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Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 280/2004 vp laiksi maa-
hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta esitän
kohteliaimmin seuraavan.



Kysymyksessä on lakiehdotus, jolla saatetaan voimaan neuvoston direktiivi turvapaikanhakijoiden
vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista (2003/9/EY).

Ehdotukset liittyvät useisiin perusoikeussäännöksiin. Monilta osin ehdotukset parantavat turvapai-
kanhakijoiden tai tilapäistä suojelua saavien henkilöiden asemaa. Parannuksia esitetään muun muassa
etuuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaan tiedottamiseen, lasten ja ilman huoltajaa tulleiden
alaikäisten turvapaikanhakijoiden asemaan sekä muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden
eritystarpeiden huomioon ottamiseen. Käsittelen tässä lausunnossani ehdotuksia vain siltä osin, kuin niissä
on mahdollisesti valtiosääntöoikeudellista huomautettavaa. Huomautukseni koskevat lähinnä
säännösehdotusten täsmentämistä sekä lakiehdotuksessa olevaa pientä haparointia sen suhteen, pidetäänkö
lakiehdotuksen tarkoittamia henkilöitä muun lainsäädännön soveltamistilanteissa maassa asuvina tai täällä
laillisesti oleskelevina. Koska tämä voi vaikuttaa henkilöiden oikeuksien toteutumiseen ja koska nyt
käsiteltävän lain soveltamisesta voi vastata myös yksityinen palvelun tarjoaja tai sen edustaja, on kysymys
valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen

Siirtäminen

Turvapaikan hakija ja tilapäistä suojelua saava voidaan ehdotuksen 19 c §:n mukaan siirtää, jos se
perustellusta syystä on hänen itsensä taikka vastaanottokeskuksen toiminnan tai turvapaikkakäsittelyn
vuoksi tarpeellista. Säännöksen perustelujen mukaan siirto on mahdollista, jos sitä pidetään vält-
tämättömänä häiritsevän käytöksen vuoksi tai etnisten jännitteiden lieventämiseksi. Siirto voidaan tehdä
myös turvapaikanhakijan pyynnöstä, jos hän tuntee olonsa turvattomaksi tai hänellä on sukulaisia toisessa
keskuksessa. Käytännössä turvapaikanhakijoita joudutaan esityksen perustelujen (s. 18) mukaan siirtämään
keskuksesta toiseen turvapaikka-asian käsittelyn sujuvuuden vuoksi ja vastaanottokeskusten käytettävissä
olevan kapasiteetin puitteissa. Lisäksi perustelujen mukaan siirrot saattavat olla välttämättömiä etnisten
jännitteiden vuoksi. Edelleen perusteluissa todetaan, että siirrosta päättävät lähettävä ja vastaanottava
vastaanottokeskus yhdessä. Perusteluissa mainitut siirron edellytykset tai päätöksen tekemiseen osallistuvat
tahot eivät käy ilmi itse lakiehdotuksesta.
Perustuslain 9 §:n 4 momentin mukaan ulkomaalaisen oikeudesta oleskella maassa säädetään lailla.
Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan laillisesti maassa olevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa
ja valita asuinpaikkansa. Liikkumisvapaus ja vapaus valita asuinpaikkansa on siiten myös laillisesti maassa
oleskelevan ulkomaalaisen perusoikeus. Perusoikeussäännöksen valossa ei ole nähdäkseni täysin
ongelmatonta todeta, etteivät turvapaikkapäätöstä odottavat tai tilapäistä suojelua saavat henkilöt oleskelisi
laillisesti maassa. Heidän perusoikeuksiaan voidaan kuitenkin rajoittaa. Koska perustuslain 9 §:ssä ei ole
erityistä rajoituslauseketta, tulee rajoitusten täyttää yleiset perusoikeuksien rajoitusten ehdot. Rajoituksella
tulee olla hyväksyttävä peruste, rajoitusten tulee perustua lakiin ja niiden tulee olla täsmällisiä ja
tarkkarajaisia. Lisäksi rajoitusten tulee olla oikeassa suhteessa rajoituksella tavoiteltuun tarkoitukseen.
Henkilön siirtäminen saattaa merkitä myös perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan ja
kotirauhaan puuttumista, vaikkakin kotirauhan piiri on hyvin rajallinen vastaanottokeskuksessa. Ehdotettua
säännöstä olisi täsmennettävä.

Perheiden majoittaminen

Vastaanottodirektiivin 8 artiklan mukaan perheen yhtenäisyyden säilyttämisestä on huolehdittava
majoitusta järjestettäessä. Lakiehdotuksen 19 §:n mukaan majoitus on järjestettävä siten, että per-
heenjäsenet voivat asua yhdessä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen tulkinnan mukaan
vanhemman ja lapsen yhteinen toistensa seurasta nauttiminen muodostaa ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan
suojaaman perhe-elämän olennaisen osan. Tämän oikeuden nauttimisen estäminen on sopimuksen
rikkomus, ellei se perustu lakiin ja toteuta päämäärää, joka on välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa
(Ks. esim Johansen v. Norway 7.8.1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III § 52 ja Buchberger
v. Austria 20.12.2001 32899/96.). Perheiden suojan vuoksi tulisi lakiehdotuksen 19 c §:ää täsmentää vielä
siten, ettei henkilön siirtäminen estä perheenjäsenten yhdessä asumista.



Muutoksenhaku

Direktiivin V luvun 21 artiklan mukaan on varmistettava, että direktiivin mukaisten etujen myöntämistä
koskeviin kielteisiin päätöksiin tai asuinpaikkaa ja liikkumisvapautta koskeviin päätöksiin voidaan hakea
muutosta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Esityksen perustelujen
mukaan kansallinen lainsäädäntö täyttää direktiivin 21 artiklan vaatimukset. Esityksen 7 luvun 44 §:ssä
ehdotetaan muutoksenhakukieltoa. Sen mukaan valittamalla ei saisi hakea muutosta vastaanottokeskuksen
tekemään päätökseen, joka koskee vastaanottokeskuksesta toiseen siirtämistä. Säätämisjärjestystä
koskevissa perusteluissa (s. 19) todetaan, että henkilölle ei synny oikeutta valita, missä keskuksessa hän
haluaa majoittua ja ettei turvapaikan hakijalla ja tilapäistä suojelua saavalla ei ole oikeussuojan tarvetta.

