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1. Nimenhuuto 
 

2.        Päätösva Ita is u us 
 

3.        HE 88/1999 vp laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta I käsittely 

Kuultavina: 
— ylitarkastaja Jaana Törrönen, sisäasiainministeriö —     
ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä 
— professori Mikael Hiden 
— professori Ilkka Saraviita 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
 

4.        Muut asiat 
— Perustuslakiseminaari Säätytalossa perjantaina 15.10. ¡999 
klo 12.00—16.00. 
— Vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Unioninkatu 16) 
keskiviikkona 1.12.1999 klo 10.00 

 

5.        Seuraava kokous 

Seuraava kokous on perjantaina 15.10.1999 klo 9.30. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 14.10.1999 KELLO 10. HE 
88/99 vp laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 

 
 
 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin muutoksia Jotka tekisivät mahdolliseksi DNA-testien 

käyttämisen oleskelulupa-asioissa tietyissä tilanteissa silloin, kun oleskelulupaa haetaan perhesiteen 

perusteella. Tarkastelen ehdotusta ensi sijassa perusoikeuksien suojan kannalta. 
 

DNA-testissä tarvittavien näytteiden ottaminen ihmisestä merkitsee puuttumista HM 6 §:ssä 

jokaiselle taattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Sen voidaan katsoa merkitsevän myös 

puuttumista HM 8 §:ssa turvattuun yksityisyyden suojaan. Näytteistä saadun tiedon käyttäminen ja 

säilyttäminen voi merkitä puuttumista yksityiselämän suojaan ja HM 8 §:n säännöksessä 

lähtökohtana taattuun henkilötietojen suojaan. DNA-testejä koskevaa säätelyä on siten 

tarkasteltava ainakin näiden perusoikeuksien kannalta. 
 

Edellä mainitut perusoikeudet on taattu jokaiselle, siis kaikille ihmisille esim. kansalaisuudesta 

riippumatta. Ko. perusoikeuksien ulottuvuus voidaan ilmaista myös niin, että ne koskevat kaikkia 

Suomen oikeusjärjestyksen soveltamisen piirissä olevia. Selvää on, että ko. perusoikeuksien suoja koskee 

kaikkia niitä ehdotettujen säännösten soveltamisen kohteiksi joutuvia, jotka ovat Suomessa. En pysty 

hahmottamaan kaikkia niitä tilanteita, joissa ehdotettuja säännöksiä tultaisiin soveltamaan maan 

ulkopuolella. Saattaa olla, että ehdotetuilla säännöksillä tulee olemaan Suomen ulkopuolella merkitystä 

joissain sellaisissa tilanteissa, joissa Suomen perusoikeussäännösten soveltuminen ei ole ongelmatonta. 

Kun ehdotetuissa säännöksissä kuitenkin edellytetään, että näytteen ottaminen ulkomailla tapahtuu 

Suomen edustustossa tai edustuston järjestämissä tiloissa ja näytteen ottamisen valvoo edustuston tai 

ulkomaalaisviraston virkamies tai poliisi, on ko. näytteenottotilanteista ilmeisesti ainakin valtaosa 

sellaisia, joissa on kysymys Suomen perusoikeussäännösten sitomasta suomalaisesta viranomaistoiminnasta. 
 

Lakiehdotuksen perusteluissa pannaan painoa sille, että ko. toimenpiteet perustuvat ko. henkilöiden 

suostumukseen ja ovat mahdollisia vain tällä edellytyksellä. Suostumus perusteena perusoikeuden 

loukkaamiselle tai kaventamiselle ei sinänsä välttämättä ole vierasta perusoikeusjärjestelmälle. Jonkinlaisena 



 

esimerkkinä voidaan viitata vaikka siihen, että omistaja voi suostua jonkin omaisuusetunsa kaventumiseen tai 

lakkaamiseen. Ajatukseen, että subjektin suostumusta voitaisiin yleisesti käyttää oikeutusperusteena sille, että 

lainsäätäjä voi tavallisella lailla kaventaa tai loukata perusoikeuden suojaa (tavalla, jota ilman suostumusta ei 

pidettäisi mahdollisena), on kuitenkin suhtauduttu ja syytäkin suhtautua hyvin varauksellisesti. 

Varauksellisuuden perusteisiin ei tässä voida paneutua. Voidaan kuitenkin viitata siihen, että perusoikeuksien 

suojan tulisi olla kaikille yhtenäinen ja yleensä riippumaton siitä, minkälaisiin kavennuksiin jotkut ihmiset ehkä 

ovat omassa elämäntilanteessaan valmiit mukautumaan. Perusoikeusjärjestelmän ja perusoikeussuojan 

reaalisuuden kannalta voisi suostumuksen hyväksyminen kavennusperusteeksi osoittautua pitkän päälle liiankin 

"käyttökelpoiseksi" keinoksi laajentaa lainsäätäjän toimivaltaa. 
 

