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LUONNOS HALL:TUKSEN ES:TYKSEKS:

Sisdministeridn maahanmuutto-osasto on pyytanyt Maahanmuuttovirastolta
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ulkomaalaislain ja sdil66n
otettujen kohtelusta ja sdil66nottoyksik6std annetun lain muuttamiseksi.
Maahanmuuttoviraston edustaja on osallistunut esitystd valmistelleen tydryhmin
ty6h6n ja asian valmistelua on tydryhmdtydn aikana kommentoitu viraston taholta

sddnn6llisesti. Asian kdsittelyn tdssd vaiheessa Maahanmuuttovirasto esittdd
lausuntonaan ja huomioinaan viel6 seuraavaa.

U lkomaalaislakiin esite$1t muutokset

Maahanmuuttovirasto pitiiti hyviind ja kannatettavana ulkomaalaislain 118 $:ddn
tehtyd lisdystd mahdollisuudesta velvoittaa ulkomaalainen ilmoittautumaan poliisin

tai rajatarkastusviranomaisen toimipisteen lisdksi vastaanottokeskuksessa.
llmoittautumisen toteuttaminen vastaanottokeskuksessa edellyttdd kuitenkin, ettd
ilmoittautumiseen liittyvistd menettelyistd sovitaan tarkasti. Muutos saattaa osaltaan
vihentdi sdil66nottojen mddrdd. Metsdldn ja Joutsenon vastaanotto- ja

siiilOyksikdissd muutos voi osaltaan mahdollistaa aiempaa paremmin myds
menettelyn, jossa vain toinen vanhemmista otetaan sdil66n ja toinen vanhemmista
voi asua lapsien kanssa vastaanottokeskuksen puolella'

M aa han muuttovirasto pitdd hyviind my6s mahdollisu utta toteuttaa sdilddnottoasia n
jatkokdsittely kdrdjiioikeudessa videoneuvotteluna. Jdrjestely edellyttdii kuitenkin

sdil66nottoyksikdissi erillisid tdtd toimintaa varten suunniteltuja tilaratkaisuja, joissa

on huomioitu turvallisuusndkdkulmat.

llman huoltajaa olevaa kansainvdlisti suojelua hakevaa lasta eiesityksen mukaan
saisi ottaa sdil66n ennen kuin hdnen maasta poistamistaan koskeva pddtds on tullut
tdytdnt66npanokelpoiseksi. Esityksessd onkin jo huomioitu selvdsti tdysi-ikdisen
henkildn esiintyminen alaikdiseni, ja on hyvd, ettd perusteluiden mukaan ei ole este
sdil66n ottamiselle, jos on ilmeistd, ettd henkild on selvdstitdysi-ikdinen.
Maahanmuuttovirastolle turvapaikanhakijoiden idn mddrittdmisessd kertyneiden
kokemusten perusteella virasto ehdottaa tdltd osin viel6 harkittavaksi, onko esitystd
tarpeen tarkentaa siltd osin, miten henkilOn selvd tdysi-ikdisyys arvioidaan ja
edellyttdiiko i6n arvioiminen sdil66noton yhteydessd tdllaisenkin henkilon kohdalla
lopulta oikeuslddketieteellisen ikitutkimuksen tekemistii joko sdilodn ottamisen
tekemiseksi tai sen jatkamiseksi.

Lisdksi ehdotetaan, ettd esityksessd ilmaistaisiin selkedmmin, milld edellytyksin
henkil6 voidaan ottaa sdil66n Dublin-asetuksen perusteella. Sdil66n oton kynnys on

asetuksessa varsin korkea, mikd ei nyt kay tdysin ilmi ehdotetusta 121 $:n 1
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momentin 5 kohdasta. VastaanottodireKiivin 8 artiklan 3 kohdassa saedetaan
edellytyksiste, joiden perusteella kansainvSlisen suojelun hakija voidaan ottaa
sailOOn, ja joista on saadettava kansallisessa lainsaadanndssa. Kyseisen artiklan f-
alakohdan mukaan kansainvalisen suojelun hakija voidaan ottaa sail60n
vastuunmaarittamisasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa asiasta todetaan seuraavasti: "Direktiivin
8 artiklan 3 f kohdassa seadetaan siite, etta kansainvalisen suojelun hakUa voidaan
ottaa sailoon EU:n vastuuvaltion maarittamiseste annetun neuvoston asetuksen 28
artiklan perusteella, jossa tarkoituksena on siirtomenettelyn turvaaminen. Tasta
ehdotetaan oteftavaksi maininta pykalan 1 momentin uuteen 5 kohtaan selvyyden
vuoksl, vaikka periaatteessa tilanteessa varmaan voitaisiin soveltaa myos 1 kohtaa."