Muutoksenhakukiellon lähtökohta on ymmärrettävä. Siirtämisen syy voi olla luonteeltaan sellainen, että
siirto on pantava viipymättä täytäntöön. Sen vuoksi siirrettävän henkilön oikeusturvasta olisikin
huolehdittava ensisijaisesti muunlaisilla oikeusturvakeinoilla. Ehdotettu valituskielto koskee kuitenkin
nähdäkseni turvapaikan hakijan tai tilapäistä suojelua saavan henkilön oikeuksia ja velvollisuuksia
perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. On mahdollista, että henkilön siirtämiseen liittyy
sellaisia oikeuskysymyksiä, jotka voidaan saattaa suoraan perustuslain 21 §:n 1 momentin nojalla
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ehdotettu muutoksenhakukielto ei täytä direktiivin eikä perustuslain
vaatimusta muutoksenhakuoikeudesta, minkä vuoksi se tulisi poistaa lakiehdotuksesta (ks. PeVL 9/2001
vp, PeVL 34/2001 vp).

P
Lasten koulunkäynti

Direktiivin 10 artiklan vaatimukset alaikäisten lasten koulunkäynnistä ja opiskelusta täyttyvät hallituksen
esityksen perustelujen mukaan jo Suomen perustuslain 16 §:n nojalla (s. 7). Tämän vuoksi ehdotuksessa
pidetään riittävänä voimassa olevan perusopetuslain 4 §:ssä olevaa säännöstä, jonka mukaan kunta on
velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Käytännössä on kuitenkin käynyt ilmi, että
säännöksen ei ole yksiselitteisesti katsottu soveltuvan turvapaikkapäätöstä odottaviin lapsiin, jos heitä ei ole
pidetty kunnassa asuvina. Jotta lapset eivät jäisi vaille heille jo perustuslain nojalla kuuluvaa oikeutta
opetukseen, ei asiaa tulisi jättää perustuslain säännöksen suoran soveltamisen varaan. Nyt käsiteltävää lakia
tulisi täsmentää siten, että perusopetusta tai esiopetusta järjestettäessä on pidettävä kunnan alueella asuvina
myös oppivelvollisuusikäisiä turvapaikanhakijoita tai tilapäistä suojelua saavia henkilöitä.

Terveyspalvelut

Direktiivin 13 artiklan mukaan on turvattava terveyden kannalta riittävä elintaso ja toimeentulo. Direktiivin
15 artiklassa säännellään terveydenhuollon järjestämistä. Hallituksen esityksen mukaan tältä osin voimassa
oleva lainsäädäntö täyttää direktiivin vaatimukset (s. 7 ja 8). Perustelujen (s. 17) mukaan turvapaikan
hakijoilla ja tilapäistä suojelua saavilla henkilöillä on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluihin. Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus ihmisarvoisen elämän
edellyttämään välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämän lisäksi perustuslain 19 §:n 3
momentin mukaan julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Mitä pidempään turvapaikan hakijan tai tilapäistä suojelua saavan
henkilön oleskelu Suomessa kestää, sitä todennäköisempää on, että välttämättömiin rajoittuvat palvelut
eivät ole riittäviä perustuslain näkökulmasta. Kuten ehdotuksen perusteluista käy ilmi, näitä henkilöitä ei
kuitenkaan pidetä sillä tavoin Suomessa asuvina, kuin julkisten terveyspalvelujen järjestämistä koskevassa
lainsäädännössä ja sairausvakuutuslaissa edellytetään. Vastaanottokeskusten rillisi ottaa tämä perustuslain
19 §:n 3 momentin vaatimus huomioon järjestäessään palveluja pitkään Suomessa oleskelleille henkilöille.

Osallistumisoikeudet



Direktiivin 14 artiklan 6 kohdan mukaan turvapaikanhakijat voidaan ottaa mukaan päättämään vas-
taanottokeskusten aineellisista voimavaroista ja ilmapiirin vaikuttavista tekijöistä. Lakiehdotus ei sisällä
tätä koskevaa säännöstä. Hallituksen esityksessä ei perustella ratkaisua (s. 8). Perustuslain 14 §:n mukaan
julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa häntä itseään koskevaa
päätöksentekoon. Säännös velvoittaa julkista valtaa luomaan osallistumisjärjestelmiä. Julkisella vallalla
tarkoitetaan tässä erilaisia julkisen vallan toimijoita, ei ainoastaan lainsäätäjää. Säännöksen soveltamisalaa
ei ole rajattu Suomen kansalaisiin. Perusoikeussäännös velvoittaa turvaamaan käyttäjien osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet erityisesti julkisten tai yksityisten yhteisöjen ylläpitämissä laitoksissa. Koska
vastaanottokeskuksista osa on erilaisten yksityisten tahojen vastuulla, olisi perusoikeudessa asetetun
velvollisuuden toteuttamisen kannalta asianmukaista, että perustuslakiin perustuva velvollisuus kirjattaisiin
lakiin, eikä sen toteutumista jätetä perustuslain suoran soveltamisen varaan.

Perheenjäsenten jäljittäminen
Vastaanottodirektiivin 19 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on pyrittävä jäljittämään vailla huoltajaa tulleen
alaikäisen henkilön perheenjäseniä. Sisäasiainministeriö on esityksen perustelujen mukaan asettanut
työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää alaikäisen henkilön perheenjäsenten jäljittämistä ja ehdottaa tästä
toiminnasta vastuussa olevaa viranomaista. Direktiivin säännös on merkityksellinen perustuslain 10 §:ssä
turvatun yksityiselämän suojan piiriin luettava perhe-elämän suojan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8
artiklassa turvatun perhe-elämän suojan kannalta. (Perustuslakivaliokunta on käsitellyt perhe-elämän
suojaa, perheen käsitettä ja oikeutta maahantuloon laajasti lausunnossaan hallituksen esityksestä
ulkomaalaislaiksi (PeVL 4/2004 vp, s. 3-4.) Direktiivi on julkaistu jo vuonna 2003 ja se olisi tullut saattaa
kansallisesti voimaan vuoden 2005 helmikuun 6. päivään mennessä. Suojelun tarpeessa olevien lasten
oikeuksien, Suomen EU-jäsenyyteen liittyvien velvoitteiden ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen
edistämistä koskevan velvollisuuden kannalta ei voida pitää hyväksyttävänä sitä, että perheenjäsenten
jäljittämistä koskevaa menettelyä edelleen pohditaan ministeriön työryhmässä.

