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Juha Lavapuro
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta (HE 160/2002 vp)

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tiukennuksia oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiin entisen

Neuvostoliiton alueelta peräisin oleville henkilöille, jolla on suomalainen syntyperä. Maahantulon edellytykseksi

lakiin ehdotetaan lisättäväksi vaatimus suomen tai ruotsin kielen taidosta (18 a §:n 1 momentin 3 kohta). Tämän

vaatimuksen ulkopuolelle rajataan kuitenkin Inkerin siirtoväkeen vuosina 1943 ja 1944 kuuluneet tai Suomen

armeijassa toisen maailmansodan aikana palvelleet henkilöt.

18 a §:n 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi oleskeluluvan myöntämisen lisäedellytyksistä. 18 a §:n 3

momentin 2 kohdan perusteella niiden hakijoiden, joilta edellytetään suomen ja ruotsin kielen taitoa, tulee

osallistua lähtömaassa järjestettävään paluumuutto-valmennukseen ja esittää todistus suomen tai ruotsin kielen

kokeen hyväksyttävästä suorittamisesta. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa paluumuutto valmennukseen

tai kielikokeeseen osallistumista on pidettävä hakijan olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana.

Lakiehdotukseen sisältyvän voimaantulosäännöksen mukaan "lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa

sellaisiin jo jätettyihin oleskelulupahakemuksiin, joiden perusteella ulkomaalaisviraston edustaja ei ole vielä

haastatellut hakijaa".

1. Voimaantulo

Lakiehdotuksen voimaantulosäännös on kirjoitettu virheellisesti. Hallituksen esitykseen sisällytetty muotoilu

merkitsisi nimittäin sitä, että lakia sovellettaisiin, vaikka se ei vielä ole edes voimassa. Tätä ei voi pitää

perusteltuna voimaantulotavoitteena eikä se ainakaan ole oikeusvaltion perusteiden mukaista.
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Todennäköisempää on, että lakiehdotukseen on tarkoitettu kirjoittaa se, mikä hallituksen esityksen

perusteluihinkin on kirjattu (s. 10-11). Toisin sanoen tarkoituksena on mitä ilmeisimmin ollut ehdottaa lakia

sovellettavaksi "myös sellaisiin ennen lain voimaantuloa jo jätettyihin oleskelulupahakemuksiin, joiden

perusteella ulkomaalaisviraston edustaja ei ole vielä haastatellut hakijaa". Voimaantulosäännöstä on muutettava

vastaavalla tavalla. Koska perusteluista ilmenevällä taannehtivalla sääntelylläkin on valtiosääntöoikeudellista

merkitystä, oletetaan alla, että ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan siten kuin hallituksen esityksen

perusteluissa kappaleessa 5 esitetään eikä siten kuin on varsinaiseen lakiehdotukseen kirjattu.

2. Kielitaitovaatimus

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään perutuslain 9§:n

4 momentissa. Säännöksen mukaan "Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja

oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa,

jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu."

Perusoikeusuudistuksen esitöiden (HE 309/1993 vp, s. 52/1) mukaan edellä

mainitun säännöksen "lähtökohtana on kansainvälisen oikeuden voimassa oleva

pääsääntö, jonka mukaan ulkomaalaisilla ei ole yleisesti oikeutta asettua toiseen

maahan". Siksi ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella täällä on säädettävä

lailla. Tällaisen lain tulee sisällöllisesti vastata mm. Suomen kansainvälisiä velvoitteita.

Nyt kysymyksessä olevalla sääntely koskee niitä edellytyksiä, joita ulkomaalaisen — tässä tapauksessa entisen

Neuvostoliiton alueella asuvan ja suomalaista syntyperää olevan henkilön — maahantulolle asetetaan. Nykyisin

voimassa olevaa järjestelmää ehdotetaan kiristettäväksi siten, että osalle oleskeluluvan hakijoista asetetaan luvan

myöntämisen edellytykseksi suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaitovelvoite ei ole yleinen vaan koskee vain

osaa hakijoista. Sääntely on perustuslain 6 §:ssä turvatun yhdenvertaisuusvaatimuksen ja 6 §:n 2 momentin

mukaisen syrjinnän kiellon kannalta merkityksellinen siksi, että lainmuutoksen seurauksena osaa hakijoista

kohdellaan oleskelulupamenettelyssä eri tavalla riippuen siitä, mikä heidän henkilökohtainen liittymänsä

Suomeen on.

