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TYÖMINISTERIÖ LAUSUNTO' HE 28/2006 vp 
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Asia: HE 28/2006 vp SUOMEN JA SIERRA LEONEN ERITYISTUOMIOISTUIMEN 
VÄLILLÄ ERITYISTUOMIOISTUIMEN OIKEUDENKÄYNNEISSÄ KUULTAVIEN 
TODISTAJIEN SIJOITTAMISESTA TEHDYN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ 

 
 

Työministeriö pitää Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä tehtyä erityistuomioistuimen 
oikeudenkäynneissä kuultavien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamista koskevaa sopimusta ja sen 
voimaansaattamista koskevaa lakia tärkeinä. Sopimus on merkityksellinen sekä kansainvälisen oikeuden ja 
tuomioistuimen puolueettoman toiminnan että sijoitettavien henkilöiden oikeusturvan ja yksilöllisen 
turvallisuuden toteutumisen kannalta. Työministeriö näkee kuitenkin ongelmia sopimuksessa mainittuja 
keskeisiä etuuksia koskevissa kysymyksissä. 
 
Sopimuksessa Suomi sitoutuu turvaamaan Suomeen sijoitettaville todistajille ja heidän läheisilleen ne etuudet, 
avustukset ja oikeudet, joihin on oikeutettu henkilö, joka määritellään vuonna 1951 tehdyn ja vuoden 1967 
lisäpöytäkirjalla muutetun pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaisesti pakolaiseksi. 
Lisäksi Suomi sitoutuu takaamaan Suomeen sijoitettaville todistajille ja heidän läheisilleen sopimuksessa 
yksilöidyt etuudet ja palvelut samoin perustein kuin omille kansalaisilleen. Näitä etuuksia ovat asunto; 
koulutus, mukaan lukien tarvittaessa ammatillinen koulutus ja kielikoulutus; sosiaali-ja terveyspalvelut, 
mukaan lukien tarvittaessa erityissairaanhoito; mahdollisuus työnhakuun; muut mahdolliset etuudet ja 
avustukset sekä tarvittavat asiakirjat Suomesta poistumista ja Suomeen tuloa varten. 
 
Sopimus on määrä panna toimeen soveltamalla ulkomaalaislakia (301/2004), asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia (1573/1993), kotikuntalakia (201/1994) sekä 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia (493/1999). On 
kuitenkin huomattava, etteivät todistajien ja heidän läheistensä saamat etuudet, avustukset, palvelut ja oikeudet 
toteutuisi mainitun lainsäädännön nojalla esityksessä kuvatulla tavalla. 
 
Sijoitettavat henkilöt otettaisiin Suomeen valtioneuvoston päätöksellä ulkomaalaislain 93 §:n mukaisesti 
erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi, ja heille myönnettäisiin 
tilapäinen oleskelulupa yhdeksi vuodeksi ulkomaalaislain 112 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla. Oleskeluluvan 
voimassaoloa voitaisiin tarvittaessa jatkaa ulkomaalaislain 55 §:n nojalla kahdella vuodella, ja mahdollisuus 
jatkuvaluonteiseen oleskelulupaan tulisi kolmen vuoden jälkeen, mikäli sijoittamisapua on edelleen tarpeellista 
jatkaa. 
 
Esityksen yleisperustelujen mukaan sopimuksessa määritellyt etuudet, oikeudet ja palvelut turvattaisiin 
ensimmäisten kolmen vuoden aikana kotouttamislain mukaisesti ja sen jälkeen etuuksilla, oikeuksilla ja 
palveluilla, joiden myöntämisen edellytys on asuminen Suomessa asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain tai kotikuntalain tarkoittamalla tavalla. 
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Vaikka kotouttamislain 3 a §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan pakolaiseksi lakia sovellettaessa katsotaan myös 
henkilö, joka on otettu Suomeen ulkomaalaislain 93 §:n mukaan erityisellä humanitaarisella perusteella tai 
kansainvälisen velvoitteen täyttämiseksi, lain piiriin pääseminen ei välttämättä luo tilannetta, jossa henkilöllä 
on käytännössä mahdollisuus kotikuntaan ja sosiaaliturvalainsäädän-nön soveltamisesta annetun lain mukaisiin 
etuuksiin ja palveluihin. 
 
