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1. Yleistll

Amnesty lnternationalon maailman suurin ihmisoikeusjtirjest6, jonka toiminta perustuu yksittiiisten

ihmisten tuelle. Tukijoita on yli3 miljoonaa, 150 maassa eripuolilla maailmaa. Amnesty lnternationalon

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Amnestyn tyd pakolaisten, siirtolaisten 1a turvapaikanhakijoiden

oikeuksien puolesta Euroopassa keskittyy t;illii hetkellei rajavalvontaan, ulkomaalaisten siiil66nottoon,

palautusten valvontaan, ja ulkomaalaisten rikollistamiseen ja syrjintii;in'

Vuoden 2011 eduskuntavaalien alkana kampanjoimme lasten siiilodnoton lopettamiseksija siiildonoton

vaihtoehtojen kehittiimiseksi. Vuonna 2013 Amnesty kampanjoi lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien

ulkomaalaisten stiilodnoton lopettamiseksi ja edelleen vaihtoehtojen kehittiimiseksi. Vetoomuksemme

allekirjoitti 10 019 henkilOii.

Amnesty liihetti ennen viime eduskuntavaaleja puolueille kyselyn ulkomaalaisten stiil66notosta. Valtaosa

puolueista kannatti ulkomaalaislasten siiilo0noton kieltiimistii ja siiil66noton vaihtoehtojen kehittiimistii ja ne

kirjattiin myos hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen laajaa tukea kuvastaa esimerkiksi

eduskunnan tyoel;imei- ja tasa-arvovaliokunnan antama lausunto, jonka mukaan se "pittiii erittiiin tiirkeiinii,

ettii lasten sijoittamista seiilodnottoyksikoihin rajataan,ja kiirehtii hallitusohjelmassa sovittua siiil06noton

vaihtoehtojen kehittiimistii sekii ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten siiil66noton kieltiimistii."l

Amnesty pitziii tervetulleena, ettd sziil66noton lainsiiiidijntoii tarkasteleva hanke on edennyt, ja ettii

hallitusohjelmaan kirjattuja lupauksia on tyostetty. On kuitenkin valitettavaa, ettei lausunnolle liihetetty
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luonnos siseill6ltiiiin vastaa sitd, mitzi hallitusohjelmaan ja ihmisoikeustoimintaohjelman
sziil66nottohan kkeeseen kirjattii n.

Hallituksen esityksen antamista siirrettiin eteenpeiin vaihtoehtojen kehittiimisen vuoksi, mutta kisillii
olevaan esitykseen niitii ei ole sisiillytetty. Lasten siiiloonoton kieltzimistii viivytettiin siten tarpeettomasti.
Vaikka sistiministerid arvioi ensimmiiisesszi luonnoksessa, ett;i hallitusohjelmaan tehty kirjaus vaikutti
kiiyteintdihin siten, ettei lapsia juurikaan otettu sziilOon, tdmii ei kuitenkaan muodostunut pysyviiksi
kiytiinnoksi. Hallitus lupasikieltiiti lasten siiilOOnoton kesdkuussa 2011, sen jiilkeen vuosina 2Ol2 ja2Ol3
on Metszilein siiildonottoyksikossii ollut yhteensii ainakin 67 lasIa.

Lausunnolle lzihetetty luonnos on varsin laaja ja tekninen sek;i sisziltiiei paljon sellaisia muutoksia, joita ei
ollut tydryhmain alkupereiisessd mandaatissa. kiytiinnossd luonnoksella esiteteizin muutettavaksi liihes
kokonaan saiil6onottoa, muita turvaamistoimia, saiildonoton menettelyri ja sziiloonoton olosuhteita koskevaa
lainsiiiidiintui. Kun tyoryhmei on kisitellyt nziitei asioita niihttiv;istivuodesta 2011 l;ihtien, sen ulkopuolella
olevat tahot eiviit ole voineet valmistautua neiin laajan kokonaisuuden kommentointiin. Vaikka tyoryhm;i on
jiirjesttinyt lausuntokierroksia ja kuulemistilaisuuksia, joissa Amnestykin on ollut kuultavana, niisszi ei ole
ri ittzivisvi mzizi ri n keskusteltu esi m erki ksi sri i lodn oton olosu hteista.

