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Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi 
ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 31/2006 vp) 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan. 
 
 
 
 
 

1 Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäväksi säännös (105 a §), jonka nojalla 

ulkomaalaisvirasto, poliisi ja rajavartiolaitos saisi oikeuden saada vastaanottokeskukselta tietoja 

alaikäisistä turvapaikanhakijoista ja heidän perheenjäsenistään. Säännöksellä ilmoitetaan pyrittävän 

kehittämään viranomaisten yhteistyötä ja edistämään lapsen edun toteutumista sekä lisäämään 

päätöksenteon tosiasiaperusteiden oikeellisuutta. 
 

Samalla esitetään lakiin lisättäväksi säännös (105 b §) ilman huoltajaa olevan alaikäisen 

turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön 

jäljittämisestä. Tällä säännöksellä on tarkoitus panna täytäntöön pakolaisen määritelmädirektiivin ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevan direktiivin säännökset. 
 

 



 

 

Ehdotetuilla säännöksillä on liittymiä erityisesti yksityisyyden suojaan. Perustuslakivaliokunta on 

arvioinut tietojen luovuttamista perusoikeusnäkökulmasta aikaisemmin mm. Pe VL 14/2002 vp. 
 
 
 
 
2 Tiedonsaantioikeus 
 

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja 

rajavartiolaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada pyynnöstään 

vastaanottokeskukselta ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, 

perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen 

perheenjäsenensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan - 

vaikka tämä ei näy ehdotetussa lakitekstissä - tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluisivat myös eräät 

arkaluonteiset tiedot, kuten seksuaalista hyväksikäyttöä tai kotiväkivaltaa koskevat tiedot. Tietojen 

saantioikeuden ehtona on, että se on välttämätöntä selvitettäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä 

taikka maahantulon tai oleskeluluvan edellytyksiä. 
 

Ehdotuksen mukaan alaikäiselle on annettava tieto - lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen - siitä, 

että tietoja voidaan luovuttaa. Lisäksi alaikäisen määrätylle edustajalle on annettava asiasta tieto ennen 

tiedon luovuttamista. 
 

Ehdotuksia tulee arvioida perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen 

suojan näkökulmasta. Tässä säännöksessä turvataan jokaisen yksityiselämä ja edellytetään, että 

henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain sääntely antaa mahdollisuuden 

tavallisella lailla rajoittaa jonkin verran yksityiselämän suojaa ja toteuttaa rajoituksia henkilötietojen 

suojaan, jos laissa otetaan asianmukaisesti huomioon ne vaatimukset, joita perusoikeuksien 

rajoittamiseen yleisesti liittyy. Suomen perustuslain ohella yksityisyyden suojasta säädetään Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa ja YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen 17 artiklassa. Lisäksi merkitystä on YK:n lapsen oikeuksia koskevalla 

yleissopimuksella (erit. 16 artikla). 
 

Tietojen luovuttamisella pyritään varmistamaan, että lupaviranomaisella on käytettävissään 

vastaanottokeskusten tietoon tulleet tiedot, jotka ovat välttämättömiä selvitettäessä alaikäisen 

henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 

Esityksen katsotaan HE:n perusteluissa (s. 9) edistävän lapsen etua ja parantavan hänen asemaansa. 
 



 

 

Ehdotetulla säännöksellä voidaan katsoa olevan hyväksyttävä tarkoitus, joskin voidaan kysyä, onko 

perusteluissa mainittu hankittavaksi mahdolliseksi katsottu tieto seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai 

perheväkivallasta verrattavissa säännöstekstissä mainittuun alaikäisen syntymäaikaa, perheenjäseniä tai 

näiden olinpaikkaa koskeviin tietoihin. Olisi tarkoituksenmukaista, että lakiin kirjattaisiin esitettyä 

yksityiskohtaisemmin tiedot, joita tiedonsaantioikeus koskee, ja jotka ovat välttämättömiä laissa 

mainittuun tarkoitukseen. 
 

Lakiehdotuksen perusteluista käy ilmi, että käytännössä luovutettavat tiedot voivat olla sellaisia, joita 

vastaanottokeskuksessa on saatu tietoon alaikäisen kirjeenvaihdon (esim. osoitetiedot) tai puheluiden 

kautta. Tämä merkitsee, että esitystä on arvioitava myös suhteessa luottamuksellisen viestin salaisuutta 

turvaavaan perusoikeussäännökseen (PeL 10 § 2 mom.). Perustuslakivaliokunta on arvioinut sen 

merkitystä mm. lausunnossaan PeVL 9/2004 vp seuraavasti: 
 

Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun 
ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Pykälän 3 momentin nojalla 
lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen muun muassa yksilön 
tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavien rikosten tutkinnassa. Perustuslakivaliokunta on 
katsonut, että rikosten tutkinnasta säännöksen tarkoittamassa merkityksessä voi olla kysymys 
myös sellaisissa tapauksissa, joissa on esillä konkreettinen ja yksilöity rikosepäily (PeVL 
2/1996 vp, s. 2/1). 
 
Perustuslain tämän sääntelyn ensisijaisena tarkoituksena perusoikeusuudistuksen esitöiden 
mukaan (HE 309/1993 vp , s. 53/U) on suojata luottamukselliseksi tarkoitetun viestin sisältö 
ulkopuolisilta. Tämä merkitsee esimerkiksi suojaa kirjeiden ja muiden luottamuksellisiksi 
tarkoitettujen viestien avaamista ja hävittämistä vastaan (PeVL 30/2001 vp , s. 2/1). Viestin 
tunnistamistiedot jäävät luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevan perusoikeuden 
ydinalueen ulkopuolelle, minkä vuoksi perustuslakivaliokunta on pitänyt mahdollisena, että 
tunnistamistietojen saamisoikeus jätetään sitomatta tiettyihin rikostyyppeihin, jos sääntely 
muutoin täyttää perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset (PeVL 7/1997 vp, s. 2/1, PeVL 
26/2001 vp, s. 3/11). 

 
 

Kuvattu perustuslakivaliokunnan muodostama tulkintakannanotto osoittaa, että luottamuksellisen 

viestin salaisuus on sinänsä hyvin suojattu perusoikeus. Sen ydinalueeseen eivät kuitenkaan kuulu 

viestin tunnistamistiedot, jotka nekin ovat sinänsä perusoikeussuojan piirissä. Olennaista on, ettei 

vastaanottokeskuksessa maimttuja tietoja hankittaessa loukata perusoikeussäännöstä (jonka rikkominen 

on kriminalisoitu rikoslaissa). Erityisen tärkeää on ottaa huomioon, että toimenpiteet kohdistuvat 

alaikäiseen, ilman huoltajaa olevaan ja sen vuoksi tavanomaista turvattomampaan lapseen. 
 



 

 

Esillä olevan hallituksen esityksen arviointiin perusoikeusnäkökulmasta vaikuttaa se, että ainakin osa 

salassapidon piirissä olevista tiedoista on luonteeltaan sellaisia, jotka turvapaikanhakijan tulisi oman 

ulkomaalaislaissa säädetyn (esim. 4 §) tiedonantovelvollisuutensa nojalla antaa viranomaiselle. 
 

Arvioitaessa lakiehdotusta rajoituksena perusoikeussuojaan on kiinnitettävä huomiota edellä mainitun 

sääntelyn välttämättömyyden lisäksi myös muihin perusoikeuksien yleisiin rajoitusperiaatteisiin, 

erityisesti ehdotettujen poikkeusten suhteellisuuteen sekä asianosaisen asemaan. 
 

Suhteellisuusvaatimus. Yksityiselämän ja henkilötietojen suojan sekä luottamuksellisen viestin suojan 

rajoitusten on oltava myös suhteellisuusvaatimuksen mukaisia eli niiden tulee olla välttämättömiä 

edellä hyväksyttäväksi todetun tarkoituksen saavuttamiseksi. Sääntelyn suhteellisuuden kannalta on 

tärkeää, että lakiehdotuksessa yksilöidään tyhjentävästi ne tiedot, jotka voidaan luovuttaa. Tässä 

katsannossa erityisesti edellä viitattujen perusteluissa mainittujen, arkaluontoisten tietojen 

luovuttamisen vastoin asianomaisen tahtoa tulisi perustua laissa olevaan selvään säännökseen. (Vrt. 

PeVL 7/2000 vp, jonka mukaan laaja tietojensaantioikeus on ongelmallinen yksityiselämän suojan 

kannalta. Sääntelyn ongelmallisuus johtuu merkittävimmin siitä, että Ulkomaalaisviraston, poliisin ja 

rajavartioston tiedonsaanti-intressi syrjäyttää automaattisesti muut, mahdollisesti hyvin painavat 

salassapitointressit.) 

Edellä sanottu on erityisen tärkeää myös sen vuoksi, että toisessa lakiehdotuksessa esitetään 

ulkomaalaislain ehdotetun 105 a §:n sanamuotoa vastaavalla tavalla määriteltyjen tietojen 

rekisteröimistä ulkomaalaisrekisteriin. Sanottu laki (6-7 §) ei kuitenkaan näyttäisi sallivan 

perustelutekstissä mainittujen arkaluonteisten tietojen tallentamista rekisteriin. 
 

Kohdehenkilön asema. Suhteellisuusvaatimuksen kannalta on tällaisessa sääntely-yhteydessä erityistä 

merkitystä sillä, millaiseksi laissa järjestetään sen henkilön asema, jota koskevista tiedoista 

turvallisuusselvitys tehdään. Lakiehdotuksessa on pyritty turvaamaan alaikäisen asema edellyttämällä, 

että hänelle on ilmoitettava, että vastaanottokeskuksen saamia laissa mainittuja tietoja voidaan antaa 

hänen suostumuksestaan riippumatta Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitokselle. Alaikäisen 

asemaa turvaa myös se, että lain 493/1999 edellyttämälle alaikäiselle määrätylle edustajalle on 

annettava tieto tietojen luovuttamisesta ennen sen toteuttamista. 
 

Edellä mainituilla perusteilla katson, että - mikäli esittämälläni tavalla täsmennetään säännöksessä 

tiedonsaantioikeuden sisältöä koskevaa säännöstä - lakiehdotus ei ole valtiosääntöoikeudellisesti 

ongelmallinen. 



 

 

 
 
 
 
 

3 Vanhempien tai huoltajan jäljittäminen 
 

Hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus ns. määritelmädirektiivin implementoinnista lisäämällä 

ulkomaalaislakiin 105 b §. Määritelmädirektiivin (2004/83/EY) 30 artiklan 5 kohdan mukaan 

jäsenvaltioiden on - suojellakseen ilman huoltajaa olevan alaikäisen etua - pyrittävä jäljittämään hänen 

perheenjäsenensä mahdollisimman nopeasti. Se on tehtävä luottamuksellisesti, jos alaikäisen tai hänen 

lähiomaistensa henki tai koskemattomuus saattaa olla uhattuna. Näin voi olla erityisesti, mikäli omaiset 

ovat jääneet alkuperämaahan. 

Ehdotettu säännös vastaa direktiivin sisältöä. Edellä käsitelty tiedonsaantioikeutta koskeva 

säännösehdotus sisältää instrumentteja, joita on tarkoitus käyttää apuna käytännön jäljitystyössä. 
 

Vanhempien tai huoltajan jäljittämisellä on sinänsä hyväksyttävä tarkoitus ja sen voidaan katsoa olevan 

lapsen edun mukaista. Kun säännöksessä - direktiivin mukaisesti -korostetaan luottamuksellisuutta, 

minkä vuoksi säännösehdotuksessa viitataan julkisuuslain salassapitosäännöksiin, ehdotuksen voidaan 

katsoa olevan valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

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

Esityksen tavoite ja keskeinen sisältö 

Tiedonsaantioikeus 

• Tiedonsaantioikeutta koskevalla säännöksellä perustettaisiin Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartio-
laitokselle oikeus saada nimenomaisen pyynnön perusteella vastaanottokeskukselta tiettyjä ilman huoltajaa 
olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa koskevia tietoja. Tietojen tulee olla välttämättömiä selvitettäessä ala-
ikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. 

• Tiedonsaantioikeutta koskevan säännöksen tavoitteena on kehittää vastaanottokeskusten ja lupaviranomaisten 
välistä yhteistyötä. Säännöksen avulla edistetään lapsen edun toteutumista mahdollistamalla hänen tilanteensa 
nykyistä kokonaisvaltaisempi viranomaiskäsittelyjä päätöksenteon perustuminen kaikkiin tiedossa oleviin 
tosiseikkoihin. 
 
Jäljittäminen 

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

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

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

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

 



 

 

Esityksen valmistelu 

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

• Esitysluonnos oli syksyllä 2005 melko laajalla lausuntokierroksella. Lausuntoja pyydettiin yhteensä 42 eri 
taholta. Lausunnoissa esitetyt näkemykset on keskeisiltä osin otettu huomioon esityksen valmistelussa. Eri 
tyistä huomiota lausunnoissa kiinnitettiin tiedonkulun järjestämiseen vastaanottokeskusten ja lupaviran-
omaisten välillä. Useissa lausunnoissa ruotiin esiin tarve rajata tarkemmin tiedonkulkua koskevaa säännöstä. 
Saatujen lausuntojen perusteella tiedonkulkua koskevaa säännösehdotusta muutettiin muun muassa seu-
raavasti: 

 
tiedonsaantioikeus koskisi yksinomaan ilman huoltajaa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita ja 
heidän perheenjäseniään koskevia tietoja; 
 
kyseessä olisi vastaanottokeskusten tietojenantovelvollisuuden sijasta lupaviranomaisten oikeus saada 
tietoja; 
 
tiedonsaantioikeutta rajattaisiin nimenomaisella pyynnöllä; 
 
pyydettävät tiedot rajattaisiin mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. 

 

Esityksen suhde perustuslakiin Tiedonsaantioikeus 

ia yksilön yksityisyyden suoja 

• Esityksessä on pyritty erittelemään mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesti tiedot, joita tiedon 
saantioikeus koskisi. Näitä tietoja olisivat ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaika, 
perheenjäsenet ja näiden olinpaikka sekä muut näihin verrattavissa olevat alaikäisen tai hänen perheen-
jäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevat tiedot. Tiedonsaantioikeus koskisi pääsääntöisesti samoja 
tietoja, joita hakijan oma tietojenantovelvollisuus koskee. 

• Tietojen luovutustarkoitus on pyritty määrittelemään riittävän täsmällisesti. Säännöksessä tarkoitettujen 
tietojen tulisi olla välttämättömiä lupaviranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka 
maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. Välttämättömyysedellytys rajaa osaltaan myös sitä, 
mitkä tiedot voivat olla luovutuksen kohteena. 

• Tiedonsaantioikeutta rajattaisiin nimenomaisella pyynnöllä. Esityksen tarkoituksena ei ole luoda vas-
taanottokeskukselle aktiivista ja jatkuvaa raportointivelvollisuutta lupaviranomaisille, vaan tiedot tulisi välittää 
vain niitä erikseen pyydettäessä. Pyynnössä arvioitaisiin tietojen välttämättömyys ja yksilöitäisiin pyynnön 
kohde ja sisältö. Perustuslain 21 §:n 1 momentissa edellytetyn asianmukaisen menettelyn ja virkavastuun 
näkökulmasta on välttämätöntä, että salassapidettävien tietojen välittäminen tallentuu kirjallisessa muodossa. 

• Ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan oikeusturva pyritään säännöksessä takaamaan 
velvollisuudella antaa alaikäiselle etukäteen tietoa mahdollisuudesta luovuttaa häntä tai hänen per-
heenjäseniään koskevia tietoja toiselle viranomaiselle ja 
alaikäiselle kotouttamislain nojalla määrätyn edustajan kytkemisellä menettelyyn tietoja luovutet-
taessa. 



 

 

 

irvi 
Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 

1.1.2006-31.3.2006  

Hakijamäärät maittain 
Afganistan 5 
Angola 2 
Guinea 1 
Iran 2 
Kamerun 1 
Nigeria 1 
Sierra Leone 1 
Somalia 4 
Valko-Venäjä 1 
Ei tiedossa/kansalaisuudetnn 2 
Yhteensä 20 
 
|Maita yhteensä                                     9| 
 
Sukupuolijakauma 
Poikia 18 
Tyttöjä 2 
Yhteensä 20 
 
Ikäjakauma 
2003-2004  
2001-2002  
1999-2000  
1997-1998 1 
1995-1996 2 
1993-1994  



 

 

1991-1992 1 
1989-1990 12 
1988 4 
Ei tiedossa  
Yhteensä 20 

irvi 
Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 

Päätökset 1.1.2006-31.3.2006 
 

Myönteinen päätös Kielteinen 
pää 

tös Rauennut Yhteensä 

Turva-
paikka 

Suojelun 
tarve 

Perhe-
side 

Yksilöllinen 
inhim. syy 

Tilapäine
n B-lupa 

Myönteiset 
yhteensä 

Kielteine
n 

Dublin Kielteise
t 
yhteensä 

 

 3  12 3 18  cn
 

5 2 25 
 
 
 
Päätöksistä 23 koskee vuosina 2004-2005 hakeneita alaikäisiä 

<lllll> 
UVi 



 

 

Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 
1.1.2005-31.12.2005 

 

Sukupuolijakauma 
Poikia 167 
Tyttöjä 53 
Yhteensä 220 
 
2002-2003 1 
2000-2001 4 
1998-1999 4 
1996-1997 3 
1994-1995 7 
1992-1993 8 
1990-1991 37 
1988-1989 129 
1987 25 
Ei tiedossa 2 
Yhteensä 220 

 

Hakijamäärät maittain 
Afganistan 62 
Algeria 2 
Angola 9 
Bulgaria 13 
Etiopia 1 
Gambia 1 
Guinea 2 
Intia 2 
Irak 22 
Iran 1 
Kamerun 7 
Kiina 8 
Kongon demokraattinen 
tasavalta 

5 

Libya 2 
Makedonia 1 
Moldova 2 
Myanmar 1 
Nigeria 3 
Serbia ja Montenegro 4 
Somalia 68 
Sudan 1 
Venäjä 2 
Ei tiedossa/kansalaisuudeton 1 

22
] 

|Maita 



 

 

LTV1 
. Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 

Päätökset 1.1.2005-31.12.2005 
 

Myönteinen päätös Kielteinen päätös Rauennut Yhteensä 
Turva-
paikka 

Suojelun 
tarve 

Perheside Yksilöllinen 
inhim. syy 
(tai A.4) 

Tilapäinen 
B-lupa 

Myönteiset 
yhteensä 

Kielteinen Dublin Kielteiset 
yhteensä 

  

0 12 1 50 41 104 15 44 59 19 182 
 
 
Päätöksistä 81 koskee vuonna 2004 hakeneita alaikäisiä 

 

irvi 

 
 
 
 

 



 

 

Alai
käis
et 

yksin tulleet turvapaikanhakijat 1.1.2004-
31.12.2004 

 

Sukupuolijakauma 
Poikia     f 110 

Tyttöjä 30 
Yhteensä | 140 

 

Ikäjakauma 
2000-2003 5 
1998-1999 1 
1996-1997 4 
1994-1995 5 
1992-1993 6 
1990-1991 10 
1988-1989 54 
1986-1987 55 
Yhteensä 140 

| Maita 
yhteensä 

"25J 

 

Hakijamäärät maittain 
Afganistan 25 
Albania 1 
Algeria 2 
Angola 13 
Bangladesh 1 
Bosnia ja Hertsegovina 1 
Bulgaria g 
Etiopia 5 
Gambia 1 
Georgia 2 
Guinea Bissau 1 
Irak 6 
Israel 1 
Kamerun 1 
Kazakstan 1 
Kongon demokraattinen tasavalta 11 
Liberia 1 
Makedonia 2 
Moldova* 2 
Norsunluurannikko 1 
Serbia&Montenegro/Jugoslavian 
It 

1 

Somalia 47 
Turkki 1 
Venäjän federaatio 2 
Viro 1 
Ei tiedossa/kansalaisuudeton 1 
Yhteensä 140 

'hakeneet Venäjän federaation 
kansalaisina 
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<MII> 
irvi 

Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat 
Päätökset 1.1.2004-31.12.2004 

<l|||l> 
irvi 

Myönteinen päätös Kielteinen pl lätös Rauennut Yhteensä 
Turvapaikka A. 3 Suojelun 

tarve 
A. 5 

Perheside 
Yksilöllinen 

inhim. syy (tai 
A.4) 

Myönteiset 
yhteensä 

Kielteinen Dublin Kielteiset 
yhteensä 

 

1 39 2 26 68 12 27 39 17 124 

Päätöksistä 66 koskee 2002-2003 hakeneita 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat: 
maajakauma 2005/2004 

hakijoita v. 2005 yht. 220 henkilöä ja v. 2004 yht. 140 henkilöä 



 

 

Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat: 
sukupuoli-ja ikäjakauma 2005/2004 
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Alaikäiset yksin tulleet turvapaikanhakijat: 
päätökset 2005/2004 

 



 

 

 
OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainvalmisteluosasto Anna-
Riitta Wallin 

MUISTIO 
18.5.2006 

HE 31/2006 PV/ 

 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI 
ULKOMAALAISLAIN JA ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 8 §:N 
MUUTTAMISESTA; LAUSUNTO EDUSKUNNAN 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

1. Esityksen sisältöjä erityispiirteet 
 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin uusi 105 
a   §   ulkomaalaisviraston,   poliisin ja  rajavartiolaitoksen  oikeudesta saada 
pyynnöstään ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa ja hänen 
perheenjäseniään koskevia tietoja vastaanottokeskukselta sekä säännös ilman 
huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan vanhemman tai muun hänen 
tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittämisestä. 
 
Sääntelyn arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että ehdotetun 
ulkomaalaislain 105 a § on kirjoitettu tiedonsaantioikeuden perustuvaksi säännökseksi ja että 
tämä oikeus muuntaisi vaitiolovelvollisuutta, ts. kohdistuisi myös - ja jopa ensisijaisesti - 
kirjaamattomaan tietoon. Tällainen menettely ei ole lainsäädännössä tavallista, vaan 
tiedonsaantioikeudet kohdistuvat yleensä vain talletettuihin tietoihin, jotka viranomainen on 
saanut hallintoasiaa käsitellessään, ts. kirjallisen prosessin yhteydessä.1 

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

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

 
Toisena lainsäädännössä käytettynä keinona säännellä tosiasiallisen toiminnan yhteydessä 
saatuja tietoja muulle viranomaiselle on edellyttää tai sallia lausunnon antaminen tai 
virkamiehen kuuleminen. 

2. Arviointi perusoikeuksien kannalta 
 

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



 

 

Tiedonsaantioikeus ja sen ulottuvuus tekevät tarpeelliseksi arvioida esitystä perustuslain 10 §:ssä 
säädetyn yksityiselämän suojan, henkilötietojen suojan ja luottamuksellisen viestinnän suojan kannalta. 
Tilanteeseen liittyy kokonaisuutena myös perustuslain 24 §:ssä säädetyt hyvän hallinnon takeet. 
 
Erityispiirteensä luo se, että kysymys on huoltajaa vailla Suomessa oleskelevia alaikäisiä koskevista 
taikka heiltä tai heidän viestintänsä kautta saaduista tiedoista. Tämän vuoksi esityksellä voi olla 
liittymäkohtia perustuslain 6 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti 
yksilöinä sekä 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädettyyn toimeksiantoon tukea lasten 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi. 
 
2.1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 
 
2.1.1. Oikeus yksityisyyden suojaan ja luottamukselliseen viestintään 
 
Ulkomaalaisen henkilön yksityiselämä nauttii myös vastaanottokeskuksen olosuhteissa asuttaessa 
perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaista suojaa. Vastaanottokeskuksessa asuminen ei myöskään vaikuta 
siihen, että perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin 
salaisuus on loukkaamaton. 
 
Tiedonsaantioikeuden on ilmeisesti tarkoitettu kohdistumaan informaatioon, joka on tullut 
vastaanottokeskuksessa työskentelevän tietoon hänen hoitaessaan lasta ja jota ei kirjata tai johon ei 
ainakaan kohdistu mitään laissa säädettyä notaatiovelvollisuutta. Ehdotettu tiedonsaantioikeus olisi 
Suomen lainsäädännössä erittäin poikkeuksellinen, koska sen kohdistuisi tavanomaisessa 
kanssakäymisessä saatuihin tietoihin, ts. kohdistuisi kaikkeen siihen, mitä alaikäinen turvapaikan hakija 
arjessaan tekee ja viestii. Se, miten tämänkaltaista tilannetta tulisi arvioida perustuslain 10 §:n kannalta, 
ei liene käytäntöä. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on yksilön - myös lapsen - oikeus elää elämäänsä 
ilman viranomaisten ja ulkopuolisten tahojen mielivaltaista ja aiheetonta puuttumista siihen (esim. PeVL 
9/2004 vp, s. 5). 
 
Olisi - tiedonsaantioikeuden kohteena olevien tietojen sisällöstä osin riippumatta -perusteltavissa 
sellainenkin näkemys, että lakiehdotuksen tarkoittamassa tilanteessa kokonaisuus huomioon ottaen 
kysymys on yksityisyyden ja henkilötietojen suojan ydinalueeseen puuttuvasta sääntelystä. Arviointiin 
siitä, kuinka voimakkaasti ehdotetulla tiedonsaantioikeudella puututaan yksityiselämän suojaan, ei 
voi olla vaikuttamatta se, minkälaisia tiedonhankintakeinoja käytetään ja minkälaisessa yhteydessä 
luovutettavat tiedot syntyy. 
 
Yleisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia kansainvälisiä periaatteita on tietojen kerääminen avoimesti 
ja rehdein ("fair") keinoin, kuten jäljempänä on tarkemmin selostettu (s. 10). Tiedonhankinnan 
epätavallisia muotoja on tarkasteltu perustuslakivaliokunnan poliisin peitetoimintaa ja valeostoja 
koskeneen hallituksen esityksen johdosta antamassa lausunnossa (PeVL 5/1999 vp). Myös teknistä 
tarkkailua tiedonhankintakeinona on arvioitu. 

Peitetoiminnalla tarkoitetaan mm. väärän henkilöllisyyden turvin tapahtuvaa 
tiedonhankintaa ja soluttautumista, joissa käytetään harhauttavia tietoja. Vaikka ehdotus ei 
muodollisessa suhteessa merkitsisikään täysin salassa tapahtuvaa tietojenhankintaa 
ulkomaalaisasian käsittelemiseksi, kysymys on kuitenkin epätavanomaisesta 
tietojenhankintakeinosta. Tiedonhankinnan avoimuuden toteutumiseen ei voine olla 
vaikuttamatta se, että kysymys on alaikäisistä, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta 
ymmärtää vastaanottokeskuksen häntä hoitavan henkilön ilmoitusta tietojen antamisesta 
poliisille. 
 



 

 

Perustuslakivaliokunta totesi poliisin pelletoimintaa koskeneessa 
lausunnossaan, että kokonaan uusien, epäsovinnaisiin menetelmiin 
kuuluvien toimivaltuuksien perusteiksi vaaditaan 
perusoikeustarkastelussa erityisen painavia syitä. Valtuuksien muotoilussa on lausunnon 
mukaan huomattava, etteivät ne saa ulottua laajemmalle kuin perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävien syiden vuoksi on välttämätöntä. Poikkeuksellisen painavien 
perusteiden olemassaoloa ja valtuuksien käyttöalan suppeutta puoltaa myös peitetoiminnan 
epäsovinnainen luonne (PeVL 5/1999 s. 5). 
 
Valiokunta on luonnehtinut myös teknistä kuuntelua suhteellisen ankaraksi puuttumiseksi 
perusoikeuksiin erityisesti toimenpiteen salavihkaisen luonteen vuoksi, minkä vuoksi sen 
sallittavuudelle on asetettava tiukat edellytykset (PeVL 12/1998 vp, s. 5). 

 
Tiedonsaantioikeuden kohteeksi ehdotuksen mukaisesti tulevat tiedot kerätään tapahtumista 
vastaanottokeskuksen tai sen ryhmäkodin tiloissa. Perustuslakivaliokunta on katsonut lastensuojelulakia 
käsitellessään, että laitoshuollossa olevan lapsen käytössä olevat tilat eivät nauti kotirauhan suojaa 
(PeVL 5/2006 vp, s. 5). Perusoikeuksien päällekkäisyyden vuoksi merkitystä voitaneen tässä yhteydessä 
kuitenkin antaa myös sille, että viranomaisen tiedonsaantioikeuden kohteena olevat tiedot kerätään 
tiloissa ja kommunikaatioyhteyksissä, jotka muodostavat alaikäisen turvapaikanhakijan senhetkisen 
tosiasiallisen kodin. 
 
Yksityiselämän suojan rajoitusta harkittaessa on kiinnitettävä huomiota rajoitusperusteen 
hyväksyttävyyteen. Lupaviranomaisten tiedonsaantioikeutta on perusteltu esityksen pääasiallisesta 
sisältöä koskevassa jaksossa viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisellä (s. 1), johdantojaksossa 
lapsen edun ja aseman kokonaisvaltaisemmalla huomioon ottamisella ja lupaviranomaisten selvitystyön 
auttamisella (s. 3) ja esityksen tavoitteet-jaksossa lapsen edun edistämisellä ja aseman parantamisella (s. 
9). Ehdotetussa säännöksessä tietojen käyttötarkoitus on sidottu ulkomaalaisasian käsittelyyn 
("selvitettäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan 
myöntämisen edellytyksiä"). Tässä yhteydessä kiinnittää huomiota se, että käyttötarkoituksiin ei kuuluisi 
lapsen vanhempien j älj ittäminen. 
 
Perustelujen voisi katsoa viittaavan siihen, että tiedonsaantioikeus palvelisi esimerkiksi 
lupaviranomaisella jo olevien, ulkomaalaislain mukaisessa menettelyssä (ks. tarkemmin jäljempänä s. 5) 
saatujen tietojen tarkistamista. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä ei pidetty hyväksyttävänä 
sääntelyä, jonka mukaan sosiaalihuollon viranomaisella olisi ollut oikeus saada salassapitosäännösten 
estämättä tietoja ja selvityksiä muilta viranomaisilta ja vastaavilta muun ohella sillä perusteella, että 
kysymys oli viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamisesta. Valiokunnan mukaan sääntelyn 
ongelmallisuus johtui merkittävällä tavalla siitä, että sosiaaliviranomaisten tiedonsaanti-intressi syrjäytti 
automaattisesti pelkästään viranomaisen omasta toiminnasta johtuvalla tarpeellisuusperusteella "muut, 
mahdollisesti hyvin painavat salassapitointressit" (PeVL 7/2000 vp s. 3/II). Viimeksi mainituilta osin 
edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelylle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä oli, että säännöksessä 
eriteltiin tarkemmin ne tiedot, joita tiedonsaantioikeus koski, säännökseen lisättiin 
välttämättömyysvaatimus sekä säännös tiedon luovuttajan oikeudesta kieltäytyä tietojen antamisesta 
erityisestä syystä (PeVL 7/2000 vp s. 4/1). 
 