Perusoikeusjärjestelmässä ei nähdäkseni voida hyväksyä ajatusta, että joku voisi pätevästi suostua koko 

perusoikeuksien subjektin aseman menettämiseen (luopua subjektin asemasta) taikka luopua kokonaan ja 

pysyvästi jonkin perusoikeuden suojasta kokonaisuudessaan tai edes osasta jonkin perusoikeuden ydinalueeksi 

katsottua suojaa. Suostumuksen hyväksyminen perusoikeuden kavennusperusteeksi - siis oikeutukseksi 

kavennuksille, joita muuten ei pidettäisi tavallisessa laissa mahdollisina - voi nähdäkseni tulla yleensä 

kysymykseen vain yksittäisen perusoikeuden yksittäisissä ja merkitykseltään rajoitetuissa kavennuksissa. 

Tällöinkin on mielestäni edellytettävä, että suostumus on aito ja että suostumukseen nojaava järjestely on ko. 

asiakokonaisuudessa perusteltuja vaikeasti korvattavissa muilla järjestelyillä. 
 

Suostumuksen aitouteen voidaan liittää ainakin kahdenlaisia näkökohtia. Yhtäältä on kysymys siitä että ko. 

henkilö on antanut suostumuksen itse, toimenpiteen merkityksestä tietoisena ja yleensäkin riittävästi 

informoituna. Toisaalta on kysymys suostumukseen liittyvän valinnan vapaudesta. Jos valintatilanteessa ei ole 

reaalisesti ottaen muuta vaihtoehtoa tai jos vaihtoehtona on esim. jonkin lakiin perustuvan edun tai jopa 

perusoikeuden suojaa nauttivan edun menettäminen, ei suostumiselle juuri voida antaa merkitystä perusteena 

edes vähäisille perusoikeuden kavennuksille. Tässä suhteessa kriittisinä esimerkkeinä käytännöstä voidaan 

viitata siihen, että henkilö velvoitettaisiin menemään työhön maan rajojen ulkopuolelle uhalla että hän muuten 

menettää työttömyyskorvauksensa tai että yhdistyksen valtionavulle asetetaan ehto, jonka mukaan ministeriön 

edustajilla on oikeus osallistua yhdistyksen hallituksen kokouksiin.   Jos kohtuullisesti hyväksyttäviä 

vaihtoehtoja ei ole, ei suostumukselle muodollisesti rakentuva järjestely välttämättä juuri poikkea asiallisesti 

siitä, että laissa suoraan säädetään velvoite. 
 

Jos edellä esitetyn taustaa vasten tarkastellaan käsillä olevaa lakiehdotusta, voidaan nähdäkseni katsoa, että 

ehdotus yleisiltä periaatteiltaan ja tavoitteiltaan vastaa perusoikeusäännöksistä johtuvia vaatimuksia.    DNA- 



 

näytteiden ottamisjärjestelylle on muuten selvittämättä jäävissä sukulaisuustilanteissa selvä perustelu. 

Näytteiden otolle ei ko. tilanteissa juuri ole toimivaa vaihtoehtoa. Suostumatta jättämistä ei voida leimata ilman 

muuta ei-reaaliseksi vaihtoehdoksi. Suostumisen kohdetta -  yhteen näytteen ottamiseen ja näytteeseen perustu-

vaan tutkimiseen rajatussa tarkoituksessa alistumista - ei ole tarpeen pitää voimakkaana puuttumisena 

perusoikeussuojaan. Eräät yksityiskohdat saattavat kuitenkin ansaita huomiota myös perustuslakivaliokunnassa. 
 

Ehdotetun 18 e §:n 1 momentin säännöksen tarkoituksena on perustelujen mukaan rajata DNA-tutkimuksen 

käyttö vain tilanteisiin, joissa perhesiteen mahdollisuus ei ole jo tullut poissuljetuksi, mutta jossa saatu selvitys 

ei toisaalta osoita sukulaisuussidettä tavalla, joka riittäisi myönteisen oleskeluluparatkaisun tekemiseen, ja jossa 

vain DNA- tutkimuksella voidaan enää olettaa saatavan näyttöä perhesiteestä. Tätä kaikkea ei ole lausuttu itse 

säännöksessä. Säännöksen muotoilu yhdessä perustelujen kanssa kuitenkin nähdäkseni riittävästi rajoittaa 

tilanteen, jossa DNA- tutkimus (vasta) tulee kysymykseen. Jos säännöksen muotoilua ei kuitenkaan pidettäisi 

tässä tarpeeksi rajoittavana, on säännöstä mahdollista täsmentää. 
 

