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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto esittdd sisdministeridn
lausuntopyynnon S M072 : 00/20 1 1 johdosta seu raavaa.

Sosiaali- ja terveysvirasto ilmoittaa, ettd viraston alaisuudessa toimivan
Metsdldn vastaanottoyksikon edustaja on kuulunut esitysehdotusta
koskevaan hanketydryhmddn, jota kautta he ovat kyenneet
vaikuttamaan lakimuutosten sisilt66n. Ndin ollen Metsdldn
vastaanottokeskuksen ei ole tarkoituksenmukaista lausua asiasta
erikseen.

Sosiaali- ja terveysvirasto ka n nattaa pddsdiint6isesti esitysehdotusta ja
pitdd sen tavoitteita tdrkeind paitsi lapsen edun toteutumisen my6s
muiden sdil6on otettujen ja siiildOnottoyksikdn henkilcikunnan
oikeuksien ja velvollisuuksien tdsmentdmisen kannalta. Sosiaali- ja
terveysvirasto esittdd kuitenkin huolensa siitd, ettd lakiesityksessd
esitetyt toimet eivat keytanndssd riittiiviisti turvaa sosiaaliviranomaisen
ma hdol lisu utta antaa perusteltu la usu nto lapsen sdilo6nottoa
koskevassa asiassa.

Lapsen sdi16onoton kieltdminen

Sosiaali- ja terveysvirasto pittiii esityksen tarkoitusta parantaa lapsen
asemaa ja kieltaiii ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakija
lasten sdildonotto ja tdsmentdd muutoinkin lapsen sdilcion ottamista
koskevaa sddntelyd erityisen hyvdnd. Kun lapsen etuun kiinnitetddn
ennaltaehkdisevdsti huomiota, voidaan olettaa, ettd jdlkikiiteen
korjaaviin lastensuojelu ll isiin toi men piteisi in tarvitsee ha rvemmin
ryhtyii.
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Sosiaali- ja terveysvirasto pitfrd kannatettavana mycis ajatusta siitii, ettti

lapsia ei otettaisisdil66n lainkaan. Mikeli millddn muulla keinolla ei

voida kuitenkaan turvata vapaudenriiston tavoitteita, olennaiseksi

muodostuu ennen kaikkea se ympiiristd ja ne olosuhteet, ioissa siil6on
otettua lasta pidetitin. Tilojen ja tarjolla olevien palvelujen tulee olla

sellaisia, ettd niissd otetaan huomioon sekd lasten ettd lapsiperheiden
ja my6s muiden heikommassa asemassa olevien henkil6iden erityisen

haavoittuvainen asema.

Lapsen sdilcicinoton edellytykset

Sosiaaliviranomaisen edustajaa on voimassa olevan ulkomaalaislain

122 $:n mukaan kuultava ennen 18-vuotiaan sdil66n ottamista.

Kdytdn n6ssd tuomioistu in on pyyttinyt sosiaa lipdivystyksestd lausu ntoa

kiireellise116 aikataululla, .ioskus jopa tuntia ennen sai166notto-

oikeudenkdynnin alkua. Tdmd on johtanut silhen, ettd lapsen etuun ja

asemaan ei ole tosiasiassa pystytty ottamaan juurikaan kantaa.

Sosiaaliviranomaisen kuuleminen lienee nyt usein ollut pikemminkin

vii lttdmdtt6myys la in kirjaimen tdyttEimiseksi ku in pddtdsharkin nassa

tosiasia I lisesti kEiytettiivd tyoka lu.