Amnesty lnternational on ollut sisiiministeriOn asettaman tydryhmiin kuultavana kahdesti, viimeksi
15.11.2013 ja lausunut kirjallisesta tyoryhmiin edellisestzi ehdotuksesta vuonna 2012. Liviksi Amnesty
lnternationalon kiiynyt kirjeenvaihtoa asiasta sisiiministeri Piiivi Rdvisen kanssa. Amnesty lnternational on
lausunut useaan otteeseen yksin tulleiden lasten, lapsiperheiden ja haavoittuvassa asemassa olevien
ulkomaalaisten *iil66notosta sekzi siiilodnoton vaihtoehdoista. Viittaamme n;iiltzi osin aiempiin
lausuntoihimme ja kirjeisiimme. Kiinnitiimme tzissii lausunnossa huomiota teknisiin ja lainseiaid;innOllisiin

elementteihin.

Amnesty lnternational kiittei;i mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitussa asiassa ja lausuu
kunnioittavasti seuraavaa.

2. Keskeiset ihmisoikeudet ja ihmisoikeussopimukset

&iiloOnotto on vapaudenmenetys, joka loukkaa ihmisen oikeutta vapauteen ja koskemattomuuteen, kuten
se on turvattuna Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa, Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia
koskevan kansainviilisen yleissopimuksen 9 artiklassa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklassa ja

perustuslain 7 S:ssii. S;iil66nottoon liittyvat lziheisesti my6s oikeus ihmisarvoiseen eleimeiein, oikeus
oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen menettelyyn sekej velvollisuus asettaa lapsen etu etusijalle
lasta koskevassa piiiitdksenteossa. Seiil6onottoa koskevat seieinndkset merkitsev:it perusoikeuden rajoitusta,
jonka hyviiksyft;ivffiii on arvioitava t;ismzillisyyden ja tarkkarajaisuuden sekii suhteellisuuden vaatimusten
perusteella. Kuten luonnoksessa todetaan, hallituksen esitykseski tulee pyyteiii lausuntoa eduskunnan
perustuslakivaliokunnalta. Tiimzi ei kuitenkaan poista sitei edellytystii, ettij jo lain valmisteluvaiheessa

asiasta tehdiiiin perusteelli nen ih m isoikeuspohdinta.

Siltei osin kuin tulevalla hallituksen esityksellii on tarkoitus toimeenpanna EU:n vastaanottodirektiiviai2,

Suomi soveltaa unionin oikeutta ja on silloin velvollinen noudattamaan EU:n perusoikeuskirjaa.3 EU:n

perusoikeuskirjassa keskeisiii velvoitteita tiille esitykselle ovat muun muassa oikeus ihmisarvoon (1 artikla),

oikeus henkildkohtaiseen koskemattomuuteen (3 artikla), kidutuksen sekii epziinhimillisen tai halventavan

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 2Ol3l33lEU kansainviilistii suojelua hakevien henkil6iden vastaanottoa
jdsenvaltioissa koskevista vaati muksista (u udel leen laad ittu )

3 Artikla 51, Euroopan unionin perusoikeuskirja 2OOOIC 364lOL
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rangaistuksen ja kohtelun kielto (4 artikla), oikeus vapauteen ja turvallisuuteen (6 artikla), yksityis- ja

perhe-eliimiin kunnioittaminen (7 artikla), henkildtietojen suoja (8 artikla), yhdenvertaisuus (20 artikla),

lapsen oikeud et (24 artikla) ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen

@7 arlikla).

Suomessa viranomaiset kiyttaivait lain esitoitii lain tulkintaan ja siihen liittyvien kaiytiintdjen arvioimiseen.

Vaikka luonnoksessa on esitetty joitakin perustuslaillisia ntikdkohtia, siihen tulisi kirjata tarkemmat

viittaukset keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, kansainvdliseen normistoon, sekd kansainviilisten

valvontaelinten ratkaisuihin ja kannanottoihin, jotka liitt) /at siiilodnottoon. Lisiiksi hallituksen esitykseen

tulisi lisiitii viittaukset kaikkiin niihin kansainviilisten valvontaelinten antamiin suosituksiin ja raportteihin,

joissa viime vuosina on kiinnitetty huomiota ulkomaalaisten sziil6onottoon Suomessa. Siiil06nottoa on

kzisitelty ainakin YK:n kidutuksenvastaisen komitean raportissa, YK:n ihmisoikeusneuvoston

miiiiriiaikaistarkastelussa, YK:n ihmisoikeuskomitean raportissa, Lapsen oikeuksien komitean raportissa,

YK:n rotusyrjinnzin poistamista kiisitteleviin komitean raportissa ja Euroopan kidutuksenvastaisen komitean

raportissa. Suomi ei voi luvata kansainviilisille valvontaelimille yhtii ja myohemmin jeitt;izi niimzi asiat

toteutta m atta ka nsa I I isessa la i nstitidii n ndssii.

