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LUONNOS HALLITUKSEN ES:TYKSEKSIEDUSKUNNALLE LAE:KS:ULKOMAALA:SLA:N
SEKA SAIL00N OTETTUJEN ULKOMAALAiSTEN KOHTELuSTA JA
SA:L00NOTTOYKSIKOSTA ANNETUN LA:N MUUTTAMISESTA

Esityksessd ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia sekd sdil6on otettujen
u lkomaalaisten kohtelusta ja sdil66n ottoyksi kdstd an nettua lakia.

Lausuttavana olevan luonnosesityksen mukaan ulkomaalaislakia ehdotetaan
muutettavan siten, ettdi siind kiellettdisiin ilman huoltajaa maassa olevien
turvapaikanhakijalasten sdil66notto ja tdsmennettdisiin muutoin lapsen sdil66n
ottamista koskevaa sddntelyd. Saiil66n ottamisen edellytyksid, tietojen
antamista s?iil66n otetulle ja sdil6on otetun sijoittamista ehdotetaan
tdsmennettdvdn vastaanottodirektiivin tdytiint66npanon johdosta. Lisdksi
ulkomaalaislaissa siiddettyd ilmoittautumisvelvollisuutta ehdotetaan
muutettavaksi siten, ettii siitti tulisi toimivampi vaihtoehto sdiloon ottamiselle.
Lakiin lisdittiiisiin my6s mahdollisuus jdrjestdi€i sdilo6n ottamisen jatkamista

koskeva oikeudenkdynti videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa
tiedonvtil itystapaa hyddyntiien.

Lisdksi sdil66n otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sdil6onottoyksikdstii
annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, joilla toisaalta pyriteidn parantamaan
vastaanottodirektiivin edellytttimin tavoin haavoittuvassa asemassa olevien
sdiloon otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oloja, ja toisaalta parantamaan
kansallisista tarpeista johtuen sdil66nottoyksikdn sekd sen asiakkaiden ja
henkil6kunnan turvallisuutta.

Sisdasiainministeri6n rajavartio-osasto pittiti hallituksen esityksen tavoitetta
kieltiid ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten sdil66notto
esitetylld tavalla ja tdsmentdd myds muutoin sdil66n ottamista koskevaa
sddntelyd perusteltuna sekd kannatettavana ja toteaa lausuntonaan
luonnoksesta hallituksen esitykseksi lisdksi seuraavaa:
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Ulkomaalaislain 123 S:aa esitetaan muuteftavaksi vastaanoftodirektiivin 9
artiklan 4 kohdan johdosta. Tema tuo mukanaan myos vaatimuksen ilmoittaa
sail06n otetulle tai hanen lailliselle edustajalleen valitt6masti ja kirjallisesti
sdilo6n ottamisen peruste, seka annettava tietoa sail66n ottamista koskevan
asian kdsittelysta ja mahdollisuudesta saada oikeusapua kielelld, jota hiin
ymma(ae tai jota hanen voidaan kohtuudella olettaa ymmartavan. Tate
valitonta kirjallisen esiftamisen vaatimusta ja sen vaikutusta kaytannOn
viranomaistoimintaan, myds taloudellinen nakokulma huomioiden, ei esityksen
perusteluissa ole kuitenkaan viela riittavasti arvioitu.

Ehdotetussa ulkomaalaislain 125 $:n 1 momentissa viitataan 123 $:n 3
momenftiin, kun viittauksen tulisi olla 123 a $:n 2 ja 3 momentteihin. Vastaavasti
ehdotetussa 128 $:n 1 ja 3 momenteissa on vastaava virheellinen viittaus kuin
edella 125 $:ss5. Asiassa kyse on voimassa olevan lain 123 S:n Sail66n
ottamisesta paattaminen ja seil66n otetun sijoittaminen jakamisesta
ehdotuksessa kahteen erilliseen pykalaan, jolloin sailodn otetun
poikkeuksellisesta sUoittamisesta (poliisin ja Rajavartiolaitoksen pidiitystiloihin)
sddnneltdisiin uuden I 23 a S:n 2 ja 3 momenteissa.

Esitetaan, ettd ehdotettuun sail6on otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja
sail60nottoyksik6ste annetun lain 17 g:dan (Puhelimen kayton rajoitukset)
lisataisiin my6s maassa oleskelun edellytysten selvittamista koskeva tilanne
vastaavalla tavalla kuin esityksessa on ulkomaalaislain '1 18 S:n 1 momentin '1

kohtaa esitetty muutettavan.

Rinnakkaisteksteissd ei ole voimassa olevan lain kohdalla huomioitu 121 $:n
1. 1.201 4 voimaan tullutta sddd6smuutosta (1 2 1 4/20 1 3).

Rajavartio-osastolla ei ole oman toimialansa osalta muuta Iausuttavaa
hallituksen esityksen luonnoksesta.

Asiakirla on sahkOisesti a‖ eki可 oitettu asiankasitteiylarlesteimassa Rttavarti。 :aitos 28 03.2014k:o
1500.A::ekirloituksen oikeeliisuuden voi todentaa killaamOsta
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