Edellä olevan perusteella voidaan havaita vaikeudet niiden painavien yhteiskunnallisten tarpeiden 
yksilöimisessä, jotka ovat ehdotetun sääntelyn taustalla. Perusteluissa korostettua lapsen etua ja 
oikeuksia voitaneen pitää hyväksyttävänä rajoitusperusteena (esim., että tiedon luovuttamisen 
tarkoituksena on turvata oikeutta perhe-elämään vanhempien jäljittämisellä). Lakiehdotuksen 
valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin vaikuttaisi siten merkittävästi se, että lapsen edut ja oikeudet 
ilmenisivät tavalla tai toisella säädöstekstistä. 
 



 

 

Yksityiselämän suojaa rajoittavaan sääntelyyn kohdistuu myös tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden 
vaatimukset. Sääntelyn tarkkarajaisuutta on perustelujen mukaan toteutettu kuvaamalla 
säännösehdotuksessa tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat tiedot sekä välttämättömyysedellytyksen 
avulla. 
 
Säännösehdotuksen muotoilu jättää kuitenkin avoimeksi yhden kokonaisharkinnan kannalta 
merkityksellisen seikan: kohdistuuko tiedonsaantioikeus vastaanottokeskuksen henkilökunnalla vain jo 
oleviin tietoihin, vai johtaako se siihen, että vastaanottokeskuksen on aktiivisesti ryhdyttävä selvittämään 
asiaa erikseen. Asia on olennaisen sen vuoksi, että säännös on kirjoitettu tiedonsaantioikeuden 
perustavaksi säännökseksi. 
 
Ehdotuksen ongelmalliset piirteet korostuvat entisestään, jos säännösehdotuksen katsottaisiin 
merkitsevän vastaanottokeskukselle velvollisuutta ryhtyä selvittämään lupaviranomaisen pyynnön 
perustella lakiehdotuksessa mainittuja tietoja. Tällöin vastaanottokeskus - olematta mikään 
ulkomaalaisasian käsittelijä - tosiasiassa ryhtyy suorittamaan ulkomaalaislaissa säädettyyn 
turvapaikkapuhutteluun ja poliisitutkintaan verrattavia tehtäviä ja vieläpä ilman tarkempia 
menettelyllisiä vaatimuksia. Lakiehdotuksen mukaan näyttäisi riittävän, että alaikäiselle 
turvapaikanhakijalle kerrottaisiin alkuhaastelussa hänen ilmaisemiensa tietojen ilmoittamisesta poliisille 
ja muille lupaviranomaisille (HE s. 13). Sääntelyn avoimuus näiltä osin kietoutuu yhteen 
tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kanssa: vastaanottokeskus joutuisi suorittamaan toimialaansa 
nähden vieraita tehtäviä. 
 
Pyrkimys tietojen hankintaa lapsen kanssa oleskellessa voi johtaa ristiriitaan myös 
objektiviteettiperiaatteen kanssa: lapsen kanssa käytävän keskustelun ohjaaminen tietojen saamiseksi 
ulkomaalaisasian käsittelyä varten sisältää riskin sille, että vastaanottokeskuksen henkilökuntaan 
kuuluva tosiasiassa toimii julkisyhteisön erityisten etujen tavoittelemiseksi (HE 72/2002 vp, s. 55). 
Perustuslakivaliokunta on hallituksen esitystä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja 
tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi käsitellessään korostanut yleisten hallinto-
oikeudellisten periaatteiden huomioon ottamisen tärkeyttä myös vankilaviranomaisissa (PeVL 20/2005 
vp, s. 3). Saman täytynee koskea vastaanottokeskuksia. Edellä olevan perusteella näyttäisi siten 
ilmeiseltä, että lakiehdotusta on täydennettävä siten, että se ylimalkaan koskee vain 
vastaanottokeskuksen tiedossa jo olevia seikkoja. 
 
Ehdotetussa tiedonsaantioikeuden kohteena olevien tietojen määrittelyssä huomiota kiinnittää maininta 
henkilökohtaisista oloista, joka jo sellaisenaan on varsin kattava. Kattavaan tulkintaan viittaa sekin, että 
lakiehdotuksessa oleva tietojen luovutustarkoituksen ja luovutettavien tietojen määrittely eivät näyttäisi 
vastaavan toisiaan. Annettavien tietojen tulisi säännösehdotuksen mukaan olla välttämättömiä 
lupaviranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, matkareittiä taikka maahantulon tai 
oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. Siten esim. matkareittejä koskevat tiedot ilmeisesti kuuluisivat 
"henkilökohtaisiin oloihin". Säännös ei siten näyttäisi kovin tarkkarajaiselta ottaen huomioon sen synty- 
ja keräämisyhteyden. 
 
Sääntelyn oikeasuhteisuus liittyy rajoitusperusteen hyväksyttävyyteen. Sääntelyä ei tulisi ulottaa 
pitemmälle kuin se tavoitellun tarkoituksen vuoksi on tarpeen. Ulkomaalaislaissa on osoitettu 
viranomaisten tehtävät ulkomaalaisasioiden selvittämisessä. 

 
 

Ulkomaalaislain 4 §:n 2 momentin mukaan poliisin suorittamaan ulkomaalaisen 
maahantulon, maassa oleskelun ja maasta poistamisen edellytysten selvittämiseen sekä 
turvapaikan hakijan henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin selvittämiseen 
sovelletaan poliisilain (493/1993) poliisitutkintaa koskevia säännöksiä. Lain 97 §:n 1 



 

 

momentin mukaan kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupaa hakevan 
ulkomaalaisen henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittää poliisi tai 
rajavartiolaitos. Hakijan henkilöllisyyttä selvitettäessä kerätään henkilötiedot hänen 
perheenjäsenistään ja muista omaisistaan. 
 
 

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

 
Ulkomaalaislain edellä mainitut säännökset huomioon ottaen ulkomaalaisviranomaisilla   on   jo   nyt   
käytettävissään   varsin   tehokkaita selvittämiskeinoja ulkomaalaisen henkilöllisyyden selvittämiseksi ja 
lupahakemuksen ratkaisemiseksi välttämättömien tietojen saamiseksi. Tähän nähden ehdotettu sääntely 
ei täytä hyvin perusoikeuksien yhtenä yleisenä rajoittamisedellytyksenä olevaa sääntelyn suhteellisuutta 
koskevaa vaatimusta. 
 
Kuten edellä on todettu, esityksen perusteluissa mainittua lapsen etua voitaneen pitää sellaisena 
yhteiskunnallisesti painavana syynä, jonka vuoksi yksityisyyden suojaa voidaan rajoittaa. Lapsen edusta 
lähtevässä sääntelyssä väistämättä nousee kysymys siitä se, onko lupaviranomainen vai 
vastaanottokeskus oikeampi taho arvioimaan lapsen etua ja oikeuksia tilanteessa, jossa alaikäinen 
turvapaikanhakija asuu huoltajaa vailla vastaanottokeskuksessa tai sen ryhmäkodissa. Koska lapsen 
hyvinvoinnin turvaaminen kuuluu tällaisessa tilanteessa vastaanottokeskukselle ja julkisen vallan on 
perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan tuettava lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia 
turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu, perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta 
näyttäisi luonnolliselta, että arviointi kuuluisi vastaanottokeskukselle. Tästä taas puolestaan seuraa, että 
säännöstä ei ole asianmukaista kirjoittaa tiedonsaantioikeuden muotoon. 

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

 
Säädettäväksi ehdotettu tiedonsaantioikeus voisi perustelujen mukaan käytännössä kohdistua 
vastaanottokeskuksen henkilökunnan alaikäistä avustaessaan saamiin tietoihin alaikäisen ja tämän 
vanhempien tai muiden sukulaisten välisten puheluiden, kirjeiden ja muiden viestien lähettäjistä ja 
näiden olinpaikasta. Tämä tilanne on perusteluissa rinnastettu viestien tunnistamistietoihin. 
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 9/2004 vp katsonut, että viestin tunnistamistiedot jäävät 
luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle. 
 



 

 

Säännösehdotuksessa ei kuitenkaan ole mitenkään rajoitettu sitä, mitä lapsen viestinnästä saatuja tietoja 
ehdotettu lupaviranomaisen tiedonsaantivelvollisuus koskisi; ts. velvoite voi sanamuotonsa mukaan 
ulottua myös viestien sisällöstä saatuihin tietoihin. Siten lienee selvää, että lakiehdotus näin muotoiltuna 
loukkaa alaikäisen turvapaikanhakijan oikeutta luottamuksellisen viestin suojaan. 
Edellä olevan perustella arvioituna säännös olisi asianmukaista kirjoittaa siten, että siinä annettaisiin 
vastaanottokeskukselle oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa tietoja, jos se on välttämätöntä 
lapsen edun ja oikeuksien toteuttamiseksi ja että annettavat tiedot rajattaisiin ehdotettua täsmällisemmin. 
 
 

2.1. 2. Hyvän hallinnon takeet ja viranomaisen tiedonhankintatavat 
 
Hyvän hallinnon keskeisiä periaatteita on tarkoitussidonnaisuuden periaate. Sen mukaan viranomainen 
voi käyttää toimivaltaansa vain siihen tarkoitukseen, johon se on määritelty tai muuten tarkoitettu 
käytettäväksi. Tarkoitussidonnaisuuteen ja objektiviteettiperiaatteeseen liittyviä näkökohtia on käsitelty 
jo edellä osana sääntelyn tarkkarajaisuuden arviointia (s. 4). 
 
Vastaanottokeskuksen toimintaa sääntelee laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan 
hakijoiden vastaanotosta (493/1999; jäljempänä kotouttamislaki). Lain tavoitteena on muun ohella 
kurvata turvapaikanhakijoiden toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto (1 §). Alaikäisten 
palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon heidän elämäntilanteestaan johtuvat erityiset tarpeensa (19 
§ 4 mom.). Alaikäisen ilman huoltajaa tulevan turvapaikanhakijan vastaanottoa varten voidaan perustaa 
ryhmäkoti (19 § 3 mom.), jonka toiminnallisiin edellytyksiin sovelletaan tietyin osin 
lastensuojeluasetuksen säännöksiä (A maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta; 
511/1999, 7 §). 
 
Vastaanottokeskuksen tehtävissä on sitä koskevissa säännöksissä painotettu alaikäisten ilman huoltajia 
olevien lasten erityistarpeiden huomioon ottamisesta. Turvallisten olosuhteiden luominen lapsille 
edellyttää muun ohella, että lapset voivat muodostaa luottamukselliset suhteet vastaanottolaitoksen 
henkilöstöön. Tämä tarkoittaa myös mahdollisuutta hänen suojansa ja huolenpitonsa kannalta vieraista 
tarkoitusperistä vapaaseen kommunikointiin. 
 
Esityksellä voikin nähdä olevan liittymäkohtia perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle 
säädettyyn toimeksiantoon tukea lasten huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 
hyvinvointi. Säännöksen mukainen tukemisvelvoite koskee lasten huolenpidosta vastaavia, ei ainoastaan 
hänen perhettään. Lapsen hyvinvointi on ymmärrettävä perusoikeusuudistusta koskeneen hallituksen 
esityksen mukaan laajasti sekä aineellisena että henkisenä hyvinvointina ja "se sisältää yleisemminkin 
ajatuksen turvallisista kasvuoloista " (HE 309/1993 vp, s. 72). Lapsen hyvinvointiin ei voine olla 
vaikuttamatta se, että vastaanottokeskuksessa heti selostetaan lakiehdotuksessa tarkoitetulla tavalla, että 
hänen kertomansa tiedot välitetään poliisille ja muille lupaviranomaisille. 
 
Ehdotus jättää avoimeksi, merkitseekö tiedonsaantioikeus tosiasiallisesti notaatiovelvollisuutta eli sitä, 
että tiedonsaantioikeuden kohteena olevat tiedot -jotka saadaan tosiasiallisen toiminnan yhteydessä - on 
välittömästi kirjattava, kun ne ovat tulleet vastaanottohenkilökunnan tietoon. Esitykseen ei sisälly 
saatujen kirjaamisesta säännöksiä, vaan se, miten tiedonkulku vastaanottokeskuksen sisällä 
järjestettäisiin, jäisi yksittäisen vastaanottokeskuksen harkintaan (HE s. 12). Asialla on merkitystä 
tietojen kohteen, ts. alaikäisen lapsen aseman kannalta erityisesti senvuoksi, että muistikuviin perustuvat 
tiedot voivat olla virheellisiä ja asianomaisella tai tämän edustajalla ei ole välttämättä todellista 
mahdollisuutta niiden tarkastamiseen. Ongelma korostuu vielä sen vuoksi, että kysymys olisi toiselle 
viranomaiselle kuuluvasta tiedonsaantioikeudesta eikä vastaanottokeskuksella olisi oikeutta missään 



 

 

tilanteissa kieltäytyä tiedon antamisesta.2 Ehdotetulla säännöksellä eräällä tavalla poistetaan muun ohella 
hallintolain 36 §:n mukainen velvoite ilmoittaa asianosaiselle kuulemisen tarkoitus. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa on korostettu kirjallisen menettelyn tärkeyttä tietoja 
lupaviranomaisille luovutettaessa ja viitattu perustuslain 21 §:n 1 momentin edellyttämään 
asianmukaiseen menettelyyn ja virkavastuuseen. Lakiehdotuksessa ei edellytetä kirjallista menettelyä 
eikä siinä ole arvioitu ehdotettua järjestelmää lapsen tasa-arvoista kohtelua ja osallistumista koskevan 
perustuslain 6 §:n 3 momentin kannalta. Mainitulla säännöksellä on haluttu korostaa lasten kohtelemista 
aikuisväestöön ja toisiinsa nähden tasa-arvoisina sekä tarjota perustan tarvittavalle lasten positiiviselle 
erityiskohtelulle (HE 309/1993. s. 45). Ehdotus merkitsisi muun ohella sitä, että vastaanottokodissa 
oleskelevat alaikäiset turvapaikanhakijat olisivat muista lapsista sekä aikuisista turvapaikanhakijoista 
poikkeavassa asemassa, koska heidän kaikkinainen toimintansa olisi jatkuvan tarkkailun alaista tietojen 
saamiseksi ulkomaalaisasian käsittelyn intressissä. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa huomiota on kiinnitetty siihen, että turvapaikanhakijalla on 
ulkomaalaislain mukaan velvollisuus selvittää mahdollisimman tarkasti henkilöllisyyttään ja 
henkilökohtaisia olosuhteitaan lupa-asian ratkaisemiseksi ainakin silloin kun viranomainen kyseisiä 
tietoja häneltä nimenomaisesti tiedustelee ja että kyseinen velvollisuus koskee myös ilman huoltajaa 
olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita (HE s. 16). 
 
Esityksessä ehdotettu lupaviranomaisten tiedonsaantioikeus vastaanottokeskukselta koskisi 
pääsääntöisesti perustelujen mukaan samoja tietoja, joita hakijan oma tietojenantovelvollisuus koskee 
(HE s. 16). Hallituksen esityksen perusteluissa on tässä yhteydessä viitattu perustuslakivaliokunnan 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) säätämisen yhteydessä 
antamaan lausuntoon (PeVL 7/2000 vp). Siinä valiokunta rahalaitosten tietojenantovelvollisuutta 
arvioidessaan katsoi, että merkitystä arvioinnissa oli muun ohella sillä seikalla, että kysymys oli 
tiedoista, joita koski samalla asiakkaan oma tietojenantovelvollisuus. 
 