3. VastaanottodireKiivi

Luonnoksella toimeenpannaan EU:n vastaanottodirektiivin siiiinndksiii siiil66notosta. Vastaanottodirektiivillii

luodaan yhteniiiset standardit kansainviilistii suojelua hakeneiden vastaanotolle, mutta direktiivin 4 arliklan

mukaan jiisenvaltiot voivat ottaa kiiyttdon tai pitiizi voimassa suotuisammat siizinnot, jos ne ovat direktiivin

mukaiset. Direktiivin lohdanto-osassa on sen toimeenpanolle keskeisizi viittauksia ja tarkennuksia, joihin

olisi syyt;i kiinnittiiii huomiota my6s toimeenpanevan lainsiiiidiinn6n esitoissii.

Luonnoksessa todetaan, ettd vastaanottodirektiivin 9 artiklan 2 kohta eiedellytii muutoksia lainsziiidzintddn.

Kohdan mukaan "oikeus- tai hallintoviranomaisten on annettava hakijoiden siiilOonottomiizirZiykset

kirjallisina. Siiil66nottomtiiiriiyksessii on ilmoitettava meiiiriiyksen perusteena olevat tosiseikat ja

oikeudelliset seikat." Koska sdilo6nottomiiiiriiykset tehdii;in kirjallisesti, nykyiseen lainstitidiint6on ei ole

syyt;i tehdii muutoksia. Amnesty lnternational kuitenkin katsoo, ettZi poliisin kiiyttzimiiei lomaketta olisi syytii

muuttaa. Lomakkeeseen tulisi kirjata tarkat pyk:iliiviittaukset "yleisiin edellytyksiin" ja "erityisiin

edellytyksiin". Koska vaihtoehtoisia turvaamistoimia on pidett?ivzi ensisijaisina, ja turvaamistoimien

selvittdminen on "erityinen edellytys" siiilodnotolle, lomakkeeseen tulisi myos kirjata onko vaihtoehtojen

kiiyttiimistii arvioitu siiil66n otetun kohdalla, onko niit;i kiiytetty aiemmin ja miksi niiden kiiyttiimistii ei voida

jatkaa. Amnesty lnternational katsoo, ettd direKiivin 9 artiklan 2 kohta edellyttdd siten muutoksia poliisin

kdytdnt0ihin, vaikka brvetta lainsddddnnOn muutokselle ei nayte obvan'

Luonnoksen mukaan vastaanottodirektiivin 10 artiklan 3 kohta ei edellytii muutosta, sillti siiilOlain 6 a S:n

mukaan direktiivissii mainitut tahot voivat vierailla siiil66nottoyksikossii. Amnesty lnternational ltaboo, ettll

jdrjest6jen vierailuoikeuden on ulotuthva lcikkiin niihin paikkoihin, missd pideHdn ulkomaalaislain nojalla

sdil06n otettuja ulkomaalaisia, mukaan lukien poliisin ja rajavartiolaitcten tilat. Ei ole riittiivii2i, ettzi vierailu

ulotetaan vain siiilflonottoyksikkodn. Amnesty lnternational on kiinnittiinyt huomiota ttih;in myds

paluudirektiivin toimeenpanoa koskevassa lausunnossa. Vastaanottodirektiivin 10 artiklan 3 kohta

ed el lyttii;i m u utosta Su omen la i nseiiidii nt66n.

