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LUONNOS   HALLITUKSEN   ESITYKSEKSI
ULKOMAALAISLAIN SEIAi SAIIOON OTETTUJEN ULKOMAALAISTEN
KOHTELUSTA JA SIiILOOUOTTOYKSIKOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Sisiiministerio on pyytiinyt oikeusministeritiltii lausuntoa otsikossa maini-
tusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esityksen tavoitteena on kieltiiii
ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten siiilddnotto ja tiis-
mentiiii my<is muutoin lapsen siiiki<in ottamista koskevaa siiiintelyii. Lisiiksi
ulkomaalai slain siiikidn ottami sta ko skevia siiiinndksiii j a siiil<i<in otettuj en

ulkomaalaisten kohtelusta ja sdiloonottoyksikostii annettua lakia ehdote-

taan muutettavan. Oikeusministerid esittiiii lausuntonaan seuraavan.

Ulkomaalaislaki

Ilmo itt autumisv e lv ollisuus vast aanott oke s kulrs e s s a

Ehdotuksen mukaan ulkomaalainen voitaisiin jatkossa turvaamistoimena
tietyin edellytyksin velvoittaa ilmoittautumaan poliisin tai rajatarkastusvi-
ranomaisen toimipisteen sijasta vastaanottokeskuksessa. Pykiiliin 2 mo-
mentin mukaan ilmoittautumisvelvollisuuden m?iiiriiii ulkomaalaisen maa-

hantuloa tai maasta poistamista koskevaa asiaa valmisteleva viranomainen
taikka tdllaisen piiiitoksen toimeenpanosta huolehtiva viranomainen. Jos

vastaanottokeskuksessa ilmoittautumaan velvoitettu ulkomaalainen ei nou-
data ilmoittautumisvelvollisuuttaan, on vastaanottokeskuksen ehdotuksen
mukaan ilmoitettava velvollisuuden laiminlydnnistii viilitt<imiisti velvoit-
teen miiiiriinneelle viranomaiselle.

Kansainviilistii suojelua hakevan vastanotosta annetun lain (74612011, jAl-
jempiinii vastaanottolaki)l0 $:n perusteella vastaanottokeskus voi olla
my<is yksityisen yhteis<in tai siiiitidn ylliipitiimii. Oikeusministericin kiisi-
tyksen mukaan ehdotuksessa ei ole kyse sellaisesta merkittiiviiti julkisen
vallan kAyttoa sisiiltiivtistti tehtaveste, joka voitaisiin antaa vain viranomai-
selle, joten ehdotus ei tiiltii osin ole ongelmallinen.
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Julkisen hallintotehtiiviin antaminen yksityiselle edellyttiiii kuitenkin perus-
tuslain 124 $:n mukaan muun ohella sitii, ettei jiirjestely vaaranna perusoi-
keuksia, oikeusturvaa tai muita hyviin hallinnon vaatimuksia. Tdst[ niik6-
kulmasta voidaan pitriii perusteltuna edellytiiii, ett?i ilmoittautumisvelvolli-
suuden noudattamista valvova taho toimii virkavastuulla. Vastaanottolain
10 $:n 2 momentissa siiiidetiiiin virkavastuusta, kun muu kuin viranomai-
nen kayttaa julkista valtaa hoitaessaan vastaanottopalveluihin liittyviii, vas-
taanottolain mukaisia tehtevie. Virkavastuusiiiinnos koskee siten vain vas-
taanottolaissa siiiidettyj a tehtevie, eikii ulkomaalaislaissa ole vastaavanlais-
tasiiiinndstd. Ehdotetussaulkomaalaislain 118 $:n I momentissatarkoitettu
jiirjestely edellyttiiii oikeusministerion kiisityksen mukaan sen vuoksi joko
sitii, ettii vastaanottolain virkavastuuta koskevat siiiinnokset ulotetaan kos-
kemaan myris ulkomaalaislaissa siiiidettyjii vastaanottokeskusten tehtavia
tai ettii ulkomaalaislakiin otetaan virkavastuusta nimenomainen siiiinn<is

taikka ettii ehdotettu ulkomaalaislain I l8 $:n I momentissa tarkoitettu teh-
tdvd, rajataan koskemaan vain valtion ja kuntien ylliipitiimiii vastaanotto-
keskuksia.

