
Cfro72iao/aott

EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES

Heisln‖ 26.3.2014
SISAヽ 41卜 !!SttER10

01,0412014

1NRIKESMliヽ iSTERIET

Dnro 717/5/14

sisaasiainrllinlsteriё

Maahanmuutto‐ osasto
PL 26
00023 Valtioneuvosto

hareΩhtermin.1

maahanmuu■ o―osasto@intermin.1
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ulkomaalaisten kohtelusta ia Sailoё nOttoyksikё sta annetun laln muuttamiseksi,SM072:00/2011

LAUSUNTO Sisdasiainministeriossd on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi
laeiksi ulkomaalaislain sekd siiil66n otettujen ulkomaalaisten kohtelus-
ta ja sitil06nottoyksik6st?i annetun lain muuttamisesta. Esityksen ta-
voitteena on kieltiifi ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakija-
lasten sdiloonotto ja tdsmentdd myds muutoin lapsen siiil66n ottami-
sesta koskevaa sAiintelyii.

Ulkomaalaisten oikeusturvan kannalta on kannatettavaa, ettd ulkomaa-
laisten sdilodn ottamisen vaihtoehtoja pyritddn kehittiimriain ja ettil sEii-
166n ottaminen perustuu painokkaammin yksil6liiseen arviointiin. Piddn
laillisuusvalvonnassa saatujen kokemusten valossa hyvSnd my6s sitd,
ettd ilman huoltajaa saapuvien turvapaikkaa hakevien lasten siiil66not-
to kielletiitin.

Totean luonnoksessa olevien yksityiskohtaisten perustelujen osalta
seuraavaa.

Ulkomaalaislain muuttamista koskevissa yksityiskohtaisissa peruste-
luissa todetaan(121 S), ettd kun maasta poistamisen turvaamiseksisdi-
l66n otettu ulkomaalainen tekee kansainvdlistd suojelua koskevan ha-
kemuksen viivyttdiiikseen tai hdiritdkseen palauttamispeiiitoksen tiiyt€in-
t66npanoa, hinen siiilOon ottamista voidaan jatkaa. Arvion kansainvd-
listd suojelua koskevan hakemuksen tarkoituksesta tekee sdil66notto-
asiassa toimivaltainen raja- tai poliisiviranomainen, ei Maahanmuuttovi-
rasto, joka on liiht6kohtaisesti toimivaltainen kansainvdlisen suojelun
asioissa.

Edelld mainittu pykiilei herEitttiii monia jatkokysymyksid. Voidaanko
ulkomaalainen esimerkiksi ottaa nyt kyseessd olevan pykdilain nojalla
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seilodn, jos hdn hakee turvapaikkaa juuri ennen maasta poistamistaan
(vaikka htin olisi voinut tehdd sen jo aikaisemmin), jos kyse on poliisin
mielesta maasta poistamisen hairinneste? Voiko lainvoimaisen turva_
paikkapeetdksen saanut ulkomaalainen hakea s6il6ssd ollessaan tur-
vapaikkaa uusilla perusteilla, jos poliisi katsoo hakemuksen liittyven
maasta poistamisen hairiniaan. Kuinka toimitaan tilanteessa, jossa
turvapaikanhakija katsoo hakemuksen perustuvan uuteen kansainveli-
seen suojeluun liittyvaan syyhyn, mutta raja- tai poliisiviranomainen pi_
tdd hakemuksen tekemista hakemuksen viivyftelynd. Esityksen perus-
telujen valossa heraa kysymys myos siita, voiko poliisi ulkomaalaislain
mukaan iehda tallaista ka nsainvtiliseen suojeluun epasuorasti liittyvaa
harkintaa.

Asiassa olisi syytii arvioida my6s sita, voiko maasta poistamisen hdirin-
ttiein liittyvd seildonotto keytann6sse vaikuttaa saildon otetun mahdolli-
suuteen saada oikeudellista avustusta; voihan olla niin, ettd raja_ tai
poliisiviranomaisen mielestd ei avustajayhteydenoftoon ole tarvetta,
koska kyse on vain hairinnastd? Ndhdiikseni 121 g:n perusteluissa tu_
Iisi tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin s6ataa siite, minkdlaisia tilantei-
ta edella kuvattu siiilOon oton mahdollisuus sisaltae ja kuinka turva_
paikkahakemuksen tutkinta varmistetaan.

Piddn hyvdnEi, ettd ilman huoltajaa olevan kansainvtilistii suojelua ha_
kevan lapsen sailodn otto kielleteen siihen asti kunnes hdnen maasta
poistamistaan koskeva pddt6s on tullut teytentd6npanokelpoiseksi (122
S) llman huoltajaa olevan lapsen, joka ei ole hakenut kansainvdiistd
suojelua, sdildcin ottaminen rajattaisiin peaseantoisesti 72 tuntiin. Las_
ten kohdalla tulisi olla vahvat, selkedsti maeritellyt ja jelkikateen kont_
rolloitavat perusteet ja ohjeet niitd tilanteita varten, joisaa vaihtoehtoisia
turvaamistoimenpiteitd ei pidetii riittavina.