Työ- ja opintotoiminnan järjestämisvelvollisuudesta luopuminen

Lain 19 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että velvollisuutta työ-ja opintotoiminnan järjestämisestä
väljennetään niin, että säännöksen mukaan työ- ja opintotoimintaa voidaan järjestää. Muutosta perustellaan
sillä, että tällaisen toiminnan järjestäminen ei käytännössä ole aina mahdollista, joko sen vuoksi, että
henkilö siirretään tai hänen hakemuksensa käsitellään niin lyhyessä ajassa, ettei sitä ehditä järjestää.
Velvollisuuden poistaminen on yksilön oikeuksien heikennys. Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin
oikeuksiin liitetyn heikennyskieltovaikutuksen valossa olisi perusteltua täsmentää, missä tilanteissa työ-ja
opintotoiminta voidaan jättää järjestämättä. Kun lisäksi toimeentulotuen ja työmarkkinatuen saamisen
edellytyksenä yleensä on osallistuminen erilaisiin aktivointi-toimenpiteisiin ja velvollisuuden vastapainona
oikeus saada erilaisia aktivointia tukevia palveluita, olisi myös etuuden saajien yhdenvertaisen kohtelun
kannalta perusteltua, ettei säännösmuotoilu jäisi täysin avoimeksi. Ehdotetulla tavalla muotoiltuna säännös
näyttäisi mahdollistavan sen, ettei mainittua toimintaa lainkaan järjestettäisi.

Maksut

Ehdotuksen 21 a §:n mukaan majoituksesta ja muusta vastaanottokeskuksessa järjestettävästä vastaanotosta
voidaan periä kohtuullinen maksu, joka voi olla enintään niiden järjestämisestä aiheutuvien todellisten
kustannusten suuruinen. Maksun määrästä säädettäisiin työministeriön asetuksella. Perustelujen (s. 17)
mukaan maksun suuruus määrättäisiin laskemalla yhteen kaikkien vastaanottokeskusten vuokrat ja
kiinteistöjen käytöstä aiheutuvat menot sekä hyödykkeistä aiheutuvat menot. Summa jaettaisiin keskusten
yhteenlasketulla paikkaluvulla. Maksu olisi yhtä paikkaa kohti tuleva euromäärä. Laskelma perustuisi
viimeisiin käytettävissä oleviin tilinpäätöstietoihin.

Rahasuoritusten valtiosääntöoikeudellinen luonne vaikuttaa tapaan, jolla suorituksesta voidaan säätää.
Veroja ja maksuja koskevan perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan maksuja koskevan
lain sisällölle ei perustuslain 81 §:n 2 momentissa aseteta aivan yhtä täsmällisiä vaatimuksia kuin verolaille.
Kun kysymys on maksusta, on riittävää, että virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuudesta



ja maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Suoritus on maksu vain, jos se on vastike
maksuvelvollisen saamasta suoritteesta. Arvioidessaan vasti-kesuhdetta perustuslakivaliokunta on
kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että suoritteiden tulee olla yksilöitävissä sekä, että maksun
suuruuden ja määräytymisperusteiden tulisi säilyttää jokin yhteys suoritteen tuottamisesta aiheutuviin
kustannuksiin (PeVL 61/2002 vp, PeVL 66/2002 vp, PeVL 67/2002 vp, PeVL 25/2004 vp PeVL 46/2004
vp).

Vaikka ehdotettu rahasuoritus on nähdäkseni valtiosääntöoikeudellinen maksu, tulisi säännösehdotusta
täsmentää siten, että laista kävisivät ilmi ne maksun suuruuden yleiset perusteet, jotka perusteluissa on
esitetty. Säännöstä tulisi täsmentää senkin vuoksi, että säännöksen perusteluissa esitetty maksun laskentatapa
merkitsee, että sen yhteys maksajan saamien suoritteiden aiheuttamiin kustannuksiin saattaa muodostua
suhteellisen etäiseksi.

Toimeentulotuki

Esityksen 22 §:ssä ehdotetaan, että työministeriön asetuksella säädetään tarkemmin toimeentulotuen
perusosalla katettavien menojen jakautumisesta vastaanottokeskuksessa järjestettävään vastaanottoon ja
turvapaikanhakijan tai tilapäistä suojelua saavan itsensä suorittamiin perusosalla katettaviin menoihin.
Käsitellessään ehdotusta laiksi toimeentulotuesta, perustuslakivaliokunta totesi, että laista tulee ilmetä tuen
muodot, saamisedellytykset, tarveharkinta ja noudatettava menettely (PeVL 31/1997 ks. myös PeVM 25/1994
vp s. 10 /II). Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
muuttamisesta antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta totesi, että toimeentulotukea voidaan
käytännössä pitää perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvatun ihmisarvoisen elämän edellyttämän
toimeentulon ja huolenpidon takuuna siltä osin kuin turvaa annetaan rahamääräisinä suorituksina.
Valiokunnalla ei ollut valtiosääntöoikeudellista huomautettavaa siihen, että kiireellisessä vastaanotossa
henkilöiden toimeentulosta huolehdittaisiin muulla tavoin kuin rahamääräisellä tuella. Kun sääntely kuitenkin
kohdistui perusoikeuden käyttämisen kannalta keskeisiin seikkoihin tuli valiokunnan mukaan asiasta
perusoikeuksien yleisiin oppeihin kuuluvan periaatteen mukaan säätää lailla. Perustuslakivaliokunta totesi
myös että henkilön valinnan vapaus elämisen aivan perusluonteisten asioiden suhteen kaventuu, kun
toimeentulo järjestetään pelkästään hyödykkeinä. Perustuslakivaliokunta piti tuolloin ehdotettua järjestelyä
mahdollisena sillä perusteella, että sen tarkoitus oli kestää vain muutamasta päivästä viikkoon. Valiokunta
kuitenkin korosti, että mitä kauemmin järjestelykeskusvaihe kestää sitä merkityksellisemmiksi voivat
rajoitukset tulla. (PeVL 18/2001 vp). Valtiosääntöoikeudellisesti olisi asianmukaista, että henkilön valinnan
vapauden turvaamiseksi ja lailla säätämistä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi ehdotettua 22 §:ää
täsmennetään. Säännöksestä tulisi käydä ilmi, että menojen on jakauduttava siten, että tukeen oikeutetulle
henkilölle jää valinnanvapautta elämisen perusluonteisten asioiden osalta.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2005
Ls/PeV/ HE 280/2004/IS