4. Sdil00noton vaihtoehdot

Seiil60noton vaihtoehtojen kehittiiminen Suomessa on erityisen perusteltua, sillii nykyiselliiiin valtaosa

siiil60n otetuista sijoitetaan poliisin pideitystiloihin. Sintinszi on tervetullutta, ettii tyoryhmii ehdottaa

ulkomaalaislakiin jo kirlatun ilmoittautumisvelvollisuuden kiyt6n laajentamista. Mutta se ei yksinomaan ole

riittzivziii, eikiise siten vastaa hallitusohjelmaan kirjattua lupausta uusien vaihtoehtojen kehittiimisestii.
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Hallitusohjelmassa sitouduttiin vaihtoehtojen kehittzimiseen, mutta kziytzinndsvi tiimzi eitoteudu tiisszi
esityksesszi. Lapsen viiloonottoa koskevaa lainsziiidaintdesitystzi siirrettiin nimenomaan siksi, ettZitydryhmein
tarkoituksena oli vaihtoehtojen kehittziminen. Tydryhmei on epdonnistunut tdssd tavoitteessaan. Amnesty
lnternational ei pidd uskottavana, etH muih vaihtoehtoja ei ole ldydetty. Sziiloonoton vaihtoehdoista on
julkaistu useita raportteja, joissa esitetiiain hyvizi toimintamalleja muissa maissa.a Esimerkiksi elektronista
valvontaa ei olearvioitu luonnossa, vaikka sitzi ollaan nyt ottamassa rikoksista vankeuteen tuomittujen
vaihtoehdoksi.

5. Sdil(En ottamisen edellytylset

Turvaam istoim ien yleiset edellytykset ja ilmoittautum isvelvollisuus 1 18 S

Ulkomaalaislain 118 S:iiii ehdotetaan muutettavan siten, ettii otsikkotasolla ja pykiilein 1 momentissa
mtiziritettziisiin turvaamistoimien kiiyttdii koskevat "yleiset edellytykset". Amnesty lnternational pitziii siniins;i
tervetulleena, ettd asiasta sii2idetiiiin lain tasolla, sillzi keiytrinnosvi asia on aiheuttanut sekaannusta.
Pidiimme kuitenkin ehdotettua ratkaisua hieman sekavana, koska siinei yhdistetiiiin kaksi eri asiaa:

turvaamistoimien yleiset edellytykset ja ilmoittautumisvelvollisuuden menettely. Amnesty lnternational
ehdottaa, ettil turuaamistoimien yleiset edellytyket ja ilmoittautumisvelvollisuus kirjattaisiin omiin pykdliin.
Turvaamistoimien yleiset edellytykset voisi olla 118 $ ja ilmoittautumisvelvollisuutta varten voitaisiin siiiitiiii
uusi 118 a S.

llmoittautumisvelvollisuuden osalta pidzimme tervetulleena sitii, ettri sen soveltamista laajennetaan myos
vastaanottokeskuksiin. Pykzilzistii tulisi kuitenkin selkezisti kriydei ilmi, mikd viranomaistaho tekee
ilmoittautumisvelvollisuutta koskevan piiiitoksen (poliisi tai rajavartiolaitos), ettei siitii jiiii epiiselvyyttii kun
ilmoittautu mispa ikkoja liszitziein.

Amnesty lnternationalvastustaa turvaamistoimien kdytOn laajentamisesta 118 S:n I momentin l)-kohdan
mukaisesti maassa oleskelun edellytysten selvittimiseksi. Perusteluissa eitodeta tarkemmin miksi
laajennusta esitetii;in, muuta kuin "toimintatapojen selkiytteimiseksi laittomasti maassa oleskelevien
henkildiden kohdalla". Turvaamistoimien, ja siten myos seiil66noton, kiiytdn laajentamiselle ei ole
perustetta. Sille ei myosk;iiin loydy perustetta esimerkiksi vastaanotto- tai paluudirektiiveist;i.

SiiiloOn ottamisen erityiset edellvtvkset 121 S

Amnesty lnternational pitiiii tervetulleena, ettei 12i $ 1 momenttiin lisiittiivill;i kirjauksilla korostetaan

vaihtoehtoisten turvaamiskeinojen ensisijaisuutta ja yksi16llistii arviointia pzizitoksenteossa. Kokonaisuutena

esitetty 121 S ei kuitenkaan vaikuta ilmentdvdn sdilttOn ottamisen kriteereiden tiukennusta, vaan
pd invastoi n u usien kdyttOmahdoll isu u ksien I uom ista.