Tällaiselle sääntelylle tulee osoittaa perusteltu syy. Tässä tapauksessa eri hakijoiden eri asemaan asettamista

voidaan pitää perusteltuna, koska lisäedellytysten asettamisella pyritään ensinnäkin edistämään paluumuuttajien

kotoutumista erityisesti niissä tilanteissa, joissa hakijoilla ei ole välttämättä yhtä kiinteää sidettä Suomeen kuin

ns. Inkerin siirtoväkeen kuuluvilla ja Suomen armeijassa toisen maailmansodan aikana palvelleilla on osoittaa.

Lisäksi asetettavan kielitaitovaatimuksen ankaruutta tasoittaa se, että paluumuuttajille annettavaa suomen kielen

opetusta ehdotetaan kehitettäväksi vastaamaan käyttöönotettavaa kielitaitovaatimusta.
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Tarkoituksenmukaisuusnäkökohtana voidaan kuitenkin huomauttaa, että hallituksen esityksessäkin todetaan

opitun kielitaidon säilyttämisen olevan vaikeaa, koska kuntapaikan odotus ja siten varsinainen paluumuutto

saattaa kestää vielä kurssien jälkeen jopa vuosia. Tähän epäkohtaan ehdotettavalla lailla ei edes yritetä puuttua,

mitä ei kuitenkaan voida pitää perusteena asiaa koskevalle valtiosääntöoikeudelliselle huomautukselle.

Kielitaitovaatimuksen asettamiselle lakiehdotuksen 16 a §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyllä tavalla ei näin

ollen ole valtiosääntöoikeudellisia esteitä perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkiellon kannalta.

3. Kielikoe

Lakiehdotuksen 18 a §:n 3 momenttiin ehdotetaan säädettäväksi uusia säännöksiä oleskeluluvan myöntämisen

lisäedellytyksistä. Kielitaitovaatimuksen alaisilta hakijoilta edellytetään osallistumista

paluumuuttovalmennukseen. Kokonaan uutena lisäedellytyksenä heidän tulee myös esittää todistus suomen tai

ruotsin kielen kokeen hyväksyttävästä suorittamisesta, ellei paluumuutto valmennusta ja kielikoetta ole pidettävä

hakijoiden olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana.

Lakiehdotus ei sisällä kielikoetta ja paluumuuttovalmennusta koskevia täsmällisempiä määräyksiä. Perusteluista

voidaan lukea muun muassa, että hakijat eivät voisi pääsääntöisesti osoittaa kielitaitoaan muulla tavoin,

esimerkiksi jonkin oppilaitoksen myöntämällä todistuksella. Tällöin hakijoiden oikeudet jäävät käytännössä

riippumaan paluumuutto valmennuksesta ja kielikokeesta. Tältä osin perustelut supistavat luvan myöntämisen

edellytyksiä siitä, mitä voisi lakiin ehdotettavan säännöksen perusteella päätellä. Hakijoiden oikeuksien kannalta

on myös merkityksellistä, että jos hakijan kielitaito todetaan kokeessa liian matalaksi, hän voisi hallituksen

esityksen perustelujen mukaan samalla jonotusnumerolla ilmoittautua kokeeseen haluamanaan aikana. Tätä

oikeutta ei kuitenkaan perusteta lakiin vaan ainoastaan perusteluihin. Sama koskee myös hakijoilta edellytettävän

kielitaidon tasoa. Lakiehdotukseen ei sisälly asiasta määräystä, mutta perusteluista voidaan lukea, että

vaadittavana tasona pidetään Euroopan neuvoston yleiseurooppalaisessa viitekehysasiakirjassa esitetyn 6-

portaisen kielitaidon arviointiasteikon taitotasoa A2.