Kotouttamislain piiriin pääseminen ei siis muodostaisi ongelmaa sopimuksessa mamittujen velvoitteiden 
täyttämisen kannalta. Myöskään työnteolle ei muodostuisi esteitä todistajalle eikä hänen läheisilleen 
mainittujen ulkomaalaislain kohtien mukaan myönnetyillä oleskeluluvilla. Ongelma syntyisi sen sijaan siitä, 
että tilapäisellä oleskeluluvalla olevia henkilöitä ei muussa lainsäädännössä välttämättä katsota Suomessa 
asuviksi. 
 
Jos henkilön ei katsota asuvan Suomessa sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain eikä 
kotikuntalain mukaan, pakolaiseen rinnastaminen jää käytännössä vaille keskeisiä oikeusvaikutuksia. 
Kuntapaikan löytäminen todistajalle tulisi pakolaiseen rinnastamisen perusteella työministeriön tehtäväksi, 
mutta tämä olisi vaikeaa koska henkilö ei saisi sosiaaliturvaa ja muita etuuksia. Koska todistajan läheisille 
myönnetään oleskelulupa samaksi ajaksi kuin todistajalle, soveltamisongelmat koskisivat erityisesti todistajien 
perheenjäseniä, koska he saapuvat maahan usein todistajaa myöhemmin ja saavat aluksi vain lyhytaikaisen 
oleskeluluvan. 
 
Todettakoon vielä, ettei tilapäisen oleskeluluvan saaneita henkilöitä ole sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta annetun lain eikä kotikuntalain sanamuodon mukaan suljettu soveltamisen ulkopuolelle, ja 
käytännössä maistraatit tulkitsevat Suomessa asumista hyvin eri tavoin. 
 
Lisäksi on tärkeää huomata, että todistajien olisi päästävä kotouttamislain piiriin ulkomaalaislain 93 §:n 
perusteella, eikä heidän tarvitsisi lain piiriin päästäkseen hakea kansainvälistä suojelua. 
 
Työministeriön näkemyksen mukaan ei ole perusteltua sijoittaa todistajia Suomeen sellaisen järjestelyn kautta, 
joka ei loisi varmoja edellytyksiä sopimuksessa mainittujen oikeuksien toteutumiseen. Jotta todistajien asema 
Suomessa muodostuisi sopimuksessa mainittujen edellytysten mukaiseksi, todistajille ja heidän läheisilleen 
myönnettävästä tilapäisestä oleskeluluvasta tulisi seurata oikeus kotikuntaan ja asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaisiin etuuksiin ja palveluihin tai henkilöille tulisi 
myöntää alusta saakka jatkuvaluontoinen oleskelulupa. 
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Hallituksen esitys 28/2006 
 
SOPIMUS SIERRA LEONEN ERITYISTUOMIOISTUIMESSA KUULTAVINA OLLEIDEN SI-
JOITTAMISESTA SUOMEEN 

 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto toteaa pyydettynä kannanottonaan hallituksen 
esityksestä 28/2006, Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen oi-
keudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän 
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen 
hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta, seuraavaa. 
 
Suomella ei ole tällä hetkellä valmista todistajansuojeluohjelmaa, joka voitaisiin 
suoraan käynnistää, mutta ICC:n (kansainvälisen rikostuomioistuimen) hyväksymisen 
yhteydessä Suomi on sitoutunut tarvittaessa järjestämään todistajansuojeluohjelman 
todistajille. Sierra Leonen asia kuuluu myös YK:n "sateenvarjon" alle. Koska kyse on 
vakavista kansainvälisistä rikoksista, on Suomen kannettava vastuunsa asiasta. Tämän 
vuoksi todistajansuojeluohjelman kehittämistä on pidetty Suomessa tärkeänä ja 
ohjelman kehitystyö on parhaillaan käynnissä. 
 
