
`笏
ヌ潔′

イ
LASTENSUOIELU
KESKUSLIITTO

/′

グ/∠
2θ //

SiSAMINIsTFR10

31.o3.2014

lNRIKESMiNiSTERIET
N′/8

3132014

Sisdm in isteri6lle
Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain seka saildonotettujen

ulkomaalaisten kohtelusta ja stiil00nottoyksik<ista annetun lain muuttamisesta.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Lastensuoielun Keskusliitto kiifiaa mahdollisuudesta lausua ulkomaalaisten kohtelusta ia seiloonot-

toyksikoste annetun lain muuttamisesta. Se toimitti lausuntonsa myos maaliskuussa 20'12 liittyen

lasten sailoOnottoa koskevien saennosten muuttamiseenl. Keskusliitto toistaa aiemman kantansa,

jonka mukaan lasten sailoonotto loukkaa vakavasti lapsen oikeuksia. Sita tulisi selkeast rajoittaa, ja

ilman huoltajaa tulleiden osalta se tulisi kietea kokonaan.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunnon peaasiallinen siseftd voidaan tiivis6a:

Lasten sailOOnoton haitallisuuteen pitee suhtautua vakavasli. Keskusliitto pitea erittain valitetta-

vana sita, ettei ilman huoltajaa tulleiden lasten sailoonottoa kielleE.

Ehdotettujen lakimuutosten ohella tulee myos sailddnoton vaihtoehdot selvittaa, kuten hankkeen

toimeksiannossa alun perin oli mearitelty. Vaihtoehtojen kehitteminen on tarkeaa ja oikeusvalti-

on luonteen mukaista. Lapsiperheiden sijoittaminen vankilanomaiseen yksikk66n tulee kieftee.

Lapsen oikeuksien komitea on ottanut kantaa lasten saild6nottoon. Se suositlaa valtioita vAlit-

tomasti lopettamaan maahanmuuttoon liittyvaAn statukseen perustuvan seilddnoton lasten koh-

dalla.

Lapsille tulee taata yhdenvertainen kohtelu - myos sailii6n otetut lapset ovat ensisijaisesti lap-

sia. My6s naille lapsille tulee turvata yhdenvertaisesti heille kuuluvat lapsen oikeuksien sopi-

muksen mukaiset oikeudet.

. Kaikissa viranomaistoimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (LOS 3 artikla).

Lapsen edun ensisi.iaisuuden arviointi tulee tehde nakyv5ksi sailddnottopaatdksissa.

1 
Lausuntopyyntd SMO72.Oot2O1 1.
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Lapsen oikeuksien komitea esitti Suomen viimeisimman maaraaikaisraportoinnin yhteydessa huo-

lensa siita, eue turvapaikanhakijalapsia lapsia otetaan seil6dn, ja suositti Suomea varmistamaan,

etta seilOonottoon turvaudutaan heidan kohdallaan vasta viimesijaisena toimenpiteene, mahdolli-

simman lyhytaikaisesti, kun muut vaihtoehtoiset toimet eivat ole mahdollisia.2

Sailoon otettavien lasten lukumearee vahetellgen usein Suomessa. Luonnoksessa hallituksen esi-

tykseksi esitetaan Metsalan sailoonotloyksikon tilastoja muutamalta viime vuodelta (s. 4). llman

huoltajaansa tulleita Iapsia on Metselesse ollut vain muutamia vuotta 2013 lukuun oftamatta. Koko-

naiskuvan hahmottaminen lasten seiloonottotilanteesta on kuitenkin hankalaa. Amnestyn Suomen

osaston selvityksen mukaan esimerkiksi vuonna 20'10 otettiin lapsia seil00n laskentatavasta riippu-

en vehintaan 37 lasta, mahdollisesti 54. Ero.iohtuu siita, ettei poliisin tilastosta keynyt ilmi, tarkoitti-

ko 37 lasta vain poliisin pidatystiloihin sijoitettuja, vai oliko mukaan laskettu my6s Metsalan sei-