Seil66n otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sailddnottoyksikosta
annetun lain muuttamista koskevissa perusteluissa todetaan, etta lakiin
tulee saannds yksikcin jarjestyssaenndiste. piden esityste kannatetta-
vana. Perusteluissa kiinnittaa huomiota se, mitA tarkoitetaan ',provosoi_
valla pukeutumisella", johon jdrlestyssaennciil,e voidaan puuttua?

Sdilcion otetun oikeusturvan kannalta on tarkeee, ettd ulkomaalaiselle
tiedoteiaan hanen oikeuksistaan ja velvollisu uksistaan esityksen 5
S:ssa mainitulla tavalla. Laillisuusvalvonnasta saatujen kokemusten pe_
rusteella voisi olla hyvd, ettd oikeuksista ilmoittaminen myos asianmu_
kaisella tavalla kirjattaisiin - erityisesti niissti tapauksiss; jossa tiedot
annetaan suullisesti - ja ulkomaalainen allekirjoituksellaan vahvistaisi
saaneensa pykalasse edellytetyt hanen oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskevat tiedot.

Mitii sitten tulee terveyden huollon jarjestamiseen (13 g) vastaanotto-
yksikossa niin apulaisoikeusasiamiehen sijainen pasi Foldnen totesi
tuoreessa ratkaisussaan (14.3,2014. dnro 310114113) muun muassa
seuraavaa:

Saadun selvityksen mukaan sailO6n otettujen leekkeet ovat yksikon laakehoi-
tosuunnitelman mukaisesti sailo0nottoyksikdn henkil6kunnan hallussa. Henki-
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lё kunta lakaa laakkeet sal10on Otetu‖ le,iolden useimmiten edellytetaan naut_

tivan laakkeet valvotusti. Laakkeet, IOtka asiakkai‖ a on o‖ ut heidan muka‐
naan heidan saapuessa yksikk00n tailotka laakari On heille maarannyt,tOirni―

tetaan yksikOn teⅣeydenhottail:le.丁 erveydenhoitaiat taⅣ ittaessa aⅣ loittavat

iaakkeet iaakari‖ a tal annOstelevat iaakkeet dosetteihin la ohieistaVat laak―

keiden asianmukaisen iakarnlsen. Laakkeiden jakarlllsen sa‖ёёn Otetuille
suo「ittavat sailё onOttoyksikё n ohiaaat.

Saadun selvityksen tietolen Valossa laakkeiden iakarninen salloonOttoyksi―
kёssa herattaa kysymyksia terveydenhuoltotietolen Salassapidon kannalta.

Potilasiain 1 3§ :ssa(653/2000)saadetaan pOtilasasiakirioihin sisaltyvien tie―

tOlen Salassapidosta. Lahtё kOhtaisesti potilasasiakiriOihin sisaltyvat tiedOt

ovat salassa pldettavia. Pykalan 2 momentin mukaan teⅣ eydenhuo‖ on am―
mattihenkilё  tai rnuu terveydenhuo‖ on toirnintayksikёssa tyoskenteleva talkka

sen tehtavia suOrittava henk‖ O ei saa ilman potilaan klria‖ ISta suostumusta

antaa sivu‖ ise‖ e potilasasiakiriOlhin sisaltyvia tietOja. Sivullise‖ a tarkoitetaan

tassa lalssa muita kuin asianomaisessa toimintayksikossa tai sen tOirnek―

siannosta potiiaan hoitoon tai s‖ hen !littyvlin tehtavlin Osa‖ istuvia henkilё ita_

sailё onOttokeskuksen ohiaaiaa voidaan pitaa laissa tarkoitettuna slvじ |lisena.

Ede‖a olevan perusteella toteani etta sailё onOttoyksikOn iaakkeita lakavilla

Ohiaall‖a tassa tehtavassaan ei Ole olkeutta saada tietaa sailё on Otetun hoi‐

toon,kutenほ aklykseen lintyvia‖ etOia ilman taman suOstumusta.Laakkeiden

iakamiSeen liltyvan menettelyn yksttyiskohtainen arviOiminen on nyt kysees‐
sa Olevassa asiassa kuitenkin kaytossani Olevlen tietojen perustee‖ a valkeaa.

Selvityksesta el esimerkiksi seivia se,OnkO laakkeた a lakavilla ohiaaillla mah_

dol‖sta saada tietaa laakkeiden nlmet(onkO esirnerkiksilaakkeiden nirnet kir‐

iOitettu dOsettiin).TOdettakoon, etta apulaisolkeusasiamies on todennut iain―
vastaiseksi sen,etta laakkeita vank‖ assa iakaVilla vartlollla。 li mahdollisuus

saada tietoonsa vangin laakitys(dnr0 3998/4/07).

Klinnitankin slilё ёnottoyksikon huornlota silhenl etta laakehOidOn turva‖ inen

toteutuminen kaytannё ssa tulee aina varrnistaa siten,etta ei vaaranneta poti―

lasJetoien Salassaploa.