Perusteluissa huomiota ei kuitenkaan ole kiinnitetty siihen, mikä asianosaisen tiedonantovelvollisuuden 
ja myötävaikuttamisvelvollisuuden ulottuvuus kulloinkin on. Perusteluissa on ilman tarkempaa erittelyä 
tai varauksia rinnastettu alaikäisen tiedonantovelvollisuus täysi-ikäisten velvollisuuksiin. 
 
Kaikilla alaikäisillä ei voida katsoa olevan tiedonantovelvollisuutta samassa merkityksessä kuin täysi-
ikäisellä. Hallintolain 14 §:ssä määritellään vajaavaltaisen puhevallan käytöstä eri tilanteissa. Viisitoista 
vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin 
oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökohtaista etua 
tai oikeutta. Vasta 15 vuotta täyttänyt voi todistaa oikeudessa ja hänellä on totuudessa pysymisen 
velvollisuus. Kotouttamislain 26 §:n mukaan turvapaikkaa hakevalle lapselle, joka on Suomessa vailla 
huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja, joka käyttää huoltajalle kuuluvaa 
puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa. 

 

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

                                            
2 Voidaan tietysti kysyä, miten tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti voitaisiin todeta, jos kysymys on 
esimerkiksi vain yhden vastaanottokeskuksen henkilökuntaan kuuluvan muistissa olevasta asiasta. 



 

 

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

Ehdotettu tiedonsaantioikeutta koskevaa sääntelyä ei voitane perustella alaikäisen turvapaikan hakijan 
tiedonantovelvollisuudella ja ehdotettu sääntely näyttääkin edellä olevan perusteella olevan 
ongelmallinen hyvän hallinnon takeita koskevien vaatimusten kannalta. Ulkomaalaisasioihin liittyvien 
menettelysäännöksin määriteltyjen menettelyjen tilalle tulisi vastaanottokeskusten käytännön tilanteissa 
saamien tietojen hyödyntäminen. 
 
2.2. Laki ulkomaalasirekisteristä annetun lain muuttamisesta 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamista koskevan lakiehdotuksen mukaan 
ulkomaalaisrekisterin pitäjällä olisi oikeus saada vastaanottokeskukselta ulkomaalaislain 105 a §:n 
mukaisesti alaikäisen turvapaikan hakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä 
muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita 
koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä rekisterinpitäjälle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 
Vastaavankaltaista sääntelyä ei liene osoitettavissa muualla hallintoasian käsittelyä koskevassa 
lainsäädännössä. 
 
Kotouttamislaki sääntelee, mitä tietoja vastaanottokeskuksen asiakasrekisteriin saa tallettaa. Omalta 
osaltaan rekisterinpitäjänä toimiva vastaanottokeskus vastaa henkilötietolain (523/1999) rekisteriin 
talletettujen tietojen virheettömyydestä. Ulkomaalaisasioita käsittelevillä viranomaisilla  on  oikeus  
tämän rekisterin käyttöön. Ehdotetussa muutoksessa on kysymys velvollisuudesta sellaisten tietojen 
antamiseen, jota rekisterinpitäjänä toimiva vastaanottokeskus ei ainakaan kaikilta osin voisi tallettaa 
asukasrekisteriin henkilötietolain ja kotouttamislain perusteella. 
 
Kuten aikaisemmin on todettu, henkilötietojen suojan yleisiin vaatimuksiin kuuluu vaatimus 
rekisteröitävien tietojen laillisesta ja rehdistä keräämisestä. Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
automaattisessa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (SopS 36/1992) 5 artiklan mukaan 
automaattisessa tietojenkäsittelyssä käsiteltävien henkilötietojen tulee olla asianmukaisesti ja laillisesti 
hankittuja ja käsiteltyjä. Sopimuksen 5 artiklan määräyksistä saa sopimuksen 9 artiklan mukaan poiketa 
silloin, kun sellaisesta poikkeamisesta on sopimuspuolen lainsäädännössä säädetty ja se on välttämätöntä 
demokraattisessa yhteiskunnassa a) valtion turvallisuuden, yleisen turvallisuuden, valtion rahatalouden 
etujen suojaamiseksi tai rikosten ehkäisemiseksi, tai b) rekisteröidyn tai muiden henkilöiden oikeuksien 
ja vapauksien turvaamiseksi. Ilmeiseltä näyttää, että vastaanottokeskuksessa saatujen tietojen 
luovuttaminen lupaviranomaisille voisi mainitun yleissopimuksen mukaan olla sallittua vain silloin, kun 
se on välttämätöntä rekisteröidyn (alaikäisten turvapaikanhakijoiden) oikeuksien suojaamiseksi, Siten 
henkilötietojen suojaa koskevat kansainväliset velvoitteetkin johtavat siihen, että säännös on muotoiltava 
tiedonanto-oikeuden muotoon ja että edellytyksenä tietojen antamiselle on välttämätön tarve alaikäisen 
oikeuksien suojaamiseksi. 
 
Voidaan myös todeta, että tiedonsaantioikeuden kohteen suhteellisen väljän muotoilun ja sen piiriin 
kuuluvien tietojen keräämistavan vuoksi ulkomaalaisrekisterin tietosisältö ei näyttäisi vastaavan 
ehdotuksen mukaan rekisterin tietojen laadulle asetettavia vaatimuksia. 
 



 

 

Ulkomaalaislakiin otettavaksi ehdotettua säännöstä on muokattava tapauskohtaiseen ja konkreettiseen 
yksittäistä asiaa palvelevan tiedonvaihdon suuntaan. Mahdollista onkin, että ulkomaalaisrekisterilakiin ei 
ole tarpeen eikä mahdollista tehdä muutosta, joka merkitsisi vastaanottokeskuksesta saatujen tietojen 
rekisteröintiä sellaisenaan ulkomaalaisrekisteriin. 
 
3. Tiivistelmäksi 
 
Ehdotettu ulkomaalaislain muutokseen liittyy monia ongelmia alaikäisen turvapaikanhakijan 
yksityiselämän, henkilötietojen ja luottamuksellisen viestinnän suojan sekä häntä turvaavien hyvän 
hallinnon takeiden kannalta. Ehdotetussa sääntelyssä ei näytettäsi otetun huomioon, että kysymys on 
lapsen asemasta. Ehdotettu sääntely poikkeaisi sääntelytavassaan muusta vastaavasta sääntelystä. 
 
Niin turvapaikanhakijan perusoikeuksien kuin vastaanottokeskuksen ja sen henkilöstön aseman vuoksi 
asianmukaisinta olisi, että tarpeelliseksi koetut muutokset toteutettaisiin säätämällä 
vastaanottokeskuksille ja sen henkilöstölle oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa sellaisia 
tietoja lupaviranomaisille, jotka ovat välttämättömiä alaikäisen turvapaikan hakijan vanhempien 
löytämiseksi ja perheen yhdistämiseksi taikka jotka muutoin ovat välttämättömiä lapsen oikeuksien 
suojaamiseksi. Tällaisen säännöksen lakisystemaattisesti oikea paikka olisi kotouttamislaki. 
Jos arvioinnin lopputuloksena on edellä kuvatun kaltainen säännös, herää väistämättä kysymys tällaisen 
säännöksen tarpeellisuudesta. Mikään säännös ei nimittäin estä vastaanottokeskusta ilmoittamasta 
tällaisessa tilanteessa tietojaan lapsen edustajalle, joka on määrätty lapselle kotouttamislain mukaisesti. 
Edustajat on saatujen tietojen mukaan määrätty kaikille alaikäisille esim. Oulun ryhmäkodissa. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 

muuttamisesta 
 

Tiivistelmä 

Hallituksen esitykseen sisältyvät muutokset ulkomaalaislainsäädäntöön koskevat tietojen 

hankkimista vastaanottokeskuksissa ilman huoltajaa olevista alaikäisistä sekä ul-

komaalaisvirastolle säädettävää jäljittämisvelvoitetta. Viimemainittu ulkomaalaislain 105 b §:n 

säännös ulkomaalaisviraston velvollisuudesta jäljittää ilman huoltajaa olevan alaikäisen 

turvapaikan huollosta vastannut henkilö, ottaen huomioon vielä siihen sisältyvät määräykset 

tietojen salassa pidettävyydestä, ei ole valtiosääntöoikeudellises-ti ongelmallinen. Sitä vastoin 

viranomaisten tietojensaantia koskeva järjestely merkitsee alaikäisen kuulemisesta 

riippumattomana sekä yksityiselämän suojaan, luottamuksellisen viestin salaisuuteen ja 

henkilötietoihin kohdistuvana varsin syvälle käyvää puuttumista yhtäältä perustuslain 6 §:n 3 

momentissa lapselle turvattuun oikeuteen vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 

vastaavasti ja toisaalta PL 10 §:ssä turvattuihin oikeuksiin. Katson lausunnossani, että 

ulkomaalaislakiin ehdotettava säännös tiedonsaantioikeudesta on valtiosääntöoikeudellisesti 

ongelmallinen ensinnäkin siltä osin kuin 105 a §:n 3 momentin tietojenantamismenettelyä koskeva 

sääntely rajaa alaikäisen kokonaan asiassa kuultavien ulkopuolelle riippumatta tämän iästä ja 

kehitystasosta ja toisaalta siltä osin, kuin se ei rajaa luottamukselliseen viestintään perustuvia 

tietoja lähtökohtaisesti luovutettavien tietojen ulkopuolelle. Lakiin on tämän vuoksi lisättävä 

yhtäältä määräys alaikäisen oikeudesta tulla kehitystasoaan vastaavalla tavalla kuulluksi ennen 

tietojen antamista vastaanottokeskuksesta viranomaisille ja toisaalta kielto luovuttaa 
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luottamukselliseen viestintään perustuvia tietoja ilman turvapaikanhakijan tai tämän edustajan 

suostumusta. Vaihtoehtoisesti tiedonsaantioikeus on sidottava säännöksen sanamuodossa 

konkreettiseen ja yksilöityyn, esimerkiksi ihmiskauppaan liittyvään rikosepäilyyn (ks. PeVL 

11/2005 vp ja PeVL 5/1999 vp 5 s. 3/T) . 
 

Viranomaisten tietojensaantitoimivallan suhde alaikäisen turvapaikanhakijan oikeuteen 

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
 

Ehdotettavan tiedonsaantioikeuden perusteella 105 a §:n 1 momentissa mainituille viranomaisille 

perustettaisiin oikeus saada pyynnöstään vastaanottokeskukselta ilman huoltajaa olevan alaikäisen 

turvapaikanhakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa sekä muita tähän 

verrattavia tietoja, jotka ovat välttämättömiä viranomaisten selvittäessä alaikäisen henkilöllisyyttä, 

matkareittiä taikka maahantulon tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä. Ehdotettavan 105 a 

§:n 2 momentin mukaan alaikäiselle on kuitenkin lähtökohtaisesti annettava tieto siitä, että 1 

momentissa tarkoitettuja tietoja voidaan antaa säännöksessä mainituille viranomaisille. Tällaisen 

tiedon antamisessa tulee ottaa kuitenkin huomioon lapsen kehitystaso ja ikä. Tietojen antamiseen 

liittyvästä menettelystä säädetään 3 momentissa. Sen mukaan ennen kuin vastaanottokeskus 

luovuttaa tietoja, on tästä annettava tieto alaikäiselle kotouttamislain 26 §:n perusteella määrätylle 

edustajalle. Sen sijaan turvapaikanhakijalle tietoa luovuttamisesta ei annettaisi tämän iästä ja 

kehitystasostaan riippumatta. 
 

Järjestelyn seurauksena alaikäisellä turvapaikan hakijalla on yhtäältä oikeus saada tieto siitä, että 

häntä koskevia tietoja voidaan luovuttaa vastaanottokeskuksesta eräille viranomaisille, muttei 

toisaalta oikeutta saada tietoa tai lausua mielipidettään siitä, mitä tietoja hänestä muille 

viranomaisille yksittäistapauksissa annetaan. Yksittäistapauksissa tapahtuvista luovutuksista 

annetaan tieto ainoastaan alaikäisen edustajalle, joka perustelujen mukaan voi käyttää myös 

puhevaltaa asiassa, vaikkei tätä säännöksestä suoraan voikaan lukea. Tietojensaantioikeutta 

perustellaan puolestaan osaltaan lapsen edulla, osaltaan tarpeella saattaa jo nykyisin vallitsevat 

käytännöt lainmukaisiksi ja vielä osaltaan tarpeella saattaa nykyisin lainvastaisen menettelyn 

kohteeksi joutuneet tasavertaiseen asemaan niiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa, 

joiden kohdalla vastaanottokeskuksessa työskennellään salassapitomääräysten mukaisesti (HE 

31/2006 vp, s. 9.). 

Perustuslain 6 §:n 3 momentin lähtökohtana on lapsen oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti 

yksilöinä ja oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystasoaan vastaavasti. Sama periaate 

ilmaistaan myös lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklassa. On lisäksi huomattava, 

että hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännöksen soveltamisalan piiriin tulevista valtaosa 
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on yli 15-vuotiaita. Luovutettavat tiedot koskevat näin ollen suurelta osin alaikäisiä, joille 

lastensuojelulainsäadännös-sämme annetaan huoltajan ohella itsenäinen puhevalta (ks. 

Lastensuojelulain 10 § 2 mora.). Tätä nuorempienkin kohdalla lapsen edun selvittämisessä 

lähtökohtaisestikin otettava huomioon lapsen omat toivomuksen ja mielipide. Jo kotimainen 

sääntely osoittaa, ettei lapsen etu vielä sinänsä muodosta hyväksyttävää perustetta lapsen kuu-

lematta jättämiselle. Hyväksyttävänä perusteena perustuslain 6 §:n 3 momentin takaamien 

oikeuksien rajoittamiselle tuskin voidaan myöskään pitää sitä, että säädettävällä lailla varmistetaan 

nykykäytäntöjen lainmukaisuus. 
 

Kun ehdotettu sääntely ei sisällä lainkaan määräyksiä lapsen oikeudesta tulla kuulluksi 

kehitystasoaan vastaavasti silloin, kun häntä koskevia tietoja ollaan luovuttamassa 105 a §:n 1 

momentissa mainituille viranomaisille, on sääntely ristiriidassa perustuslain 16 §:n 3 momentin 

samoin kuin lapsen oikeuksien yleissopimuksen 12 artiklan vaatimusten kanssa niiden 

edellyttäessä nimenomaisesti, että lapsella on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 

kehitystään vastaavasti. Tätä puutetta ei korjaa se, että alaikäiselle annetaan yleisellä tasolla tieto 

tietojen luovuttamismahdollisuudesta eikä myöskään se, että turvapaikanhakijalle määrätylle 

edustajalle on annettava tieto tietojen luovuttamista vaikka sinänsä nuorempien lasten kohdalla 

voidaankin pitää perusteltuna, että edustaja käyttää heidän puhevaltaansa asiassa ilman että 

alaikäistä henkilökohtaisesti kuullaan. Ongelmallisena tältäkin osin voidaan pitää tosin myös sitä, 

että säännös ei sanamuotonsa mukaan koske edustajan kuulemista, vaan tiedon antamista luo-

vuttamista koskevassa asiassa. 
 