160nottoyksikosse pidetld lapset, joita oli 17. Joka tapauksessa vAhintaan 20 lasta oli nain ollen

sijoitettu poliisiputkaan. Taman liseksi oli poliisi kirjannut viela 13 henkiloa, joiden ika ei ollut tiedos-

sa,.ioista ainakin osa saattoi olla ilman huoltajaa tulleita alaikeisiS.3

Keskusliitto toi aiemmassa, vuonna 2012 tehtyyn luonnokseen antamassaan lausunnossa esille

seikkoja,.,otka liittyvat ianmearityksen ongelmiin. Tamd liittyy oleellise$i seilOOnottoon, sille esimer-

kiksi kun poliisi ottaa yleense kyseenalaistamatta totena jossain muussa EU-maassa tehdyn mer-

kinndn hakijan iasta, teml voi iohtaa alaikaisen ottamiseen seil00n vaikka poliisin pidetysti-
loihin. Vaikka ianmeeritystutkimus tehtaisiinkin, ei se anna tarkkaa kronologista ikde. Tutkimustu-

loksen jelkeen tehty poliisin merkinta ieste jee voimaan, eika hakijalla ole oikeutta valittaa paatok-

sesta. LOS-komitea kehotti Suomea kohtelemaan hakijaa lapsena, jos iesta on epeselvyytta
seke saetemaan mahdollisuudesta hakea muutosta ienmeeritystutkimuksen tulokseen.a

Hallitusohjelman tavoite ei toteudu

Keskusliitto jakoi laajan pettymyksen siita, etta eduskunnalle ei annettu valmisteltua ja lausuntokier-

roksella paeosin kiiteltyA hallituksen esitysta, joka olisi kietanyt ilman huoltajaa tulleiden lasten

sailodnoton, hallitusohjelman mukaisesti.5 Koskaan ei saalu riittevea selitysta siihen, mitka syyt

puoltavat lasten sailoonoton jatkamista siita huolimatta, ette kansainveliset valvontaelimet ovat

useasti huomauttaneet asiasta, sail66noton haitallisuudesta lapsille on tutkimustietoa6 ja sen rajoi!

2 Committee on the Rights of the Child. Concluding Observations: Finland (CRC/C/FlN/CO/4).
3 Amnesty lnternational Suomen osaston lausunto SM:lle 21.6.20'12 lausuntopyyntol,n SMO72:OO/201'1, s.2.
a Committee on the Rights of the Child. Concluding Observations: Finland (CRC/C/FlN/CO/4), kohta 60 a.

5 Sisaasiainministerio, Maahanmuutto-osasto. Muutettu asettamispeetos 31.10.2012, (SMO72.OOI2O11).

6 Amnesty lnternationalin Suomen osasto viittaa muutamiin kansainvelisiin tutkimuksiin lausunnoissaan sise-
asiainministeridlle 21 .6.2012 ja 2'l .3.2014 lausuntopyyntoon sMo72:oo12011.



tamisesta keskustellaan kansainvalisesti enenevassa magrin, seka monissa maissa on myos ryh-
dytty rajoittamaan sailoOnottoa tai kielletty se kokonaan ilman huoltajaa tulleiden kohdalla.

Kasilla oleva hallituksen esitys on vuonna 2012 tehtyti luonnosta heikompi. Valitettavasti hallitusoh-
jelman kirjausta ilman huoltajaa tulleiden lasten seil60noton kieltamiseste ei aiota toteuttaa. Kasilla

oleva luonnos esittaa, etta ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijalasten (nyk. kansainvalista

suojelua hakevien lasten) seilOonotto kielletaen. Sanavalinta on harhaanjohtava ja vaikuttaa tarkoi-

tushakuiselta. Tosiasiassa ollaan rajaamassa vain maahantulon yhteydesse tapahtuvaa, epaselven

identiteetin selvittemiseksi tehtavea sail00nottoa. Luonnoksessa on keytetty tass5 yhteydessa ter-

mia turvapaikanhakija vain niihin lapsiin, jotka eivat ole viela saaneet pdAtOste hakemukseensa.

Itse tekstissa kuitenkin todetaan, ette lapsi on kansainvelisen suojelun hakija viela senkin jalkeen,

kun han on saanut kielteisen paatoksen (s. 22). Heite on otettu vaheisesse maarin sail60n tAhAnkin

saakka, silla suurin osa oteiaan seiloOn vasta, kun he ovat saaneet kielteisen paatoksen tai heita

ollaan kaannyttamessg vastuunmaarifiemisasetuksen myota toiseen EU-maahan7.