Turvaami st oimi e n luiytto alan laaj entaminen

Ehdotetun ulkomaalaislain 118 $:n 1 momentin mukaan ulkomaalaiseen
voitaisiin kohdistaa turvaamistoimia paitsi hiinen maasta poistamiseensa ja
hiinen maahantulonsa edellytysten selvittiimiseen liittyen, myds hiinen
maassa oleskelunsa edellytysten selvittiimiseksi. Kohdan yksityiskohtaisis-
sa perusteluissa todetaan maassa oleskelun kattavan my6s kansainviiliseen
suojeluun perustuvat hakemukset oleskeluoikeuden saamiseksi. Lisiiksi
kohdassa todetaan lisiiyksellii selkeytettiiviin toimintatapaa esimerkiksi
maassa laittomasti oleskelevien henkiloiden kohdalla. Laajennusta ei muu-
toin perustella.

Turvaamistoimien kiiyttrialan edellii mainittu laajentaminen on merkityk-
sellistii muun ohella siksi, ettii ulkomaalaislain 118 $:n 1 momentissa s?iii-

detyin edellyyksin ulkomaalainen voidaan lain 119 $:n nojalla mddrdtdt

luovuttamaan matkustusasiakirjansa poliisin tai rajatarkastusviranomaisen
haltuun. Lisiiksi ulkomaalainen voidaan ehdotetussa 121 $:ssii siiiidettiivien
lisiiedellytysten tiiyttyessi ottaa siiil<i<in I l8 $:n I momentissa siiiidetyn pe-

rusteella. Esitysluonnoksen 121 $:ssii siiiidettyjii siiiloon ottamisen perustei-

ta laajennettaisiin myris merkittiiviisti.

Turvaamistoimilla puututaan perustuslain 7 $:ssii siiiidettyyn oikeuteen
henkilokohtaiseen vapauteen sekii 9 $:ssd stiidettyyn liikkumisvapauteen.
Ulkomaalaisen siiilorinotto merkitsee perustuslain 7 $:ssii tarkoitettua va-
paudenmenetystii (PeVL 2011998 vp). Perusoikeuksien rajoitusten tulee

muun muassa llytl.fi| vaatimukset rajoitusten hyviiksytt[vyydestii ja suh-

teellisuudesta (PeVM 2511994). Turvaamistoimien kiiyttoalan ehdotettua
laajennusta on esitysluonnoksessa perusteltu edellii mainituin tavoin varsin
yleisell[ tasolla, eikii ehdotettua siintelyii koskevaa hyviiksyttiivyys- ja
suhteellisuusvaatimusten tiiyttymistii ole riittiiviillii tarkkuudella arvioitu
esityksen siiiitiimisjiirjestysperusteluissa (esitysluonnoksen jakso 3). Lisiiksi
erityisesti 118 $:n I momenttiin otettavaksi ehdotettu laajennus on muo-
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toiltu varsin avoimeksi. Esitys on edellii mainituista syistii tiiltii osin on-
gelmallinen.

Lakiesityksen mukaan uuteen ulkomaalaislain 121 $:iiiin ei ole tarkoitus ot-
taa voimassa olevan ulkomaalaislain 121 $:n 2 momenttia vastaavaa s66n-
n<istii niistii edellytyksistii, joiden perusteella ulkomaalainen voidaan ottaa
siiikirin henkil<illisyyden epiiselvyyden vuoksi. Muutosta ei ole perusteltu,
ja mainittu siiiinnds vaikuttaa jiidneen pois lakiesityksestii vahingossa.