Todistajansuojeluohjelman kustannusvaikutukset on esitetty melko ylimalkaisesti ja 
vähätellen esityksessä. Todellisuudessa, jos tilanne aktualisoituisi ja Suomeen tulisi 
henkilö lähipiireineen sijoitettavaksi, kyseessä olisi merkittävä kustannusvaikutus 
vuositasolla. Suomen tulee maksaa sijoitettaville normaali sosiaaliturva, 
terveydenhoito, koulutus ym. yhteiskuntaan sopeuttaminen. Lisäksi tulee ottaa 
huomioon mahdollisen vartioinnin ja henkilösuojaamisen aiheuttamat kustannukset. 
Sijoitus olisi käytännössä pysyvä. 
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SISÄASIAINMINISTERIÖ 2 
 
 

Järjestelyt normaalissa toi^apaikanhakumenettelyssä lienevät helppoja, mutta tilanne 
muuttuu vaikeammaksi, jos Suomessa olisi jo muita sierraleonelaisia, koska he olisivat 
Suomessa rotunsa ja kielensä vuoksi melko erottuvia. 
 
Muilta osin sisäasiainministeriön poliisiosastolla ei ole kommentoitavaa hallituksen 
esitykseen. 
 
 
 
 
 
 
 
Poliisijohtajan sijaisena, 
poliisiylitarkastaja Eero Laine 
 
 
 
 

Ylikomisario Seppo Sivula 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEDOKSI Kansliapäällikkö Ritva Viljanen 
Poliisiylijohtaja Markku Salminen 
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Asia 

HE 28/2006 vp; vastaus lakivaliokunnan vastinepyyntöön 
 

Lakivaliokunta on 24.5.2006 pyytänyt ulkoasiainministeriöltä vastinetta 
työministeriön ja sisäasiainministeriön 23.5.2005 päivätyistä asiantuntija-
lausunnoista. 
 
Vastauksessaan ulkoasiainministeriö esittää kunnioittavasti seuraavaa: 
 

Sopimus Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa 
 

Suomi on 29.9.2005 solminut Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa 
kirjeenvaihdolla sopimuksen Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeu-
denkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän 
läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle. 
 

Sopimus noudattaa rakenteeltaan ja sisällöltään Suomen ja entisen Jugoslavian 
alueella tapahtuneita rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen sekä Suomen ja 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen välillä todistajien sijoittamisesta tehtyjä 
sopimuksia, jotka tulivat voimaan 25 päivänä elokuuta 1999 ja 10 helmikuuta 2006. 
 

Vastaanottavana maana Suomi sitoutuu turvaamaan Suomeen sijoitettaville 
todistajille ja heidän läheisilleen ne etuudet, avustukset ja oikeudet, joihin on 
oikeutettu pakolaisyleissopimuksen mukaisesti pakolaiseksi määritelty henkilö. 
Lisäksi Suomi sitoutuu takaamaan Suomeen sijoitettaville todistajille ja heidän 
läheisilleen sopimuksessa yksilöidyt etuudet ja palvelut samoin perustein kuin 
omille kansalaisilleen. 
 

Sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista 
koskevan lain hyväksymistä ehdotetaan hallituksen esityksessä 28/2006 vp. 
Esitystä on valmisteltu ulkoasiainministeriössä ja sen valmistelussa on kuultu 
toimivaltaisia ministeriöitä ja viranomaisia. 
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Esityksen mukaan Suomeen saapuvat todistajat otettaisiin Suomeen ulkomaalaislain 
93 §:n nojalla ja heille myönnettäisiin ensin tilapäinen oleskelulupa yhdeksi 
vuodeksi ulkomaalaislain 112 §:n nojalla, jota voitaisiin tarvittaessa jatkaa kahdella 
vuodella ulkomaalaislain 55 §:n perusteella. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana 
sopimuksessa määrätyt etuudet turvattaisiin kotouttamislain mukaisesti. 
 
Työministeriön lausunto 
 
Työministeriö toteaa 23.5.2006 päivätyssä lausunnossaan, että Suomeen saapuvat 
todistajat kuuluvat kotouttamislain piiriin. Tämä ei työministeriön mukaan 
kuitenkaan luo tilannetta jossa henkilöllä olisi käytännössä mahdollisuus 
kotikuntaan ja sosiaaliturvalainsäädännössä turvattuihin etuuksiin ja palveluksiin 
sillä tilapäisellä oleskeluluvalla Suomessa olevien henkilöiden ei muussa 
lainsäädännössä välttämättä katsota asuvan Suomessa. Työministeriö toteaa, että 
kuntapaikan löytäminen todistajalle olisi vaikeaa jos henkilö ei saisi sosiaaliturvaa ja 
muita etuuksia. Soveltamisongelmat koskisivat erityisesti todistajan perheenjäseniä, 
jotka usein saapuvat maahan todistajaa myöhemmin ja saavat aluksi vain 
lyhytaikaisen oleskeluluvan. 