Sdiltionoton vaihtoehtojen kehittdminen ei saa jaada lakimuutosten jalkoihin

Erityisen huomionarvoista on, etta hankkeen tehtavana oli lainsgaddntdmuutosten tekemisen lisak-

si selvittaa seil66notolle vaihtoehtoja.s Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole yli kahden vuoden tyoskente-

lyn aikana ilmeisesti selvitetty, vaan asia selvittely jiitet€ien teman hallituksen esityksen valmistelun

jalkeen. Esityksesse annetaan ymmd(aa, ettei kansainvelisessa keskustelussa ole tullut esille hy-

vie vaihtoehtoja jo laissa mainittu.,en lisaksi (s.20). Sailoonotosta ja sen vaihtoehdoista on kuitenkin

keskusteltu useilla areenoilla, ja asiasta on muun muassa ilmestynyt sdil6Onotolle vaihtoehtoja

etsiven kansainvalisen koalition julkaisema kesikirjae.

Keskusliitto tarkastelee lausunnossaan kasilla olevaa luonnosta erityisesti ulkomaalaislain lapsia

koskevien pykelien osalta ja lapsen oikeuksien nakokulmasta. Liitto ilmaisee kuitenkin huolensa

myos yleisella tasolla kasilla olevan luonnoksen vaikutuksista. Muutosehdotuksista saa sellaisen

kokonaiskuvan, ette kasilla olevien muutosten myota sailoOnottoa ei itse asiassa rajata, vaan sen

kaytto pikemminkin laajeneel0 ja olosuhteet voivat muuttua entista vankilamaisemmiksi. Esitys si-

saftaa paljon yksityiskohtaisia muutoksia, joilla lisataan sai160nottoyksikon valtuuksia liittyen henki-

7 
Luonnoksessa todetaan, ettg vain 15 % otettiin seilodn epaselvEin henki16llisyyden ja maahantuloedellytys-
ten selvitamisen perusteella (s.3).

8 Siseasiainministerid, Maahanmuutto-osasto. Asettamispaetos 16.1'1.2011, (SMO72:00/2011).

e Esim: lnternational Detention Coalition (201 1 ). There are Alternatives. A handbook for preventing unneces-
sary immigration detention. lntroducing CAP: The Community Assessment and Placement model forworking
with refugees, asylum seekers and irregular migrants. htto://lawministudio.com/idcoalition/wp-
contenVuoloads/201 3/08/There-Are-Altematives. odf

tai: Amnesty lnternational (2009). lrregular Migranls and Asylum-Seekers: Alternatives to lmmigration Deten-
tion.
20c361/338cfl po133001 2009en. odf

10 Luonnoksessa ehdolelaan uusia perusteita saiil66notolle Ulkomaalaislain 121 S:n muutoksilla. Ulkomaalais-
lakia ollaan nain ulottamassa rikoksesta epeiftyjen vapaudenmenetykseen ja terrorismin torjuntaan. Ks. tar-
kemmin Suomen Amnestyn lausunto 2'1.3.20'l4s kesilla olevaan ehdotukseen (lausuntopyyntd SM
07 2:OO|2O1 1).
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lontarkastuksiin, turvatarkastuksiin, tekniseen valvontaan ja voimankaytt06n. Luonnoksessa tode-

taankin, efta ehdotetut muutokset perustuvat uudistamistarpeisiin, joita yksikon johto on esittanyt

yksik6n toiminnan seka ryo- ja asukasturvallisuuden parantamiseksi (s.16). On ymmdrreuavaS, etta

yksikdn johdon toiveita on kuultu - jarjestyshairidita ja turvallisuusuhkia tulee torjua. Tamg ei voi

kuitenkaan olla ainoa lahtokohta, kun kyseessa on toiminta, joka puuttuu perustavalla tavalla ihmi-

sen perusoikeuksiin.

