3 kohdan toinen lause, jotka 
edellyttävät, että jäljittämisessä tarpeellinen tietojen keruu, käsittelyjä välittäminen tapahtuvat 
luottamuksellisesti, jos alaikäisen tai hänen lähiomaistensa henki tai koskemattomuus saattaa 
olla uhattuna, varsinkin jos omaiset ovat jääneet alkuperämaahan. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä toimenpiteiden suorittamiseen siten, etteivät maan viranomaiset saa asiasta tietoa, 
eikä alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä turvallisuutta vaaranneta. Edellä mainittuun 2 
momenttiin sisältyy viittaus julkisuuslain vaitioloa koskevaan 23 §:ään ja turvapaikanhakijoita 
koskevaan 24.1 §:n 24 kohtaan. Saattaisi kuitenkin olla perusteltua laajentaa 2 momentin 
viittaussäännöstä, jolloin säännös voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: 

 
 
 

105 b § 

Ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta 
huollostaan vastanneen henkilön jäljittäminen 

Ulkomaalaisviraston on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä ilman huoltajaa olevan alaikäisen turva-
paikanhakijan edun toteuttamiseksi jäljittämään hänen vanhempansa tai muu hänen tosiasiallisesta 
huollostaan vastannut henkilö viipymättä. 

Vanhempaa tai muuta alaikäisen tosiasiallisesta huollosta vastannutta henkilöä koskevia tietoja on ke-
rättävä, käsiteltävä ja välitettävä salassa pidettävinä siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999) säädetään. 
 
 

Jäljittäminen Suomen Punaisen Ristin avustuksella 
 
Tiedon antaminen ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle mahdollisuudesta jäljittää hänen 
vanhempansa Suomen Punaisen Ristin avustuksella on ensisijassa lapselle kotout-tamislain 26 
§:n nojalla määrätyn edustajan tehtävä, koska hän edustaa lasta ja käyttää hänen puhevaltaansa 
turvapaikkamenettelyssä. Myös vastaanottokeskusten henkilökunta rohkaisee ja ohjaa ilman 
huoltajaa olevat alaikäiset turvapaikanhakijat ottamaan yhteyttä SPR:iin omaisten 
jäljittämiseksi. Pyynnön vanhempien jäljittämisestä voi esittää lapsi itse, hänen edustajansa tai 
sosiaalityöntekijä. 
 
Esityksen mukaan Ulkomaalaisviraston tulisi varmistaa, että lapsen edustajalla on tieto 
mahdollisuudesta jäljittää lapsen vanhempi tai muu hänen tosiasiallisesta huollostaan vastannut 
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henkilö SPR:n henkilöhaun kautta, mikäli viranomaisista riippumattomat tekijät kuten 
kohdemaan turvallisuustilanne tekevät jäljittämistyön käytännössä mahdottomaksi. 
 

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyajat 
 

Ulkomaalaislain 6 §:n 3 momentin mukaan alaikäistä lasta koskevat asiat on käsiteltävä 
kiireellisesti. Tämän vuoksi jäljittäminen ei voi kestää kohtuuttoman kauan. Perustelujen 
mukaan Ulkomaalaisviraston katsottaisiin täyttäneen jäljittämisvelvollisuuten-sa, jos tehtyyn 
tiedusteluun ei kohtuullisessa ajassa ole saatu vastausta tai jos vastauksen sisältö osoittaa, ettei 
vanhempaa tai muuta alaikäisen tosiasiallisesta huollosta vastannutta henkilöä kyetä 
kohtuullisessa ajassa jäljittämään. 
 
Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden hakemusten keskimääräinen 
käsittelyaika oli 4,8 kuukautta alkuvuonna 2006. 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 31/2006 VP. TIEDONKULKU JA JÄLJITTÄMINEN 
 
Hallintovaliokunnassa on noussut esille kysymys SM:n 7.9.2006 päivätyssä vas-tinemuistiossa 
105 a §:ään esitetystä lisäyksestä, jonka mukaan tiedonsaantioikeutta toteutettaessa on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun. 
 
Perastuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 23/2006 vp) ehdottanut 
säännöstä täsmennettäväksi lapsen edun korostamiseksi. Ulkomaalaislaissa on yleissäännös 
lapsen edun huomioon ottamisesta lapsia koskevassa päätöksenteossa (6 §). Sisäasiainministeriö 
on perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta tekemällään ehdotuksella halunnut erityisesti 
korostaa lapsen edun huomioon ottamista silloin, kun lupaviranomainen pyytää tietoja 
vastaanottokeskukselta. Täydennysehdotuksella on siten haluttu kiinnittää huomiota 
nimenomaan tietoa pyytävän viranomaisen toimintaan. Ehdotuksen tarkoituksena ei ole ollut se, 
että vastaanottokeskus ryhtyisi pohtimaan, mitä tietojen luovuttaminen mahdollisesti merkitsisi 
lapsen edun kannalta ja edelleen, että se voisi kieltäytyä antamasta hallussaan olevaa tietoa.. 
 
Sisäasiainministeriö katsoo, että perustuslakivaliokunnan perustelut eivät erityisen hyvin 
sovellu nyt käsiteltävänä olevaan tilanteeseen, jossa pohjimmiltaan on kyse viran-
omaisyhteistyöstä. Esityksen tavoitteenahan on nimenomaan lainsäädännön kautta kehittää 
yhteistyötä viranomaisten välillä. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton tulisi kaikin puolin tukea 
myös päätöksentekotoimintaa. 
 
Perustuslakivaliokunnan lausuma perustuu sen aikaisempiin lausuntoihin 7/2000 vp ja 7a/2000 
vp. Verrattuna sosiaalihuollon asiakkaiden palveluista annettuun lakiin liittyvään lausuntoon nyt 
kyseessä olevassa tilanne on erilainen. 