Kun huomioidaan osoitetun kielitaidon merkitys oleskeluluvan hakijoiden oikeuksien kannalta, on ongelmallista,

että kielikokeen sisällöstä ei ole ehdotettu annettavaksi tarkempia säännöksiä. Perustuslain 80 §:n 1 momentin

näkökulmasta ei voida pitää hyväksyttävänä, että oleskeluluvan hakijoiden oikeuksien kannalta näin perustuva

sääntely jätetään hallituksen esityksen perusteluiden ja vallitsevien käytäntöjen varaan. Olisi asianmukaista, että

kielikokeen vaatimustasosta, sen järjestämistavasta, ja yleensäkin siitä, mitä 18 a §:n 3 momentin 2 kohdassa

vaadittavalla todistuksella suomen tai ruotsin kielen kokeen hyväksyttävästä suorittamisesta tarkoitetaan,

säädettäisiin laissa. Tältä osin voidaan viitata myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon 24/2000 vp, jossa
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valiokunta edellytti kiinteistönvälityskokeita koskevan sääntelyn täsmentämistä kokeen tarkoituksen ja sen

järjestämisen edellytysten osalta.

Ehdotettavaan 18 a §:n 3 momentin 2 kohtaan sisältyy myös poikkeus niitä hakijoita koskien, joiden osalta

osallistumista valmennukseen tai kielikokeeseen ei voida olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuuttomana.

Hakijoiden oikeuksien kannalta on merkityksellistä, että mainittu poikkeus koskee oleskeluluvan myöntämisen

lisäedellytyksiä, mutta sitä ei ole ulotettu määräaikaisen oleskeluluvan niihin edellytyksiin, joista säädetään 18 a

§:n 1 momentin 3 kohdassa. Nyt ehdotettu sääntely poistaa siten velvollisuuden osallistua valmennukseen ja

kielikokeeseen, jos se olisi kohtuutonta, mutta ei poista riittävän kielitaidon vaatimusta siten kuin 18 a §:n 1

momentin 3 kohdassa edellytetään. Tämän seurauksena lakiehdotus ei sisällä lainkaan määräyksiä siitä, miten

kielikoetta ja paluumuuttovalmennusta suorittamattomien, mutta muuten 18 a §:n 1 momentin 3 kohdan

soveltamisalan piiriin kuuluvien oleskelulupahakemusta arvioidaan kielitaitovaatimuksen osalta. On hakijoiden

yhdenvertaisen kohtelun, oikeusturvan ja heidän oikeuksiensa perusteiden kannalta välttämätöntä, että asiaa

koskevaa sääntelyä täsmennetään tältä osin.

4. Taannehtivuus

Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan lakia sovellettaisiin myös sellaisiin, ennen lain voimaatuloa jo

jätettyihin oleskelulupahakemuksiin, joiden perusteella ulkomaalaisviraston edustaja ei ole vielä haastatellut

hakijaa. Kysymys on siten taannehtivasta sääntelystä, jolla asetetaan lisäedellytyksiä määräaikaisen

oleskeluluvan saamiselle kaikille niille paluumuuttajaksi ilmoittautuneille, joita ei lain voimaan tullessa ole

kutsuttu ulkomaalaisviraston edustajan haastatteluun. Perusoikeusjärjestelmän kannalta ei ole täysin merkitystä

vailla, että oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä muutetaan nyt ehdotettavalla tavalla yksilöille haitalliseen

suuntaan. Kysymys on lähinnä siitä, millaisia perusteltuja odotuksia viranomaisten toimenpiteiden tuloksena

paluumuuttajaksi ilmoittautuneille on syntynyt.

Vaikka hallituksen esityksestä ilmenevät tiedot eivät ole mitenkään riittäviä sen arvioimiseksi, millaisia

perusteltuja odotuksia paluumuuttajaksi ilmoittautuneille on tarkkaan ottaen syntynyt, jonkinasteisista julkisen

vallan toimenpiteiden tuloksena syntyneistä oikeutetuista odotuksista on perusteltua puhua. Hallituksen

esityksestä ilmenevien tietojen mukaan jonoon ilmoittauduttaessa hakijoille on muun muassa tiedotettu

tarvittavista asiakirjoista. Jonossa oleville on järjestetty paluumuuttovalmennusta, joka on koostunut suomen

kielen alkeiskurssista, johon sisältynyt kielikoe kurssin päätteeksi. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen on

edellyttänyt auttavaa suomen kielen taitoa. Myös jonotusjärjestelmän sinänsä ja jonoon kuulumisen voidaan

yleisesti katsoa lisäävän odotuksia sen suhteen, että jonottamisen tarkoitus toteutuu aiemmin ilmoitetulla tavalla.