Sosiaali… ja teⅣ eysministe百O on ohieistanut iaakehOidOn toteuttamista Turvaト

linen iaakehOitO‐ oppaassaan Oppaan tarkoituksena on yhtenaistaa laake_
hoidon toteuttamisen perlaatteet,selkeyttaa l触 akehOidon toteuttamiseen lntty_

va vastuuniakO,a maanttaa vah:mmaisvaatimukset,joiden tulee toteutua kaト

kissa laakehOitOa toteuttavissa yksikё issa.

Turva‖ inen iaakehOltO‐ oppaan mukaan eslrniesten tehtavana On varmistaa,
etta yksikё n 10akehOidon toteuttanliseen osa‖ istuva‖ a henkilё stO‖ a on tarvit_

tava osaaminen ia etta o10suhteet ovat olkeanlalset iaakehOldOn toteuttarni―

seksi、 LaakehOidOn koulutuksen saaneet ia‖ ‖stetut terveydenhuollon ammat―
tihenk‖ ёt kantavat kokonaisvastuun iaakehOidon toteuttarnisesta teⅣ eyden―
huo‖ on yksikё issa. Kokonaisvastuu‖a tarkoitetaan potilashoitoon liittyvasta

tehtavttaOSta paattamista, silhen iiltyvaa ohiaustai neuvontaa la valVOntaa

seka tyёyksikon laakehuO‖ On toimivuudesta huolehtirnista.Kuitenkin iokainen

laakehOitOa toteuttava tai silhen osa‖ lstuva kantaa vastuun omasta toirnin―
nastaan

Kilnnitan nain O‖ en huomiota my6s siihen,etta suvetun ialtoksen iohdOn vas‐
tuulla on huolehJa sila,etta laakkena jakava henki16sto saa asianmukaisen

ia riittavan perehdytyksen tehtavaan.
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TuⅣatarkastuksia koskevan pykalan(21 §)perusteluissa turvatarkas―
tus voidaan yhdessa tilanteessa tehda  kun On " perusteltua syyta
epailla"  etta ulkOmaalaisen ha‖ ussaan esirnerkiksi kle‖ etty esine.
Myёhernrnin saman pykalan perusteluissa turvatarkastuksen kynnyk―
seksi on asetettu"syyta epallla".Epaselvaksilaa mika On nalden tar_
kastuskynnysten ero kaytannossa la missa顧 lanteessa ja milla naytolla
syyta epailla kynnyS sa‖ oonOttoyksikossa muuttuu peruste‖ uksl syyksi
epailla?

Esttyksen 35§ :n mukaan On ilmennyt tarve laalentaa vOimankalバ 6oト
keuksia salloonOttoyksik6ssa` ∨Oirllanayttё valineina tulisi kyseeseen
kaasusumutin,kasiraudat,enintaan 70 senttirnetria pitka patukka la te―

leskooppipatukka. Esityksesta el kay ilmi mihin voimankayttova‖ neト
den laaientanlistaⅣ e perustuul erityisesti kun sa‖ oonOttoyksikko voi
tarvittaessa pyytaa po‖ isitta virka‐ apua.Voimakayttokeinoien laaienta―
rllinen herattaa latkOkysymyksla1 0vatko ehdotetut voirnakeinot tode‖

a―

kin kaytannossa tarpeellisia la liSaako tuⅣ autuminen voimakeinoihin tト
lanteiden kariistyrnista? Mi‖aisia kaytannon tilanteita henk‖ Okunnan ia
turvapalkanhak10iden vali‖ e On OdOtettavissa?  sailoonOttoyksikё n
henkilё kunnan ammatltaloOn kuuluu nahdakseni,se etta konlikteia
ratkotaan ia ennaltaehkaistaan paasaantoisesti rnuilla keinoin, kuin

esirnerkiksi pamppuun tal kaasusumuttirneen turvautumalla.

Voimakeinoista puhuttaessa on sμ a kOrOstaa viranomaistOiminnan
yleispe“ aatetta,jonka mukaan voimankeinoien kaytto edellyttaa nitta
koskevaa koulutusta.Tama koskee yhtaatta vOimakeinoien kaytOn pe_
rusperiaatteiden kouluttarnista (esirnerkiksi suhtee‖ isuusperiaate)ia
toisaatta voimankay慣 omenetelmien ia tilanteiden ha可 Oitelemista.Nyt
kyseessa olevassa asiassa voisi mielestani harkita sitai etta Olkeus
voimakeinolen kaytarniseen tulisi vain koulutuksen saanee‖ e vartla―
henkilokunna‖ e.

Silloin kuin voimakeinoia kaytetaan, n"den kaytto tulisi aina myos

asianmukaisesti kittata la Ohieistaa  on kuttenkin syyta tOdeta,etta

mahdo‖ isuus voimakeinoien kaコ :OOn vOl kaytannё ssa alentaa kynnys―
ta nilden kayttoon.

Apulaisoikeusasiamies

Vanhempi
oike usasiamiehensihteeri