Alaikäisen puhevallan täydellistä poissuljentaa ei voi pitää perusteltuna siksikään, että 

luovutettavat tiedot ovat yleensä peräisin alaikäiseltä turvapaikanhakijalta itseltään. Kyseisiä 

tietoja ei niiden alkuperä huomioiden tyypillisesti voi pitää sellaisina, jotka saattaisivat vaarantaa 

kyseisen alaikäisen kehitystä. Sille, että alaikäisen puhevaltaa käyttäisi kaikissa tapauksissa 

hänelle määrätty edustaja, ei voida näin ollen esittää kaikissa tapauksissa välttämättömiä syitä. 

Tietojensaantia koskevaa sääntelyä 105 a §:n 3 momentissa on täydennettävä edellä esitetyin 

perustein siten, että siihen lisätään säännökset alaikäisen turvapaikanhakijan oikeudesta käyttää 

puhevaltaa asiassa kehitystasoaan vastaavasti ennen kuin vastaanottokeskus antaa 1 momentissa 

tarkoitettuja tietoja. 
 
 
 

Viranomaisten tietojensaantitoimivallan suhde alaikäisen turvapaikanhakijan 

yksityiselämän suojaan 
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Ulkomaalaislakiin tehtävän tietojensaantioikeutta koskevan ehdotuksen perusteella luovutettavat 

tiedot koskisivat alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden 

olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa olevia tietoja. Luovutettavat tiedot ovat sellaisia, jotka 

lähtökohtaisesti kuuluvat perustuslain turvaaman yksityiselämän suojan ja luottamuksellisen 

viestin salaisuuden piiriin. Vaikka kysymys on sinänsä ennen muuta jo valmiiksi kertyneiden 

perustuslain 10 §:n 1 momentin suojaamiin oikeuksiin liittyvien tietojen luovuttamisesta 

viranomaiskäyttöön, perustuu niiden sisältö hallituksen esityksen perustelujenkin mukaan 

kuitenkin siinä määrin painottuneesti nimenomaan luottamuksellisesta viestinnästä saatuihin 

tietoihin, että sääntelyä on syytä arvioida ensisijaisesti puuttumisena perustuslain 10 §:n 2 ja 3 

momentissa tarkoitettuun luottamuksellisen viestin salaisuuteen. 
 

Tältä osin ongelmallista on, ettei lakiin ei sisälly määräyksiä siitä, miten luovutettavat tiedot on 

saatu hankkia. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tiedonsaantioikeus koskisi käytännössä 

tietoja, joita vastaanottokeskus saa auttaessaan vastaanottokeskuksessa ja ryhmäkodissa asuvia 

alaikäisiä hakijoita näiden yhteydenpidossa sukulaisiinsa. Perustelujen mukaan luovutettavien 

tietojen hankinta rajautuisi vastaanottokeskuksen henkilökunnan tietoonsa saamiin puheluihin, 

kirjeisiin ja muihin viesteihin liittyviin tunnistamistietoihin, kuten esimerkiksi tietoon alaikäisen 

hakijan vanhempien olinpaikasta. Lähtökohtaisesti kysymys on siten luottamuksellisesta 

viestinnästä saatujen tietojen hankkimisesta viranomaiskäyttöön, mikä voidaan 

valtiosääntöoikeudelli-sesti oikeuttaa yhtäältä asianosaisen suostumuksen perusteella tai toisaalta 

luottamuksellisen viestin salaisuuteen liittyvien erityisten ja yleisten rajoitusedellytysten täytty-

essä. 
 

Perustelujen valossa näyttää siltä, että luovutettavat tiedot on alunperin saatu ainakin osin 

alaikäisen turvapaikanhakijan suostumuksella esimerkiksi vastaanottokeskuksen työntekijän 

avustaessa turvapaikanhakijaa yhteydenpidossa sukulaisiin. On kuitenkin selvää, ettei tällaisessa 

tilanteessa annetun suostumuksen voida katsoa kattavan myös tietojen luovuttamista säännöksessä 

mainituille viranomaisille. Päinvastoin, laissa ehdotetaan säädettäväksi, että tiedot luovutetaan 

nimenomaan alaikäisen suostumuksesta riippumatta. Ilman muuta selvää tässä suhteessa on 

lisäksi, ettei 105 a §;n 2 momentin säännös velvollisuudesta ilmoittaa turvapaikanhakijalle tietojen 

luovuttamisesta voida jälkikäteen tulkita siten, että ilmoituksen jälkeen turvapaikanhakijan 

voitaisiin tulkita antaneen implisiittisen suostumuksen tietojen luovuttamiseen myös kyseisille 

viranomaisille. Sen vuoksi alaikäisen turvapaikanhakijan yksityiselämän suojaan ja luotta-

muksellisen viestin salaisuuteen perustuvia puuttumisia ei voida miltään osin perustella 

suostumuskonstruktiolla. 
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Perustuslain 10 §:n 3 momentin kannalta ongelmalliseksi puolestaan muodostuu, ettei 

tietojensaantiin sovellu varsinaisesti mikään 10 §:n 3 momentin mainitsemista erityisistä 

rajoitusedellytyksistä. Tietojen luovuttamista ei säädöstasolla ole kytketty rikosten tutkintaan. 

Alaikäiset turvapaikanhakijat eivät myöskään rinnastu sillä tavoin las-tensuojelulainsäädännön 

perusteella huostaan otettuihin lapsiin, jotka ovat tahdostaan riippumatta lastensuojelulain 16 §:n 

nojalla huostaan otettuina (ks. HE 309/1993 vp, s. 54/11.) ja joiden luottamuksellisen viestin 

salaisuuteen puuttumiselle voidaan näin ollen esittää PL 10 §:n 3 momentin tarkoittama 

vapaudenmenetykseen liittyvä hyväk-syttämä peruste (ks. PeVL 5/2006 vp). Kun sääntely ei näin 

ollen liity perusteisiin, joiden nojalla luottamukselliseen viestintään voidaan välttämättömistä 

syistä puuttua, on lakiehdotus ristiriidassa perustuslain 10 §:n 3 momentin kanssa. 

Tietojensaantioikeuden piirin ulkopuolelle tulee tämän vuoksi rajata tiedot, jotka evat peräisin 

alaikäi-sen turvapaikanhakijan käymästä luottamuksellisesta viestinnästä. Toinen vaihtoehto on, 

että tietojen saantioikeus sidotaan säännöksen sanamuodossa konkreettiseen ja yksilöityyn, 

esimerkiksi ihmiskauppaan liittyvään rikosepäilyyn (ks. PeVL 11/2005 vp ja PeVL 5/1999 vp , s. 

3/T). 
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Ehdotuksen keskeiset kohdat 



 

 

Hallituksen esitys ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sisältää 

säännöksiä, joilla on tarkoitus vaikuttaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden hakemusten 

selvitystyöhön lisäämällä mahdollisuuksia saada tietoa alaikäisistä turvapaikanhakijoista. 
 

Kyseisessä ehdotuksessa on tarkoitus helpottaa tietojenvaihtoa eri ulkomaalaisasioista vastaavien 

viranomaisten välillä. Erityisesti esitys kohdistuisi vastaanottokeskusten ja ryhmäkotien 

henkilökuntaan. Näiden olisi annettava tietoa ulkomaalaisasioita käsitteleville viranomaisille eli 

Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitokselle. 
 

Esityksessä viitataan useisiin erilaisiin perusteisiin uusille valtuuksille. Toisaalta kyse on 

selkeästi viranomaisten tehokkaan ulkomaalaispolitiikan harjoittamista koskevista perusteista. On 

kyse siitä, että saadaan ulkomaalaisviranomaisten tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja, 

jotka nykyinen lainsäädäntö estää. Mutta tämän lisäksi esityksessä viitataan varsin sekalaiseen 

ryhmään perusteita lähtien vastaanottokeskusten henkilöstön oikeusturvasta, hakijoiden 

yhdenmukaisesta kohtelusta sekä lasten edun periaatteesta. 
 

Hallituksen esityksen arvioinnissa on keskityttävä suojattavien perus- ja ihmisoikeuksien ja 

esityksen taustalla olevien intressien väliseen punnintaan. Yleisistä perusoikeuksien 

rajoitusedellytyksistä tarkastellaan rajoitusperusteiden hyväksyttävyyttä sekä 

suhteellisuusvaatimusta. Arvioinnissa on perusoikeus- ja ihmisoikeussäännösten näkökulmasta 

tarkasteltava myös esityksen täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. 

2. Tiedonsaantioikeuden suhde perus-ja ihmisoikeuksiin 
 
 

Ulkomaalaisten vastaanoton järjestäjiä koskee maahanmuuttajien kotouttamtsesta annetun lain 43 

§:n (L 493/1999, muut. 118/2002) säännös salassapitovelvollisuudesta. Tarkoituksena on säätää 

poikkeus tähän kattavaan salassapitosäännökseen. Salassapitosäännös sai lopullisen muotoilunsa 

eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta. Säännöksen mukaan maahanmuuttajan 

yksityistä tai perheen salaisuutta ja henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja ei saa ilmaista ilman 

maahanmuuttajan tai hänen edustajansa nimenomaista suostumusta. Säännökseen sisältyy myös 

velvollisuus pitää salaisena muu sellainen tehtävää hoitaessa saatu tieto, ellei ole ilmeistä, että 

tiedon antaminen ei vaaranna henkilöiden tai näiden läheisten turvallisuutta. Salassapitovel-

vollisuus ei kuitenkaan koske kotouttamislain 43.2 §:n mukaan tilanteita, joissa lailla on annettu 

jollekin oikeus saada asiasta tieto. 
 



 

 

Ehdotettua tiedonsaantioikeutta on tarkasteltava PL 10 §:n ja EIS 8 artiklan pohjalta. Näissä 

turvataan perhe- ja yksityiselämän suoja ja lisäksi PL 10 §:ssä mainitaan nimenomaisesti 

luottamuksellisen viestin salaisuus. Lisäksi on otettava huomioon perustuslain 6 §:n 

syrjintäkieltoa koskevat säännökset. Esityksen kannalta tärkeä on myös yleissopimus lapsen 

oikeuksista (SopS 59-60/1991), joka turvaa mm. 9 artiklassa lapsen oikeuden pitää yhteyttä 

säännöllisesti vanhempiinsa. On todennäköistä, että tiedot vanhemmista saadaan tilanteissa, 

joissa ryhmäkotien henkilökunta huolehtii lasten oikeuksien sopimuksen velvoitteista eli siitä, 

että lapsella on oikeus pitää yhteyttä eri maassa asuviin vanhempiinsa. Hallituksen esityksessäkin 

viitataan siihen, että tietoa saadaan, kun avustetaan yhteydenpidossa (HE s. 17/1). Yhteydenpitoa 

suojaa myös l?psen oikeuksien yleissopimuksen 16 artikla. Puuttuminen lapsen yksityisyyteen ja 

kirjeenvaihtoon ei saa olla mielivaltaista. 
 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on perheenyhdistämistä koskevissa tapauksissa puuttunut 

siihen, onko hallitus punninnut oikeudenmukaisesti alaikäisen yksilön oikeuksia ja 

maahanmuuton valvontaan liittyvää intressiä ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan kannalta. (Ks. 

esim. Tuquabo-Tekle ja muut v. Alankomaat, 1.12.2005, para.44: "to have struck a fair balance 

betvveen the applicants' interests on the one hand and its own interest in controlling immigration 

on the other."). Vaikka ihmisoikeustuomioistuin tunnetusti on jättänyt valtioille tuntuvasti 

harkintamarginaalia ulkomaalaisasioissa, se on ollut tarvittaessa valmis arvioimaan tilannetta 

huolellisesti ja todennut, ettei yksilön oikeuksien ja maahantulon kontrolloinnin intressien välille 

ole saavutettu oikeaa tasapainoa. 
 

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 22 artikla keskeisesti vaatii jäsenvaltioiden viranomaisia 

organisoimaan lasten vanhempien jäljittämisen. Perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta ei ole 

esteitä sille, että ehdotetun lain 105 b §:ssä annetaan ulkomaalaisviraston tehtäväksi lapsen 

vanhempien tai muiden huollosta vastaavien henkilöiden jäljittäminen. Lausuntoni kritiikki 

kohdistuu jatkossa erityisesti tiedonsaantioikeuden sääntelyyn. 
 

Tiedonsaantioikeuden suhdetta yksityiselämänsuojaan on arvioitu perustuslakivaliokunnassa 

sosiaalihuollon asiakaslain yhteydessä (PeVL 7/2000 vp, PeVL 7a/2000 vp). 

Perustuslakivaliokunta vaati tuolloin tiedonsaantioikeutta tarkennettavaksi. Alkuperäinen ehdotus 

oli valiokunnan mielestä liian väljä ("summaarisessa väljyydessään vastoin perustuslakia"). 

Valiokunta kiinnitti sosiaalihuollon asiakaslakia koskevassa lausunnossaan huomiota 

viranomaisen tiedonsaanti-intressin automaattiseen syrjäyttävään vaikutukseen. Viranomaisen 



 

 

omasta toiminnasta johtuvat tarpeellisuusperus-teet syrjäyttävät muut, mahdollisesti hyvin 

painavat salassapitointressit.(PeVL 7/2000 vp, s. 3/LT). Tiedonsaantioikeus syrjäytti täysin 

esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvät salassapitointressit. 
 

Valiokunta edellytti, että pykälässä oli eriteltävä mitä ja ketä koskevia tietoja tietojensaantioikeus 

koskee ja tiedonsaantioikeus oli sidottava tarpeellisuusvaatimuksen sijasta 

välttämättömyysvaatimukseen (PeVL 7/2000, s. 4/1). Tarvittavien muutosten jälkeen laki voitiin 

hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, vaikka sääntelyyn jäi edelleen väljyyttä. 

Olennaisinta valiokunnan mielestä oli, että muutokset väistämättä lisäsivät sosiaaliviranomaisen 

velvollisuutta perustella yksittäistapauksessa tie-tojensaantivaatimustaan (PeVL 7 a/2000 vp, s. 

3/1). 
 

Käsiteltävää hallituksen esitystä on perusteltu osittain vastaavilla tekijöillä kuin perus-

tuslakivaliokunta on edellyttänyt. Tiedonsaantioikeuden alaiset tiedot on eritelty ja niille asetettu 

välttämättömyysvaatimus. Kaikilta osiltaan esitetty uudistus ei kuitenkaan nähdäkseni ole 

yhtenevä perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä asetettujen vaatimusten kanssa. 
 
 

3. Esityksen yksityiskohtainen arviointi ja tiedonsaantioikeuteen liit-
tyvät ongelmat 
 

Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen näkökulmasta on jokaiselle rajoitukselle vält-

tämättömyystestin läpäistäkseen oltava pakottava yhteiskunnallinen tarve (pressing social need) 

ja riittävät ja relevantit perustelut (relevant and sufficient reasons). Lisäksi rajoituksen tulee olla 

oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Käsiteltävän lakiehdotuksen kohdalla on siis 

pohdittava, onko löydettävissä sellaista erityistä kehitystä, joka puoltaisi uusia 

tiedonsaantioikeutta laajentavia valtuuksia ja onko hallitus pystynyt esittämään pakottavan 

tarpeen olemassaolon esityksen perusteluissa. 
 