Ehdotetun ulkomaalaislain 122 $:n 1 momentin 3 kohdan mukaan
sosiaaliviranomaiselle olisi varattava mahdollisuus antaa lausuntonsa
sdil66notosta. Esitysluonnoksessa ei ole otettu kantaa eikd esitetty
menettelytapoja sille, miten mahdollisuus antaa perusteltu lausunto on

tarkoitus toteuttaa. Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, ettd jotta lapsen
etu toteutuisi, tulee viranomaisten vdliselle yhteistydlle kehittiiai toimivat
menettelysddnn6t. Lisdksi koska pykdldluonnoksessa ehdotetaan, ettd
sosiaalitydntekijtille olisi pelkdstddn varattava tilaisuus antaa lausunto,
voisise kdytdnndssd tarkoittaa sitd, ettd erittdin lyhyiden mddrdaikojen
vuoksi sosiaaliviranomainen ei pystyisi perusteltuja lausuntoja
kuitenkaan juuri laatimaan: Lausunto tulisi sosiaali- ja terveysviraston
mielestd pyytiiii jo siind vaiheessa, kun sdil66n ottamisesta pddttdvd
virkamies on tekemdssii pdtitdstd. Kaikki lasta koskevat tiedot tulisi
my6s saattaa sosiaalityontekijdn kiiyttddn viilittdmdsti.

Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitaan, ettd
sosiaaliviranomaisella tarkoitetaan lapsen asuinkunnan
sosiaaliviranomaista. Lisdksitodetaan, ettd mikdli lapsella ei ole
kotikuntaa Suomessa, lausunto pitiiisi pyyttizi Helsingin
sosiaaliviranomaiselta. Esitysehdotuksen perusteluista ei ilmene
tarkoitetaanko kotikunnalla ja asuinkunnalla samaa asiaa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole tiedossa, kuinka monessa lapsen
sdilci6nottoa koskevassa tapauksessa lausunnon antaminen
tosiasiallisestijtiisi Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaisen vastuulle.
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Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa kuitenkin, ettd Helsingin kaupungin
sosiaaliviranomaisen on kfrytinndssd mahdotonta antaa perusteltu
lausunto kiireellisellS aikataululla esimerkiksi toisen kunnan
vastaa nottokesku kseen sijoitetu n siiilddn otettava n lapsen asiassa.
Tdllaisessa tilanteessa lapsen etu voisitoteutua paremmin, mikiili
lausunto pyydettiiisiin oleskelupaikkakunnan sosiaaliviranomaiselta,
esimerkiksi vastaanottokeskuksen tai joissain tapauksissa
sd i l6rinottokesku ksen sosiaalitydntekijai ltd. Koska esitysluon noksen
mukaan lausunnossa tulisiottaa lapsen etua pohdittaessa huomioon
lastensuojelulain 4 $:n mukaisesti mm. lapsen fyysinen ja henkinen
terveydentila, voisi olla syytd pohtia myds moniammatillisen yhteistydn
kehittiimistii.

Esityksessd mainitaan myds, ettii mikiili sosiaaliviranomainen olisi sitd
mieltd, ettd lasta eitulisiottaa sdilocin, tulisitdmdn esittd?i
vaihtoehtoista jdrjestelyii, jolla ulkomaalaislain 1 18 $:n 1 momentissa
ma in itut tavoitteet tu rvattaisiin. Sosiaa li- ja terveysvirasto epdilee
sosiaalityontekij6iden tosiasiallista mahdollisuutta esittdd toimia, joilla
siii166n ottamisen tarkoitus saadaan muulla tavalla turvattua.
Esitysluonnoksessa todetaan yleisesti, ettd sisdministeridssd on
tarkoitus selvitttiEi sdi166notolle vaihtoehtoisia vapaudenriiston tavoitteet
tu rvaavia toimintatapoja hallituksen esityksen va lm istelu n jdlkee n.

Sosiaali- ja terveysvirasto pitdd tdrkednd, ettd ensisijaisia vaihtoehtoja
pohditaan vdlittomdsti ja ettei vaihtoehtojen luominen ei jdii
sosiaaliviranomaisen tehtdvdksi.