 
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto on yksi olennainen osa turvapaikkajärjestelmää. Siihen 
liittyvä tietojen vaihto on viranomaisyhteistyötä, jonka tulisi olla sujuvaa ja avointa, jotta 
menettely olisi oikeudenmukainen ja viiveetön ja siinä päästäisiin oikeaan lopputulokseen. Tätä 
tulosta ei saavuteta, jos menettelyyn osallistuvat viranomaiset kiistelevät keskenään. 
Ulkomaalaisvirasto ei siten esimerkiksi voisi ryhtyä oikeudellisin toimin hankkimaan 
vastaanottokeskukselta tietoa, jota keskus ei suostuisi luo-, vuttamaan vedoten lapsen etuun. 
Lapsen asia tulisi aina ratkaista mahdollisimman pikaisesti. 
 
Esityksen yleisenä lähtökohtana on, että lapsen edun mukaista on se, että lupaviranomaisella on 
tiedossaan kaikki tosiseikat, jotka voivat vaikuttaa asiassa tehtävään lupapäätökseen ja lapsen 
edun arviointiin. Lupaviranomaisella on varmasti paremmat mahdollisuudet arvioida lapsen 
etua siinä tapauksessa, että sillä on tieto lapsen vanhempien oleskelupaikasta kuin, että tätä 
tietoa ei ole. Jos vanhemman olinpaikka on vastaanottokeskuksen tiedossa, voi kysyä, miten 
tiedon välittäminen lupaviranomaiselle voisi olla lapsen edun vastaista. Vastaanottokeskuksen 
asia ei olisi ainakaan pohtia, mitä tällaisen tiedon luovuttaminen mahdollisesti vaikuttaisi 
luparatkaisun sisältöön. 



 

 

 
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan ei saa olla mahdollista, että vastanottokes-kus kieltäytyisi 
luovuttamasta tietoa, joka sen ehdotetun säännöksen perusteella tulisi pyynnöstä luovuttaa lupaviranomaiselle. 
Vastaanottokeskuksella ei ole edellytyksiä arvioida kokonaisvaltaisesti lapsen etua. Sen näkökulma perustuu 
vain lapsen oleske-luaikaan vastaanottokeskuksessa, joka ei voi antaa kokonaiskäsitystä asiasta. 
 
Harkittuaan asiaa uudelleen perustuslakivaliokunnan lausunnon valossa, sisäasiainministeriö katsoo, että 
ehdottamamme lisäys ei ole välttämätön, ja se voitaisiin poistaa. Mikäli kuitenkin halutaan korostaa lapsen 
edun huomioon ottamista erityisesti tässä tilanteessa ja ottaa siitä maininta pykälään, sanamuotoa voitaisiin 
täsmentää esimerkiksi seuraavasti: "Tietoja pyytävän viranomaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen 
etuun." On kuitenkin vaikea konkreettisesti ilmaista, mikä lisäarvo säännöksellä olisi nykytilaan verrattuna. 
Sen vuoksi voisi olla selkeämpää pitäytyä lapsen edun huomioon ottamisessa ulkomaalaislain 6 §:n yleiseen 
säännökseen. Ehdotuksen tarkoituksena ei ole ollut sellainen tilanne, joka ilmenee perustuslakivaliokunnan 
lausunnoista. 
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RE: UNHCR Stockholm Comment» on HE 31/2006 
 
Honourable Commiltee Members, 

The UNHCR Regional Office for fhe Baltic: and Nordic Countries (UNHCR - Stockholm) is pleased to present 
for your consideration Comments nn HE 31/2006 vp laeiksi ulkomaalaislain ia 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 S:n muuttamiseksi. 
which we understand is currently being review by The Administrative Committee. For YOTIJ" Information, 
these Comments have also been shared with THE Ministry of Irrlerior. Should you have any questions, pleaso 
do rial hesihite In T:ONTAI:l us. 

 
 
 
Yours sincerely, 

 
 
 

Mr. Matti Väistö, Chairperson 
Mr. Ossi Lantto, Committee counsel 
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UNHCR Comments on HE 31/2006 vp laeiksi ulkomaalaislain ja 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamiseksi 

 
 
The  UNHCR  Regional  Office  for  the  Baltic  and  Nordic  Countries  (UNHCR)  is  aware  of  certain  proposed  
amendments to the Finnish Aliens Act and Act on Registration of Aliens entitled "HE 31/2006 vp laeiksi 
ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamiseksi" (Proposed Amendments). As an 
initial matter, UNHCR notes with appreciation the consistently close working relationship between Finland 
and UNHCR on matters concerning legislation related to persons of concern to UNHCR. UNHCR has an 
interest in such legislation in line with the supervisory responsibility entrusted to UNHCR by the UN General 
Assembly. In this spirit, UNHCR is pleased to provide the following comments on the Proposed Amendments 
with the aim of assisting Finland in assuring its usual high level of compliance with applicable international 
and European legal standards. 
 
In summary, UNHCR recognizes the laudable aims of the Proposed Amendments: namely, greater 
cooperation among relevant agencies of government and greater efforts concerning coordination of family 
tracing related to unaccompanied/separated asylum-seeker/refugee children. UNHCR observes, however, 
that as currently drafted the Proposed Amendments may not fully account for the primacy of the principle pf 
the "best interests" of the child and may indeed in some cases compromise the stated aim (facilitating 
tracing), at the expense of important privacy, confidentiality and other rights of the child in national, 
European and international law. 
 
UNHCR understands that the Proposed Amendments, inter alia: (1) apply only to 
unaccompanied/separated asylum-seeker/refugee children in group homes; (2) make reference to the "best 
interests" of the child but do not provide a clear mechanism for assessing these interests in each individual 
instance; (3) may compel persons such as 
ouuicu vvui r\ci o ai IU un IVJI u uoicu muiviuuaio, IU Fcvcai iiiiuiniauv/ii yau H I UIC        iit^vM. 

of  their  confidential  communications  with  the  child;  and  (4)  do  not  limit  the  use  of  information  obtained  
solely to the context of family tracing. 
 