Esitystä perustellaan sillä, että nykyinen lainsäädäntö estää ulkomaalaisviranomaisten tehtävien 

suorittamiseksi tarpeellisten tietojen hankkimisen. Tämän lisäksi esityksessä viitataan 

vastaanottokeskusten henkilöstön oikeusturvaan, hakijoiden yhdenmukaiseen kohteluun sekä 

lasten edun periaatteeseen. 
 



 

 

Ainakin ulospäin esitystä leimaa hyväksyttävän perusteen arvioinnin osalta tehokkaan 

ulkomaalaishallinnon toteuttaminen eikä suinkaan alaikäisten edusta huolehtiminen. Esitystä 

tarkasteltaessa on muistettava, että uudet valtuudet kohdistuvat erityisesti ryhmäkotien 

henkilökuntaan. Alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan esityksen mukaan pääsääntöisesti 

ryhmäkoteihin (kotouttamislaki 19d §). Tässä yhteydessä olisi olennaista arvioida huolellisesti, 

mikä vaikutus muutoksella on ryhmäkotien toimintaan turvapaikkaa hakevien lasten oikeuksien 

toteuttamiseksi. 
 

Alkuperäisessä kotouttamislakia koskevassa lakiehdotuksessa (HE 66/1998 vp) käsitellään yksin 

Suomessa turvapaikkaa hakevien alaikäisten vastaanottoa (yleisperustelut 3.7). Esityksen 

perusteluissa korostuu, että lasten tilanne asettaa suuria vaatimuksia ryhmäkotien 

henkilökunnalle. Käsillä olevan hallituksen esityksen kohdassa "vaikutukset viranomaisten 

toimintaan" (s. 10) ei oteta kantaa siihen, miten lasten ja ryhmäkodin henkilökunnan välinen 

suhde vaikeutuu, jos henkilökunta toimii muiden ulkomaalaisviranomaisten "urkkijoina". 

Vastaava asia tuodaan esille Ruotsia koskevan vertailun yhteydessä (HE s. 10). Alaikäisten 

maahanmuuttajien ja ryhmäkotien henkilökunnan välisellä suhteella on tärkeä merkitys lasten 

oikeuksien toteutumisen ja lapsen hyvinvoinnin kannalta, eikä sitä saisi kevyesti sivuuttaa asian 

tarkastelussa. Lähtökohtana esityksen arvioinnissa voidaan pitää sitä, että alaikäisen 

turvapaikanhakijan asemaa on erityisesti suojattava eikä sitä saa täydellisesti rinnastaa aikuisen 

asemaan. 
 

Järjestelmässä on nykyisellään huomioitu alaikäisten asema antamalla tiedon antamisen ehdoksi 

viime kädessä lapsen edustajan antaman suostumuksen. Ehdotettu järjestelmä tarjoaa niukasti 

vastaavia suojaavia toimenpiteitä alaikäisen oikeuksien turvaamiseksi. En pidä riittävänä sitä, 

että alaikäisen edustaja saa tiedon tietojen antamisesta. 
 

Lähden siitä perusajatuksesta, että annettua esitystä ei voida tarkastella erillään tuoreen 

lastensuojelulain uudistuksen (PeVL 5/2006 vp, HE 225/2004 vp, EV 24/2006 vp) yhteydessä 

hyväksytyistä rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleisistä edellytyksistä (L 30 a §). "Lapseen saa 

... kohdistaa rajoitustoimenpiteitä vain siinä määrin kuin huostaanoton tarkoituksen 

toteuttaminen, lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai turvallisuus taikka muun mainituissa 

säännöksissä säädetyn edun turvaaminen välttämättä vaatii. Toimenpiteet on toteutettava 

mahdollisimman turvallisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioittaen". Tästä lähtökohdasta arvioiden 



 

 

ulkomaalaislain 105 a §:n 1 momentin tulisi sisältää nimenomainen viittaus 

tiedonsaantioikeuden yhteydestä lapsen edun vaatimukseen. 
 

Ryhmäkotien henkilöstön tehtäviin kuuluu turvata lasten oikeuksien toteutuminen. Hallituksen 

esityksessä on jäänyt mielestäni ratkaisevalla tavalla puutteelliseksi sen käsitteleminen, miten 

uusi säännös vaikuttaisi lasten oikeuksiin positiivisella tavalla. Yllättävää on, ettei esityksellä 

näytä olevan yhteyksiä esimerkiksi lapsikaupan estämiseen. Nähdäkseni tiedonsaantioikeudelle 

syntyisi rajoitusedellytysten arvioinnin kannalta huomattavasti painavampi tarve, jos se olisi 

kytketty koko yhteiskunnan näkökulmasta tärkeään kamppailuun järjestäytynyttä lapsikauppaa ja 

lapsiprostituutiota vastaan. 
 

Käytännössä uudistus helposti johtaa siihen, että alaikäiset maahanmuuttajat suhtautuvat 

ryhmäkotien henkilökuntaan ennakolta epäillen eikä lapsi uskalla olla yhteydessä myöskään 

omiin sukulaisiinsa. On tärkeää rajoituksen suhteellisuuden punninnassa antaa painoarvoa sille, 

että alaikäisellä maahanmuuttajalla on mahdollisuus käydä luottamuksellisia keskusteluja 

ryhmäkodin henkilökunnan kanssa pelkäämättä sitä, että tiedot välittyvät saman tien poliisille ja 

muille ulkomaalaisviranomaisille. Samoin on tärkeää pitää mielessä puuttumisen suhteellisuutta 

arvioitaessa, että yhteydenpidon estyminen lapsen ja hänen omaistensa välillä voi olla lapsen 

hyvinvoinnin kannalta ongelmallista. Jos yhteydenpidosta aiheutuvien negatiivisten seurausten 

pelko tosiasiassa estää yhteydenpidon vanhempiin tai muihin omaisiin ja estää alaikäistä 

muodostamasta luottamuksellista suhdetta ryhmäkodin henkilökuntaan, uudistuksella voi olla 

vahingollinen vaikutus lapsen psyykkisen terveyteen ja muuhun hyvinvointiin. 
 

Esitykseen tiedonsaantioikeudesta on perustellusti liitetty perustuslakivaliokunnan käytännössään 

edellyttämä välttämättömyysvaatimus. Ongelmalliseksi ehdotuksessa muodostuu, että arvioinnin 

suorittaa tietojen pyytäjä. Tällaisessa tapauksessa on helposti käymässä niin, että syntyy 

vastaavanlainen tilanne mitä sosiaalihuollon asiakaslain kohdalla pyrittiin välttämään (PeVL 

7/2000 vp, s. 3/II). Saattaa helposti käydä niin, että välttämättömyyden sijasta kyse onkin 

tarpeellisuusvaatimuksesta, jossa ulkomaalaishallinnon tiedonintressi syrjäyttää muut, 

mahdollisesti hyvin painavat sa-lassapitointressit. 
 

Esitystä ulkomaalaisviranomaisten suorittamasta välttämättömyysarvioinnista perustellaan sillä, 

että vastaanottokeskusten henkilökunta ei pysty arvioimaan, mitkä tiedot ovat välttämättömiä 

lupaviranomaisten näkökulmasta. Jos käännetään asia toisin päin ja tarkastellaan lasten 



 

 

oikeuksien toteutumista ensi sijaisena tavoitteena, silloin nimenomaan ryhmäkotien 

henkilökuntaan kuuluvat ovat parhaita alaikäisten maahanmuuttajien aseman 

erityisasiantuntijoita. Ehdottamani lapsen edun mukaan ottaminen tiedonsaantioikeuden ehdoksi 

muuttaa tilannetta. Tällöin olisi luontevampaa, että tietojen antaminen säilyy 

vastaanottokeskuksina toimivan ryhmäkodin henkilökunnan tai lapsen edustajan harkinnassa, 

koska he pystyvät parhaiten arvioimaan lapsen edun huomioimisen. Olisi syytä arvioida sitä, 

pitäisikö pykälään kirjata erikseen säännös, joka estää sellaisen tiedon antamisen, jonka 

ryhmäkodin henkilökuntaan kuuluva tai lapsen edustaja arvioi lapsen edun ja lapsen 

hyvinvoinnin näkökulmasta vahingolliseksi. 

 

Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta voidaan ottaa esille myös se, että esityksen perusteluina 

on ollut eroavat käytännöt asukasrekisterien käytössä eri vastaanottokeskusten ja 

lupaviranomaisten välillä. Asukasrekisteriin tallennetaan erilaisia tietoja. Tällaiseen ongelmaan 

on löydettävissä vähemmän rajoittavia toimenpiteitä kuin nyt annettu lakiehdotus. Käytäntöjen 

yhtenäistäminen voidaan nähdäkseni toteuttaa ilman muutoksia tiedonsaantioikeuteen 

kirjaamalla yksityiskohtaisesti ne tiedot, jotka vastaanottokeskuksen on merkittävä 

asukasrekisteriin. 
 

Hallituksen esityksessä muotoiltu tiedonsaantioikeus on hyväksyttävyysvaatimuksen 

näkökulmasta ongelmallinen ja esitettyä ulkomaalaislain 105 a §:n säännöstä olisi korjattava 

siten, että siinä korostuu vahvemmin tiedonsaantioikeuden yhteys lapsen edun huomioimiseen. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä ulkomaalaislain ja 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 31/2006 vp) esitän kunnioittavasti 
seuraavaa. 
 
Esityksen sisältö 
 
Hallituksen esityksessä esitetään ulkomaalaislakiin kahta uutta pykälää. Uuuden 105 a §:n turvin 
Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella olisi oikeus saada vastaanottokeskukselta 
ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden 
olinpaikkaa sekä muita näihin verrattavissa olevia tietoja lapsen ja hänen perheenjäsentensä 
olosuhteista. Nämä tiedot voitaisiin kerätä lapsen vastaanottoyksikössä oleskelun aikana missä 
tilanteissa vain, esimerkiksi kun vastaanottokeskuksen henkilökunta auttaa lasta olemaan 
yhteydessä perheenjäseniinsä kirjeitse tai puhelimitse. Perustelujen (s. 11-12) mukaan 
vastaanottokeskuksella tarkoitettaisiin myös niiden yhteydessä olevia ryhmäkoteja. 
 
Kotouttamislain 43 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta. Säännöksen 1 momentin mukaan 
laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittavat henkilöt eivät saa ilman pakolaisen, turvapaikanhakijan tai 
muun maahanmuuttajan tai hänen huoltajansa tai lain mukaan määrätyn edustajan nimenomaista 
suostumusta ilmaista pakolaisen, turvapaikanhakijan tai muun maahanmuuttajan yksityistä tai 
perheen salaisuutta ja henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja. Ilmaista ei myöskään saa muuta 
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kotouttamislaissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatua tietoa, ellei ole ilmeistä, että tiedon 
antaminen ei vaaranna pakolaisen, turvapaikanhakijan tai muun 
maahanmuuttajan tai näiden läheisten turvallisuutta. Salassa pidettäviä ovat niin ikään henkilön 
pakolaisuutta tai turvapaikanhakemista koskevat asiakirjat ja henkilön kertomat tiedot. 
Kotouttamislain perustelujen mukaan yksityiset ja perheen salaisuudet voivat olla esimerkiksi 
uskontoa tai vakaumusta koskevat tiedot ja perheen taloudellista tilannetta koskevat tiedot. 
 
Kotouttamislain 43 §:n 2 momentti sisältää säännöksen salassapitovelvollisuuden väistymisestä 
silloin, kun asianomaisella on lain nojalla oikeus saada asiasta tieto. Voimassa ole vassa 
ulkomaalaislaissa ei ole säännöstä, jolla kotouttamislain 43 §:n 1 momenttiin perustuva 
salassapitovelvollisuus väistyisi. Ehdotetulla sääntelyllä tämä velvollisuus väistyisi. 
 
Esityksessä ei lainkaan käsitellä sääntelyn suhdetta sosiaalialan ammattihenkilöstön 
vaitiolovelvollisuussäännöksiin. Sen sijaan esityksessä todetaan, että tiedot lapsen 
terveydentilasta jäisivät ehdotetun tietojenantovelvollisuuden ulkopuolelle. 
 
Toisella uudella säännöksellä (105 b §) Ulkomaalaisvirastolle annettaisiin vastuu ilman huoltajaa 
saapuneen alaikäisen perheenjäsenten jäljittämisestä. Jäljittäminen tulisi pääsääntöisesti tapahtua 
jokaisen lapsen kohdalla, lapsen tai hänen edustajansa mielipiteestä riippumatta. 
 
Keskeisenä perusteluna hallituksen esityksessä tuodaan esille, että tällä tavoin 
Ulkomaalaisviraston mahdollisuus toteuttaa selvittämisvelvollisuuttaan turvapaikka-asiassa 
toteutuisi paremmin. Tämän katsotaan edistävän lapsen etua. Toisaalta jäljittämisen osalta 
todetaan, että tämä ei olisi sidoksissa turvapaikkamenettelyyn. 
 
Säätämisjärjestysperustelut 
 
Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotusten ensisijaisena valtiosääntöoikeudellisena 
kiinnekohtana esitetään oikeutetusti perustuslain 10 §:n säännös yksityisyyden suojasta ja 
todetaan, jälleen oikein, että myös ulkomaalaisen henkilön yksityiselämä nauttii myös 
vastaanottokeskuksen olosuhteissa perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaista suojaa. 
 
Tämän jälkeen säätämisjärjestysperustelujen kirjoittaja kuitenkin siirtyy tarkastelemaan 
perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaista luottamuksellisen viestin salaisuutta. Ajatuskulkuna on, 
että koska jäljittämisen välineenä pääasiassa käytettäisiin lapsen puheluja ja kirjeenvaihtoa 
perheensä kanssa, ehdotettava perusoikeusrajoitus kohdistuisikin luottamuksellisen viestinnän 
suojaan mutta ei viestien varsinaiseen asiasisältöön vaan viestien tunnistamistietoina kohdeltaviin 
tietoihin lapsen perheenjäsenten henkilöllisyydestä, olinpaikasta ja yhteystiedoista. Kun 
tunnistamistiedot perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan jäävät luottamuksellisen 
viestinnän suojan ydinalueen ulkopuolelle, niihin voitaisiin esityksen laatijan mukaan 
perustuslain estämättä antaa viranomaisille pääsyjä käyttöoikeus. 
 
Pidän tätä argumentaatiota virheellisenä. Arvioinnin oikea mittapuu on lapsen yksityisyyden 
suoja kokonaisuutena eikä vain hänen luottamuksellisen viestintänsä ja sen tunnistamistietojen 
suoja. Kysymys on lapsen identiteetistä, perheyhteydestä ja perheenjäsenten olosuhteista. Toki 
myös perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattua 
perusoikeutta on mahdollista rajoittaa tavallisella lailla. Mutta rajoitusten hyväksyttävyyttä on 
arvioitava tuon säännöksen kannalta eikä vain luottamuksellisen viestinnän suojan ydinalueen 
ulkopuolelle jääviä tunnistamistietoja koskevana kysymyksenä. Sitä paitsi 
säätämisjärjestysperusteluissa on kokonaan sivuutettu perustuslain 10 §:n 3 momentin 
rajoituslausekkeen sanamuoto (ks. tästä jäljempänä). 