Työministeriön mukaan ei ole perusteltua sijoittaa todistajia Suomeen sellaisen 
järjestelyn kautta joka ei loisi varmoja edellytyksiä sopimuksessa mainittujen 
oikeuksien toteutumiseen. Työministeriö toteaa, että todistajille myönnettävästä 
tilapäisestä oleskeluluvasta tulisi seurata oikeus kotikuntaan ja 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaisiin etuuksiin ja 
palveluihin tai henkilöille tulisi myöntää alusta saakka jatkuvaluontoinen 
oleskelulupa. 
 
Ulkoasiainministeriö pitää työministeriön esittämiä näkökohtia sinänsä pe-
rusteltuina. Ulkomaalaislain ja muiden soveltuvien lakien muodostama kokonaisuus 
on tällä hetkellä jossain määrin ongelmallinen Suomeen saapuvien todistajien 



 
kannalta. Käsiteltäessä kyseessä olevaa sopimusta sekä vastaavaa Suomen ja 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen välistä sopimusta todistajien sijoittamisesta 
toimivaltaiset viranomaiset katsoivat kuitenkin, että ulkomaalaislain muuttamiseen 
ei olisi syytä ja että Suomeen sijoitettavien, suhteellisen harvalukuisten todistajien 
etuudet ja oikeudet voitaisiin turvata viranomaisten ohjeistuksella. 

Lakivaliokunnan pyynnöstä ja toimivaltaisia viranomaisia uudelleen konsultoimaan 
ulkoasiainministeriö toteaa, että todistajien suojelua koskeva sopimus mahdollistaa 
henkilön jäämisen asumaan Suomeen vakinaisesti. Vaikka tilapäisen oleskeluluvan 
saaneita henkilöitä ei muussa lainsäädännössä välttämättä katsota Suomessa 
asuviksi, ulkomaalaislain 93 §:n nojalla tehtävään valtioneuvoston päätökseen 
voitaisiin kirjata, että henkilön on tarkoitus jäädä pitkäaikaisesti asumaan Suomeen. 
Todistajille ja heidän läheisilleen voitaisiin valtioneuvoston päätöksen nojalla 
myöntää tarvittavat etuudet ja oikeudet myös silloin, kun heille myönnetään aluksi 
tilapäinen oleskelulupa. 

Valtioneuvoston päätös tulisi muotoilla siten, että siitä ilmenee todistajan asumisen 
tarkoitus. Näin ollen kotikuntalain 4 §:n 1 momentin edellytykset täyttyisivät, ja 
todistaja pääsisi asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Lopullinen päätösvalta 
asiassa on maistraatilla, minkä vuoksi tulisi varmistaa, että myös sillä on oikea tieto 
tilanteesta. Hakijan tehdessä ilmoitusta väestörekisteriä varten, tulisi maistraatille 
välittää tieto valtioneuvoston päätöksen sisällöstä, josta vakinaisen asumisen 
tarkoitus ilmenee. Sama koskisi todistajan perheenjäseniä. 
 

Ulkoasiainministeriö haluaa lisäksi korostaa, että edellä mainittujen sopimusten 
perusteella Suomeen sijoitettaisiin vain muutamia henkilöitä. Kyse on siten 
yksittäisistä ja melko poikkeuksellisista tilanteista, joiden ei tähän saakka ole 
katsottu edellyttävän lainmuutoksia. 
 