Lapsen asemo

Esitysluonnoksessa on eri tavoin pyntty ottamaan aikaisanpaa paremmin
huomioon lapsen oikeudet ulkomaalaista siiikl<in otettaessa. Oikeusminis-
teri<i pitiiii sanottuj a ehdotuksi a tarpeelli sina.

Videoneuvottelu

Voimassa olevan ulkomaalaislain 125 $:n 2 momentin mukaan siiikion
otettu on tuotava kziriijiioikeuden istuntoon siiil<i<in ottamista tuomiois-
tuimessa kiisiteltiiessii. Ehdotetun 125 $:n 2 momentin mukaan siiiloon
otettua on jatkossa tillaisessa kiisittelyss?i "kuultava". Ehdotusta koskevien
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan muutoksen tarkoituksena on mah-
dollistaa siiiloon otetun ulkomaalaisen kuuleminen kiiriijiioikeudessa vi-
deoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistii tiedonvilitystapaa kiiyttiien.
Ehdotetun 128 $:n uuden 2 momentin nimenomaisen stiiinn<iksen mukaan
ulkomaalaisen siiil<i6n ottamisen uudelleenkiisittely voi tapahtua kiiyttiien
videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistii tiedonviilitystapaa, jossa
kiisittelyyn osallistuvilla on puhe- ja niikoyhteys keskeniiiin.

Eduskunnan perustusl akivaliokunnan my<itiivaikutuksel I a sliidetyn p akko-
keinolain (80612011) 3 luvun 6 $:n 4 momentissa ja 15 $:n 4 momentissa
on siiiinn<ikset videoneuvottelun tai muun soveltuvan teknisen tiedonviili-
tystavan, jossa kiisittelyyn osallistuvilla on puhe- ja ntikriyhteys keskeniiiin,
kiiyttiimisestii vangitsemisvaatimuksen kiisittelyssii sekii vangitsemisasiaa
uudelleen kiisiteltiiessii.

Kun otetaan huomioon vapaudenmenetyksen peruste ulkomaalaislain 125
ja 128 $:ssd tarkoitetuissa tilanteissa, ei oikeusministeri<i niie estettd vi-
deoneuvottelun tai muun edellii tarkoitetun soveltuvan teknisen tiedonviili-
tystavan kiiytto<inottamiselle edellii mainituissa siiiinn6ksissii tarkoitetuissa
kiisittelyissii. Oikeusministeri<i pitiiii kuitenkin tiirkeiinii, ettii pakkokeino-
lain s66nn<iksiii vastaavasti tuomioistuin voi tarpeellisuusharkinnan perus-

teell a piiiittiiii siiil<irin otetun tuomi sesta tuomio i stuimeen.

Ehdotetun 125 $:n 2 momentin sanamuotoa on lisiiksi syyt?i tarkistaa siten,
ettii mahdollisuus videoneuvottelun tai muun soveltuvan teknisen tiedonvii-
litystavan kiiyttiimiseen ilmenee suoraan siiiinnoksesta (vrt. PKL 3 luvun 6

$:n 4 momentti ja 15 $:n 4 momentti).
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Laki siiitii$n otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja siiiliiiinottoyksi-
kiiistii

Yleistri

Siiiloon otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja siiiltionottoyksikoistii annet-

tuun lakiin ehdotetaan lukuisia muutoksia. Muutoksista osa rajoittaa siii-

lo6n otettujen oikeuksia ja laajentaa s[iloonottoyksikon henkil<ikunnan

toimivaltuuksia nykyisestii. Ttillaisten siiiinn6sehdotusten osalta on erityi-
sesti huolehdittava, ettii niille esitetiiiin riittiiviit ja asianmukaiset perustelut.