Keskusliitto huomauttaa, ette liikkumavapauden raioitus on lahtokohtaisesti erittein stressaa-

vaa kenelle tahansa, puhumattakaan henkiloista, joilla voi olla takanaan hyvin vaikeita kokemuksia

ja edessaan epavarma tulevaisuus. Jarjestyshairi6t ja turvallisuusuhat nousevat naista inhimillisista

tekijoista, ja niiden hallitseminen rajoitustoimenpiteilla ja teknisilla turvaratkaisuilla on lahtokohtai-

sesti ongelmallista. Mite tiukempi kontrolli ia vankilamaissmmat olosuhteet, sen huonommin

ihmiset todennakoisesti voivat.

Kidutuksen vastaisen komitean valtuuskunta oli tarkastuskeynnillSSn Suomessa vuonna 2008 huo-

lissaan siita, etta sailoonoftoyksikostii puuttuivat jarjestelyt psykiatrin tai psykologin saannollisille

kaynneille. Komitea ottikin suosituksiinsa, etta vatio ryhtyy toimiin varmistaakseen asiakkaille

saannolliset psykologin keynnit ja viipymaton paasy psykiatrille.ll Edellit esitettyyn liittyen keskusliit-

to painottaa, etta seiloonoton vaihtoehtojen etsiminen ja kokeileminen on aivan olennaista.ia oike-

usvaltion velvollisuus.

Lapsen oikeuksien komitea suosittaa kieltAmddn lasten sdil<i<inoton

Lapsen oikeuksien sopimuksen (aljempana LOS) mukaan lapsen vapaudenriistossa tulee nouda!

taa lakia ja siihen on turvauduttava vasta viimeisene.,a mahdollisimman lyhytaikaisena keinona

(LOS 37lb artikla). Lapsen oikeuksien komitea tarkentaa ilman huoltajaa tulleita koskevassa yleis-

kommentissaanl2, etta vapaudenriistoa ei voida perustella pelkastaen lapsen maahanmuuttoon

liittyvalla statuksella tai sen puuttumisella eika sille, ette lapsi on tullut ilman huoltajaansa. Jos lap-

sen kohdalla joudutaan poikkeuksellisesti muista syista vapaudenriistoon, tulee olosuhteiden olla

lapsen edun mukaisia ja noudattaa taysin LOS 37 artiklaa seke muita kansainvalisie velvoitteita.

Kiinnostavaa on, etta LOS-komitea on viime aikoina ottanut entista selkeammin kantaa lasten sei-

l60noton kieftamiselle. Vuonna 2012 teeman Day of General Discussion -seminaarissa oli teemana

maahanmuuttajalapset. Komitea muotoili peiven keskustelujen perusteella suosituksiinsa seMesa-

naisen ja voimakkaan kannan, jonka mukaan sailoonotto pelkestean maassa oleskeluun liifiyvan

statuksen vuoksi on aina lapsen edun vastaista ja valtioiden on pikaisesti lopetettava lasten sai-

11 
Reporl to the Finnish Govemment on the visit to Finland canied out by the European Committee for the

Prevention of Toriure and lnhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 30 April 2008
http://cpt.coe.inVdocumenls/fin/2009-05-inf-eno.odf

12 
General Comment No. 6 (2005).Treatmenl of unacrcompanied and separated children outside their country
of origin. (CRC/GC2005/6), kohdat 6163.
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l66noflo talla perusteella: "...Slates shou/d expeditiously and completely cease the detention of
chitdren on the basis of their immigntion sfatt s." 

13

Erityisen tarkeee lasten vapaudenriiston kohdalla on, etta jos lapsia joudutaan viimesijaisena kei-

nona ottamaan sailoon, heidet pidetaan erillaan aikuisista (LOS 37/c). Yleiskommentissaan komitea

korostaa viela, etta majoitustilat tulee suunnitella erityisesti lapsille sopiviksija erilleen aikuisten

tiloista. Jer.iestelyiden paamaeran5 tulee olla huolenpito eike vankeus. Lapsilla on oikeus kayda

koulua vapaudenriiston aikana, ja heilla on myos oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan. Erityistd huomiota

tulee kiinnittaa siihen, etta alaikaiset saavat riittevdsti tietoa oikeuksistaan. Myos nuoria ja oikeu-

denkayttoa koskevassa yleiskommentissaan komitea korostaa vaihtoehtoisia menettelyja vapau-

denriistolle: "An effective package of altematives must be available".14 Sama yleiskommentti koros-