In these regards, UNHCR makes the following observations: 
 
The UNHCR Executive Committee, of which Finland is a member, have emphasized "... the fundamental 
importance of the Convention on the Rights of the Child (CRC) to the legal framework for the protection of 
child and adolescent refugees and for promoting their best interests." No. 84 (XLVIII) Conclusion on 
Refugee Children and Adolescents (Executive Committee, 48th Session, 1997). Articles 3 of the CRC makes 
clear that "in all actions" concerning children, the best interests of the child are a "primary" consideration. 
The Proposed Amendments do not appear to leave any scope for an individualized determination about 
whether the actions (in particular tracing, but also in general monitoring and/or disclosure of 
communications) are in the best interests of the child in question. UNHCR here makes reference to its 
recent Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child (Provisional Release, May 
2006). 
 
In addition,  Article 19(5) of  the EU Council  Directive on Minimum Standards for  the Reception of  Asylum 
Seekers (2003) (Reception Directive) makes clear that while tracing is an important goal, it is nevertheless 
still subject to the primacy of the principle 

of the best interests of the child. Care must be taken to ensure that such tracing does not place the child or 
others at risk. Hence, the specific reference to the importance of preservation of the confidentiality of such 
information. In this respect, UNHCR notes that the Proposed Amendments do not appear to limit the use of 
such information solely to the context of tracing. It is unclear how the Proposed Amendments can account 
for and protect these interests if applied without an individualized assessment of the situation of any given 
child or if used in a context other than tracing. 
 
Further, Article 16 of the CRC makes clear that children indeed have a right to privacy and that "no child 
shall  be  subjected  to  arbitrary  or  unlawful  interference  with  his  or  her  privacy,  family,  home  or  
correspondence".  This  Article  echoes  the  right  to  privacy  set  forth  in  Article  17  of  the  International  
Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (1966)  (ICCPR).  ICCPR  General  Comment  No.16  is  instructive  and  
states, inter alia, that: 
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"[e]ven with regard to interferences that conform to the Covenant, relevant legislation must 
specify in detail the precise circumstances in which such interferences may be permitted. A 
decision to make use of such authorized interference must be made only by the authority 
designated under the law, and on a case-by-case basis. Compliance with article 17 requires 
that the integrity and confidentiality of correspondence should be guaranteed de jure and de 
facto. Correspondence should be delivered to the addressee without interception and without 
being opened or otherwise read. Surveillance, whether electronic or otherwise, interceptions 
of telephonic, telegraphic and other forms of communication, wire-tapping and recording of 
conversations should be prohibited". 

 
UNHCR likewise notes that Article 19(6) of the Reception Directive recognizes the critical importance of 
these confidential relationships, making clear that "[tjhose working with unaccompanied minors ... shall be 
bound by the confidentiality principle as defined in the national law, in relation to any information they 
obtain in the course of their work." 
 
As currently drafted, the Proposed Amendments may compromise these rights both in terms of 
personal/family communications, but also in connection with the child's legitimate expectation of privacy 
and confidentiality in communications with present caregivers and trusted persons, including persons such 
as social workers. Given the special vulnerability of unaccompanied/separated asylum-seeker/refugee 
children, UNHCR is mindful of the critical importance of these trusted relationships to the wellbeing of the 
child and observes that the Proposed Amendments may in practice compromise these relationships. 
 
UNHCR also notes that since the Proposed Amendments apply only to unaccompanied/separated asylum-
seeker/refugee children in the group home context, they appear to be drafted and applicable in a way that 
treats other children, even other unaccompanied/separated asylum-seeker/refugee children, in a different 
manner. The basis for such differentiated treatment is unclear. 
 
In the context of implementation of the Proposed Amendments, should they become law, UNHCR is likewise 
mindful of possible unintended and negative consequences. For example, the Proposed Amendments might 
actually discourage the child from taking advantage of the confidential relationships to which s/he is 
entitled, fostering an atmosphere of distrust which certainly cannot be in the best interests of an already 
vulnerable child. The critically important relationship of trust between the child and present caregivers might 
likewise be compromised to the detriment of the child, while likewise placing caregivers in an awkward 
situation they might not face in other professional environments. Out of fear that information gathered 
might be obtained or used for purposes other than family tracing, the child might be dissuaded from 
seeking to locate family members or accessing reception services, thereby defeating the very purpose of the 
Proposed Amendments, further alienating and placing the child at risk. 
 
In conclusion, UNHCR urges a careful review of the Proposed Amendments as currently drafted, especially 
as concerns the issue of individualized assessment of the best interests of the child, the scope of the use of 
information, and the potentially disruptive effect upon important confidential and other trusted relations. 
UNHCR is informed that there are existing provisions of Finnish law that address the issue of disclosure and 
sharing of family information both in the context of tracing and otherwise. UNHCR is also informed that 
others have raised questions with respect to the Proposed Amendments as concerns issues of Finnish 
Constitutional law. To the extent additional provisions are required, UNHCR urges that they: 

(1) make clear the primacy of the best interests principle (setting forth specific 
procedures ensuring that these interests be fully assessed in each individual case); 

(2) limit the use of information obtained solely to family tracing (if indeed it is determined that tracing is in 
the child's best interests and can be done without putting the child or others at risk); 

(3) be narrowly tailored to preserve important confidential and trusted relations -preferably making clear 
that otherwise or previously recognized privileged/confidential communications with medical, legal, social 
professionals and others are expressly exempted and protected; and 

(4) be fully consistent with both the letter and spirit of international, European and 
national law and standards. 
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Asia: HE 31/2006, UNHCR Tukholman kommentit 
 
 
 
 

Arvoisat hallintovaliokunnan jäsenet 
 

YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun UNHCR:n Baltian ja Pohjoismaiden toimistolla (UNHCR 
Tukholma) on ilo esittää tarkasteltaviksenne kommentit hallituksen esitykseen vp laeiksi 
ulkomaalaislain ia ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamiseksi, joka 
tietääksemme parhaillaan on hallintovaliokunnan käsiteltävänä. Tiedoksenne ilmoitamme, että 
samat kommentit on toimitettu myös sisäasiainministerille. Mikäli teillä on kysyttävää, pyydämme 
empimättä ottamaan yhteyttä meihin. 