Huomattavaa on myös, että jonotusaika on kohtuullisen pitkä, hallituksen esitykseen sisältyvien perustelujen
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mukaan keskimäärin kuusi vuotta. Tällaiset haastatteluvaihetta edeltävät toimenpiteet ja olosuhteet ovat omiaan

lisäämään paluumuuttajiksi ilmoittautuneiden odotuksia sen suhteen, että heille myönnetään oleskelulupa niiden

edellytysten mukaan, jotka paluumuuttotahdonilmaisun tehneelle on ilmoittautumisvaiheessa esitetty.

Jos katsotaan, että tällaisia odotuksia voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti oikeutettuina, tulee myös kyseisiin

odotuksiin puuttuvaa sääntelyä arvioida valtiosääntöoikeudellisen luottamuksensuojan periaatteen kannalta.

Tältä osin voidaan viitata perustuslakivaliokunnan lausuntoon 4/1994 vp, joka koski kunnallisten viranhalti-

joiden ja työntekijöiden eläkeikäjärjestelmän muutoksia, joilla nostettiin järjestelmän piirissä olleiden eläkeikää.

Valiokunta katsoi, ettei oikeutettuihin odotuksiin liittyvä näkökohta valtiosääntökäytäntö huomioon ottaen

sinänsä vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen, mutta piti kuitenkin samalla oikeusturvanäkökohtien

vuoksi asianmukaisena, että tuntuvaksi koettavia heikennyksiä pehmennettäisiin yleisin säännöksin tai

määräyksin tai mahdollistamalla tapauksittaiset kohtuullistamisratkaisut. Taannehtivasti sovellettavan lain

haitallisia vaikutuksia voitaisiin käsillä olevassa tapauksessa vähentää myös riittävän pitkällä

siirtymäsäännöksellä siten, ettei lakia sovellettaisi niiden henkilöiden hakemuksiin, jotka ovat jo jonotuslistan

kärkipäässä, vaikkei heitä olisi haastatteluun vielä kutsuttukaan.

5. Kokonaisuudistus

Ulkomaalaislain kokonaisuudistus on parhaillaan vireillä. Olisi ollut asianmukaista liittää nyt ehdotettu muutos

osaksi kokonaisuudistusta.

6. Säätämisjärjestys

Edellä esitetyn perusteella lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos

voimaantulosäännöksestä sekä 18 a §:n 1 momentin 3 kohdan ja 18 a §:n 3 momentin 2 kohdan muodostamasta

kokonaisuudesta tehdyt huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen perustuslakivaliokunnalle seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi

ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta (HE 160/2002 vp).

1. Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain 18 a §:ää, jossa säädetään oleskeluluvan

myöntämisestä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleville henkilöille, joilla on suomalainen alkuperä.

Kansalaisuudeltaan suomalaisiksi ilmoittautuneista entisen Neuvostoliiton kansalaisista enemmistö on

inkerinsuomalaisia (inkeriläiset). Maahantulon edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin

vaatimus suomen tai ruotsin kielen taidosta. Kielitaitovaatimus ei koskisi Inkerin siirtoväkeen vuosina 1943 ja

1944 kuuluneita tai Suomen armeijassa toisen maailmansodan aikana palvelleita henkilöitä. Hallituksen

esityksessä myös ehdotetaan näiden henkilöiden paluumuuttoon liittyvää erityismenettelyä koskevia säännöksiä.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään korostamaan Suomeen muuttavien inkerinsuomalaisten mahdollisuuksia

integroitua    suomalaiseen    yhteiskuntaan    ja    parantamaan heidän



työllistymismahdollisuuksiaan. Vaikka hallituksen esityksellä onkin sinänsä hyväksyttävä tavoite, ei esitys ole

perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän kannalta ongelmaton. Kiinnitän huomiota erityisesti perustuslain 6 §:n

takaamaan yhdenvertaisuuteen. Esitys sivuaa osaltaan myös perustuslain 10 §:n takaamaa perhe-elämän suojaaja

perustuslain 21 §:n takaamia oikeuksia oikeusturvaan ja hyvään hallintoon.