Herra puheenjohtaja

Käsillä oleva hallituksen esitys näyttää olevan valtiosääntöoikeudellisesti pääosin ongelmaton.
Esityksen sääiämisjärjestysperusteluissa viitataan PeL 21 §:n oikeusturvaperusoikeussäännökseen ja
lakiehdotuksen 19 c §:n 2 momentissa olevaan muutoksenhakukieltoon.



Lakiehdotukseen sisältyy erinäisiä perusoikeusturvaa vahvistavia säännöksiä (mm. lisäykset
perheenjäsenten yhteismajoituksesta silmällä pitäen perheen ja lapsen asemaa koskevia
perusoikeussäännöksiä).

PeL 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva
päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Säännöksellä on
liittymäkohta PeL 7 §:n 3 momentin säännökseen, jonka mukaan muun vapaudenmenetyksen laillisuus
voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Vastaanottokeskuksen 19 e §:n 2 momentin nojalla tehtyyn päätökseen, joka koskee
vastaanottokeskuksesta toiseen siirtämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla. Turvapaikanhakija ja tilapäistä
suojelua saava voidaan siirtää toiseen vastaanottokeskukseen, jos se perustellusta syystä on hänen itsensä
taikka vastaanottokeskuksen toiminnan kannalta tai turvapaikka-asian käsittelyn kannalta tarpeellista.

PeL 21 §:n vahvistama oikeus hakea muutosta koskee ihmisen oikeutta tai velvollisuutta. Säännöksen
tulkinnasta on olemassa runsaasti ennakkotapauksia eli perustuslakivaliokunnan lausuntoja. Tiivistetysti voi
sanoa, että kun viranomainen päättää laissa täsmällisesti säädetystä (yleensä subjektiivisesta) oikeudesta,
tällaisesta hallintopäätöksestä tulee olla valitusoikeus. Jos sen sijaan kysymys on puhtaasti
vapaaharkintaisesta hallintopäätöksestä, valitusoikeuden myöntävä säännös ei ole välttämätön. Myös on
katsottu, että mikäli viranomaiselle vapaata harkintavaltaa antavassa säännöksessä on suhteellisen tarkoin
määritelty oikeuden luontoinen etu, oikeus muutoksenhakuun saattaa tulla järjestettäväksi.

Katson, että turvapaikanhakijalla ja pakolaisella on sinänsä kylläkin perustuslain 19.1 §:n puitteissa
oikeus asuntoon ja elatukseen vastaanottokeskuksessa tai sitä vastaavaan järjestelyyn. Sen sijaan perustetta
sille, että hänelle syntyisi jonkinlainen oikeus oleskella juuri siinä paikassa, johon hänet on sijoitettu, ei ole.
Näin päätellen valitusoikeuskielto on perustuslain sallima, joskin valitusoikeus voitaisiin myöntää laissa.

Lakiin on kirjoitettu verrattain täsmälliset kriteerit siirtämisestä toiseen vastaanottokeskukseen, mikä
siis estää mielivallan ja harkintavallan väärinkäytön, muttei muuta peruslähtökohtaa eli sitä, että oikeutta
saada pysyä alkuperäisessä vastaanottopaikassa, ei ole syntynyt.

Turvapaikanhakijalla ja pakolaisella on aina mahdollisuus kanteluteitse (hallintolain tarkoittama ns.
hallintokantelu) saada viranomaisen harkintaan se, onko siirtopäätös tehty lakiin otettujen kriteerien
mukaisesti.

Turvapaikanhakijan ja pakolaisen oikeus valita asuinpaikkansa suhteessa siirtoon vastoin tahtoa

PeL 9.1 §:n mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus
liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Käsillä olevan hallituksen esityksen perusteluissa kirjoitetaan (s. 10
palsta 1 - 2): "Turvapaikanhakijoiden vastaanoton käytännön järjestämiseen vaikuttaa myös
Ulkomaalaisviraston alueellistaminen. Tämän johdosta turvapaikanhakijoita joudutaan siirtämään
vastaanottokeskuksesta toiseen turvapaikka-asian käsittelyn vuoksi. Tarkoitus on kuitenkin, että
turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien siirtoja vastoin henkilön omaa tahtoa
vastaanottokeskuksesta toiseen saataisiin tehdä vain lakiehdotuksessa ehdotetuin perustein".

On katsottava, että lakiehdotuksessa tarkoitetut ihmiset "oleskelevat laillisesti maassa" perustuslain
tarkoittamalla tavalla. Toisin sanoen he eivät ole tulleet salaa maahan, vaan ovat hakeneet pakolaisstatusta tai
turvapaikkaa. Näin päätellen he ovat lähtökohtaisesti myös asuinpaikan valintavapauden piirissä. Tämä
perusoikeus on turvattu ilman lakivarauksia ja viittauksia. Sitä voidaan niin ollen rajoittaa vain ns.
perusoikeuksien yleisten rajoitusperiaatteiden mukaisesti.

Pakkomuutto vastoin tahtoaan toiseen vastaanottokeskukseen on sanamuodon mukaisesti lukien
asuinpaikan valinnan vapauden rajoitus. Perimmältään sitä on jo 9 §:ssä säädetty osoitus tiettyyn kuntaan.
Tosin näyttää siltä, että PeL 19.1 § lähtökohtaisesti tarkoittaa pysyvää normaalia asumista ja asuinpaikan
valintaa.