 
 
 

Parhain terveisin 
 
 

Peter Trotter Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
suojeluvastaava UNHCR Tukholma 

 
 
 
 
 

pj. Matti Väistö 
valiokuntaneuvos Ossi 
Lantto 
 

mailto:trotterp@unhcr.org
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Hallintovalioku
nta 00102 
EDUSKUNTA 

UNHCR:n kommentit hallituksen esitykseen 31/2006 vp laeiksi 
ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 

muuttamiseksi 
 
 
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun UNHCR:n Baltian ja Pohjoismaiden toimisto pijempänä: UNHCR) on 
tietoinen eräistä muutoksista, joita Suomen ulkomaalaislakiin ja ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin on 
esitetty hallituksen esityksellä 31/2006 vp laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 
§:n muuttamiseksi (jäljempänä: ehdotettu lainmuutos). UNHCR toteaa aluksi arvostavansa sitä tiivistä 
yhteistyötä, jota Suomi ja UNHCR ovat johdonmukaisesti tehneet pakolaisjärjestön toiminnan kohderyhmää 
koskevissa lainsäädäntöasioissa. Mainittu lainsäädäntö kuuluu UNHCR:n toimialaan YK:n yleiskokouksen 
järjestölle antaman valvontavelvoitteen perusteella. Tässä hengessä UNHCR:llä on ilo esittää ehdotettuun 
lainmuutokseen seuraavat kommentit, joiden tavoitteena on auttaa Suomea edelleenkin poikkeuksellisen 
tarkasti noudattamaan kansainvälisen ja eurooppalaisen lainsäädännön määräyksiä. 
 
UNHCR pitää kaikkiaan kiitettävinä ehdotetun lainmuutoksen tavoitteita, joita ovat asianomaisten 
viranomaisten keskinäisen yhteistyön lisääminen ja vailla huoltajaa tai perheestään erossa olevien 
alaikäisten turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten perheenjäsenten jäljittämisen tehostaminen. UNHCR 
kuitenkin toteaa, että nykymuodossaan ehdotettu lainmuutos ei välttämättä täysin ota huomioon 
periaatetta, että lapsen edun on oltava etusijalla, ja saattaa eräissä tapauksissa jopa vaarantaa tavoitteen 
(perheenjäsenten jäljittämisen helpottaminen) kansallisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä laissa 
lapselle annettujen yksityisyyden suojaa, salassapitovelvollisuutta ja muita seikkoja koskevien keskeisten 
oikeuksien kustannuksella. 
 
UNHCR on muun muassa ymmärtänyt, että ehdotettu lainmuutos (1) koskee vain ryhmäkoteihin 
majoitettuja vailla huoltajaa tai perheestään erossa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, että 
(2) ehdotuksessa viitataan lapsen etuun, mutta ei tarjota selvää mekanismia tämän edun arvioimiseksi 
yksittäistapauksissa, että (3) ehdotettu lainmuutos voi velvoittaa sosiaalityöntekijöitä ja muita heihin 
rinnastettavia luottohenkilöitä paljastamaan tietoja, jotka he ovat saaneet tietoonsa lapsen kanssa 
käymissään luottamuksellisissa keskusteluissa, ja että (4) saatujen tietojen käyttöä ei ehdotetussa 
lainmuutoksessa rajata yksinomaan perheenjäsenten jäljittämiseen käytettäviksi. 
 
Tältä osin UNHCR huomauttaa seuraavaa: 
 
UNHCR:n toimeenpaneva komitea, jonka jäsen Suomi on, on tähdentänyt, että lapsen oikeuksia koskeva 
YK:n yleissopimus on lapsipakolaisten ja murrosikäisten pakolaisten suojelua ja heidän etunsa turvaamista 
koskevan lainsäädäntökehyksen kannalta keskeisen tärkeä (toimeenpanevan komitean 48. istunto, 1997, 
lapsipakolaisia ja murrosikäisiä pakolaisia koskeva päätelmä, nro 84 (XLVIII). Lapsen oikeuksien sopimuksen 
3 artiklassa todetaan selvästi, että kaikissa toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu. Ehdotettu lainmuutos ei tuntuisi antavan mahdollisuutta yksilökohtaisesti määritellä, 
ovatko toimet (erityisesti jäljittäminen, mutta yleisemmin myös seuranta ja/tai saatujen tietojen 
paljastaminen) asianomaisen lapsen edun mukaisia. UNHCR viittaa tältä osin toukokuussa 2006 alustavasti 
julkistamiinsa 

linjauksiin Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child, jotka koskevat 
lapsen edun muodollista määrittelemistä. 
 
Lisäksi EU:n neuvoston vuonna 2003 antamassa direktiivissä, jossa määritellään turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton vähimmäisvaatimukset Gäljempänä: vastaanottodirektiivi), säädetään 19 artiklan 5 kohdassa, 
että vaikka perheenjäsenten jäljittäminen on tärkeä tavoite, siihenkin sovelletaan periaatetta, että lapsen 
edun on oltava etusijalla, ja että on huolehdittava siitä, että jäljittäminen ei saata vaaraan lasta tai muita 
henkilöitä. Kyseisten tietojen luottamuksellisina säilymiseen siis viitataan erityisesti. Tässä suhteessa UNHCR 
huomauttaa, että ehdotettu lainmuutos ei tuntuisi rajaavan edellä tarkoitettujen tietojen käyttämistä 
yksinomaan perheenjäsenten jäljittämiseen. On epäselvää, miten lapsen etu voidaan ottaa huomioon ja sitä 
suojata, jos ehdotettua lainmuutosta sovellettaisiin ilman asianomaisen lapsen yksilöllisen tilanteen 
arviointia tai muussa yhteydessä kuin perheenjäsenten jäljittämisessä. 



