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Sisiiasiainministeriiille

Pyydettynii lausuntonaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi

ulkomaalaislain sek[ siiikkln otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja siiil<i<inotto-

yksikristii annetun lain muuttamisesta (SM072:00/201l)Viiestriliitto ry lausuu

kunnioittaen seuraavaa:

Mielestiimme Eurooppaa tulee kehittaa entistii perhe- ja lapsiysttivflllisemmiiksi, jotta
jokaisella halukkaalla on mahdollisuus perustaa perhe ja elitii arvokasta eliimiiii.

Pidiimme tiirkeiinii, ettii lapsen siiil<i<inottoa koskevaa lainsiiiidiint<iii t?ismennetiiiin ja
vaihtoehtoisten turvaamistoimien ensisijaisuutta korostetaan. Lainsiiiidiinttiii

kehitettiiessii ensisijaisena liiht<ikohtana tulee olla lapsen edun ja haavoittuvassa

asemassa olevien ryhmien sekii perheiden hyvinvoinnin huomioiminen. Lasten ja
lapsiperheiden siiil<irinottoa tulee vAlttiid viimeiseen asti. Niiille ryhmille tulee kehittiiii

siiil<idnoton vaihtoehtoj a, j oissa otetaan huomioon heidtin haavoittuva asemansa.

Ilman huoltajaa m&NSa olevien turvapaikanhakijalasten siiilOdnotto tulee kieltiiii
kokonaan myds silloin, kun heille on annettu tiiytiintdcinpanokelpoinen kielteinen

piiiitris.



Viiestdliiton mielestii lasten ja lapsiperheiden s6iki<inotto ei llihtrikohtaisesti ole

kestiivii lapsen edun mukainen ratkaisu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi

ratkaisussa Popov v. Ranska maasta poistamista odottavan lapsiperheen 2 viikkoa
kest?ineen siiikjrinoton siiilddnottoyksikdssii olevan Euroopan ihmisoikeussopimuksen

3 ja 8 artikloiden vastaista.

Lapsen siiilOOnottoa koskevaa lainstisdiint6ii kehitetttiessii on otettava huomioon

vastaanottodirektiivin listiksi myris UNHCR:n turvapaikanhakijoiden siiil<irinottoa

koskevat ohjeistukset (UNHCR revised guidelines on applicable criteria and standards

relating to the detention of asylum seekers), YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvtilinen yleissopimus, YK:n
kidutuksen vastainen sopimus sekii kyseisiii sopimuksia valvovien komiteoiden

Suomea koskevat piiiitelmiit. Myris Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen tulee olla merkittiiviissii roolissa lainsiiiidiint<ifi

kehitettiiessti.

Lainsiiiid?intdii suunnitellessa tulee lisiiksi ottaa huomioon tutkimustieto siitii, ettii jo
kansainviilistii suojelua koskeva oleskelulupaprosessi sekii siiilddnotto itsessiiiin ovat

perheitii ja lapsia psyykkisesti kuormittavia tekijriitii. Lakiesityksessii todetaan, ettii
joissakin tapauksissa ongelmat ovat kfiistyneet yksinhuoltajaperheiss?l, kun lapsen

huoltaja ei ole kyennyt pitrimiiiin huolta lapsestaan siiilcicinottoyksikdssli. Siiilci<in-

ottokeskusten tulee tehdii tiivistii yhteistyOta lastensuojeluviranomaisten kanssa ja
siiikirin otettujen lasten oikeudet lastensuojelulain mukaisiin palveluihin on turvattava.