Lienee katsottava, että osoitus tiettyyn kuntaan ja pakkomuutto on laissa säädetyin ja sinänsä
hyväksyttävin perustein "välttämätön" siinä mielessä kuin perusoikeusteoriassa ymmärretään. Toisin sanoen
hyväksyttävän syyn sitä vaatiessa muutakaan keinoa hoitaa asia lievemmin perusoikeusrajoituksin ei ole



käytettävissä. Asiaan vaikuttaa sekin, että tällainen asuinpaikan valinnan vapauden rajoitus on melko
lyhytaikainen ja päättyy joko turvapaikan tai oleskeluluvan saamiseen tai maasta karkotukseen.

En osaa ottaa kantaa siihen, missä määrin tällaisiin osoituksiin ja pakkosiirtoihin saattaa liittyä
voimakeinojen käyttöä. Jos se on mahdollista ja sisältää vapaudenriiston, asia on harkittava perustuslain 7 §:n
3 momentin näkökulmasta silmällä pitäen myös säännöstä vapaudenmenetyksen laillisuusharkinnasta
tuomioistuimessa. Ymmärtääkseni nämä seikat arvioitiin riittävän tarkoin vuoden 1995
perusoikeussäännöstön pohjalta alkuperäistä lakia säädettäessä.

"Hyödykkeiden antaminen luontaissuorituksena liittyy PeL 6 §:ssä säädettyyn ihmisten yhdenvertaisuuteen
ja 19 §:ssä säädettyyn sosiaaliturvaan. Perustuslakivaliokunta on arvioinut tällaista problematiikkaa
aikaisemmin.

Valiokunta on aiemmin katsonut, että toimeentulotukea voidaan käytännössä pitää perustuslain 19 §:n 1 momentissa
tarkoitetun ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon takuuna siltä osin kuin turvaa annetaan
rahamääräisinä suorituksina (PeVL 31/1997 vp , s. 2/TT) Hallituksen esityksen lähtökohtana on, että ensi vaiheen
kiireellisessä vastaanotossa henkilöiden toimeentulosta ja huolenpidosta huolehditaan muulla tavoin kuin rahamääräisellä
toimeentulotuella. Tästä ei ole sinänsä huomautettavaa valtiosäännön näkökulmasta, kun etenkin otetaan huomioon
järjestelykeskuksen erikoislaatuiset olosuhteet. Sääntely kuitenkin kohdistuu perusoikeuden käyttämisen kannalta keskeisiin
seikkoihin, joista tulee perusoikeuksien yleisiin oppeihin kuuluvan periaatteen mukaan säätää lailla. Ehdotettu sääntely jää
tältä kannalta epätarkaksi. Sitä on asianmukaista tarkentaa samankaltaiselle täsmällisyystasolle kuin vastaanottokeskuksia
koskevat 19 §:n säännökset ilmentävät. Perustuslaista johtuvana vähimmäisvaatimuksena on säätää lain 19 b §:n 2
momentissa, että henkilölle annetaan järjestelykeskuksessa hyödykkeitä välttämätöntä toimentuloa varten. "

PeL 19 §:n tarkoittaman sosiaaliturvan konkreettista sisältöä ei perustuslaissa määritellä; olennaista on vain
turvan riittävyys ihmisarvoisen elämän kannalta. Pakolais- ja turvapaikanhakijan asemaa voidaan tuskin pitää
sellaisena erikoistilanteena, joita PeL 19 §;n2 momentissa tarkoitetaan, ja jolloin ihmisen sosiaaliturvan taso
on vahvistettava paremmaksi kuin 1 momentissa tarkoitettu suoja.

Ei tosin ole aivan kiistatonta, voidaanko 2 momentin ns. elämänolojen kriisiaikaluetteloa pitää täysin
tyhjentävänä vai tulisiko sitä soveltaa laajentavasti tulkiten koskemaan myös pakolaisia ja
turvapaikanhakijoita. Hallituksen esityksen kohdassa ei kuitenkaan ole kysymys sosiaaliturvan tasosta vaan
sen antamisen muodosta. Katsoisin, että toimeentuloturvan
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kohtelua suhteessa pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin juuri edellä siteeratussa lausunnossa sanotusta syystä.
Perusteluna ovat turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten muista ihmisistä poikkeavat elämänolosuhteet. Toisin
kuin ne, jotka saavat rahaa asumiseen, nämä henkilöt ovat juuri saapuneet vieraasta valtiosta Suomeen jossa
toisaalta huolehditaan heidän sosiaaliturvastaan, mutta toisaalta myös samanaikaisesti tutkitaan, täyttyvätkö
pakolaisuuden ja oleskeluluvan edellytykset.

21 a §:ssä tarkoitetut maksut , joiden suuruudesta säädetään ministeriön asetuksella, on määritelty
täsmällisesti vain maksun ylärajan osalta (enintään majoitus- ym. kulujen todelliset kustannukset). Tällainen
asetuksenantovalta mahtunee kuitenkin ministeriöasetuksen tason toimivaltaan, joskin perimmältään siinä on
kysymys ihmisten oikeuksien perusteista säätämisestä. Kun sääntelyllä on hyväksyttäväksi katsottava yläraja,
sääntely vaikuttaa ongelmattomalta. Tosin lakitekstissä ei sanota, keneltä maksu voidaan periä, missä oloissa
ja keneltä ei. Vasta perusteluissa viitataan työllistyviin ja siis maksukykyisiin ihmisiin. Lakitekstissä ei ole
myöskään sitä seikkaa, että maksu olisi kaikille sama.
Maksun määrää laitoksen johtaja. Tällaisesta maksupäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeudelle. Hallinto-
oikeuden päätökseen liitetty valituskielto on perustuslain sallima, koska perustuslaki ei turvaa
jatkovalitusmahdollisuutta perusoikeutena.