 

 

 
Lapsen oikeuksien sopimuksen 16 artiklassa lisäksi säädetään, että lapsen yksityisyyteen, perheeseen, 
kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti. Artiklassa toistetaan vuonna 1966 
tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 17 artiklalla 
säädetty oikeus yksityisyyden suojaan. Mainitun yleissopimuksen suositusluontoisessa kommentissa 16 
todetaan muun muassa, että 

 
niittäkin osin kuin puuttuminen on yleissopimuksen mukaista, asiaa koskevassa 
lainsäädännössä on yksilöitävä ne tarkat olosuhteet, joiden vallitessa puuttuminen on 
sallittavissa. Päätöksen edellä tarkoitetusta luvallisesta lapsen asioihin puuttumisesta voi tehdä 
vain laissa osoitettu viranomainen ja hänkin vain tapauskohtaisesti. 17 artiklan mukaisuus 
edellyttää, että viestienvaihdon koskemattomuus ja kirjesalaisuus on taattu sekä de jure että 
de facto. Viesti on toimitettava vastaanottajalle sitä pysäyttämättä ja ilman, että sitä avataan 
tai muulla tavoin luetaan. Sähköinen ja muu valvonta, puhelinkeskustelujen, sähkeiden ja 
muun muotoisten viestien pysäyttäminen, salakuuntelu ja keskustelujen tallentaminen on 
säädettävä kielletyksi. 

UNHCR lisäksi huomauttaa, että vastaanottodirektiivin 19 artiklan 6 kohdassa edellä mainitut 
luottamussuhteet todetaan ratkaisevan tärkeiksi säätämällä, että alaikäisten parissa työskenteleviä 
henkilöitä koskee heidän työssään saamiensa tietojen osalta kansallisen lainsäädännön mukainen 
salassapitovelvollisuus. 
 
Nykymuodossaan ehdotettu lainmuutos on omiaan vaarantamaan nämä oikeudet henkilökohtaisten tai 
perheenjäsenten välisten viestien osalta ja myös niiltä osin kuin lapsella on oikeus odottaa yksityisyyden 
suojaa ja salassapitoa sen viestinnän osalta, jota hän käy huollostaan nyt vastaavien henkilöiden ja 
luottohenkilöiden, kuten sosiaalityöntekijöiden kanssa. Vailla huoltajaa tai perheestään erossa olevien 
alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten erityistä haavoittuvuutta ajatellen UNHCR tähdentää edellä 
tarkoitettujen luottamussuhteiden ratkaisevaa merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja toteaa, että ehdotettu 
lainmuutos saattaa käytännössä vahingoittaa kyseisiä suhteita. 
 
UNHCR myös huomauttaa, että koska ehdotettu lainmuutos koskisi vain ryhmäkoteihin majoitettuja vailla 
huoltajaa tai perheestään erossa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, muutosehdotus 
vaikuttaisi olevan kirjoitettu tavalla, joka asettaa muut lapset, myös muut vailla huoltajaa tai perheestään 
erossa olevat alaikäiset turvapaikanhakijat tai pakolaiset, eriarvoiseen asemaan, mihin myös lainmuutoksen 
soveltaminen johtaisi. On epäselvää, mihin tällainen eriytetty kohtelu perustuisi. 
 
Toteutuessaan nyt ehdotetun lainmuutoksen toimeenpano saattaisi UNHCR:n mielestä synnyttää tahattomia 
ja kielteisiä vaikutuksia. Ehdotettu lainmuutos esimerkiksi saattaisi heikentää lapsen halua hyödyntää niitä 
luottamussuhteita, joihin hänellä on oikeus, ja luoda epäluottamuksen ilmapiiriä, mikä ei varmastikaan 
vastaisi jo ennestään haavoittuvan lapsen etua. Ratkaisevan tärkeä luottamussuhde, joka vallitsee lapsen ja 
hänen huollostaan nyt vastaavien henkilöiden välillä, voisi sekin vahingoittua, mistä joutuisi kärsimään lapsi, 
ja huollosta vastaavat henkilöt joutuisivat lainmuutoksen myötä hankalaan asemaan, joka ei välttämättä 
koskisi muita henkilöitä heidän työssään. Pelko siitä, että tietoja voitaisiin hankkia tai käyttää muihin 
tarkoituksiin kuin perheenjäsenten jäljittämiseen, saattaisi saada lapsen luopumaan perheenjäsentensä 
etsimisestä tai vastaanottopalvelujen käyttämisestä, mikä tekisi tyhjäksi ehdotetun lainmuutoksen keskeisen 
tavoitteen ja entisestään vieraannuttaisi ja vaarantaisi lasta. 
 
Edellä sanotun perusteella UNHCR kehottaa huolellisesti tarkistamaan ehdotetun lainmuutoksen nykyistä 
sananmuotoa, erityisesti niiltä osin kuin on kyse lapsen edun yksilökohtaisesta arvioinnista, tietojen 
käyttöalasta ja ehdotetun lainmuutoksen mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta tärkeisiin 
luottamussuhteisiin. UNHCRrn tiedossa on, että Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä on säännöksiä, 
joilla säännellään perhettä koskevien tietojen paljastamista ja jakamista silloin, kun on kyse 
perheenjäsenten jäljittämisessä ja muissa yhteyksissä. UNHCR:ssä tiedetään lisäksi, että muilta tahoilta on 
esitetty kysymyksiä, jotka koskevat ehdotetun lainmuutoksen perustuslainmukaisuutta. Siltä osin kuin 
enempiä säännöksiä tarvitaan, UNHCR kehottaa, että 

(1) niihin kirjattaisiin selvästi periaate, että lapsen edun on oltava keskeisellä sijalla (säätämällä erityisistä 
menettelyistä lapsen edun kaikinpuoliseksi arvioimiseksi jokaisessa erillisessä tapauksessa) 
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(2) saatujen tietojen käyttö rajattaisiin yksinomaan perheenjäsenten jäljittämiseen (tarvittaessa toteamalla, 
että jäljittäminen on lapsen edun mukaista ja tehtävissä lasta tai muita henkilöitä vaaraan saattamatta) 

(3) säännökset kirjoitettaisiin suppeiksi siten, että tärkeitä luottamussuhteita suojataan, jos mahdollista 
säätämällä, että muuten tai aikaisemmin tunnustettu tärkeämmäksi katsottu tai luottamuksellinen 
viestienvaihto terveydenhoidon, lainkäytön tai sosiaalialan henkilöstön ja muiden kanssa on nimenomaisesti 
suljettu lain ulkopuolelle ja suojattu 

(4) lisäsäännöksistä tehtäisiin niin kirjaimeltaan kuin hengeltään täysin kansainvälisen, eurooppalaisen ja 
kansallisen lain ja vaatimusten mukaisia. 
 