Turvapaikanhakijoiden ja siiil<irin otettujen terveyteen ja toimintakykyyn liifiyvat
riskitekijat ja niiden tunnistaminen kulttuurienviilisissii kommunikaatiotilanteissa ovat

aihealueita, joiden hallinta on viilttiimiit<intii ammattimaisessa tyriskentelyssii niiihin

ryhmiin kuuluvien henkildiden kanssa. Siksi viranomaisten ammatillista osaamista

niiitii ryhmia koskevissa psykososiaalisissa kysymyksissti tulee yllapitria siirinnrillisellii

koulutuksella. Tiimii ei koske vain vastaanottokeskusten ja siiil<i<inottoyksiktiiden

henkildkuntaa ja kfliinnytyspiiiit<iksiii toimeenpanevaa ulkomaalaispoliisia, vaan my<is

esimerkiksi sosiaalipiiivystystii, joka voi joutua antamaan lain edellyttiimiin lausunnon

lapsen edun toteutumisesta siiil<icinottotilanteessa. On hyvii, ettii Joutsenon vastaan-

ottokeskuksen yhteyeen avattavan siiilddnottoyksik<in suunnittelussa on erityisesti
huomioitu lasten, perheiden sekti muiden haavoittuvien ryhmien tarpeet. Niiiden

ryhmien tarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon kaikkialla, missii ihmisiii otetaan

siiiki6n.

Esityksellii on tarkoitus parantaa sosiaaliviranomaisten mahdollisuuksia antaa lapsen

s?iil<icinoton yhteydessii perusteltu lausunto siiikirinotosta. Viiestdliitto katsoo, ettii

lakiesitysluonnos ei takaa riittavalla tavalla sosiaaliviranomaisen mahdollisuutta

arvioida lapsen etua siten, ettii sosiaaliviranomaisen lausunnolla olisi konkreettinen

merkitys siiikirinottopdiitcistii tehtiiessii. Sosiaaliviranomaiselle tulee turvata todellinen

mahdollisuus tavata lapsi ja hiinen perheensii kasvotusten. Lapsen etua arvioitaessa on

huomioitava erityisesti perheen yhdistiimisen mahdollisuus, alaikiiisen hyvinvointi ja



sosiaalinen kehitys, ottaen erityisesti huomioon hiinen taustansa, sekii alaikiiisen

nlikemykset hiinen ikiinsii ja kehitystasonsa mukaisesti. Lakiin tulisi kirjata, ettei lasta

saa ottaa s6il66n mikiili sosiaaliviranomainen on todennut siiil<idnoton lapsen edun

vastaiseksi. Vastaanottodirektiivin 23 artiklan 2 kohta tulee kirjata lain tasoisesti.

Viiest<iliitto pitiiii tervetulleina muutoksia, joilla halutaan huomioida nykyistt
selvemmin lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet.

Kannatamme vastaanottodirektiivistii lfitdisin olevaa ja lakiin kirjattavaa velvoitetta

siita, ett6 lapselle on taattava mahdollisuus ikiilinsii sopivaan vapaa-ajantoimintaan

leikki- ja virkistystoiminta mukaan lukien. Myds lasten edellytykset koulunkiiyntiin

siiiki<inoton aikana tulee turvata.

Mielestiimme on tiirkeiiii, ettii laki turvaa siiildrin otettujen oikeuden terveyden- ja

sairaanhoitoon. Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa mahdollisesti aloitettua hoitoa

tulee voidajatkaa stiilcirinotosta huolimatta. Suomi on YK:n kidutuksen vastaisen

sopimuksen 14 artiklan sekA EU:n vastaanottodirektiivin 25 artiklan nojalla

velvo llinen j fi estiimtizin kidutuksen uhrien hoito.

Erityisesti maasta poistaminen on psykososiaalisesti ihmistii kuormittava tekijii.

Kansainviiliset ja eurooppalaiset ihmisoikeuselimet ovat suosituksissaan korostaneet

terveystarkastuksen merkitystii ennen palautuksen tiiytiintti<inpanoa seka keskeytyneen

palautusyrityksen j iilkeen. Maahan tulisi mielestiimme rakentaa jfi estelmti, jolla
pyritiiiin ehkiiisemiiiin maasta poistettavien ihmisten terveysongelmia, mukaan lukien

mielenterveysongelmat.
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