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1NRIKESMIIヽISTERIET

LAUSUNTO LUOIT{NOKSEEN HALLTTUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE
LAEIKSI ULK0MAALAISLAIN SEKA SANOON*OTETTUJEN ULKOMAALAISTEN
KoHTELUsTA JA sITIOOTToTToYKSIKOSTA AIINETI,,N LAIN MUUTTAMISESTA

SisEminisleri6ssf, on valmisteltu luonnos hallinrkscn esitykseksi laeiksi ulko-
maalaislain seld slitOdn otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja slilddnottoyk-

sikOst[ ann€tun lain muuttamisesta. Esityksen tavoifieena on hallitusohjelman

mukaisesti kiehdl ilman huoltajss m88ssa olevien turvapaikanhakijalast€n s[i-
lddnotto ja tfismenti[ my0s muutoin slilddn ottamista koskevaa sEIntelyB. Li-
s[ksi sffinn6lai[ on ehdotettu muutettavaksi sekl EU:n vastaanottodiretfiivin

ette kansallisten tarpeiden johdosta.

Sosiaati- ja terveysministerio esittf,l laustmtonaan s€uraavaa:

YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 3 Aftiklan mukaisesti lcaikissajulkisen

tai yksigisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lain-

sii[dfuit$elimien toimissg jotka koskevat lapsiq on ensisijaisesti otettava huo'

mioon lapsen etu.

Lakiehdotuksessa esitetdln, ettl ulkomaalainen voitaisiin mdlritii ilmoittautu-

maan mllrtajoin poliisin tai rajatarkastusviranomaiscn toimipisteen ohclla

my6s vastaanottokeskuksessa. Ilmoittautumisvelvollisuutta esit€tIf,n keytette-

v*si myds ulkomaalaisten msassa oleskelun edellytysrcn selvitttrmiseen.

Sosiaali- jaterveysministerid pit{[ esit*tyjl muutoksia kannatettavina' koska

ne mahdollistaisivat ilmoitautumisvelvollisuuden kEyElmisen nykyisti use-

ammissa tapauksissaja vahentiisivf,t siten ulkomaalaisten sIiloon ottamisen

tarvetta. Kansainvlliset ihmisoikeusvalvontaelimet ovat kehottaneet Suomea

klyttfmlrn slil66noton vaihtoehtda aina kun se on mahdollista ja sen vuoksi

ontflrkelil, efiii vaihtoehtoisten tunaamistoimien klyttiimistfi korostetaan my$s

laissa.

Lapsen ottamisesta slil60n lakiehdotuksessa esitetflln, ettl ilman huoltajaa ole'
vaa kansainvf,lisd suojelua hakevaa lasta ei saisi ottaa sflilddn ennen kuin hiintii

koskeva maasta poistamispaxtds on tullut tlygntdonpanokelpoiseksi ja ett{
huoltajansa kanssa sfliltl$n otettavan lapsen kohdalla edellyetlen, ettl slil66n
ottaminen on vlltt{mf,tdnt[ lapsen ja hdnen huoltajansa vllisen perheyhteyden

ylllpitlmiseksi. Esityksess6 ehdotstaan my6s lasten osalta ensisijaisesti keytet-

tiivlksi muita turvaamistoimia kuten muidenkin ulkomaalaisten kohdalla Esi-

tyksen mukaan lasta olisi myos kuultava ennen p&tolsen tekemistf,. Kolman-

neksi edellytet6isiin, ettfl sosiaalityOntekijfllle on varattu mahdollisuus antaa

Iausuntonsa slilddnotosta.
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Sosiaali- ja terveysministeriO piti6 crittlin hyv{nI asiana sitd, ett6 ilman huol-
tajaa olevia lapsia ei deta s{il66n ennen tiiyt{ntOOnpanokelpoisen maasta pois-
tamispllt0ksen olemassaoloa ja huoltajan kanssakin vain silloin kun se on vllt-
tdmltdnt{ perheyhteydcn ylepiUmiseksi. My0s lapsen oman mielipieen selvit-
t{mistl pidet{An t[rkednl asiana, koska se YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen
l2 artiklan mukaan on selvitettlvii iktrtasoisesti ja on hyvf,, etti se on esitrtty
kirjattavaksi lakiin.

SosiaatityOntekijfin lausunto lapsen edusta s[il0dnottotilanteessa perustuen lap-
sen tihnteen ja sf,il00nottoyksikdn tilanteen arviointiin on mielesHnrme Orkel
asia. Lakilrrcnnoksen aiemmassa verciossa yhten[ edellytyksenfl slil60n otta-
misclle oli sosiaality6ntekijfrn lausunlo lapsen edun toteutumisesta ja arvio, ettl
slil66n ottaminen ci oh lapsen edun vastaista. Nykyinen ehdotus siitI" ettii on
varattu mahdollisuus antaa lausrmto strilO0notostq on selvf,sti lievempi ja voi
johtaa siiherl ettfl lausuntoja ei tosiasiallis€sti anneta.