YK: n pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR) 
Baltian ja Pohjoismaiden toimisto 25.10.2006 
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Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan 

valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi ulkomaalaislain ja 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 31/2006 vp). 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvova- J 
liokunta ovat antaneet asiasta lausunnot (PeVL 23/2006 vp, TyVL 11/2006 vp), jotka on ' /  < 

otettu tämän mietinnön liitteiksi. / 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, ylitarkastaja Jutta Gras ja ylitarkastaja Reijo 

Lahtinen, sisäasiainministeriö 

- erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö 

- vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen 

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto 

- ylitarkastaja Hanna Helinko, Ulkomaalaisvirasto 

HE 31/2006 vp Versio 0.1 

 

—ulkomaalaispoliisin johtaja, ylikomisario Hannu Pietilä, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

—johtaja Jorma Kuuluvainen, Perniön vastaanottokeskus 

—suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto ry 

—vanhempi lakimies Kirsi Hytinantti, Pakolaisneuvonta ry 

—professori Olli Mäenpää 

—professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— UNHCR:n Baltian maiden ja Pohjoismaiden alueellinen toimisto 

— oikeusministeriö 
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— liikenne- ja viestintäministeriö 

— sosiaali- ja terveysministeriö 

— lapsiasiavaltuutettu 

— Viestintävirasto 

— Suomen Punainen Risti. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännös Ul-

komaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen oikeudesta saada pyynnöstään ilman huoltajaa 

olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen perheenjäseniään koskevia tietoja 

vastaanottokeskukselta sekä säännös ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan 

vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittämisestä. 

Tiedonsaantioikeutta koskevalla säännöksellä pyritään kehittämään viranomaisten välistä 

yhteistyötä. Säännöksen avulla edistettäisiin lapsen edun toteutumista ja parannettaisiin hänen 

asemaansa mahdollistamalla lapsen tilanteen nykyistä kokonaisvaltaisempi viranomaiskäsittely ja 

päätöksenteon perustaminen kaikkiin tiedossa oleviin tosiseikkoihin. 

Jäljittämistä koskevalla säännöksellä pantaisiin täytäntöön pakolaisen määritel-

mädirektiivin ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevan direktiivin säännökset, joissa 

jäsenvaltioiden edellytetään pyrkivän suojellakseen ilman huoltajaa olevan alaikäisen etua 

jäljittämään hänen perheenjäsenensä mahdollisimman nopeasti. Ilman huoltajaa olevan alaikäisen 

turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön 

jäljittämisestä olisi vastuussa Ulkomaalaisvirasto. 

Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös rekisterinpitäjän 

oikeudesta saada tietoja vastaanottokeskukselta. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
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1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 

Tiedonsaantioikeus (105 a §) 

Hyvän hallinnon takeista säädetään hallintolaissa (434/2003). Laki sisältää yleiset hallinnollista 

menettelyä ja hallintotoimintaa koskevat säännökset. Hyvään hallintoon kuuluu, että 

hallintoasiankäsittelyssä hankitaan asian ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset. Viranomaisella 

on keskeinen vastuu näiden selvitysten hankkimisesta. Hallintopäätöksen tuleekin perustua 

riittävään ja oikeaan asiatietoon. 

Ulkomaalaislaissa (301/2004) on myös omia hallintomenettelyä ulkomaalaisasioissa 

koskevia säännöksiä. Ulkomaalaislain 7 §:n 2 momentin nojalla viranomaisen on huolehdittava 

asian selvittämisestä. Toisaalta asianosaisen velvollisuutena on esittää selvitys^ vaatimuksensa 

perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava oman asiansa selvittämiseen. 

Hallituksen esityksellä pyritään varmistamaan, että ulkomaalaisen asiaa käsittelevällä 

Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella on käytettävissään sellaiset 

vastaanottokeskuksen tiedossa olevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä selvitettäessä ilman 

huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon 

tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 

Ulkomaalaislain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa on voimassa olevan lain 6 §:n 1 

momentin mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja 

terveyteensä liittyviin seikkoihin. Hallintovaliokunta on käsitellessään nykyistä ulkomaalaislakia 

koskenutta hallituksen esitystä (HE 28/2003 vp) pitänyt niin sanottuun läpäisyperiaatteeseen 

perustuvaa lapsen etua koskevaa sääntelyä erittäin tärkeänä (HaVM 4/2004 vp). Lapsen edun 

periaate on nimenomaisesti kirjattu sekä lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen että 

keskeisiin lapsia koskeviin lakeihin. Lasta koskevissa ratkaisuissa on keskeistä, että päättfcf 

sentekija selvittää, mikä ratkaisu on juuri kyseessä olevan lapsen edun mukainen. Lapsen etu on 

aina yksilöllinen ja sidottu lapsen kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Hallintovaliokunta viittaa 

lapsen etuun liittyen muutoinkin mainittuun mietintöönsä HaVM 4/2004 vp. 

Valiokunta korostaa, että lakiehdotuksen tavoitteena on edistää viranomaisten keskinäistä 

tietojenvaihtoa ja luoda siten Ulkomaalaisvirastolle päätöksentekijänä mahdollisimman hyvät 
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lähtökohdat perustaa yksittäistä lasta koskeva päätös kaikkiin tiedossa oleviin tosiseikkoihin. 

Esitys edistää lapsen etua mahdollistamalla lapsen tilanteen nykyistä kokonaisvaltaisemman 

viranomaiskäsittelyn. Lapsen edun mukaista on, että hänen asiansa selvitetään mahdollisimman 

perusteellisesti. Työelämä-ja tasa-arvovalio-kunta toteaa lausunnossaan, että oikeat tiedot luovat 

luotettavan pohjan lapsen edun mukaiselle ratkaisulle (TyVL 11/2006 vp). Hallintovaliokunta 

toteaa lisäksi, että ulkomaalaisasiaa käsittelevän viranomaisen oikeutta saada 

vastaanottokeskukselta ehdotetun ulkomaalaislain 105 a §:n kaltaisia tietoja lapsesta ja hänen 

perheenjäsenistään voidaan pitää perusteltuina myös lapsen asian joutuisaan käsittelyyn ja 

perheen yhdistämiseen liittyvien näkökohtien vuoksi. Valiokunta pitää tietojensaantioikeuden 

sääntelemistä lailla tärkeänä myös vastaanottokeskuksen henkilökunnan oikeuksien ja 

velvollisuuksien kannalta. 

