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Viite: Sisiiministeririn lausuntopyyntci 13.2.2014 ulkomaalaislain ym. muutoksista

Helsingin kiiriij iioikeus esittii6 seuraavaa.

Kiiriijiioikeus kannattaa luonnoksessa valittua ratkaisua, ettii ulkomaalaislaissa siiilyy
rakenne, jonka mukaan siiil66n ottamisen edellyykset koskevat liihtdkohtaisesti
kaikkia ulkomaisia henkilciitii. Turvapaikanhakrjat eiviit tarvitse omaa erillistii lakia.
Erilliset lait voisivat aiheuttaa aiheettomia turvapaikkahakemuksia ja samalla
tarpeettomia tulkintaonge lmia.

Luonnoksen esitys ulkomaalaislain l2l $:n 3 kohdan sarurmuodosta vastaa entistti
sanamuotoa paremmin kysei sen lainkohdan nykytulkin taa ja kiiriij [oikeus kannattaa
muutosta.

Luonnoksen esitys ulkomaalaislain uudesta l2l $:n 4 kohdasta voi aiheuttaa
kiiriijiioikeudessa kiiytiinndn arviointiongelmia, mutta siiiinndstii ei voine muotoilla
siten, ettii ongelma poistuisi.

Krir?ijtioikeus kannattaa luonnoksessa esitettyii videoneuvottelun kiiytt<irinottoa.
Helsingin ktiriij?ioikeus kiiyttiid piiivittiiin videoneuvottelua pakkokeinolain
mukaisissa vangitsemisen uudelleen k?isittelyissii ja ongelmat niissii ovat olleet
viihiiisiii. Pakkokeinolain vangitsemisen uudelleen kiisittelyssii on lisiiksi siiiinnris,
ettii vangittua ei ole tarpeen kuulla henkil<ikohtaisesti, jos hiin ilmoittaa, ettii
kuuleminen ei ole tarpeen. Ulkomaalaislain siiilci ssiipitiimiskiisittelyi ssii on
tavallista, ettii siiil<irin otettu ei haluaisi tulla henkildkohtaisesti kflsittelyyn ja ettii
hiinellii ei ole henkil<ikohtaisesti mitiiiin lausuttavaa asiassa. Krinijiioikeudessa
kaytetiiAn ulkomaalaisasioihin erikoistuneita avustajia ja he kykeneviit esittiimiiiin
kaikki kiisittelyn kannalta tarpeelliset seikat ja perusteet. On lisiiksi tavanomaista,
ettti olosuhteet eiviit ole muuttuneet edellisestii asian kiisittelystii. Jos siiilcicin otettu
ei osallistu istuntoon, sinne ei tarvitse tilata tulkkia, mikii aiheuttaa sii2istdti

tulkkauskustannuksissa. Kiirtijiioikeus esittiiii, ettii siiilddn ottamisen
uudelleenkasittelyii koskevaan 128 $:iirin lisiit?iiin seuraava uusi momentti: "Stiil<icin

otetun ulkomaalaisen ei ole tarpeen olla liisnii ktirtijiioikeudessa henkildkohtaisesti
tai videoneuvottelun avulla, jos htin tai hiinen avustajansa ilmoittaa, ettii
osallistuminen ei ole tarpeen."



Ulkomaisen henkildn stiikidn ottamisesta ja uudelleen kiisittelyst .padttdlaina
siiil<irin otetun siiilyttiimispaikkakunnan kiiriijiioikeus. Jos videoneuvottelu otetaan
kayft66n, siiilyttiimispaikalla on aikaisempaa viihiiisempi yhteys ktsittelevtin
kiiriij iioikeuden sij aintipaikkaan. Vuoden 2 0 I 4 loppupuol ella otetaan kiiyttd <in

Joutsenon s6ilddnottoyksikkd. Kahden siiilcicinottoyksikdn tilanteessa on
mahdollista, ettd siiil66n otettua ulkomaalaista siirretiiiin siiilcidnottoyksik<istii
toiseen pikaisellakin aikataululla. Tiill<iin voisi kiisitteleviin kiirlijiioikeuden
vaihtuminen aiheuttaa ongelmia muun muassa istuntojiirjestelyjen, tulkin ja
avustajan muutosten vuoksi. Sen vuoksi olisi syytii olla k[sitteleviin tuomioistuimen
o salta I i siisiiiinnd s, j oka mahdo I li stai si myri s aikai semman siii lyttiimi spaikan
kiiriijiioikeuden kiisittelyn. Kiirfljiioikeus esittiid, ettii ulkomaalaislain 128 $:iiiin
lisiitiiiin seuraava uusi momentti: "Erityisestii syystii siiil<i<in otetun aikaisemman
siiilyttiimispaikan kiiriijiioikeus on toimivaltainen kiisittelemiiiin asian."

Kiiriijiioikeus kannattaa siiilorin otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja
siiil<i<inottoyksik<istli annetun lain 26 $ :n ehdotettua muutosta, j oka selkiyttaa
tulkintaa siita mitka asiat voivat olla muutoksenhaun kohteena.

Lausunnon on valmi stellut kiiriij iituomari Jukka Jaakko la.
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