Sisäasiainministeriön lausunto 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto totesi lakivaliokunnalle 23.5.2006 antamassaan 
lausunnossaan, että todistajien sijoittaminen saattaisi aiheuttaa Suomelle 
huomattavia kustannuksia. Ulkoasiainministeriö toteaa, että todistajien 
sijoittamisesta Suomeen ei aiheudu ylimääräisiä todistajansuoje-luun liittyviä 
kustannuksia. Kansainvälisten tuomioistuinten todistajainsuo-jelu on moniportainen 
järjestelmä, jossa todistajan turvallisuus voidaan turvata erilaisin keinoin. Joissakin 
tapauksissa henkilön sijoittaminen turvalliseksi katsottuun maahan on riittävää 
todistajan turvallisuuden kannalta. 
 
Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välisessä sopimuksessa on kyse 
nimenomaan todistajien sijoittamisesta. Sopimuksessa painotetaan, että Suomessa ei 
ole todistajansuojeluohjelmia, eikä sopimus velvoita Suomea liittämään todistajia 
todistajiensuojelun piiriin. Tilanne voisi muuttua toisenlaiseksi mikäli Suomi 
tulevaisuudessa päättäisi luoda todistajansuojeluohjelman ja sisällyttäisi siihen myös 
mahdollisuuden kansainvälisten tuomioistuinten todistajien suojelemisesta. 
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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra 

Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien 

todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn 

sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta (HE 28/2006 vp). 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- projektiavustaja Pasi Mustonen, ulkoasiainministeriö 

- erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö. 
 
Lisäksi sisäasiainministeriö on antanut kirjallisen lausunnon. 

HE 28/2006 vp Versio 0.1 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa 29 päivänä syyskuuta 2005 

Suomen hallituksen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä kirjeenvaihdolla tehdyn 

sopimuksen Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai 

kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle sekä lain 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Sopimuksessa määritellään ne ehdot, joiden mukaan todistajien sijoittamisen Suomeen 

tulee tapahtua. Sijoittamisen on tarkoitus koskea todistajia, jotka ovat esiintyneet tai tulevat 

esiintymään todistajina Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä. Todistajat 

voisivat olla joko syyttäjän tai puolustuksen todistajia. Sijoitettaviksi voisi tulla myös todistajan 

läheisiä kirjeenvaihdon määritelmän mukaisesti. 

Sopimuksen mukaan Suomen viranomaiset päättäisivät tapauskohtaisesti todistajien ja 

heidän läheistensä vastaanottamisesta ja sijoittamisesta Suomeen. Lähtökohtana on, ettei Suomi 

sitoudu tarjoamaan erityisiä todistajansuojeluohjelmia. Sopimuksen mukaan Suomi sitoutuu 

turvaamaan Suomeen sijoitettaville todistajille ja heidän läheisilleen ne etuudet, avustukset ja 

oikeudet, joihin on oikeutettu henkilö, joka määritellään "pakolaiseksi" vuonna 1951 tehdyn ja 

vuoden 1967 pöytäkirjalla muutetun pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 

artiklan mukaisesti. Lisäksi Suomi sitoutuu takaamaan Suomeen sijoitettaville todistajille ja 

heidän läheisilleen sopimuksessa yksilöidyt etuudet ja palvelut samoin perustein kuin omille 

kansalaisilleen. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 

kun tuomioistuin on vastaanottanut Suomen ilmoituksen siitä, että sen valtiosäännön edellytykset 

tämän kirjeenvaihdon voimaantulolle on täytetty. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sopimuksen 

ja lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin. 

Sopimuksen 1 kappaleen mukaan Suomi sitoutuu tarjoamaan sopimuksen perusteella 

tänne sijoitetulle henkilölle kyseisessä kappaleessa yksilöidyt etuudet ja palvelut samoin 

perustein kuin Suomen kansalaisille. Esityksen perusteluista (s. 8—10) syntyy sellainen kuva, 

että näitä etuuksia ja palveluja olisi tarkoitus alkuvaiheessa sijoittamisen jälkeen antaa pääasiassa 
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maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 

(493/1999) nojalla ja että vasta kolmen vuoden kuluttua sijoittamisen aloittamisesta etuuksia ja 

palveluja annettaisiin sellaisen lainsäädännön nojalla, joka koskee Suomessa vakinaisesti asuvia 

henkilöitä. Esitys näyttää siis perustuvan oletukseen, että sopimuksen perusteella vastaanotetut 

henkilöt vasta kolmen vuoden kuluttua sijoittamisen aloittamisesta saisivat asumiseen perustuvan 

sosiaaliturva-lainsäädännön soveltamisesta annetussa laissa (1573/1993, jäljempänä 

soveltamisala-laki) tarkoitettuja sosiaaliturvaetuuksia sekä vastaavasti kotikunnan Suomesta ja 

sen myötä oikeuden kunnan asukkaille kuuluviin etuuksiin ja palveluihin. Valiokunnan saamassa 

asiantuntijaselvityksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että sopimuksen 1 kappaleesta johtuvat 

velvoitteet eivät esityksessä kuvatulla tavalla toteutettuina täyty asianmukaisesti. 