Perustuslain 7 $:n 3 momentin mukaan vapautensa menettdneen oikeudet

turvataan lailla. Nyt kiisillii oleva lakiehdotus sisiiltiiiikin varsin yksityis-

kohtaiset sii[nndkset siiiloon otettujen ulkomaalaisten oikeuksista ja ase-

masta. Siiiinnokset ovat joiltakin osin samantyyppisiii kuin esimerkiksi

vankeuslaissa ja kansainviilistii suojelua hakevan vastaanotosta annetussa

laissa. Siiiintelyii arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, ettii vapau-

denmenetyksen peruste vankeuslaissa on erilainen kuin nyt kiisillii olevassa

lainsiiiidiinntissii.

Sij o i tt amine n po I i i s in pidaty s t il o ihin

Siiiloon otetun sijoittamisesta poliisin pidiitystiloihin ehdotetaan s6[dettii-

viiksi lain 9 g:ssii. Ehdotuksen I $:n 3 momentissa sdiidettiiisiin pidiitysti-
loihin sij oitetun kohteluun sovellettavasta I ainsiiiid?inn6 stii.

Oikeusministerid kiinnittili huomiota perustuslakivaliokunnan lausunnossa

PeVL 54l2}0l vp pidiitystiloihin sijoittamisesta sanottuun. Valiokunta to-

tesi tuolloin, ettd pidiitystiloihin sijoitettuun voidaan soveltaa rajoitetuilta
ja liihinnii niiiden tilojen jiirjestyksen ja siellii olevien turvallisuuden kan-

nalta mahdollisesti tarvittavilta osilta tutkintavankien kohtelusta annettua

lainsiiiidiintriii. Tiimiin lainsiiiidiinnrin sovellettavuudesta tuli valiokunnan

mukaan ottaa yksityi skohtai set s[dnntikset I aki ehdotuksiin.

Nyt ehdotettavassa siiiintelyssii olisi asianmukaisinta siiiitiiii perustuslakiva-

liokunnan linjauksen mukaisesti yksityiskohtaisesti siit6, mitii s[iinn<iksiii
pidiitystiloihin sijoitettuihin siiilocin otettuihin sovelletaan.

Vierailut j a vie s t intrivcilineiden l<riyttr)

Vierailuista ja yhteydenpito-oikeudesta ehdotetaan siiiidettiivdksi lain 6

$:ssii ja tapaamisten valvonnasta ja rajoittamisesta l5 $:ssii osittain nykys-
tii ankarammin.

Perustuslain l0 $:n I momentissa turvatun yksityiseliimiin piiriin kuuluu
muuan muassa yksilon oikeus vapaasti solmia ja ylliipitiH suhteita muihin
ihmisiin. Ehdotuksilla on merkitystii my<is siiil<irin otetun oikeusturvalle
(PeVL 5412001vp).
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Ehdotuksen 6 $:n 2 momentissa ehdotetaan siiiidettiiviiksi, ettii siiil<ionotto-
yksikkri<in piiiisyn edellytykseksi voidaan asettaa turvatarkastuksen suorit-
taminen. Perustuslakivaliokunta on lausunnossa 5412001 vp todennut, ettd
tuolloista lakiehdotusta tuli tarkistaa niin, ettii esimerkiksi siiiloon otetun
asiamiehenii toimivan asianajajan kieltiiyyminen turvatarkastuksesta voi
merkitii vain tapaamisen jiirjestiimistii valvotuissa tai erityisen valvotuissa
olosuhteissa, mutta ei tapaamisen epiiiimistii. Oikeusministeririn k?isityksen
mukaan myos nyt ehdotettavaa siiiinnostii tulisi muuttaa perustuslakivalio-
kunnan lausunnossa tarkoitetulla tavalla.

Puhelimen kiiytrin rajoituksista ehdotetaan siiiidettdvdksi lain 17 $:ssii
enimmiikseen nykyist?i lakia vastaavalla tavalla. Uutena perusteena kiiyt<in
kieltiimiselle siiiinnoksessd olisi kuitenkin puhelimen k[yt<istii aiheutuva
kohtuuton haitta siiil6<inottoyksikon toiminnalle tai viranomaistoiminnalle.
Esityksen perusteluissa esimerkkinii tiillaisesta tilanteesta mainitaan tapa-
ukset, joissa siiiki<in otettu toistuvasti soittaa turhia hiitiipuheluita.