2.   Ehdotuksen vaikutuksista yhdenvertaisuuteen (PL 6 §)

Yhdenvertaisuudella on perinteisesti ollut keskeinen asema perus- ja ihmisoikeusjärjestelmässä.

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yleiseen

yhdenvertaisuussäännökseen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa

tapauksissa. Säännöstä on myös kuvattu yleiseksi oikeudenmukaisuusperiaatteeksi.

Yhdenvertaisuuden kannalta esityksessä on useita oudoksuttavia piirteitä. Ulkomaalaislain 18 §:n 1 momentin 1

kohdassa säädetään yleisesti paluumuuttajille myönnettävistä määräaikaisista oleskeluluvista.   Määräaikainen

oleskelulupa voidaan myöntää ulkomaalaiselle, jolla on suomalainen syntyperä tai muu side Suomeen. Lain 28 a

§:ssä säädetään erikseen edellytyksistä oleskeluluvan myöntämiselle entisen Neuvostoliiton alueelta olevalle

henkilölle, jolla on suomalainen alkuperä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan näiden kahden

paluumuuttajaryhmän asettamista eriarvoiseen asemaan keskenään. Entisten Neuvostoliiton alueelta oleville

henkilöille, jolla on suomalainen alkuperä, asetettaisiin suomen tai ruotsin kielen taidon vaatimus maahantulon

edellytyksenä. Vastaavaa edellytystä ei esitetä säädettäväksi muille ulkomaalaisryhmille, joilla on suomalainen

syntyperä tai muu side Suomeen, eikä myöskään muille maahanmuuttajille. Sinänsä hallituksen esityksen

taustalla osin oleva tarkoitusperä edistää Suomeen muuttavien inkerinsuomalaisten sopeutumista suomalaiseen

yhteiskuntaan (s.7) voisi olla hyväksyttävä, mutta kielitaitovaatimusta tulisi näin argumentoiden soveltaa

yhdenmukaisesti kaikkiin paluumuuttajiin, jopa muihin maahanmuuttajiin. Suomen, ruotsin tai esim. saamen

kielen taito voisi edistää myös heidänkin integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vastaavanlainen  syrjivä  säännös  on  ehdotettu  18  a  §:n  3  momentin  3  kohta,  jossa  lisättäisiin  pysyvän

oleskeluluvan myöntämisen edellytykseksi, että hakijalla on käytössään asunto Suomessa (s. 9). Mainitunlaista

vaatimusta ei aseteta muille paluumuuttaja- tai maahanmuuttajaryhmille. Säännösteknisenä huomautuksena voi

todeta, että varsinaisen pykälän formulointi mahdollistaa säännöksen tulkinnan  siten,   että  asuntoedellytystä

voidaan vaatia myös määräaikaista oleskelulupaa  hakevilta  inkeriläisiltä.   Tätä  voinee  pitää hyvällä  syyllä

kohtuuttomana vaatimuksena, ja
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minimiedellytys onkin pykälän kirjoittaminen siten, että siitä käy ilmi sen soveltamisala nimenomaan pysyvään

oleskelulupaan.

Hallituksen esityksessä esitetään lisäksi syrjivää poikkeamaa muihin ulkomaalaisryhmiin sovellettuun

perheenjäsenen määritelmään. Ulkomaalaislain 18 b §:ssä määritellään muihin ulkomaalaisryhmiin sovellettu

perheenjäsenen määritelmä. Perheenjäseneksi katsotaan Suomessa asuvan henkilön aviopuoliso sekä alle 18-

vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva henkilö on. Nyt ulkomaalaislain 18 a §:n 2 momenttiin

ehdotetaan kirjattavaksi hallintokäytännössä vakiintunut linja, jonka mukaan pykälän perusteella maahan

muuttavan päähakijan ja hänen lapsensa perhesidettä arvioidaan sinä ajankohtana, jolloin päähakijalle

myönnetään oleskelulupa, (s. 8). Tämä vaatimus yhteen maahanmuuttajaryhmään sovellettuna saattaa johtaa

kohtuuttomiin lopputuloksiin hallintokoneiston nopeudesta tai hitaudesta riippuvista syistä. Maahanmuuton

edellytyksenä on maahanmuuttovalmennukseen osallistuminen, johon muuttoa haluavan perheen vanhemmat

lapset osallistuvat. Mikäli päähakijan hakemusta ei ole ehditty käsitellä kohtuullisessa ajassa ja lapsi on täyttänyt