Sail00notosta maarataan vastuunmearittemisasetuksen 28 artiklassa, ja ehdotettua
lainkohtaa tulee lukea yhdessii sen kanssa. Artiklan 1 kohdassa ilmaistaan
selkeasti perusperiaate, etta 'lasenvaltiot eivdt saa ottaa ketean seil00n pelkastean
sen takia, etta haneen sovelletaan tessa asetuksessa saadettya menettelya" ja 2
kohdassa saadetaan selkeasti siitii, milld edellytyksin asetuksen mukaisen
siirtomenettelyn turvaamiseksi hakija voidaan ottaa sai166n. Naista 2 kohdan
mukaisista edellytyksiste ei siis ole mainintaa ehdotetussa pykalakohdassa, eika
niita ole avattu mydskiiiin perusteluissa. Nyt pykalaa voi akkiseltaan lukea jopa niin,
ette seiliion voidaan ottaa, jos sovelletaan Dublin-menettelya, ja se, etta nein ei
voikaan tehdii (a milloin voidaan ottaa Dublin-asioissa saildon), teytyy hakea
asetuksesta asti.

Nain ollen esityksen ulkomaalaislain 121 S 1 mom.5 kohtaa koskevaan
perustelukohtaan tulisi lisiitti maininta ainakin asetuksen 28 artiklan 1 kohdan
perusperiaatteesta, jonka mukaan jasenvaltiot eivat saa ottaa ketaan sailoOn
pelka$ean sen takia, etta heneen sovelletaan tassa asetuksessa seadettya
menettelya. Vaihtoehtoisesti esityksen yleisperusteluissa voisi avata suoraan myos
vastuunmaarittamisasetuksesta tulevia sail6perusteita.

Sdi166n otettujen kohtelusta ja sdil66nottoyksik<istd annettuun lakiin esitetyt
muutokset

Maahanmuuttovirasto pitee selkeana lain 2 $:n uutta muotoilua sai106nottoyksikdste.

Lain 3 a $:n mukaan sailoonottoyksikosse on jarjestyssaanto, jonka
Maahanmuuttovirasto vahvistaa. Jarjestyssaann0lla voidaan antaa tarkempia
saannoksie pykdlasse luetelluista asioista. Maahanmuuttovirasto pitae
jerjestyssaennOn tuomista saadostasolle hyvana asiana. Esityksessa tulisi kuitenkin
tarkentaa, miten jarjestyssaanndlla on tarkoitus ohjata toimintakykya ja huolenpitoa.
Sdilddnottoyksikdssakin noudatettavat vastaanottolain saannokset asiasta ovat jo
olemassa. Kun lisaksi huolenpito kattaa muun muassa terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon, joista on omat saanndksense, ei jdrjestyssiiiinnolla voi niihin lisata
enempaa. Seil66nottoyksikon asiakkaita tulisi naiden palveluiden osalta kohdella
samalla tavalla kuin vastaanottokeskuksien muitakin asiakkaita ja toimia
vastaanottokeskusten yleisten laatukriteereiden mukaisesti.

Lain 3 b S:sse ehdotetaan saadettavaksi sai106n otetun ulkomaalaisen kaytokseste.
Maahanmuuttovirasto pitaa pykalea haastavana: miten kaytokseen liittyvdt asiat
maeritellaen? Mika on huonoa kaytosta ja miten henkildkunnan kaytos liittyy asiaan?
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Keskyjen antamista tulisi avata tarkemmin esityksen perusteluissa. Myds
voimankayttda koskevaan 35 S:ean tehdyt lisiiykset tulee huomioida 3 b S:n
yhteydessa. Lain 35 $:n voimakeinojen ja voimankayttoviilineiden kayttoa koskevaa
lisaysta Maahanmuuttovirasto pitiid erittiiin haastavana. Esitetty siiantely edellyttae
henkilokunnan syvallista perehdyttamista, jossa huomioidaan seilossa pidon

tarkoitus, sailoOnottotoiminnan sosiaalityon periaatteiden perusta seka sail6dn
otettujen kohtelun periaatteet ja saedokset.

Maahanmuuttovirasto pitea tarpeellisina sdil0onottoyksik6n henkiliikunnan
toimivaltuuksien laaientamista lain 22 ia 22 b $:ien saann6ksissa mainituin tavoin
(henkilon- ja erityistarkastusten osalta). Samoin virasto pitea tarpeellisena 33 a ja b

S:ien rekisterointia ja rekistereita koskeviin saann0ksiin tehtyja lisayksia'

Lain 36 S:n osalta ehdotetaan mietittaveksi, pitaisiko pykdlassa saataa myos
ostopalveluna hankittavien vartijoiden/jdrjestyksenvalvojien maarasta ja
patevyydesta saatamista.

Ylijohtaja JaanaVuorio

Yltarkastala」 ohanna Raty

Asiakirla on sahkOisesti a‖ ekirloitettu asiankasittelylarleste!rnassa

Maahanmuuttovirasto 24 03 2014 klo 16 19 A‖ ekirloituksen oikee‖ isuuden voi

todentaa kirlaamosta