Oikeus valittaa maksupäätöksestä olisi sillä perusteella, että "maksun määräämisessä on tapahtunut virhe".
Tämä viittaa tekniseen menettely- tai laskuvirheeseen, minkä seurauksena muutoksenhakuoikeus ei



näyttäisi tarkoittavan sitä, koskeeko oikaisuvaatimusoikeus sitä harkintavaltaa, joka laitoksen johtajalla on
suhteessa maksajan varallisuuteen tai maksukykyyn. Tätä oikeusturvan (esimerkiksi laitoksessa olevien
yhdenvertaisuus) kannalta merkittävää seikkaa ei käsitellä myöskään perusteluissa.
Ilmeisesti kuitenkin kysymyksessä on hallinto-oikeudellinen käsitteistö, jossa oikaisuvaatimuksen peruste
määritetään virheeksi, mutta oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä voi valittaa
hallintovalituksen yleisten sääntöjen mukaan (päätöksen yleinen lainvastaisuus ja myös
tarkoituksenmukaisuusperusteet). Vertailun vuoksi totean, että kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
(joka on pakollinen edellytys kunnallisvalitukselle) määritellään vain ilmaisuin, että päätökseen tyytymätön
voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Ministeriön asetuksenantovalta 22.3 §:ssä säädetään näköjään vain teknisestä seikasta, ei siitä, minkä tasoista
sosiaaliturvaa pakolaiselle tai turvapaikanhakijalle annetaan. Jos viimeksi mainitusta olisi kysymys, delegointi
olisi näiden henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista säätämistä PeL 90 §:n vastaisesti asetuksella.

22 §:n lähtökohtana on 1 momentin mukaan toimeentulotuki sellaisena, joksi se säädetään
toimeentulotuesta annetussa laissa. Saattaa olla, että 3 momentin säännöksestä ei aivan selvästi käy ilmi, että
kysymys on laskentateknisestä kustannustenjaosta.

19 d §:n tarkoittama asetuksenantovalta tarkoittaa ryhmäkodin toimintaa, henkilöstön määrää ja
pätevyysvaatimuksia. Perustuslakivaliokunta on joskus kiinnittänyt huomiota siihen, että
pätevyysvaatimuksista tulisi säätää laissa.

"Valtioneuvoston asetus voi perustelujen mukaan sisältää säännöksiä myös henkilöstön ammattipätevyysvaatimuksista samoin
kuin työterveys- ja työturvallisuusoloista. Ehdotettu valtuussäännös ei kuitenkaan sanamuotonsa perusteella kata tällaisia
asioita. Säännöstä on siten syytä täsmentää. Tällöin on otettava huomioon, että valtioneuvoston asetuksella voidaan työterveys-
ja työturvallisuusoloista antaa vain lain tasoista sääntelyä täsmentäviä säännöksiä ja että perussäännökset henkilön
ammattipätevyyden vaatimuksista tulee perustuslain 18 §:n 1 momentin takia antaa lailla (ks. esim. PeVL 39/2001 vp , s. 2/II)."
PeVL 16/2002.

Ryhmäkodin toiminnan sääntely asetuksin. Perusoikeussäännöksistä seuraa joka tapauksessa sisällöllisiä
minimivaatimuksia ryhmäkodin toimintaa sääntelevälle asetukselle. Asetuksella ei esim. voida toteuttaa
sanktioluontoisia kurinpitojärjestelmiä eikä asetukseen voi kirjoittaa muitakaan ryhmäkodin asukkaan
perusoikeusrajoituksia.

Ryhmäkotien oikeudellinen asema
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (nykytila s. 3) mukaan ryhmäkodin toiminnasta ja henkilöstön
määrästä säädetään työministeriön asetuksella. Samassa kohdassa kirjoitetaan, että "vastaanottokeskuksen voi
perustaa ja ylläpitää valtio itse tai sopia sen perustamisesta ja ylläpitämisestä kunnan, kuntayhtymän, muun
julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa". Vastaanottokeskus voi siis olla
yksityinen. Olen lukenut tekstin niin, että lakiehdotuksessa tarkoitettu turvakoti on yksi vastaanottokeskusten
erityislaji (lapsille), joten tämän päättelyn mukaan ryhmäkotikin voi olla yksityisen henkilön tai yhteisön
ylläpitämä. Tällöin perustamista on arvioitava silmällä pitäen PeL 124 §:n säännöstä hallintotehtävän
antamisesta muulle kuin viranomaiselle. PeL 124 § ei ollut sovellettavana alkuperäistä lakia säädettäessä.

PeL 124 § asettaa suhteellisen kovat vaatimukset hallintotehtävän luovuttamiselle, mm. toimi ei saa
vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkista valtaa
sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Perustuslakivaliokunta onkin luetellut joukon kriteerejä,
joita tällaisen julkisen hallintotehtävän luovutuksen tulee täyttää.

Sinänsä lienee niin, että PeL 124 §:n edellytys tehtävän tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta täyttyy.
Turvakodeissa ja vastaanottokeskuksissa saattaa kuitenkin olla suljetulle laitokselle ominaisia,
perusoikeusrajoituksia sisältäviä piirteitä. Koska lain 45 §:n viittaus hallintolakiin on kirjoitettu hyvin



yleisluontoisesti, sen lienee katsottava koskevan myös yksityisten ylläpitämiä ryhmäkoteja, mikä
oikeusturvan osalta lienee riittävää.

Yhteenveto

Katson, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, joskin erinäiset
täsmennykset tai lisäykset voivat olla oikeusturvalähtökohdasta ajatellen perusteltuja.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2005

Ilkka Saraviita
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan-
hakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 280/2004 vp)

Toimeentulotuki (22 §)