Tähdentääkseen ulkomaalaislain 6 §:n 1 momenttiin sisältyvää sääntelyä lapsen edun 

huomioon ottamisesta valiokunta ehdottaa tiedonsaantioikeutta koskevan 105 a §:n 

1 momentin loppuun lisättäväksi seuraavan uuden virkkeen: 

"TietojapyyfävSfiviran-omaisafan erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun". 

Hallintovaliokunta katsoo perustuslakivaliokunnan tavoin, että ehdotetun ulkomaalaislain 

105 a §:n 1 momentissa käytetty ilmaisu "muut näihin verrattavat alaikäisen ja hänen 

perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevat tiedot" on laaja ja epämääräinen. 

Sääntelyn täsmällisyyttä toisaalta näiltäkin osin lisää, että tiedonsaantioikeus on säännöksessä 

sidottu alaikäisen henkilöllisyyden, matkareitin, maahantulon ja oleskeluluvan 

myöntämisedellytysten selvittämiseksi välttämättömiin tietoihin. Esityksen perustelujen mukaan 

tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat esimerkiksi tiedot mahdollisesta kotiväkivallasta, 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pakkotyöstä. Tällaisia tietoja on hyvin vaikea pitää säännöksen 

sananmuodon mukaisesti syntymäaika- tai olinpaikkatietoihin verrattavissa olevina tietoina. 

Toisaalta taas tiedot alaikäisen terveydentilasta eivät perustelujen mukaan kuulu ehdotetun 

tiedonsaantioikeuden piiriin. Tällainen rajaus ei kuitenkaan käy ilmi itse säännöksestä. 

Hallintovaliokunta ehdottaakin mainitun sääntelyehdotuksen poistamista ensimmäisestä 

lakiehdotuksesta. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten hallintovaliokunta toteaa, että ehdotettu 

ulkomaalaislain 105 a § ei yleispiireisyydessään perusta Ulkomaalaisvirastolle, poliisille tai 
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rajavartiolaitokselle oikeutta saada eikä vastaanottokeskukselle oikeutta antaa tietoja lapsen 

lähettämien tai vastaanottamien perustuslain 10 §:n 2 momentissa suojattujen luottamuksellisten 

viestien sisällöstä. Lakiehdotus ei myöskään ulotu perustuslain 10 §:n 2 momentin suojaamiin 

tunnistetietoihin. Näin ollen ulkomaalaisvirastolla, poliisilla tai rajavartiolaitoksella ei ole oikeutta 

saada vastaanottokeskukselta myöskään tietoja lapsen mahdollisesti lähettämien tai 

vastaanottamien luottamuksellisten viestien tunnistamistiedoista. 

Julkiselle vallalle perustuslain 22 §:ssä säädetyn perusoikeuksien yleisen turvaa-

misvelvoitteen takia on tärkeää järjestää olosuhteet ryhmäkodissa sellaisiksi, että lapsella on 

käytännössä mahdollisuus nauttia luottamuksellisen viestinnän salaisuuden louk-

kaamattomuudesta. Lapselle on lakiehdotuksen nojalla kerrottava, että 105 a §:n 1 momentissa 

tarkoitettuja tietoja voidaan antaa hänen suostumuksestaan riippumatta ulkomaalaisasioita 

käsitteleville viranomaisille. Asiasta on esityksen perustelujen mukaan luontevaa kertoa lapselle 

vastaanottokeskukseen saapumisen jälkeen järjestettävässä alkuhaastattelussa. Hallintovaliokunta 

tähdentää, että asiasta on syytä tiedottaa vastaanottokeskuksessa muillakin tavoin. 

Vastaanottokeskuksen varsinaisena tehtävänä on turvapaikanhakijan ja tilapäistä suojelua 

saavan vastaanoton järjestäminen. Tämän vuoksi hallintovaliokunta katsoo, että 

vastaanottokeskuksen velvollisuutena on antaa' pyytävälle viranomaiselle tietoja vain keskuksen 

tiedossa olevista seikoista. Keskuksen velvollisuutena sen sijaan ei ole ryhtyä aktiiviseen 

selvitystyöhön tietojen hankkimiseksLJTässä yhteydessä valiokunta toteaa lisäksi, että tietojen 

pyytämisen ja tietojen luovuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti. Kirjallisessa pyynnössä on myös 

esitettävä lakiin perustuva pyynnön peruste. 

Hallintovaliokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta ulkomaalaislain 

105 a §:n 2 momentissa säädettäväksi myös siitä, että tietoja on mahdollista 
 
 
 
 

CTN bfidfoufo A^^mA/jpi ItxfiA^ %MA , saada ehdotetussa 105 b §:ssä tarkoitetun 
tehtävän suorittamiseksi eli lapsen vanhempien tai hänen huollostaan vastaavien 
jäljittämiseksi. 

 

Lapsen vanhempien jäljittäminen (105 h §) 



 

Ha VM /2006 vp — HE 31/2006 vp 

 

2 

Lakiehdotuksen säännöksillä ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman 

tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittämisestä on tarkoitus panna 

täytäntöön pakolaisen määritelmädirektiivin (2004/83/EY) ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa 

koskevan direktiivin (2003/9/EY) säännökset. Jäljittämisestä on vastuussa esityksen mukaan 

Ulkomaalaisvirasto. 