Kynnys puhelimen kiiyton rajoittamiseen haitan aiheutumisen perusteella
on sddnnrisehdotuksessa varsin korkea ("kohtuutonta haittaa"). Toisaalta
rajoitus on muuten muotoiltu varsin yleisesti (haitan aiheutuminen viran-
omaistoiminnalle), eiki viranomaistoiminnan hiiricittcimyys itsessiiiin viilt-
tiimiittii muodostu riittiiviiksi asialliseksi rajoitusperusteeksi. Ottaen huo-
mioon yhteydenpito-oikeuden merkitys siiilodn otetulle olisi nyt ehdotettu
s[dnnos syytii poistaa. Jos ehdotetun kaltaista s?i?intelyii pidetiiiin valttamet-
tomiinii, tulee siiiinnost6 ainakin tiismentiii huomattavasti, ja vakavasti har-
kita siiiidettiiviiksi puhelimen kiiyton rajoittamisesta eik?i kieltiimisestii ky-
seisissii tilanteissa.

Puhelimen ja muiden viestintiiviilineiden keyttde koskevan 7 $:n 1 mo-
mentti olisi asianmukaista muotoilla sanonnallisesti niin, ettii siinii todettai-
siin eri virkkeissii siiilorin otetun oikeus viilineiden kiiytt<ion ja vaaran tai
hiiiri<in aiheuttamisen kielto.

Omaisuuden hallussapito ja kielletyt esineet

Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi I I a $ siiil66n otetun ulkomaalaisen
omaisuutta koskevista rajoituksista. S[iintely on pitkiilti samankaltaista
kuin vankeuslain 9 luvussa. Nyt ehdotettavaa siiiintelyii tulisi kuitenkin vie-
lii harkita tiiydennettiivdn vankeuslain 9 luvun 1 $:n 4 momentin kaltaisella
siiiintelyllii sellaisesta omaisuudesta, jota ei voida varastoida siiikidnottoyk-
sikossii sekii vankeuslain 9 luvun 2 $:n kaltaisella siiiinn<iksellii omaisuu-
den luetteloimisesta.

Lain22 a $:ssii ehdotetaan siiiidettlv[ksi, ettei siiiki<inottoyksikdssii saa pi-
tiiii hallussa muun muassa esinetth tai ainetta, jota voidaan kAyttAA omai-
suuden vahingoittamiseen. Siiiintely jiietell,a osin melko viiljiiksi (vrt. esim.
vankeuslain 16 luvun 3 $, jossa turvatarkastuksen yhteydess[ siiiidetiiiin
esineesta ja aineesta, joka "erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittami-
seen" ja kansainviilistii suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 60 $:n



6(7)

I momentti). Siiiintelyii tulisi harkita tiismennettiiviin esimerkiksi vankeus-
lain 16 luvun 3 $:ssii stitidettyii vastaavalla tavalla.

Erityistarknstus

Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi22 b $ erityistarkastuksesta. Siiiintely on
merkityksellistii perustuslaissa turvatun yksityiseliimiin suojan ja henkilo-
kohtaisen koskemattomuuden kannalta. Siiiintelylle on siniinsii esitetty hy-
viiksyttiivi ii perusteluj a.