Säännöksissä ei lainkaan lausuta erikseen alaikäisiltä otettavasta näytteestä ja siihen tarvittavasta 

suostumuksesta. Perusteluissa viitataan tältä osin lain 1 c §:ään. Tällaista nojaamista lain yleissäännökseen ja 

sen  esiintuomista  vain  perusteluissa  voidaan  ehkä  pitää  tässä  riittävänä.    Mainittu  1  c  §:n  säännös  on  

toisaalta laadittu lähinnä vain viranomaisten päätösten tekemistä ja siihen liittyvää kuulemista 

silmälläpitäen. Ehdotuksessa taas on tältä osin kysymys lapsen henkilöön kohdistuvasta toimenpiteestä ja 

sen edellytyksenä olevan suostumuksen saamisesta tai ts. siitä, mikä lapsen kohdalla katsotaan riittäväksi 

suostumukseksi. Lasta koskeva suostumus saattaisi vaatia ehkä jonkin toteamuksen myös 18 e §:ssä tai 

ainakin ehkä tarkempaa selvitystä perusteluissa. Tällöin voisi olla aihetta lausua jotain myös siitä, miten 

ulkomailla olevan lapsen kuulemisen ja suostumuksen hankkimisen holhoojalta arvellaan toimivan 

käytännössä. 
 

Ehdotuksen 18f§:n 1 momentin lopussa todetaan DNA-tunnistetietojen säilyttämisestä, että 

ulkomaalaisvirasto asian ratkaistuaan "ilmoittaa testin toimittajalle, että näytteet ja DNA-tunnistetiedot 

hävitetään." Näyttää selvältä, että kohdassa on tarkoitettu hävittämisvelvoitetta. Kun teksti ei tätä 

kuitenkaan suoraan osoita, voisi sanamuotoa ehkä muuttaa (esim. "...sen on ilmoitettava tästä testin 

toimittajalle, jonka on ilmoituksen saatuaan hävitettävä..."). 
 
 



 

Ehdotettujen säännösten soveltamisessa ulkomailla ehkä esiin nousevia erityispiirteitä on asiaan 

perehtymättömän vaikea arvioida. Olisi nähdäkseni ollut paikallaan tarkastella perusteluissa esim. sitä, 

mikä vaikutus kulttuurisilla tekijöillä voi olla tällaisissa tutkimuksissa. 

Herra puheenjohtaja. 
 

Hallituksen esitykseen 88/1999 liittyvät säätämisjärjestysarviot 
on kirjoitettu hyvin. Olennaista on DNA- tutkimuksen 
vapaaehtoisuus. 

Lailla on hyväksyttävä tavoite, varata keinoja viranomaiselle 
kontrolloida vääriä tietoja. Käänteisesti DNA-testit lisäävät ai-
tojen pakolaisten oikeusturvaa. 

Lainsäädännöllä on hyväksyttävä tarve. Se myötävaikuttaa 
maahantulleiden ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon ja lisää hei-
dän oikeuttaan saada lailliset luvat. 

Syrjäytän maininnalla sen, onko maahan tulleella ihmisellä 
perustuslain /HM 2 luvun suoja eli milloin perusoikeussuoja 
alkaa. Rajat ylittänyt ihminen lienee perusoikeusjärjestelmän 
piirissä. Heti Suomen alueelle tultuaan. 

 

DNA-näyte fuusisen koskemattomuuden rajoituksena. 
 

DNA-näyte on hyvin kevyt toimi suusta otettuna. Tämän pe-
rustuslakivaliokunta saattoi havaita, kun poliisi täällä perustuk-
sessa teki sen itselleen viime vaalikaudella, kun asia oli 
tunnistetietoasiana täällä vireillä. Verikoe lienee vähän ikävämpi. 

Kustannuksia korvaamisvelvoitteetta koskevat säännöt ovat 
mielestäni perusoikeusnäkökannalta kunnossa. Kustannuksesta 
voi kieltäytyä, ja korvausvastuu syntyy harhautustarkastuksesta. 

Koe on vapaaehtoinen. Puuttuminen fyysiseen koskematto-
muuden suojaan voidaan siis torjua. 

Koe ei ole rotuun tai kansalliseen alkuperään sidottu. Se ei 
toisin sanoen ole syrjivä. 

Koe – vapaaehtoisena - otetaan virkamiehen vastuulla ja am-
mattikoulutuksen saaneen henkilön toimesta. 

Kokeella on hyväksyttävät tavoitteet, sillä se voi olla vaikut-
tava keino osoittaa sukulaisuus silloin kun pakolainen on ka-
dottanut asiakirjansa. 

Mutta se voi myös olla tehokas keino tahallisten hämäämis-
tarkoituksessa suoritettujen asiakirjakadottamisten yhteydessä. 

Perusoikeusproblematiikkaan liittyy se, että kenelläkään ul-
komaalaisella ei ole ehdotonta oikeutta turvapaikkaan Suomessa. 

DNA-tietojen poistaminen tulee säätää asianmukaisesti.  
 
Ilkka Saraviita 