18 vuotta, perhesiteen katsotaan katkenneen. Nuori aikuinen jätetään oman onnensa nojaan hänen vanhempiensa

muuttaessa Suomeen. Perheenjäsenhakijan hakemuksen edellytykset arvioidaan päähakijan oleskeluluvan

ratkaisuhetkellä, eikä hakemuksen jättöhetkellä kuten muilla ulkomaalaisryhmillä. Tämä mahdollistaa jopa

hallinnollisen mielivallan ja hakemusten karsimisen päähakijan hakemuksen käsittelyn hidastelulla, mikä ei ole

hyvän hallinnon vaatimusten mukaista. Todeta myös voi, että "vakiintunut hallintokäytäntö" tällä hetkellä on

laiton. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteluja sille, miksi inkerinsuomalaiset tulisi

asettaa tässä suhteessa näin voimakkaan syrjivästi eriarvoiseen asemaan.

Ulkomaalaislain 18 a §:ää sovellettaisiin hallituksen esityksen mukaan myös sellaisiin ennen lain voimaantuloa jo

jätettyihin hakemuksiin, joiden perusteella ulkomaalaisviraston edustaja ei ole vielä haastatellut hakijaa.

Hallituksen esityksessä ei perustella tätä valittua taannehtivaa soveltamista lainkaan. Kyseessä on kuitenkin

hakijoiden oikeusasemaan voimakkaasti vaikuttavasta muutoksesta, joten taannehtivaan soveltamiseen tulisi

suhtautua erittäin varauksellisesti.

3. Lopuksi

Suvereenin valtion omaan kansalliseen suvereniteettiin luonnollisesti kuuluu lähtökohtaisesti harkintavalta

päättää, ketkä ulkomaalaiset se päästää alueelleen - ulkomaalaisilla ei ole yleisesti oikeutta asettua toiseen

maahan. Kuitenkin kansallisessa lainsäädännössä on otettava ulkomaalaisten oikeusasema huomioon perus- ja

ihmisoikeussäännösten edellyttämien reunaehtojen mukaisesti. Tässä muodossaan hallituksen esitys

ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta on perusteettoman syrjivä - se asettaa yhden ulkomaalaisryhmän



huomattavasti heikompaan asemaan kuin muut ryhmät. Paluumuuttajia ei kohdella samanlaisissa tapauksissa

samalla tavalla, ja ehdotettu säännös onkin näiltä osin yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Samalla säännös

osoittaa, miten ongelmallista perusoikeuskannalta on ulkomaalaisten luokittelu erilaisia oikeuksia ja

velvollisuuksia nauttiviin ryhmiin.

Helsingissä, 18.10.2002

Kirsi Neiglick
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Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan lausuntona hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta (HE
160/2002vp) esitän kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleville henkilöille,
joilla on suomalainen syntyperä, siten että maahantulon edellytykseksi lisätään vaatimus suomen tai ruotsin kielen
taidosta. Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan henkilön perheenjäsenenä muuttavan hakijan ikä määräytyisi
eri tavoin kuin silloin, kun arvioidaan muiden maahanmuuttajien perhesiteen arviointiajankohta. Oleskeluluvat
myönnettäisiin Suomen diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa. Päätöksestä ei olisi valitusoikeutta.

Ehdotus liittyy perustuslain 10 §:n 1 momentin turvaamaan perhe-elämän suojaan ja 9 §:n 4 momentin ensimmäiseen
virkkeeseen, jonka mukaan ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla.
Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan (HE 309/1993 vp, s. 52/1) oleskeluoikeutta koskevan sääntelyn lähtökohtana
on kansainvälisen oikeuden pääsääntö siitä, että ulkomaalaisella ei ole yleistä oikeutta asettua toiseen maahan.
Perustuslakivaliokunta on myös toistuvasti katsonut, että suvereenin valtion omaan harkintavaltaan kuulu, ketkä
ulkomaalaiset se päästää alueelleen (PeVL 13/1998 vp ja PeVL 23/1998 vp).