taa, ette nuorille tulee kehittaa laaja kirjo heille soveltuvia toimenpiteita, joilla voidaan korvata lai-

toshuollo.l5 Myos YK:n yleiskokouksen vapautensa menettaneiden nuorten suojelemiseksi anta-

missa ns. Pekingin saennoissa korostetaan vaihtoehtojen etsimistd.l6

Lapsen oikeuksien komitea on useasti ilmaissut sopimusvaltioille huolensa olosuhteista, joissa

alaikdisia vapautensa menettaneite pidetaen. Erityisesti se on kritisoinut tilanteita, joissa alaikaisia

pidetaain yhdessa aikuisten kanssa. Myos kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuk-

sen noudattamista valvova komitea on usein huomauttanut maita siita, etta vapautensa menetta-

neiden lasten piteminen erilleien aikuisista on ehdoton velvoite, eikg sen rikkominen ole oikeutettua

missean dosuhteissalT.

Lapsen edun ja syrjimattdmyyden periaatteet seantelevat sdil<i<inottoa

Keskusliitto pitaa erinomaisena, etta 123 pykalan termi alaikainen ehdotetaan korvattavaksi termilla

lapsi. Se on yhdenmukainen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa, kuten perusteluissa tode-

taan. Tasta huolimatta Lastensuojelun Keskusliitto pitaa lahtokohtaisesti kestemattomana, efte

lapset joutuvat vapaudenriiston kohteeksi ulkomaalaisstatuksensa vuoksi. Jos sail66nottoon kui-

13 "The detention of a child because oftheir or their parents migration status constitutes a child rights violation
and always contravenes the principle of the best interests ofthe child. ln this light, States should expeditious-
ly and completely cease the detention of children on the basis oftheir immigration status." Committee on the
Rights of the Child. Report of the 2012 Day of General Discussion the Righls of All Children in the Context of
lntemational Migration. Suositukset, kohta 78.
htto:/tu/wM.ohchr.oro/enolish/bodies/crc/docs/discussion2012/ReoortDGDChildrenAndMiolation20l2.odf

1a 
lGeneral Comment No.'10 (2007). Children's rights in juvenileiustice CRC/C lGCl1O,2013. kohta 80.)

15 "lt is, therefore, necessary - as part of a comprehensive policy for juvenile justice - to develop and implement
a wide range of measures to ensure thal children are dealt with in a manner appropriate to their well-being,
and proportionate to both their circumstances and the offence committed. These should include care, guid-
ance and supervision, counselling, probation, foster care, educational and training programmes, and other
alternatives to institutional care (art. 40 (4)." (General Comment No. 10 (2007). Children's rights in juvenile
justice CRC/C/GC/1 0, 2013, 23.)
http:/ bintemet.ohchr.oro/ layouts/treatvbodvexternal/Download.aspx?svmbolno=CRC%2rc%2fGC%2f10&L
e!!Ee!

16 uN Standard Minimum Rules for The Administration Of Juveline Justice, General Assembly resolution
40/33, 29.11.198s.

17 KP-oikeuksia koskeva kv yleissopimus art 10 (2 b), lhmisoikeuskomitean yleiskommentti nro 9, 1982
(HRUGEN/1/Rev. 8, kohia 2, s. 170-171).



6/8

tenkin ryhdytaen, tulee sen tapahtua vasta viimesijaisena keinona, kun muut turvaamistoimet pe-

rustellusti arvioidaan riittamattomiksi yksiloidystijokaisen lapsen kohdalla. Lapsen edun pedaate,

joka on kirjattu ulkomaalaislain 6 S:aen, tulee ulottaa myos seil66nottoa koskeviin pykeliin. Lapsen

etu toteutuu silloin, kun hanelle sopimuksessa turvatut oikeudet toteutuvat mahdollisimman taysi-

meeraisene.ls Lapsen edun periaate yhdessa syrjinnen kiellon (LOS 2 artikla) kanssa tarkoittaa,

etta lasta on kohdeltava aina ensisiiaisesti lapsena, eika hanen asemansa maarity esimerkiksi

hanen maahanmuuftoon liittyvan statuksensa kaufta.