Aiempaan luonnokseen oli myOs kirjathma" ettl sosiaalitydntekijlin lausunto
kirjataan lapsen slilffin ottamista koskevaan p[Itdkseen. Tlmiikin on poistettu
Iausunnolla olevasta esityksest[. Samoin oli esitetty, ettl huoltajan kanssa sli-
l06n otetulle lapselle teMIln oma siil60n ottamista koskeva pf,f,tds, johon so-
siaality6ntek{if,n lausunto kirjataan, muttr myds tf,ml on poistettu uusimmasta
luonnoksesta. Sosiaali ja terveysministeridn nlkemyksen mukaan sosiaalitydn-
tekijln lausunnon kirjaaminen lastan koskevaan ptrIt0kseen lis{isi lausunnon
painoarvoaja toisaalta kannustaisi sosiaaliviranomaista paneutumaan lausutta-
vaan asiaan huolellisesti.

Lakiesityksess6 ehdotetaan, ett[ mik[li s6iltXin otettua ulkomaalaista ei ole
m[flr[tty pIdstettlvtrksi vapaaksi on kflrljiloikcuden klsiteltflvl s[iloon ottamis-
ta koskeva asia uudellcen viimeistEf,n kahden viikon kuluttua plltdksestS, jolla
kiirlijEoikeus on ml&{nnyt sf,il66n otetun pidet6vtrksi edelleen siil6ss6. Esi-
!&scn mukaan klrtjloikeuden olisi ottrssaan huoltajansa kanssa slilOdn ote-
tun lapsen sfilOOn ottamista koskevan plltdksen uudelleen tutkittavaksi varat-
tava sosiaality6ntckijIlle tilaisuus antaa lausuntonsa.

Perusteluteksteissl to&aan tf,l6 osin, etti sosiaalitydntekij[n kuulemisella py-
ritt{isiin varmistamaan yhteistyf eri viranomaisten vdlillfi ja sekl lapsen etua ja
s[il66noton aikaisia olosuhrciu koskevan tiedon saattaminen piiitdksentekijiin
tietoon.

Sosiaali- ja terveysministerid pitiiE hyv6n[ asiana siti, ett[ sosiaality6ntekij6lll
on mahdollisuus ottaa kiltaa lapsen s[il6ss[ pitflmisecn my6s uusia p$Itdksie
tehtIess[. S6il66noton pitkrttymist[ on pyrittlvi vlltHrnlln varsinkin kun ko-
kemus slilddnottoyksikdssf, on s€, ette tuolloin tilanteen yksikOssl voivat vai-
keuta ja lapsia joudutaan sdoittamaan kiireellisesti lastensuojelulain perusteel-
la. Koska tlsstrkin kohdassa lausuntoa ei edellytet[ vaan siihen varataan tilsi-
suus, ei voida ennakolta arvioida miten tf,tI mahdollisuutta klytettlisiin.

Sosiaali- ja terveysminiseridn nikernys on, ettt sosiaalityOntekijln kirjallinen
lausunto tulisi edellyttei ermen ersimmiiscn slil60nottopiiEtdksen tekemis@
jolloin olisi mahdollisuus arvioida onko toimenpide lapsen edun mukainen.
Jatkossq kun s{il06n ofiaminen on jo tapahtunut, on huomattavasti hankalampi
tot€uttaa muita vaihtoehtoja vaik*a slil6ssii olo ei vastaisikaan lapsen tarpeita.
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Perusteluihin on ki{attu, ettl jos sosiaaliviranomainen katsoisi, ettf, lasta ei tu-
lisi ottaa sf,il66n, sen tulisi esittd3 vaihtoehtoista jflrjestely[. Nflkemyksemme
mukaan sosiaalitydntekij[ voi lausuntoonsa kirjata jos hlnelll on ehdotus kor-
vaavista toimista silloin kun hf,n arvioi, ettl sIil60n ottaminen ei ole lapsen

edun mukaista, mutta v[tttf,mEtdntii se ei ole. Sosiaality6ntekijln tehtdvlnX on
antaa lausuntonsa siiil60notosta ja pffr$ksentckijf, tekee asiassa pl6ttlksen
huomioiden kiytettiiviss6 olevat malrdollisuudet.