Lisäksi lakiehdotusta on arvioitava oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:n kannalta.

Oikeusturva

Perustuslain 21 §:ssä turvataan yksilön oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai
muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsitellessään ulkomaalaislain muutoksenhakusäännöksiä
perustuslakivaliokunta on todennut, että lähtökohta, jonka mukaan ulkomaalaisilla on yleinen muutoksenhakuoikeus
viisumiasioita lukuun ottamatta oli tuolloin voimassa olevan hallitusmuodon 16 §:n 1 momentin perusteiden mukainen.
Perustuslakivaliokunta piti perusoikeussäännöksen kannalta hyväksyttävänä sitä, että viisumiasiat ja oleskeluluvan
peruuttamispäätös jätettiin muutoksenhakuoikeuden ulkopuolelle (PeVL 23/1998 vp).
Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin todennut, että perustuslain 21 §:ssä turvattu perusoikeus edellyttää, että
lainsäädännössä on riittävän täsmällinen perusta oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen vallan
välille. Joissain määrin harkinnanvaraisten oikeuksienkin voidaan katsoa täyttävän täsmällisyysedellytyksen. Kokonaan
viranomaisen harkinnasta riippuva etuus tai palvelu ei yleensä kuuluisi perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain 21
§:n 1 momentin piiriin. Perustuslakivaliokunnan mukaan turvapaikan antaminen ja oleskelulupa on lainsäädännössä
siten täsmällisesti säännelty, että sääntely luo perustan perustuslain 21 §:n alaan kuuluvan oikeuden syntymiselle (PeVL
12/1997 vp ja PeVL 16/2000 vp).



Oleskeluluvan myöntämisen edellytykset on määritelty voimassa olevan lain 18 a §:ssä suhteellisen yksityiskohtaisesti.
Sääntely täsmentyy entisestään, sillä nyt ehdotetaan lakiin lisättäväksi määräykset Inkerin siirtoväkeen kuuluvista
hakijoista, Suomen armeijassa palvelleista hakijoista, ilmoittautumisesta, kielitaidon osoittamista koskevasta
menettelystä sekä Suomessa olevaa asuntoa koskeva vaatimus. Sääntely ei täsmällisyydessään eroa olennaisesti
turvapaikan antamista koskevasta sääntelystä. Sen vuoksi ehdotetun 18 a §:n nojalla syntyy nähdäkseni
perustuslakivaliokunnan tarkoittama perusta 21 §:n soveltamisalaan kuuluvalle oikeudelle.

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 11) mainitaan, että oleskelulupa myönnetään Suomen ulkomaan edustustoissa ja
että Suomen ulkomaan edustustojen tekemät oleskelulupapäätökset on rajattu muutoksenhakuoikeuden ulkopuolelle.
Tulisi olla täysin selvää, että Suomen perustuslain perusoikeussäännökset koskevat myös ulkomailla Suomen
edustustoissa tapahtuvaa valtion hallinnon toimintaa. Sen vuoksi se, että päätös tehdään edustustossa ei vielä
sellaisenaan ole valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävä peruste perusoikeuden rajoitukselle.

Perhe-elämän suoja

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan ja perustuslain 10 §:n 1 momentin perhe-elämän suojan tulkinnassa on
vakiintunut lähtökohta, että valtiolla on oikeus päättää maahanmuuttopolitiikastaan. Kysymys perhe-elämän suojasta nyt
käsiteltävän lakiehdotuksen yhteydessä liittyy lähinnä arvioon siitä, että vaikka perheellä olisi mahdollisuus jatkaa
yhteiselämää nykyisessä kotimaassaan, voitaisiinko heiltä kohtuudella edellyttää tätä.

Lakiin ehdotetaan kirjattavaksi hallintokäytännössä vakiintunut ratkaisulinja, jonka mukaan maahan muuttavan henkilön
ja hänen lapsensa perhesidettä arvioidaan sinä ajankohtana, jolloin päähakijalle myönnetään oleskelulupa. Lain mukaan
lapsena pidetään sellaista päähakijan huollettavana olevaa lasta, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Oleskelulupaa ei
myönnettäisi, jos lapsi on täyttänyt 18 vuotta ennen kuin päähakijalle on myönnetty oleskelulupa. Ehdotus on
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen ainakin kahdesta syystä.