Keskusliitto totesi lausuessaan edellisesta luonnoksesta, ette seiloonoton hyotya maasta poistami-

sen tefAnt00npanon varmistamiseksi on punnittava huolellisesti suhteessa lapsen etuun seke

lapsen ja perheen hyvinvointiin. Vapaudenriisto on merkittave rajoitus ihmis- ja perusoikeuksiin, ja

se kohdistuu tessa tapauksessa ihmisiin, jotka eivet ole lahtokohtaisesti syyllistyneet mihinkaan

rikokseen. Kasilla oleva ehdotus rajaa ilman huoltajaa tulleiden lasten sailoonoton kestoa, mutta ei

erittele, mitke ovat ne perustelut ja tilanteet, joissa muut turvaamistoimet eivet riite ja lapsi

on velttdmetdnte pitee seildssa jopa kuuden vuorokauden ajan.

Keskusliitto toteaa, ette edellisen, vuonna 2012 annetun esitysluonnoksen Iapsia koskevaan 122

S:aan oli lisatty kohta, jonka mukaan lapselle tehtaisiin oma paatos sailoonotosta, johon liitettaisiin

sosiaalitydntekijan lausunto asiasta. Tahen asti kaytanto on vaihdellut siina, sisa[yyko lapsen paa-

tos vanhemman seil00nottopeatokseen vaitehdeank6 lapselle oma paatds. Keskusliitto pitaa tar-
keena lisata kesill{ olevaan esitykseen 123 a S:een, ettil lapselle tehdeen oma peetos, johon

kirjataan seiloonoton perusteet, muiden turvaamistoimien riittamett6myys seka se, miten sailoOnot-

to on valttamatontA perheyhteyden turvaamisen vuoksi samoin kuin miten lapsen etu toteutuu paa-

toksessa. Viele kirjataan, efta paatokseen liitetaan sosiaalityontekijan lausunto lapsen edusta.

Kuten edella mainittiin, sail66nottoyksikdste on tulossa uusien voimankeyttovelineiden salli-
misen my6ta entista vankilamaisempi. Lastensuo.ielun Keskusliiton mukaan lapsia ja lapsiperhei-

ta ei missegn nimessa saa sijoiftaa tallaiseen yksikk00n. Lapset ja perheet on sijoitettava aina

heitl varten tarkoiteftuun yksikk66n, ja siina yksik6ssa tulee voimankeyttovelineiden keytto olla

kielletty, ja voimankaytto muutoinkin erittain tarkoin rajattu. Tema tulee kirjata lain tasolle.

Keskusliifto ehdottaa my6s, etta lasten sijoittaminen poliisin pidetystiloihin on kiellettave eh-

dotettua sanamuotoa selvemmin. Luonnoksen ehdotus ulkomaalaislain 123 a S muotoiluksi on,

efia sail60n otetun ulkomaalaisen ollessa lapsi on hanet sijoitettava aina sail66nottoyksikk0on.

Sanamuoto ei kuitenkaan kiella suoraan lapsiperheiden sUoittamista poliisin tiloihin. Keskusliitto

esittaa, etta pykalaan lisataan vahvempi sanamuoto, jonka mukaan lapsiperheite ei koskaan saa

sijoittaa poliisin pidatystiloihin, vaan ainoastaan lapsille ja lapsiperheille erikseen varattuun sai-

lOdnottoyksikk00n. Vuonna 2012 annetussa luonnoksessa ehdotettiin 123 S:n 5 mom. muutetta-

uaksi. 'Huoltajansa kanssa sailadn otettua lasta ei saa sijoittaa poliisin tai rajavaftiolaitoksen pide-

tystiloihin."

18 General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary
consideration. CRC/C/GC/1 4. 201 3.
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Keskusliitto kiinnittee huomiota myos siihen, ettei huoltajansa kanssa olevan lapsen sailoonoton

kestoa ralata ia toivoo, etta asia otettaisiin viela tarkasteluun. Kuukausia kestava sail66notto ei ole

missaen tilanteessa eika olosuhteissa hyvaksyttevaa.

Saild6nottoyksik<in olosuhteet lapsille sopivaksi

Esityksessa korostetaan turvallisuutta, mutta sille ei anneta riittavaa siseltoe lasten kannalta. Luon-

noksen perusteluosassa ulkomaalaislain 123 a S kohdalla lodetaan, ette tulevassa yksikossa "pyd-

taan tilajaiestelyi e luomaan seilAAn otetule lapselle mahdollisimman tuNalliset o/osul,teet" (s. 23).