Hallintovaliokunta katsoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tavoin, että lapsen 

vanhempien tai hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneiden henkilöiden jäljittäminen on 

tärkeää ja palvelee yleensä lapsen etua. Jäljittämisen avulla pyritään auttamaan Suomeen ilman 

huoltajaa tullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa luomaan uudelleen yhteys vanhempaansa tai 

muuhun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneeseen henkilöön sekä edesauttamaan 

turvapaikkapäätöksenteon perustumista tosiasioihin. Jäljittämisellä tavoitellaan 

Ulkomaalaisviraston päätöksenteon kannalta tärkeätä tietoa, joka saattaa mahdollistaa perheen 

yhdistämisen myöhemmässä vaiheessa Suomessa, lapsen kotimaassa tai jossakin kolmannessa 

maassa, jossa vanhemmat oleskelevat. Perheen yhdistämisessä noudatetaan ulkomaalaislain 

säännöksiä ja päätöksenteossa on luonnollisesti voimassa olevan lain nojalla otettava huomioon 

lapsen etu. Perheen yhdistäminen on kuitenkin mahdollista vasta, kun perheestä on käytettävissä 

asianmukaiset tiedot. On selvää, ettei perheenyhdistäminen kaikissa tapauksissa tule 

kysymykseen. Alaikäinen ]/ voi olla esimerkiksi vanhempien myötävaikuttaneen ihmiskaupan 

uhri. 

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 22 artiklan mukaan sopimusvaltioiden 

edellytetään, siten kuin ne katsovat tarpeelliseksi, YK:n ja muiden järjestöjen kanssa suojelevan ja 

auttavan turvapaikanhakija- ja pakolaislasta sekä jäljittävän hänen vanhempansa ja muut 

perheenjäsenensä, jotta saataisiin lapsen ja hänen perheensä jälleenyhdistämisen kannalta tärkeitä 

tietoja. Euroopan unionissa hyväksyttyjen vastaanottodi-rektiivin 19 artiklan 3 kohdassa ja 

määritelmädirektiivm 30 artiklan 5 kohdassa kohdistetaan jäsenvaltiolle velvollisuus pyrkiä 

jäljittämään alaikäisen perheenjäsenet. 

Jäljittämistä koskevan lakiehdotuksen 105 b §:n 2 momentissa otetaan huomioon 

määritelmädirektiivm 30 artiklan 5 kohdan ja vastaanottodirektiivin 19 artiklan 3 kohdan toinen 

lause, jotka edellyttävät, että jäljittämisessä tarpeellinen tietojen keruu, käsittely ja välittäminen 
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tapahtuvat luottamuksellisesti, jos alaikäisen tai hänen lähiomaisensa henki tai koskemattomuus 

saattaa olla uhattuna, varsinkin jos omaiset ovat jääneet alkuperämaahan. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä toimenpiteiden suorittamiseen siten, etteivät maan viranomaiset saa asiasta tietoa, 

eikä alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä turvallisuutta vaaranneta. Suomen viranomaisilla on 

jäljittämisestä vain 
. . . 

vähän kokemusta. Tämän vuoksi (kyettävä kehittämään asianmukaiset toimintatavat, joissa 

otetaan huomioon myös edellä mainitut seikat. 

Lakiehdotuksen 105 b §:n 2 momenttiin sisältyy viittaus julkisuuslain (621/1999) vaitioloa 

koskevaan 23 §:ään ja turvapaikanhakijoita koskevaan 24 §:n 1 momentin 24 kohtaan. Valiokunta 

ehdottaa sääntelyn ulottamista selvyyden vuoksi koko julkisuuslakiin. 

Ulkomaalaislain 6 §:n 3 momentin mukaan alaikäistä lasta koskevat asiat on käsiteltävä 

kiireellisesti. Tämän vuoksi jäljittäminen ei voi kestää kohtuuttoman kauan. Hallituksen esityksen 

perustelujen mukaan ulkomaalaisviraston katsotaan täyttäneen jäljit-tämisvelvollisuutensa, jos 

tehtyyn tiedusteluun ei kohtuullisessa ajassa ole saatu vastausta tai jos vastauksen sisältö osoittaa, 

ettei vanhempaa tai muuta alaikäisen tosiasiallisesta huollosta vastannutta henkilöä kyetä 

kohtuullisessa ajassa jäljittämään. 
 

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Valiokunta ehdottaa ensimmäisen lakiehdotuksen 105 a §:n kohdalla lausuttuun viitaten toisen 

lakiehdotuksen 8 §:n 4 kohdasta poistettavaksi ilmaisun "sekä muita näihin verrattavissa olevia 

alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja". 
 
 
Säätämisjärjestys 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että l . ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 
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1 .  

Laki 
ulkomaalaislain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun ulkomaalaislakiin (301/2004) uusi 105 a ja 

105 b § seuraavasti: 

Turvapaikkamenettelyt 

105 a § 

Tiedonsaantioikeus 

Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella on oikeus salassapitosäännösten 

estämättä saada pyynnöstään vastaanottokeskukselta ilman huoltajaa olevan alaikäisen 

mrvapaikanhakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa (poist.) koskevia tietoja, 

jotka ovat välttämättömiä mamittujen viranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, 

matkareittiä tai maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen 

• f 
edellytyksiä/taikka Ulkomaalaisviraston pyrkiessä 105 h §:n mukaisesti jäljittämään ilman 

huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhempia tai muuta hänen tosi- 
oĵ ^&̂ ^     fr" y is 

asiallisesta huollostaan vastannutta henkilöä. Tietoja pyyfsfö&tnranomaisen on erityi- 

sesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 
 
 

105 b § 

Ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosi-

asiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittäminen 
 

(1 mom. kuten HE) 

Vanhempaa tai muuta alaikäisen tosiasiallisesta huollosta vastannutta henkilöä koskevia 

tietoja on kerättävä, käsiteltävä ja välitettävä salassa pidettävinä siten kuin viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) (poist.) säädetään. 



10 
 

Ha VM /2006 vp — HE 31/2006 vp 

 

 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

2. 
Laki 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997) 8 

§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 305/2004, siitä viimeksi mainitulla lailla 

kumotun 4 kohdan tilalle uusi 4 kohta seuraavasti: 
Ulkopuoliset tietolähteet 

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapito-säännösten estämättä saada ulkomaalaisrekisteriä 

varten sille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seuraavasti: 
 

4) vastaanottokeskukselta ulkomaalaislain 105 a §:n mukaisesti tietoja, jotka koskevat 

ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden 

olinpaikkaa (poist.); 
 
 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 