Ensinnäkin lasten oikeus seurata päähakijaa olisi riippuvainen siitä, miten nopeasti tai hitaasti Suomen edustustossa
oleskelulupahakemus etenisi. Perustuslain 21 §:n 2 momentin perusteella ulkomaalaiselle on turvattava menettelyllinen
suoja, kun tehdään päätös hänen oikeudestaan tulla Suomeen. Perustuslakivaliokunnan aiemmin ilmaiseman käsityksen
mukaan lailla säätämisen vaatimus tarkoittaa muun muassa, syrjinnän ja mielivallan kieltoa sekä vaatimusta maahan
pääsyä koskevien perusteiden ja päätöksentekomenettelyjen sääntelemisestä siten, että oikeusturva toteutuu (PeVLl
6/2000 vp).

Toiseksi ehdotukseen liittyy valtiosääntöoikeudellinen ongelma oleskelulupaa Suomesta hakevien henkilöiden
keskinäisen yhdenvertaisuuden kannalta. Hallituksen esityksen kohdassa "Esityksen pääasiallinen sisältö" todetaan, että
ehdotuksen mukainen säännös hakijan perheenjäsenenä muuttavan lapsen iän tarkasteluajankohdasta poikkeaa muiden
maahanmuuttajien perhesiteiden arvioimisajankohdan
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määrittelevästä säännöksestä. Sille, miksi Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden perheenjäsenen iän
määräytyminen ehdotetaan arvioitavaksi eri tavoin kuin muiden hakijoiden, ei esitetä mitään perusteluja.
Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin todennut, että valtiokansalaisuuden perusteella eroava sääntely perheenjäsenen
määrittelyssä on ongelmallinen. Valiokunnan käsityksen mukaan ETA-sopimukseen sisältyvän velvoitteen vuoksi
tällainen eroavaisuus on kuitenkin hyväksyttävissä (PeVL 23/1998 vp). Vaikkakin eri arvioimisajankohdan
käyttämisestä aiheutuva erilainen kohtelu ei yleisellä tasolla tarkasteltuna näyttäisi kovin merkittävältä, niin yksittäisen
perheenjäsenen oleskeluluvan kannalta kysymyksessä saattaa olla oleskeluluvan myöntämistä koskeva ratkaiseva seikka.

Muuta

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt aikaisemmin huomiota siihen, että ulkomaalaislakia on muutettu usein, lain
systematiikka on hämärtynyt ja se on tullut vaikeaselkoiseksi. Siksi valiokunta on kiirehtinyt lakia selkeyttävän
kokonaisuudistuksen käynnistämistä (PeVL 23/1998 vp, s. 5/II ja
PeVL 16/2000 vp).

Paluumuuttajia koskeva 18 a § perustaa oikeuden saada oleskelulupa säännöksessä määritellyillä edellytyksillä.
Erityissäännöksen tarkoituksena on alun perin ollut, että hakijat, jotka täyttävät säännöksessä asetetut edellytykset,
saisivat oleskeluluvan helpommin kuin muut oleskelulupaa hakevat ulkomaalaiset, jotka eivät kuulu johonkin
eritysryhmään kuten pakolaiset tai EU:n kansalaiset. Hallitus ehdottaa nyt, että oleskeluluvan saamista tiukennettaisiin
lisäämällä ehdoksi vaatimus kielitaidosta ja asunnosta Suomessa. Nähdäkseni laissa ei ole asetettu näitä vaatimuksia
muilla perusteilla oleskelulupaa hakeville henkilöille. Valitettavasti en tunne ulkomaalaislainsäädännön soveltamis-
käytäntöä, enkä tiedä missä määrin asunnon olemassaoloa tosiasiallisesti edellytetään kaikilta oleskeluluvan hakijoilta.
Mikäli tällainen vaatimus käytännössä yleisesti asetetaan, tulisi siitä säätää laissa. Kielitaitovaatimusta ei liene
käytännössä asetettu.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2002

Maija Saksiin