Keskusliitto huomauttaa, eta lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden listaaminen yleispe-

rusteluissa ei riita, vaan sopimuksen periaatteet on ulotettava lepaiseme{n koko esitys. YK:n

Lapsen oikeuksien sopimuksen 6 artikla asettaa valtioille velvoitteen taata jokaiselle lapselle hen-

kiinjeamisen.ia kehittymisen edellytyksel mahdollisimman bysimeereisine. Kaikessa viranomais-

toiminnassa on varmistettava, ette lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittya turvallisesti tayteen

potentiaaliinsa. Tehan liittyy kiinteasti niin oikeus koulutukseen (LOS 28), terveyteen (LOS 24)ja

sosiaaliturvaan (LOS 27), kuin oikeus leikkiin ja lepoonkin (LOS 31). Nama kaikki seikat on turvat-

tava my6s sailossa. (Komitea liittag tarkemmin po. oikeuksia vapaudenriiston yhteyteen yleiskom-

menteissaan, ks. edella Iausunnon s.4)

Sai106noton olosuhteet teytyy jarjesua niin, ettei loukata syriimattdmyyden periaatetta (LOS

2 artikla). Tata voi testata esimerkiksi ve(aamalla sail66n otettuja nuoriin rikoksentekrjt ihin; jelkim-

maisten majoitus ja hoito tapahtuu lehtokohtaisesti kasvatuksellisista lahtOkohdista. Jopa lapsen

vankilaan sijoittaminen tapahtuu tana paivana lastensuojelulain nojallale. On perusleltua vaatia,

etta ulkomaalaislain nojalla sailoonottoyksikk66n ma.ioitetun lapsen palvelut jarjestetaan niin, ettei

loukata lapsen oikeuksia. On tarkega tarkastella lasten kannalta myos sailoon otettujen ulkomaa-

laisten kohtelusta ja sail60nottoyksikosta annettuun lakiin tehtevia muutoksiai jarjestyksen yllapi-

toon keytettevien rajoitustoimenpiteiden ja teknisen valvonnan kayttoe tulee rajata aikuisiin.

Metsalan sailOonottoyksikon olosuhteet eivet ole talyttdneet asettuja kansainvalisia vetuoitteita. Ala-

ikaisille ja Iapsiperheille ei ole osoitettu omia erillisid tiloja. Erityisen huolestuttavana on pidetty, ettd

samoissa tiloissa lasten kanssa oleskelee myos rikoksista tuomittuja maasta karkotettavia.20 Tema

ei kay ilmi esityksesta, jossa kuvataan sailoonottoyksikiisse asukkaina olevan seka paatosta odot-

tavia etta maasta poistamispaatoksen saaneita (s. 5). Vapaudenriisto sinallaan on ihmiselle psyyk-

kisesti kokemus, ja esim. tulossa olevaan palautukseen takaisin lahtomaahan sisetyy monelle

stressitekijoitai. Vanhempien kyky huolehtia lapsistaan voi alentua tallaisessa tilanteessa. Lisaksi

jS4estyshairiol ovat arkipaivaa sailossa, kuten esityksessakin key ilmi (s. 10). Kuten esityksessakin

leLapsen sijoittaminen vankilaan vankeudessa tai tutkintavankeudessa olevan vanhemman luo on tapahtunut
maaliskuusta 2010 lahtien vankeus- (767/2005)ja tulkintavankeuslain (768/2005) sijaan lastensuojelulain
nojalla.