Ehdotetun ulkomaalaislain 122 $:n 2 momentin mukaan huoltajansa
kanssa stiildon otettavan lapsen kohdalla edellytetddn, ettd sdiil66n
ottaminen on vdlttdmdtontdi lapsen ja hdnen huoltajansa vdlisen
perheyhteyden ylliipitii miseksi. Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, ettd
pe rh eyhteyden y I lii pitri m ise n vii lttii miittdmyyttii tu lee ta rka stel la
nimenomaan lapsen edun ndkdkulmasta.

Sosiaali- ja terveysvirasto pitdii lisiiksi epdselvdni termin "huoltaja"
kiiytt6ii. Pykiil2in soveltamisalan ulkopuolelle jiiisi tdil16in sanamuodon
mukaisen tulkinnan mukaan lapsen vanhempi, joka ei ole huoltaja tai
muu lapselle lSheinen henkil6. Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, ettd
lapsen ja hdnelle ldheisten ihmisten vdlit tulisi pyrkiii sdilyttdmddn
sdil66n oton aikana lapsen edun mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysvirasto kiinnittdd myos huomiota siihen, miten
toimitaan tilanteessa, jossa lapsen kohdalla sdil6rinoton edellytykset
tdyttyvdt, mutta huoltajan kohdalla edellytykset eivdt tiiyty.

Laki sdil66n otettujen kohtelusta ja sdil66nottoyksikdstd
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Sosiaa li- ja terveysvirasto pitiiii sii i166n otettujen ulkomaala iste n
kohtelusta ja sdil66nottoyksik6std a nnettua lakiesitystd ka ikkien
osapuolten oikeusturvan toteutumisen sekd oikeuksien ja
velvollisuuksien mdd rittelyn kan na lta ka n natettavana.

Lapsen sijoittaminen sdi16onottoyksikkddn

Sii il66n otettujen ulkomaa la isten kohtelusta ja sd i166nottoyks ikdstd
annetun lakiehdotuksen 14 $:n mukaan sdil66n otetulle lapselle
jiirjestettiiisiin sdil6onottoyksikdn oloihin soveltuvaa ja hdnen ikiiiinsii
ndhden sopivaa vapaa-ajan toimintaa. Sosiaali- ja terveysvirasto pitdd
esitysehdotuksessa olevaa "sdil6dnottoyksikdn oloihin soveltuvaa" liian
epd mdd rdisend mddritelmdnd. Sosiaali- ja terveysvirasto korostaa sitd,
ettd lapset ja lapsiperheet sekd muut heikommassa asemassa olevat
henkil<it tulisi sijoittaa heiddn tarpeitaan vastaaviin tiloihin.

Ulkomaalaislakia koskevassa esitysehdotuksessa on tuotu esiin, ettd
Joutsenon vastaanottoyksikdn yhteyteen perustettava uusi
sdi16onottoyksikkd mahdollistaa lasten ja lapsiperheiden
erityistarpeiden h uomioonottamisen ta rjoama lla laste n tarpeita
vastaavan henkilokunnan ja tilat. Lapsen etu turvattaisiin sosiaali- ja
terveysviraston nfr kemyksen mu kaan luomalla sdil6cinotto-olosu hteet,
jotka tu rvaavat lapsen aseman lyhyen v€i lttiimiittcimdn vapauden riiston
aikana. Lapset ja lapsiperheet tulisi siten sijoittaa pelkdstddn sellaiseen
sdilci6nottoyksikk66n, jossa lapsille ja lapsiperheille on omat tilat,
vapaa-ajan toimintaa, opetusta sekd henkildiden erityistarpeisiin
e rikoistu ne ita ty6 ntekijditai. Tiimii tiiyttii is i sd il66n otettujen
ulkomaalaisten kohtelusta ja sdil6rinottoyksik6std annetun
lakiehdotuksen 11 $:n mukaisen majoituksen ja huolenpidon
edellytykset lapsen edun kannalta tarkasteltuna.

Lisdtiedot
Maija Vailaranta, lakimies, puhelin: 310 24630

maija. vailaranta(a)hel.fi
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