 

 

 
Myös toisessa suhteessa säätämisjärjestysperustelut ovat mielestäni epäonnistuneet. Vaikka 
lakiehdotuksessa on keskeisesti kysymys lapsen edustaja lapsen edun käsitteestä, 
säätämisjärjestelyissä ei lainkaan mainita perustuslain 6 §:n 3 momentin säännöstä lapsen 
kohtelemisesta tasa-arvoisesti yksilönä ja lapsen oikeudesta saada vaikuttaa itseään koskeviin 
asioihin kehitystään vastaavasti. Vaikka myös ulkomaalaislaissa on säännöksiä lapsen edustaja 
kuulemisesta (6 §), esityksen laatija ei ole nähnyt tarpeelliseksi arvioida lapsen edun, lapsen 
kuulemisen ja lapsen tasa-arvoisen yksilönä kohtelemisen vaikutusta esityksen 
valtiosääntöoikeudelliseen hyväksyttävyyteen. 
 
Lapsen oikeudet 
 
Ulkomaalaislakia säädettäessä hallituksen esityksen perusteluihin sisältyi olettama, jonka mukaan 
ilman huoltajaa Suomeen tulleen lapsen perheenyhdistäminen vanhempien tai huoltajan kanssa 
tapahtuisi yleensä näiden asuinmaassa. Samassa yhteydessä esityksessä sivuttiin myös lapsen 
etua ja todettiin, että sen nojalla tämä olettama voitaisiin sivuuttaa (52 §:n perustelut). Ehdotettu 
konstruktio, jonka taustalla on olettama lapsen edusta tulla yhdistetyksi perheensä kanssa 
lähtömaassa, oli ilmeisen tarkoitushakuinen, ja sekä perustuslakivaliokunta että 
työasiainvaliokunta suhtautuivat siihen kriittisesti, perustuslakivaliokunta arvostellen lakitekstin 
ja perustelujen huonoa yhteensopivuutta (PeVL 4/2004 vp) ja työasiainvaliokunta ehdottaen lain 
täsmentämistä sekä lapsen edun korostamista lain täytäntöönpanossa (TyVL 1/2004 vp). 
Kritiikistä huolimatta ulkomaalaislain 52 § säädettiin hallituksen ehdottamassa muodossa. 
 
Perustuslakivaliokunta lausui asiasta seuraavasti: "Säännökset oleskeluluvan myöntämisestä 
yksilöllisestä inhimillisestä syystä tulevat sovellettaviksi muun muassa maahan yksin tulleisiin 
alaikäisiin lapsiin. Tällaisen lapsen ja hänen olinpaikaltaan selvitettyjen vanhempien 
yhdistäminen tapahtuu perustelujen mukaan vanhempien oleskelumaassa, jos lapsi voi palata 
sinne turvallisesti. Suomessa perheen yhdistäminen voisi eräin lisäedellytyksin tapahtua, jos se 
on lapsen edun mukaista. Näin yksiselitteinen tulkinta sen ensisijaisuudesta, että perhe 
yhdistetään vanhempien oleskelumaassa, ei vastaa lakitekstin velvoittavaa sanontaa 
("myönnetään") eikä lapsen edun huomioon ottamista. Tulkinta ei myöskään ole hyvin 
sopusoinnussa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 9 ja 10 artiklan määräysten kanssa." 
 
Saamieni tietojen mukaan ulkomaalaislain 52 § on johtanut siihen, että aiemmasta pääsäännöstä 
poiketen yksin tulleille alaikäisille lapsille myönnetään nykyisin vain tilapäinen oleskelulupa. 
Siten heille ei oleskelun pitkittyessäkään muodostu sellaista sidettä Suomeen, joka olisi 
sellaisenaan peruste toteuttaa perheen yhdistäminen Suomessa. Tämä konstruktio ilmaistiin 
hallituksen esityksen perusteluissa seuraavasti: "Oleskeluluvan myöntäminen lapsiperheille 
pitkän maassa oleskelun perusteella ei kuitenkaan tulisi kyseeseen tilanteessa, jossa maassa 
oleskelu on perustunut erikseen 
laissa säädettyyn tilapäisen suojelun menettelyyn. Tällöin asianomaiset tietävät jo alkuvaiheesta 
lähtien oleskelun olevan tilapäistä." 
 

Perustuslakivaliokunnan ja työasiainvaliokunnan kritiikistä huolimatta ulkomaalaislain 52 §:n 
soveltamisen lähtökohtana siis on ajatus, jonka mukaan "lapsen edun" mukaista on tulla 
yhdistetyksi vanhempiensa kanssa näiden asuinmaassa, ja kun lapsen oleskelu Suomessa tämän 
takia perustuu vain teknisiin vaikeuksiin muualla toteutettavan perheenyhdistämisen tiellä, 
lapselle ei muodostu sellaisia siteitä Suomeen, joiden nojalla hänen etunsa edellyttäisi perheen 
yhdistämistä Suomessa. 
 



 

 

Nyt käsittelyssä olevan esityksen sisältämiä ehdotuksia ja niiden yhteydessä jälleen esitettyjä 
viittauksia "lapsen etuun" on arvioitava edellä esitettyä taustaa vasten. Tiedonsaantioikeuden ja 
jäljittämisen sanotaan palvelevan "lapsen etua". Tämän ilmaisun taustalla on ulkomaalaislain 52 
§:n ympärille rakennettu olettama siitä, että perheen yhdistäminen pääsääntöisesti toteutetaan 
muualla kuin Suomessa. Nyt käsillä olevan esityksen perusteluissa (s. 8-9) on näennäisen 
neutraalia tekstiä uusien säännösten nojalla saatavien tietojen merkityksestä perheen 
yhdistämiselle "Suomessa, lapsen kotimaassa tai jossakin kolmannessa maassa" ja viittaus 
yhdistämisen toteuttamiseen muualla kuin Suomessa, milloin se olisi "lapsen edun mukaista". 
Pidän näitä lausumia harhaanjohtavina niin kauan kuin ulkomaalaislain 52 §:n säännöstä tai 
tulkintaa ei selkeästi korjata. 
 
On myös oireellista, ettei nyt ehdotetuissa säännöksissä ole mainintoja lapsen edusta, tai lapsen 
oman mielipiteen kuulemisesta ja kunnioittamisesta tietoja hankittaessa ja perheenjäseniä 
jäljitettäessä. Ehdotetun 105 a §:n mukaan lapselle "on annettava tieto" siitä, että häntä koskevia 
tietoja voidaan luovuttaa Ulkomaalaisvirastolle, poliisille ja rajavartiolaitokselle. Säännöksen 
perustelujen mukaan riittäisi, että tämä ilmoitettaisiin lapselle alkuhaastattelussa hänen 
saavuttuaan vastaanottokeskukseen. Tämän jälkeen vähin erin muodostuva luottamussuhde 
vastaanottokeskuksen henkilökunnan ja lapsen välillä, mm. kodinomaisissa oloissa 
ryhmäkodissa, olisi merkityksetön siinä mielessä, että lapselle alkuhaastattelussa annetun 
ilmoituksen mukaisesti häntä koskevat tiedot olisivat milloin vain annettavissa muille 
viranomaisille jäljittämistä varten. 
 
Kun esityksessä viitataan lapsen etuun esityksen pääasiallista sisältöä koskevasta ensimmäisestä 
sivusta alkaen, odottaisi että lapsen oikeuksien yleissopimuksen mahdollista vaikutusta 
ehdotettujen säännösten sisältöön olisi arvioitu. Näin ei kuitenkaan ole menetelty. Perustelujen 
sivulla 7 viitataan yleissopimuksen 22 artiklaan, mutta koko esityksessä ei tuoda esiin, että YK:n 
lapsen oikeuksien komitea on vuosi sitten hyväksynyt yleisen kannanoton nro 6, joka 
nimenomaisesti keskittyy juuri ilman vanhempia maahan tulleiden lasten asemaan ja oikeuksiin 
ja sisältää erillisen luvun perheen jälleenyhdistämisestä. Heti luvun ensimmäisessä kappaleessa 
(79) korostetaan lapsen oman mielipiteen huomioonottamista ja oikeusperustaista 
lähestymistapaa. Kohtalaisen laajasti (kappaleet 82, 84 ja 85) tarkastellaan niitä perusteita, joiden 
nojalla perheen yhdistäminen lapsen alkuperämaassa ei ole tämän edun mukaista. Tässäkin 
yhteydessä korostetaan lapsen oman mielipiteen merkitystä ja oikeusperusteista näkökulmaa sekä 
nimenomaisesti lausutaan, etteivät muut kuin oikeusperustaiset argumentit kuten esimerkiksi 
maahanmuuton valvonta, saa ohittaa lapsen etuun liittyviä näkökohtia. 
Käsitykseni mukaan esitys ei lapsen oikeuksien arvioinnissa vastaa perustuslain edellyttämää 
tasoa, vaan esitystä tulisi täydentää ainakin lapsen kuulemista ja tämän mielipiteen vaikutusta 
koskevalla säännöksellä sekä nimenomaisella säännöksellä, jolla kiellettäisiin hankittujen tietojen 
käyttö perheen yhdistämiseen muualla kuin Suomessa, paitsi milloin lapsen edun katsotaan 
edellyttävän tätä. 
 
Yksityisyyden suoja ja sen rajoiukset 
 
Lapsen oikeuksien ohella toinen valtiosääntöoikeudellinen kiinnekohta esityksen arvioinnille on 
yksityisyyden suoja ja siihen kohdistuvat rajoitukset. Ehdotettu tietojenantovelvollisuus ja 
jäljittäminen kohdistuisi lapsen ja hänen perheenjäsentensä yksityisyyden suojaan yleisesti 
(perustuslain 10 §:n 1 momentin 1 virke), henkilötietojen suojaan (2 virke) ja myös 
luottamuksellisen viestinnän suojaan (2 momentti). 
 
Lasta koskevien tietojen luottamuksellisuutta on edellytetty edellä mainitussa YK:n lapsen 
oikeuksien komitean yleisessä kannanotossa nro 6, jossa mm. korostetaan, ettei tiettyä tarkoitusta 



 

 

varten hankittua ja käytettävissä olevaa informaatiota saa epäasianmukaisesti käyttää johonkin 
toiseen tarkoitukseen (kappale 29). 
 
Kuten edellä mainitsin, esityksessä on unohdettu perustuslain 10 §:n 3 momenttiin sisältyvän 
rajoituslausekkeen sanamuoto: "Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 
selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan 
säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan 
turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja 
turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana." 
 
Yksin saapuneen alaikäisen tilannehan on se, että hän elää vastaanottoyksikössä, yleensä 
ryhmäkodissa, yhdessä hoitajiensa kanssa. Nämä hoitajat ovat läsnä lapsen elämän kaikissa 
tilanteissa. Samalla vastaanottoyksikössä lapselle tarjotaan esim. koulu-, sosiaali- ja 
terveyspalvelulta. Eräs ehdotetun sääntelyn ongelma on se, että laissa ei lainkaan eritellä sitä, 
milloin lapsesta saadaan tietoja hänen arjessaan, kodinomaisissa tilanteissa, ja missä tilanteissa 
tietoja saadaan esim. sosiaalityöntekijän toiminnassa. Jos tietojen välittäminen voi tapahtua missä 
tilanteessa vain saaduista tiedoista, lapsella ei oikeastaan minkäänlaista kotirauhan tai 
yksityiselämän piiriä olisikaan. Rajoituslausekkeen alkuosa kuitenkin oikeuttaa kotirauhaan 
kohdistuvat rajoitukset vain tietyissä tilanteissa eikä tietenkään koko oikeuden tekemistä tyhjäksi. 
 
Sikäli kuin tietojenantovelvollisuus ja jäljittäminen halutaan nähdä perustuslain 10 §:n 2 
momenttiin eli luottamuksellisen viestinnän salaisuuteen kohdistuvana rajoituksena, 
rajoituslauseke ei anna toiminnalle oikeutusta koska kyseessä ei ole rikosten tutkinta, 
oikeudenkäynti, turvallisuustarkastus eikä vapaudenmenetys. 
 
Ehdotettujen tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten hyväksyttävyyttä perustuslain 10 §:n 
kannalta tulee arvioida perusoikeuksien yleisen rajoitusopin (PeVM 25/1994 vp) valossa. Tässä 
arvioinnissa on monia syitä suhtautua kriittisesti esitykseen siinä muodossa missä se on 
eduskunnan käsiteltävänä: 

 
1. Ehdotetut perusoikeusrajoitukset eivät ole ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevan 
edellytyksen mukaisia, ellei lapsen oikeuksia oteta vakavammin huomioon (ks. edellä). 

2. Ehdotettu 1. lakiehdotuksen 105 a §:n 1 momentti ja 2. lakiehdotus eivät vastaa 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusta, kun tiedonsaantioikeuden piirissä olevien 
tietojen luettelo sisältää epämääräisen kohdan "sekä muita näihin verrattavissa olevia alaikäisen 
tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevia tietoja". Tämä lauseke tulisi 
poistaa säännöksistä. Lisäksi tulisi suojata lapselle yksityisyyden ja kotirauhan piiri 
määrittelemällä ne tilanteet, missä saatuja tietoja voidaan ylipäätään luovuttaa. 

3. Ensimmäisen lakiehdotuksen 105 a §: ään tulisi lisätä suhteellisuusvaatimus, jonka mukaan 
tietoja ei saisi antaa, milloin niiden antamisesta lapselle tai tämän sukulaiselle aiheutuva haitta 
olisi epäsuhteessa saavutettavaan hyötyyn nähden. 

4. Ehdotettu 105 a § ei ole sopusoinnussa perusoikeusrajoitusten hyväksyttävyysedellytyksiin 
sisältyvän oikeusturvavaatimuksen kanssa. Säännöksen 3 momentin mukaan alaikäisen edustajaa 
olisi informoitava ennen tietojen antamista, mutta tällä ei kuitenkaan olisi käytettävissään 
tehokkaita keinoja perusoikeusloukkausten estämiseksi. Esityksen perustelujen (s. 13) mukaan 



 

 

edustaja voisi esimerkiksi oikaista virheellisen tiedon. Hänellä ei kuitenkaan olisi käytettävissään 
keinoja tietojen antamisen pysäyttämiseksi esimerkiksi lapsen edun nojalla. 

5. Säännös ei myöskään vastaa perusoikeusrajoitusten välttämättömyyden vaatimusta. Pykälän 1 
momentissa tiedonsaantioikeus on rajattu "välttämättömiin" tietoihin, mutta asia jäisi pyytäjän 
arvioitavaksi, ilman että vastaanottokeskus tai lapsen edustaja tai mikään muukaan taho voisi 
kiistää pyydettyjen tietojen välttämättömyyden, tai että tietojenantovelvollisuuden laajuus jäisi 
tuomioistuimen tai muun riippumattoman tahon ratkaistavaksi. 
 
Ehdotetussa muodossaan lakiehdotukset ovat ristiriidassa perustuslain 10 §:n kanssa ja niihin 
tulisi tehdä useita muutoksia perusoikeuksien rajoitusedellytysten täyttämiseksi. 
 
Helsingissä 18.5.2006 
 
 
 
 

Martin Scheinin, professori 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2006 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ul-
komaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muut-
tamisesta 

 

Hallintovaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi ul-

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

valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö 

- assistentti Juha Lavapuro 



 

 

- professori Martin Scheinin 

- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- professori Teuvo Pohjolainen. 

HE 31/2006 vp Versio 0.1 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäväksi säännös ulkomaalaisviraston, poliisin ja 

rajavartiolaitoksen oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä vastaanottokeskukselta 

sellaisia tietoja ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan syn-tymäajasta, 

perheenjäsenistä ja heidän olinpaikasta sekä muista näihin verrattavista alaikäisen ja hänen 

perheenjäsentensä henkilökohtaisista olosuhteista, jotka ovat välttämättömiä alaikäisen 

henkilöllisyyden, matkareitin taikka maahantulon tai oleskeluluvan edellytysten selvittämiseksi. 