Erityistarkastus voitaisiin ehdotuksen mukaan suorittaa, jos se on tarpeen

ulkomaalaisten tai muiden henkiloiden turvallisuuden takaamiseksi taikka
s?iil<irinottoyksikon jiirjestyksen ja turvallisuuden ylliipitiimiseksi taikka
kiellettyjen esineiden tai aineiden l<iyiimiseksi. Siiiintely muistuttaa vanke-

uslain 16 luvun 5 $:iiii. Vankeuslain s[iinnoksessii edellytys erityistarkas-
tuksen suorittamiselle on kuitenkin jossakin miiiirin konkreettisempi kuin
nyt ehdotettavassa siiiintelyssii ('jos se on tarpeen vankilan jiirjestystii tai

turvallisuutta uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi taikka 9 luvun I $:n I
tai 2 momentissa tarkoitettujen luvattomien esineiden tai aineiden l<iytiimi-
seksi"). Ottaen huomioon vapaudenmenetyksen perusteen erilaisuus olisi
nyt ehdotettava slinnos syytii muotoilla vankeuslain tapaan niin, ettii eri-
tyistarkastuksen suorittaminen kykeytyisi nyt ehdotettua konkreettisem-
paanvaaraan.

V o i m anldy t t dv ri I i n e e t

Lain 35 $:ssii ehdotetaan nykyisest?i laista poiketen, ettii siiildonottoyksi-
kon virkasuhteisella, voimank[ytt<iviilineiden kiiyttoon koulutuksen saa-

neella henkilolln on oikeus siiil<i<in otetun ulkomaalaisen poistumisen es-

tiimi seksi, ulkopuoli sten piiiisyn estiimi seksi siiiloonottoyksikkoon j a si eltii
poistamiseksi sekii sililo<inottoyksiktin, siiiloonottoyksikon henkilosttin,
siiilo6n otetun ulkomaalaisen tai muun siiiloonottoyksiktissii oleskelevan
henkil<in turvallisuutta vaarantavan teon tai tapahtuman estdmiseksi kiiyt-
ti6 sellaisia voimankiiyttdv?ilineitii, joiden kiiyttri<in hiin on saanut soveltu-
van viilinekohtaisen koulutuksen. Tiillaisia voimankiiyttoviilineitii voivat
olla ainoastaan kaasusumutin, kiisiraudat, enintiiiin 70 senttimetriii pitkii pa-

tukka ja teleskooppipatukka.

Oikeusministerion kiisityksen mukaan voimankiiyttdviilineitii koskeva
siiiinn<isehdotus tiiyttiiii piiiiosin tiim?intyyppiselle siidntelylle perustuslaki-

valiokunnan kiiyiinntissi asetetut vaatimukset (ks. Lainkirjoittajan opas, s.

7l-72). On kuitenkin syyt[ huomioida, ett[ perustuslakivaliokunta on pitii-
nyt tiirkeiind, ettd voimankiiytt<iii koskevassa koulutuksessa kiinnitetiiiin
huomiota perus- ja ihmisoikeuksiin voimankiiyttoii rajoittavina tekijoinii.
Ehdotuksen jatkovalmistelussa tulisikin vielii arvioida, onko voimankiifl-
toii ja voimankiiyttdviilineitii koskevan koulutuksen sistill<istii syytii siiiitiiii
laissa yleisesti ja ottaa lakiin lisiiksi koulutuksen tarkempaa sistilt<iii koske-

va asetuksenantovaltuus.
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Muuta

Esitysluonnos on lakitekniselt?i kannalta huomattavan keskenerdinen, ja se

tulee viimeistellii ottaen asianmukaisesti huomioon lainvalmistelua koske-
va ohjeistus. Esimerkiksi ehdotetussa ulkomaalaislain 125 $:n I momentis-
sa ja 128 $:n 1 momentissa viitattaisiin 123 $:n 3 momenttiin, joka kuiten-
kin ehdotetaan kumottavaksi. Siiiki<in otettujen ulkomaalaisten kohtelusta
ja siiilri<inottoyksikosti annetun lain 26 $:n 4 momentin mukaan muutok-
senhausta vastaanottoruhaa tai toimeentulotukea koskevaan piiiitokseen
siiiidetiiiin lain 12 $:n 2 momentissa, vaikka viimeksi mainittu lainkohta
koskee vain vastaanottorahan ja toimeentulotuen my<intiimistii.

Ylijohtaja

Erityisasiantuntija