Kotikuntalain (201/1994) 4 §:n 1 momentissa säädetään niistä edellytyksistä, jotka maahan 

tulleen henkilön tulee täyttää saadakseen kotikunnan Suomesta. Edellytyksenä on, että hän asuu 

Suomessa ja että hänellä on tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan. Lisäksi hänellä tulee olla 

vähintään yhden vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva oleskelulupa, milloin sellainen 

lupa häneltä vaaditaan. Kotikuntalain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 

104/1993 vp) on kyseisen pykälän perusteluissa todettu, että muun muassa pakolaisuus voi olla 

säännöksessä mainittu asumistarkoitusta osoittava seikka. 

Soveltamisalalain 3 a §:n 1 momentin mukaan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan 

Suomeen muuttavaan henkilöön jo maahan tulosta alkaen, jos henkilön hänen olo-suhteensa 

kokonaisuudessaan huomioon ottaen katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan Suomeen muuttavan henkilön asumisen vakinaisuutta 

osoittavina seikkoina otetaan huomioon muun muassa se, että hän on pakolainen tai saanut 

oleskeluluvan Suomessa suojelun tarpeen perusteella. Kyseisen lainkohdan säätämiseen 

johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa (HE 76/2004 vp, s. 16/11) on todettu, että 

pakolaisen tai oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella saaneen henkilön voidaan yleensä 

katsoa muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan. 

Kummankaan edellä tarkastellun lainkohdan mukaan Suomessa asumisen katsomista 

vakinaiseksi ei sinänsä estä se, että henkilölle on myönnetty vain tilapäinen oleskelulupa. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että sopimuksen perusteella Suomeen sijoitettavat todistajat ja 

heidän läheisensä myös tosiasiallisesti saavat ne etuudet ja palvelut, jotka Suomi sopimuksessa 

sitoutuu heille tarjoamaan. Valiokunnan mielestä todistajat ja heidän läheisensä voidaan 

kotikuntalakia ja soveltamisalalakia sovellettaessa ja niiden mukaisesti Suomessa asumisen 

luonnetta arvioitaessa rinnastaa pakolaisiin, joita mainittujen lakien esitöiden mukaan on yleensä 

pidettävä Suomessa vakinaisesti asuvina henkilöinä. Näin ollen Suomeen sijoitettavien 
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henkilöiden oikeus sopimuksessa tarkoitettuihin etuuksiin ja palveluihin hallituksen esityksen 

perusteluissa esitetystä poiketen toteutuu valiokunnan käsityksen mukaan muun ohella siten, että 

he saavat maahan tulostaan 
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alkaen oikeuden asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan sekä vastaavasti kotikunnan Suomesta ja 

sen myötä oikeuden kunnan asukkaille kuuluviin etuuksiin ja palveluihin. 

Jotta Suomeen sijoitettavien todistajien ja heidän läheistensä oikeudellisesta asemasta ei 

synny epäselvyyttä, valiokunta pitää tärkeänä, että asianomaiset ministeriöt huolehtivat 

tarvittavien ohjeiden antamisesta alaisilleen viranomaisille. Niiden tulee myös tarkkaan seurata 

sitä, että Suomeen sijoitettavien henkilöiden oikeus sopimuksessa tarkoitettuihin etuuksiin ja 

palveluihin tosiasiallisesti toteutuu. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 29 päivänä 

syyskuuta 2005 Suomen ja Sierra Leonen 

erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen 

erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina 

olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän 

läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle 

kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen ja 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 
Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Juhani Sjöblom /kok 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors Ix.  

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Tuomo Antila. 