Lakiehdotuksen 22 §:n 2 momentissa ehdotetaan, että vastaanottokeskuksessa
järjestettävä majoitus myönnettäisiin luontaisedun muotoisena hyödykkeenä.
Varsinaisen majoituksen lisäksi vastaanottokeskus järjestäisi esityksen perustelujen (s.
18) mukaan majoitustilojen ja yleisten tilojen kalustuksen, vuodevaatteet ja astiaston,
mahdollisuuden käyttää kodinkoneita ja siivoustarvikkeita, liinavaatehuoltoon
tarvittavat laitteet, välineet ja aineet, sanoma- ja aikakauslehdet, mahdollisuuden katsoa
televisiota, urheilu- ja harrastusvälineitä erityisesti lasten käyttöön, maksaa lasten
harrastustoimintaa kuten uimahallissa käyntejä ja urheiluseurojen osallistumismaksuja
sekä tukee leireille osallistumista ja järjestää vailla huoltajaa tulevien lasten
täysiylläpidon.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 18/2001 vp arvioinut vastaavanlaista
järjestelyä, jossa toimeentulo ja huolenpito annetaan järjestely-keskuksessa
luontoisetuina ja rahamääräistä tukea annetaan vain poikkeuksellisesti. Valiokunta
katsoi tuolloin, että ensi vaiheen kiireellisessä vastaanotossa henkilöiden toimeentulosta
ja huolenpidosta huolehtimiseen muulla tavoin kuin rahamääräisellä toimeentulotuella
ei ole sinänsä huomautettavaa valtiosäännön, erityisesti perustuslain 19 §:n 1 momentin
kannalta, kun etenkin otetaan huomioon järjestelykeskuksen erikoislaatuiset olosuhteet.
Sama arvio voidaan esittää myös lakiehdotuksen 22 §:n 2 momentin järjestelystä.

Koska perustuslain 19 §:n 1 momentissa vahvistetaan oikeus välttämättömään
toimeentuloon ja huolenpitoon jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen
elämän edellyttämää turvaa, sääntely kohdistuu perusoikeuden käyttämisen kannalta
keskeisiin seikkoihin, joista tulee perusoikeuksien yleisiin oppeihin kuuluvan
periaatteen mukaan säätää lailla. Nyt rahallisesti maksettavaa toimeentulotukea
vähentävien luontaisetujen sisältöä on luonnehdittu tarkemmin lakiesityksen
perusteluissa, mutta niiden perussisältö määräytyisi 19 §:n mukaan. Säännöksestä
käyvät riittävän selvästi ilmi sekä majoituksen että muiden vastaanottoon kiinteästi
liittyvien, luontaisedun muodossa annettavien hyödykkeiden ja palvelujen sisältö.
Sääntelyä voidaan pitää riittävän täsmällisenä perustuslain 19 §:n 1 momentin ja
yleisemmin perusoikeuksien toteuttamista koskevan sääntelyn kannalta.

Muutoksenhakukielto (44 §:n 2 mom.)

Lakiin lisättäväksi ehdotetun 19 c §:n 2 momentin mukaan turvapaikanhakija ja
tilapäistä suojelua saava voidaan siirtää toiseen vastaanottokeskukseen, jos se
perustellusta syystä on hänen itsensä taikka vastaanottokeskuksen toiminnan tai
turvapaikka-asian käsittelyn kannalta tarpeellista. Tähän siirtopäätökseen kohdistuisi 44
§:ään lisättäväksi ehdotettu valituskielto: "Vastaanottokeskuksen 19 c §:n 2 momentin
nojalla tekemään päätökseen, joka koskee vastaanottokeskuksesta toiseen siirtämistä, ei
saa hakea muutosta valittamalla."



Valituskielto liittyy siihen, että "turvapaikanhakijoita joudutaan siirtämään keskuksesta
toiseen turvapaikka-asian käsittelyn sujuvuuden vuoksi ja vastaanottokeskusten
käytettävissä olevan kapasiteetin puitteissa. Siirrot saattavat joskus olla välttämättömiä
myös etnisten jännitteiden vuoksi." (s. 18)

Valituskieltoa on arvioitava oikeusturvan saatavuutta edellyttävän perustuslain 21 §:n
kriteerien kannalta. Tältä osin voidaan todeta, että valituskielto kohdistuu päätökseen,
joka sisältää ensisijaisesti turvapaikanhakijan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanoton
järjestämistä ja toteuttamista. Tällaista varsinaisen etuuspäätöksen täytäntöönpanoon
kohdistuvaa päätöstä ei yleensä pidetä valituskelpoisena. Päätöksenteon kohteena ei
myöskään ole kenenkään ehdoton oikeus tai velvollisuus, sillä pysymistä tietyssä
keskuksessa ei voida lain nojalla edellyttää tai vaatia, sillä päätöksen kohde voi järjestää
majoituksensa myös itse. Tosin ao. henkilön taloudelliset edellytykset yleensä
rajoittavat tosiasiallisesti tätä mahdollisuutta. Päätöksellä on kuitenkin vain ajallisesti
rajattu, tilapäinen vaikutus eikä valitusmahdollisuuden puuttumisen voida siten arvioida
suhteettomasti kaventavan päätöksen kohteen oikeusturvaa. Ehdotettua valituskieltoa ei
siten kokonaisuutena arvioiden voida pitää ongelmallisena perustuslain 21 §:n kannalta.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien ko-
touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetun lain muuttamisesta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi maa-

hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain

muuttamisesta (HE 280/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö

- professori Olli Mäenpää

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin

- professori Ilkka Saraviita.
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HE 280/2004 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-

kanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia, joka ja johon tehdyt jotkut muutokset on säädetty

perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 20/1998 vp, PeVL 18/2001 vp). Esityksen

pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan unionin neuvoston direktiivi

turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa.

Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella perheen yhtenäisyyden säilyttämisestä,

vastaanotosta perittävistä maksuista, turvapaikanhakijoiden siirtojen rajoittamisesta ja heikossa

asemassa olevien tarpeiden huomioon ottamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 21 §:n kannalta

oikeusturvasta. Perusteluissa arvioidaan myös sitä, täyttääkö sääntely perustuslain 19 §:n 1

momentin vaatimukset oikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Perusteluissa katsotaan, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallitus on kuitenkin ehdottanut perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä esityksestä,

koska se koskee perustuslain kanssa läheisessä asiallisessa yhteydessä olevaa lainsäädäntöä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Muutoksenhakukielto. Vastaanottokeskuksen päätökseen siirtää keskuksen asukasrekis-teriin

merkitty turvapaikanhakija tai tilapäistä suojelua saava henkilö toiseen vastaanottokeskukseen

ei lakiehdotuksen 44 §:n 2 momentin mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin perusteella oikeus saada oikeuksiaan ja