Erittain kannatettavana sosiaali- ja terveysministerio pit& esitysti siitn, ettl il-
man huoltajaa olevan lapsen slilfiin ottamista koskeva asia tulisi klrljfioikeu-
dessa klsitelH viipymttt{ja viimeistlnn worokauden kuluttua ilmoituksesta ja
ettl seil66notto rajattaisiin ajallise.sti 72 tuntiinja vain erityisesti syystf, sitl
voitaisiin jatkaa toiset 72 tuntia. Esitlmme my6s, ettf, huoltajan kanssa s[il0ssl
olevan lapsen slildssl pittmisen enimmiiskestosta siiEdett[isiin laisss, jotta
sail6ss6 oloajat eivdt pitkittyisi.

Lakiluonnoksessa esitetf,[n, ette siiil66n ottamisen jatkamista koskeva klsittely
voitaisiin s[iltl6n otetun ulkomaalaisen tai slil&inotosta p&ttlineen virkamie-
hen osalta toteuttaa k{yttflen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa tekniikkaa.
Sosiaali- ja terveysministeriOn ntkemyksen mukaan menettelyll[ voisi olla
myOnteisi[ vaikutuksia erityisesti niiden lasten osalts, jotkl ovat slil00nottoyk-
sikdsst vain yhden huoltajan kanssa. T[1l6in heiddn ei tarvitsisi jfiAd[ ilman
huoltajaa s[il66nottoyksikk60n k6rllf lioikeuden kiisittelyn ajaksi.

lakiehdotutsen pykllM 122 koskeviin perusteluihin on kirjattu lapsen i6n
mllrittelemistil koskevat asiat. Sosiaali- ja terveysministerid pit{[ hyven[ lIh-
t6kohtana sit4 eti lapsen itn ollessa ep{selv5 h[ntI kohdellaan lapsena, eikl
hiintfi n[in ollen otettaisi slitOiin, jollei oikeuslEflketieteelliwll[ tutkimuksella
saada riittlviin selke$fl nflyttO[ t[ysi-ikflisyydestE.

Esityksen mukaan sfiiloon otettu lapsi olisi aina sijoitettava siiil66n otettujen
ulkomaalaisten kohtelusta ja stilOtnottoyksikdstl annetussa laissa tarkoitettuun
s&il66noftoyksikk60n j a poliisin pidetystiloihin sijoittaminen ei olisi mahdollis-
ta. Olosuhteista s6il6dnottoyksik6ssii ehdotetaan seedetfiveksi, ett[ slilddnot-
toyksikdss[ pyritiiiin tilajfi estelyilll luomaan s6il66n otetulle lapselle mahdol-
Iisimman turvalliset olmuhteet esimerkiksi sis$isen osastoinnin avulla ja ettl
perheenjlsenille tarjottaisiin mahdollisuus majoittua yhdessl ja heille jfiestet-
tiisiin erillise! riitt[vfln yksityisyyden takaavat majoitustitat.

Sosiaali- ja terveysministerio pitlf, tarkeand, ett6 silloin kun lapsia on vtrlttflmn-

t6ntii huoltajansa kanssa ottaa s[il66n, heille on jfiestefiy asianmukaiset erilli-
set majoitustilat.

Slil60n otettujen huolenpidosta ja toimintakyvyn tukemisesta esitetlIn, ett6
alaikiiisten sekd muiden heikommassa as€massa olevien huolenpidon jerjestd-
misessi otettaisiin huomioon heidln erityistilanteestaanjohtuvat erityiset tar-
peensa seke varmistettaisiin heidln tilanteensa sd&rn6llinen seuranta ja riittlv{t
tukitoimetja ettfl slildtin otetulle lapselle jiirjestettlisiin siiil&tnotoyksikdn
oloihin soveltuvaa ja hlinen ikflf,nsn nlhden sopivaa vapaa-ajantoimintaa.
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On eritttrin tfrkcef, eitE s[il6dn otctut haavoitnrvassa asemassa olevat ulkomaa-
laiset, crifiscsti lspsct, saavat tarvitsemansa tukitoimet. Sosiaali- ja terveysmi-
nistsri0 nlkec, etli lapsillc tulisi hallinrsohjclman mukaisesti jfiestll tilaisuus
kouhurlclyntiin ainakin siinl tapaukscssa, cttl slil60n ottaminen kesttl muu-
tamia ptrivi[ kauemmin. Tulisi my0s varmistaa, cttl lapsilla on riitttrvf, mahdol-
lizuus ulkoiluun.

Sosiaali- ja Erveysministcrid kiinnit$l vicll huomiota siihen, ettf, sf,ilOOnotos-

sa puututasn vakavasti pcrusoikeuksiin sellaisten ihmisten osalta, jotka eivlt
ole syyllistyncet mihinklln rikoksoon. Erityisesti lasten kohdalla slil06n otta-
mista tulee pitli firimmlis€nl toimeopifcn[ johon voidaan ryhtyl vasta kun
kaikki muut varhtochdot on huolcllisesti selvitctty.

Kansliap{rllikkO

Erityisasiantmtija