20 
Esim. Annika Parsons (2OlO). Selvitys lapsen edun toteutumisesla turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia
koskevissa peatdksisse. Vahemmistovaltutetu, 68; tai Keskitalo, Vahemmistovaltuutetun toimisto (2011),
keskustelumuistio '10.2.2012 kokouksesta, SM072:00/201 1 , 2.
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tuodaan esille, tilanteet ovat ajoittain karjistyneet niin, ette on jouduttu tekemaan lastensuojeluilmoi-

tus. Oikeusasiamiehen tarkastuskertomuksessa tuodaan myos esille, etta vuonna 2011 tehdyn

viiden lastensuojeluilmoituksen takana oli aitien heikko tilanne; epaitiin eitien jaksamista ja mahdol-

lisuutta huolehtia lapsestaan asianmukaisesti sailoonoton aikana. 21

Lahtdkohdaksi hoito, kasvatus ja koulunkaynnin turvaaminen

Kasilla olevassa esityksessa ehdotetaan tilojen, ette lasten ja lapsiperheiden sailoonottoa varten

avataan erillinen yksikko Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen. On kysyueve, muuttuvatko

olosuhteet lapsille ja lapsiperheille sopivaksi pelkastaan silla, efta perustetaan uusi yksikko maan-

tieteellisesti kauas Metselan sailoonottoyksikosta. Syrjaiselle sljainnilla voi olla hakijoiden kannalta

haitallisia vaikutuksia. Lapsen oikeuksien komitea toteaa ilman huoltajaa tulleita koskevassa yleis-

kommentissaan, ette majoitustiloja ei tulisi sijoittaa syrjaisille alueille, joissa ei ole mahdollisuuksia

hyodyntae kuftuurisesti sopivia yhteison palveluja eika saada oikeusapua. Hakijan oikeusturvan,

tulkki- Ja muiden palveluiden turvaamisen kannalla katsottuna heraa kysymys myos siite, onko tar-

koituksenmukaista kuljettaa esim. ilman huoltajaa tulleita kednnytettevie 72 tunniksi syiaiseen

paikkaan, tuntien ajomatkan p5ehen Helsingiste, josta kaennytys todennakoisimmin tapahtuu.

Keskusliitto muistuttaa, efta oikeus perusopetukseen on turvatlu useissa kansainvalisissa sopimuk-

sissa ja Suomen perustuslaissa.22 Apulaisoikeusasiamies Marla Sakslin on todennut tuoreessa

ratkaisussaan lapsen oikeuksien sopimukseen ja Suomen perustuslakiin vedolen, efia jokaisella

on oikeus perusopetukseen. Opetusministerio vastaa apulaisoikeusasiamiehen kyselyyn, ette

perusopetuslaki ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa, ja lupaa jarjestaa opetuksen kaikille. Suo-

messa.23 Lapsiperheiden sailoonotto on kestanyt pahimmillaan useita kuukausia, ja telloin lasten

koulunkeynnilla olisi merkittava paitsi sivistyksellinen ulottuvuus myos peivea rytmittava ja mielen-

terveytta yllepiteva vaikutus koko perheelle.

Keskusliifto esittaa viele pohdittavaksi, tulisiko lapsille ja perheille tarkoitetun yksikOn seante-

lyssa viitata soveltuvin osin lastensuojelulakiin. On tarkeae, etta yksikk6e perustettaessa

otetaan lehtokohdaksi lasten hoidon, kasvatuksen ja koulunkaynnin turvaaminen. Olosuhteet

on saatettava mahdollisimman pitkalle vastaamaan huostaan otetun lapsen oloja. Esimerkiksi vas-

taanottolaissa ryhmakodin henkiloston ja siella hoidettavien lasten maerean sovelletaan lastensuo-

jelulain seannoksia. Olisi syyta tarkastella, missa maarin sdil00nottoyksikosse voitaisiin soveltaa

naite seannoksia. Sailoonoton vaihtoehtoja pohdittaessa olisi my6s syyta hyodyntaa olemassa

olevia rakenteita ja osaamista tekemalla yhteistyota lastensuojelun toimijoiden kanssa.

21 Melselen vastaanottokeskuksen/sai160nottoyksikon tarkastus 13.12.2011 (Dnro 4548/3/1 1).

http:/ ,vww.eduskunta.fi/triohome/bin/thw.coi/trio/?${APPL}=ereoaoaa&${BASE}=ereoaoaa&$fTHwlDS}=0.4
2/1 395500262 487477&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

22 
LOS 28 artiklan lisaksi myds esim. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisia oikeuksia koskeva kansainva-
linen yleissopimus (TSS- sopimus), 1966, 13 artikla.

23 httD://www.oikeusasiamies.fi/Resource. phx/oubman/templates/2.htx?id=1022