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen

käsiteltäväksi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet, kuten oikeus

hakea muutosta, turvataan saman pykälän 2 momentin mukaan lailla. Muutoksenhakuoikeus on

siten perustuslain mukainen pääsääntö, josta on toisaalta mahdollista säätää lailla vähäisiä

poikkeuksia (HE 309/1993 vp, s. 74/11, PeVL 19/2002 vp, s. 3/II).
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Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotto järjestetään

vastaanottokeskuksesssa. Vastaanottoon sisältyy lakiehdotuksen 19 §:n 1 momentin pääsäännön

mukaan majoitus, toimeentulotuki, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, tulkkipalveluja ja

muu välttämätön perustarpeiden turvaaminen. Henkilöllä ei ole oikeutta valita, missä

vastaanottokeskuksessa hänen vastaanottonsa järjestetään, eikä hänel^ toisaalta ole

velvollisuutta majoittua mihinkään vastaanottokeskukseen. Turvapaikanhakija ja tilapäistä

suojelua saava voi nimittäin 19 c §:n 3 momentin perusteella järjestää majoituksensa itse. Tässä

mielessä kysymys on henkilön siirtämisen sijasta pikemminkin siitä, että hänen majoituksensa

ja muu vastaanottonsa voidaan järjestää toisessa vastaanottokeskuksessa. Kun lisäksi otetaan

huomioon majoituksen ja muiden vastaanottopalveluiden tilapäinen luonne, ei ehdotettu

muutoksenhakukielto valiokunnan mielestä merkitse perustuslain 21 §:n säännösten kannalta

ongelmallista rajoitusta henkilön oikeusturvaan.

Toimeentulotuki. Turvapaikanhakijalle ja tilapäistä suojelua saavalle ei 22 §:n 2 momentin

mukaan myönnetä majoitusta varten toimeentulotukea rahana, vaan majoitus järjestetään

vastaanottokeskuksessa tai ryhmäkodissa. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut

perustuslain 19 §:n 1 momentin näkökulmasta mahdolliseksi huolehtia järjestelykeskuksissa

olevien henkilöiden välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta muulla tavoin kuin

rahamääräisellä toimeentulotuella (PeVL 18/2001 vp, s. 4/1). Sääntely vastaanottokeskuksessa

luontoisetuna järjestettävästä majoituksesta ei valiokunnan tämä kanta ja ehdotetun säännöksen

tarkkuus huomioon ottaen muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Muilta osin

lakiehdotuksen 22 § vastaa keskeiseltä sisällöltään perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella

säädettyä nykyistä pykälää.

Maksut. Majoituksesta ja vastaanottokeskuksessa järjestettävästä muusta vastaanotosta voidaan

21 -~ §:n 1 momentin nojalla periä enintään niiden järjestämisestä aiheutuneiden todellisten

kustannusten suuruinen, kohtuullinen maksu. Maksun määrästä säädetään tarkemmin

työministeriön asetuksella.

Ehdotuksessa on kysymys julkisen vallan palvelusta suoritettavasta korvauksesta, jonka

enimmäismäärä on säännöksessä kytketty palvelun tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Ehdotus ei ole ongelmallinen perustuslakivaliokunnan käytännön kannalta valtion ja kunnan

maksuista ja veroista (ks. esim. PeVL 53/2002 vp, s. 2—3, PeVL 61/2002 vp, s. 5—7).
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Valiokunnalla ei ole perustuslain näkökulmasta huomautettavaa myöskään 21 a §:n 2 momentin

säännöksestä, jonka perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävältä on

mahdollista periä sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen maksu.

Maksuja voidaan esityksen perustelujen mukaan periä työllistyneiden lisäksi sellaisilta

muilta turvapaikanhakijoilta ja tilapäistä suojelua saavilta, joilla on Suomessa käytettävissä

tuloja tai varallisuutta. Maksuvelvollisuuteen ja maksun kohtuullisuuteen vaikuttavista

tällaisista seikoista on valiokunnan mielestä aiheellista lisätä lakiin säännökset.

Pätevyysvaatimukset. Ryhmäkodin henkilöstön pätevyysvaatimuksista voidaan 19 d § :n 1

momentin perusteella säätää tarkemmin työministeriön asetuksella. Pätevyysvaatimukset

liittyvät perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisiin oikeuksiin työn ja ammatin valinnan

vapaudesta, minkä vuoksi sääntelyä ei ole asianmukaista jättää ehdotetun kaltaisen avoimen

valtuuden nojalla ministeriön asetuksen varaan (ks. esim. PeVL 19/2002 vp, s. 5/II, PeVL

74/2002 vp, s. 6/II).

Esityksen perusteluissa todetaan tarkoituksena olevan, että pätevyysvaatimukset

pääsääntöisesti vastaisivat erikseen annettuun hallituksen esitykseen (HE 226/2004 vp)

sisältyvää ehdotusta laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ryhmäkodin työntekijöiksi olisi perustelujen mukaan kuitenkin tarkoituksenmukaista saada

myös sellaisia maahanmuuttajia, jotka tuntevat lasten omaa kulttuuria ja osaavat heidän

puhumiaan kieliä. Tämä on varsin ymmärrettävä ja perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta

hyväksyttävä päämäärä. Lainsäädäntötekniikan kannalta on asian-mukaisinta, että tavoitteen

saavuttamiseksi tarvittavat säännökset mahdollisuudesta myöntää erivapaus sosiaalihuollon

alalla yleisiksi tarkoitetuista pätevyysvaatimuksista sisällytetään kyseistä yleislakia koskevan

esityksen käsittelyn yhteydessä joko yleislakiin taikka nyt käsiteltävänä olevaan

lakiehdotukseen tai sen pohjalta mahdollisesti jo hyväksyttyyn ja voimaan tulleeseen lakiin.

Ehdotettu 19 d §:n 1 momentin avoin valtuus säätää pätevyysvaatimuksista työministeriön

asetuksella on näin ollen aiheellista poistaa lakiehdotuksesta ja korvata se esimerkiksi

maininnalla, jonka mukaan ryhmäkodin henkilöstön pätevyysvaatimuksista säädetään erikseen

lailla.

Lausunto
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Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
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