Ulkomaalaislakia ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi säännöksellä ulkomaalaisviraston tehtävästä 

pyrkiä alaikäisen turvapaikanhakijan edun toteuttamiseksi jäljittämään hänen vanhempansa tai muu 

hänen tosiasiallisesta huollostaan vastannut henkilö. Esitys sisältää ehdotuksen myös 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan ensi tilassa. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa säännöstä tietojensaantioikeudesta tarkastellaan 

perustuslain 10 §:ssä turvattujen yksityiselämän ja luottamuksellisen viestin salaisuuden suojan 

näkökulmasta. Perusteluissa kiinnitetään huomiota myös perustuslain 21 §:n säännöksiin 

oikeusturvasta. Lakiehdotukset voidaan perustelujen mukaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Hallitus on pitänyt kuitenkin tärkeänä, että perustuslakivaliokunnalle 

varataan tilaisuus antaa esityksestä lausunto. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
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Ulkomaalaisviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeus 

Ehdotus. Ulkomaalaisvirastolla, poliisilla ja rajavartiolaitoksella on ulkomaalaislakiin lisättäväksi 

ehdotetun 105 a §:n mukaan oikeus salassapitosäännösten estämättä saada pyynnöstään 

vastaanottokeskukselta sellaisia tietoja ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan 

syntymäajasta, perheenjäsenistä ja heidän olinpaikasta sekä muista näihin verrattavista alaikäisen 

ja hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisista olosuhteista, jotka ovat välttämättömiä alaikäisen 

henkilöllisyyden, matkareitin taikka maahantulon tai oleskeluluvan edellytysten selvittämiseksi. 

Alaikäiselle on kerrottava, että kyseisiä tietoja voidaan antaa mainituille viranomaisille hänen 

suostumuksestaan riippumatta. Vastaanottokeskuksen on ennen tietojen antamista ilmoitettava 

asiasta alaikäiselle määrätylle edustajalle. 

Esityksen perusteluista ilmenevänä tarkoituksena on ulottaa tietojensaantioikeus lapsen ja 

vastaanottokeskuksen eli käytännössä ryhmäkodin henkilökunnan välisiin, voimassa olevan lain 

perusteella luottamuksellisiin keskusteluihin ja toimenpiteisiin.3 Ryhmäkodin henkilökuntaan 

kuuluva voi perustelujen mukaan saada tietoja muun ohella lapsen vanhempien olinpaikasta 

avustaessaan lasta pitämään yhteyttä perheenjäseniinsä puhelimitse, kirjeitse tai sähköisten 

viestimien avulla. Ryhmäkodin päivittäisessä toiminnassa sen henkilöstö voi lisäksi saada tietoja 

monista ehdotetussa säännöksessä tarkoitetuista sellaisista seikoista, joita hän syystä tai toisesta ei 

tahdo ilmaista ulkomaalaisasioita varsinaisesti käsitteleville viranomaisille. Sääntely merkitsee, 

että lapsen ja ryhmäkodin henkilökunnan välisiin päivittäisiin toimiin liittyvät keskustelut eivät 

enää ole luottamuksellisia. 

Arvion lähtökohtia. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn 

yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta. Tässä säännöksessä turvataan jokaisen 

yksityiselämä ja edellytetään, että henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain 

sääntely antaa mahdollisuuden tavallisella lailla rajoittaa jonkin verran yksityiselämän suojaaja 

toteuttaa rajoituksia henkilötietojen suojaan, jos laissa otetaan asianmukaisesti huomioon ne 

vaatimukset, joita perusoikeuksien rajoittamiseen yleisesti liittyy (PeVL 7/2000 vp, s. 2). 
                                            
3 Vastaanottokeskuksen henkilöstö ei maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta annetun lain 43 §:n perusteella saa — ilman asianomaisen henkilön tai tämän 
huoltajan tai edustajan suostumusta — ilmaista asianomaisen yksityistä tai perheen salaisuutta ja 
henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja. Ilmaista ei saa myöskään muuta kyseisessä laissa 
tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatua tietoa, ellei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei vaaranna 
asianomaisen tai hänen läheistensä turvallisuutta. 



PeVL /2006 vp — HE 46/2006 vp 

 

Sääntelyllä näyttää esityksen perusteluista päätellen olevan tarkoitus puuttua myös 

perustuslain 10 §:n 2 momentissa suojatun kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin 

salaisuuden loukkaamattomuuteen. Lailla voidaan perustuslain 10 §:n 3 momentin nojalla säätää 

välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka 

kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä 

vapaudenmenetyksen aikana. Perustuslain tämän sääntelyn ensisijaisena tarkoituksena on suojata 

luottamukselliseksi tarkoitetun viestin sisältö ulkopuolisilta (HE 309/1993 vp, s. 3/II). Viestin 

tunnistamistietojen on perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä katsottu jäävän 

luottamuksellisen viestin salaisuutta suojaavan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle (PeVL 

47/1996 vp, s. 4/1, PeVL 7/1997 vp, s. 2/1, PeVL 26/2001 vp, s. 3/II, PeVL 9/2004 vp, s. 4/II, 

PeVL 10/2004 vp, s. 4/II, PeVL 16/2004 vp, s. 6/II). Toisaalta myös tunnistamistietojen 

salaisuuden suojaan puuttuvan sääntelyn on täytettävä perusoikeuksien rajoittamisen yleiset 

edellytykset. 

Alaikäisiin kohdistuvan sääntelyn arvioinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon perustuslain 6 

§:n 3 momentti, jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada 

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Merkitystä on myös julkiselle vallalle 

perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädetyllä velvollisuudella tukea perheen ja muiden lapsen 

huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. 

Arvio ehdotuksesta. Perustuslakivaliokunta on arvioidessaan nyt käsiteltävänä olevan kaltaista 

ehdotusta sosiaaliviranomaisen oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja muilta viranomaisilta 

tarkastellut sitä, millä ehdoilla tietoja pyytävän viranomaisen tiedonsaanti-intressi voi syrjäyttää 

muut salassapitointressit (PeVL 7/2000 vp, s. 3/II). Tuossa yhteydessä valiokunta piti tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä, että laissa säädetään riittävällä tarkkuudella, mihin 

ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu, että tiedonsaantioikeus sidotaan laissa 

vaatimukseen tietojen välttämättömyydestä ja että tietoja luovuttava viranomainen voi 

kieltäytymällä luovuttamasta tietoja saada luovuttamisvelvollisuutta koskevan säännöksen 

tulkinnan ulkopuolisen viranomaisen tutkittavaksi (PeVL 7/2000 vp, s. 4/1, PeVL 7a/2000 vp, s. 

2—3). 
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Käsiteltävänä olevan esityksen pääasiallinen tarkoitus on varmistaa lailla ulko-

maalaisasioita käsittelevien viranomaisten oikeus saada käyttöönsä vastaanottokeskuksen tietoon 

tulleita erinäisiä seikkoja ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä turvapaikanhakijasta ja tämän 

perheenjäsenistä. Sääntely edistää perustelujen mukaan lapsen etua ja parantaa lapsen asemaa 

mahdollistamalla hänen tilanteensa kokonaisvaltaisen viranomaiskäsittelyn ja päätöksenteon 

perustamisen tiedossa oleviin tosiseikkoihin. Tietojensaantioikeuden sääntely lailla on tärkeää 

myös vastaanottokeskuksen henkilökunnan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. 

Kaikissa lapsia koskevissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, 

hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa on lapsen oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen perusteella otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. 

Tästä ovat asianmukaiset yleiset säännökset niin ulkomaalaislain 6 §:n 1 momentissa kuin 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (jälj. 

kotouttamislaki) 19 §:n 4 momentissa. Valiokunta kiinnittää tästä näkökulmasta huomiota siihen, 

että luottamuksellisen kanssakäymismahdollisuuden puuttuminen voi joissakin tilanteissa 

muodostua ongelmalliseksi lasten edun kannalta eikä välttämättä kaikissa tapauksissa edistä 

myöskään ryhmäkodin henkilökunnan mahdollisuuksia huolehtia lapsen hyvinvoinnista. 

Ulkomaalaisasiaa käsittelevän viranomaisen oikeutta saada vastaanottokeskukselta 105 a 

§:ssä tarkoitetun kaltaisia tietoja lapsesta ja hänen perheenjäsenistään voidaan ennen muuta 

perheen yhdistämiseen samoin kuin lapsen asian joutuisaan ja tosiasioihin perustuvaan käsittelyyn 

liittyvien näkökohtien vuoksi pitää edellä esitetyistä varauksista huolimatta lähtökohtaisesti lapsen 

edun mukaisena. Kysymys on lisäksi tiedoista, joista asianosaisen on ulkomaalaislain 7 §:n 2 

momentin perusteella muutenkin esitettävä selvitystä hänen asiaansa käsittelevälle viranomaiselle. 

Lapsen etuun liittyvät erityis-näkökohdat saattavat toisaalta joissakin tilanteissa syrjäyttää 

viranomaisen sinänsä hyväksyttävään tiedontarpeeseen liittyvät intressit. Lapsen edun ensisijaisen 

huomioon ottamisen painottamiseksi on valiokunnan mielestä tärkeää, että viranomaisen tietojen-

saantioikeus sidotaan lapsen etuun säännökseen lisättävällä nimenomaisella maininnalla 

(esimerkiksi: "jollei tietojen antaminen ole lapsen edun vastaista"). Tällainen maininta selkeyttää 

myös mahdollisuutta saada säännöksen tulkinta ulkopuolisen viranomaisen tutkittavaksi 

vastaanottokeskuksen esimerkiksi kieltäytyessä tietojen luovuttamisesta. 
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Ehdotettu säännös on tietojensaantioikeuden kohdentumisen näkökulmasta tarkka siltä osin 

kuin kysymys on alaikäisen turvapaikanhakijan syntymäajasta ja perheenjäsenistä mukaan 

luettuina tiedot heidän olinpaikastaan. Sääntelyn täsmällisyyteen kohdistuvien vaatimusten 

kannalta on kuitenkin ongelmallista, ettei säännöksessä mainita erikseen esityksen perusteluissa 

tarkoitettuja luottamuksellisten viestien tunnistamistietoja. 

Tietojensaantioikeus ei säännökselle ehdotetun avoimen sanamuodon takia ulotu perustuslain 10 

§:n 2 momentin suojaamiin tunnistamistietoihin. Jos esityksen tavoitteiden saavuttamista pidetään 

näiltä osin välttämättömänä, on säännöstä täydennettävä nimenomaisella maininnalla 

viranomaisten oikeudesta saada vastaanottokeskukselta tietoja lapsen mahdollisesti lähettämien ja 

vastaanottamien luottamuksellisten viestien tunnistamistiedoista. 

Säännöksessä käytetty ilmaisu "muut näihin verrattavat alaikäisen ja hänen per-

heenjäsentensä henkilökohtaisia olosuhteita koskevat tiedot" on varsin laaja ja epämääräinen. 

Sääntelyn täsmällisyyttä toisaalta näiltäkin osin lisää, että tiedonsaantioikeus on säännöksessä 

sidottu alaikäisen henkilöllisyyden, matkareitin, maahantulon ja oleskeluluvan 

myöntämisedellytysten selvittämiseksi välttämättömiin tietoihin. Sääntelyyn jää tästä huolimatta 

tarpeetonta epämääräisyyttä. Esityksen perustelujen mukaan tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat 

esimerkiksi tiedot mahdollisista kotiväkivallasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pakkotyöstä. 

Tällaisia tietoja on hyvin vaikea pitää säännöksen sanamuodon mukaisesti syntymäaika- tai 

olinpaikkatietoihin verrattavissa olevina. Tiedot koskevat pikemminkin lapsen tai hänen 

perheenjäsentensä asemaa mahdollisten rikosten uhrina. Toisaalta taas tiedot alaikäisen 

terveydentilasta eivät perustelujen mukaan kuulu ehdotetun tiedonsaantioikeuden piiriin. Tällainen 

rajaus ei käy lainkaan ilmi itse säännöksestä. Sääntelyä on kaiken kaikkiaan tärkeää täsmentää ja 

rajata vastaamaan paremmin esityksen tarkoitusta. — Valiokunta kiinnittää hallintovaliokunnan 

huomiota siihen, että tietoja ei 105 a §:n sanamuodon perusteella ole mahdollista saada ehdotetussa 

105 b §:ssä tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi eli lapsen vanhempien tai hänen huollostaan 

vastaavien jäljittämiseksi. 

Ehdotettu 105 a § ei — toisin kuin esityksen perusteluista voisi päätellä — yleis-

piirteisyydessään perusta ulkomaalaisvirastolle, poliisille tai rajavartiolaitokselle oikeutta saada 

eikä vastaanottokeskukselle oikeutta antaa tietoja lapsen lähettämien tai vas 
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taanottamien luottamuksellisten viestien sisällöstä. Asiasta on, jos sitä pidetään tarpeel-

lisena, säädettävä perustuslain 10 §:n 3 momentin vaatimukset täyttävällä riittävän täs-

mällisellä lailla. Luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoitusperusteena voi tällöin tulla 

kysymykseen lähinnä perustuslain kyseisessä säännöksessä tarkoitettujen rikosten 

tutkinta. 

f f j  t  Perustuslain 22 §:ssä julkiselle vallalle säädetyn perusoikeuksien yleisen 

turvaa- 

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

käytännössä mahdollisuus nauttia luottamuksellisen viestinnän salaisuuden loukkaamattomuudesta. 

Lapsen edun mukaista voi nyt ehdotetun sääntelyn johdosta olla, että hänellä on halutessaan 

mahdollisuus käyttää luottamuksellisessa viestinnässä apunaan ryhmäkodin henkilökunnan 

asemesta esimerkiksi lapselle kotouttamislain nojalla määrättyä edustajaa tai muuta ulkopuolista 

henkilöä. Tällaisesta mahdollisuudesta on aiheellista lisätä säännös esimerkiksi kotouttamislain 26 

§:ään. >2<£?^ Lapselle on 105 a §:n 2 momentin perusteella kerrottava, että pykälän 1 momen-

tissa tarkoitettuja tietoja voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta antaa ulkomaalaisasioita 

käsitteleville viranomaisille. Asiasta on esityksen perustelujen mukaan luontevaa kertoa lapselle 

vastaanottokeskukseen saapumisen jälkeen järjestettävässä alkuhaastattelussa. Valiokunnan 

mielestä asiasta on syytä tiedottaa vastaanottokeskuksessa muillakin tavoin. 

^ / t Vastaanottokeskus antaa ehdotuksen perusteella tietoja ulkomaalaisasiaa käsitte- 

levälle viranomaiselle tämän pyynnöstä. Säännös on valiokunnan mielestä ymmärrettävä 

niin, että vastaanottokeskus voi antaa pyytävälle viranomaiselle tietoja vain keskuksen 

tiedossa mahdollisesti jo olevista seikoista. Keskuksen velvollisuutena ei siten ole ryhtyä 

aktiiviseen selvitystyöhön pyydettyjen tietojen hankkimiseksi. Vastaanottokeskuksen 

tehtävänä on kotouttamislain mukaisesti huolehtia vastaanoton järjestämisestä eikä 

ulkomaalaishallinnossa vireillä olevien asioiden selvittämisestä. 
Lausunto 

 

3- 2-,       Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
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