Ehdotetun 121 S I momentin 2)-kohdan osalta on ongelmallista ett;i yleisperusteluissa todetaan, ettii
epiiselvzin henkilollisyyden ja maahantuloedellytysten selvittdmisen perusteella tehtylen sziilo6nottojen

mddrd on alhainen. Jos esimerkiksi vuonna 2013 talla perusteella tehtiin 15 % siiiloonottopriiitdksistii ja

pziiitoksiii vuosittain noin 1300, tiim2i tarkoittaisi, ettZi vuonna 2013 tehtiin teimzin perusteella 195

sziilodnottoa. Muiden turvaamistoimien tulisi olla riittiiv;it henkilollisyyden selvitt;imiseksi, sillei

a Amnesty lnternational: lrregular migrants and asylum-seekers: Alternatives to immigration detention, lndex
Number: POL33lOOLl2009, I April 2009; lnternational Detention Coalition: There are Alternatives,20ll;
Ophelia Field, Alternativesto Detention of Asylum Seekers and Refugees,2006; UNHCR: Backto Basics: The
Right to Liberty and Security of Person and 'Alternatives to Detention' of Refugees, Asylum-Seekers, Sfafe/ess
Persons and Other Migrants,201l; Forced Migration Review, Detention, Alternatives to detention, and deportation,
2013; Cathryn Costello & Esra Kaytaz, Building Empirical Research into Alternatives to Detention, 2OL3
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ulkomaalaisen henki16llisyys voidaan selvittiiii myds ilman seiil6on ottamista, varsinkin mikiili hiin tekee

yhteistydtii viranomaisten kanssa. Tiistii syystii Amnesty lnternational vastustaa s6il00nottoa

henkil6llisyyden selvit$miseksi. Mikali peruste halutaan pittiii lainsiiiidiinndssii, olisi siihen syytii tarkentaa,

ettii ulkomaalainen voidaan ottaa siiil60n tiistii syystii ainoastaan jos tiimii ei tee yhteistydtd viranomaisten

ka nssa h en ki lol I isyytensii selvittii m iseksi. 5

Luonnoksessa ehdotetaan 121 S 1 momenttiin uutta 3)-kohtaa, jonka mukaan ulkomaalaisen seiil0Onotto

olisi mahdollinen, jos ulkomaalainen on syyllistynyt tai h:inen epiiilleiiin syyllistyneen rikokseen.

Perusteluissa todetaan, ettii muutoksella on tarkoitus puuttua nykyiseen 121 S:n 3)-kohtaan, koska sitii on

pidetty liian avoimena. Amnesty lnternational on krittsoinut kyseistii kohtaa aiemmin ja pit;inyt sitzi

epiitarkkana. My6s YK:n kidutuksenvastainen komitea on ollut huolestunut pykiiliin soveltamisesta.

Nykyinen siiiinn6s on omiaan johtamaan mielivaltaisiin sZiiloonottoihin. Lisiiksi lainkohdan soveltamisala on

ollut epiiselvii, sillii sen on kerrottu liittyv;in kiitinnyltiimisiin ja karkottamisiin, vaikka lainsiiiidiinto salliijo

ennestddn siiil66n ottamisen maasta poistamisen turvaamiseksi. Sinansii on siis tervetullutta, ettii

lainkohtaa muutetaan. On kuitenkin epiiselviiii, miksi on tarve siiiitiiii rikosperustaisesta

vapaudenmenetyksestii ulkomaalaislain nojalla. Mikiili ulkomaalaista ep2iilliiiin rikoksesta, voidaan hdnet

pidiittiiii tai vangita pakkokeinolain nojalla. Luonnoksessa ei esitetii mitiiiin perusteluja sille, miksi rikokseen

syyllistyneen tai rikoksesta epiiillyn vapaudenmenetyksestii tulisi mii2irtitii nimenomaan ulkomaalaislaissa,

jossa tarkoitettu stiiloonotto on liiht6kohtaisesti eri toimenpide ja menettely kuin vapaudenriisto

rikostutkinnan turvaamiskeinona tai rikosoikeudellisena seurauksena. Kohdan perusteluissa todetaan, ettii

uutta perustetta voitaisiin soveltaa maasta poistamisen turvaamiseen, kti:innyttaimisen tai karkottamisen

yhteydessii, mutta ehdotettuun lakitekstiin eisisiiltyisitiillaista rajausta. Lisiiksiehdotetun 121 S 1

momentin 1)-kohta sallisi myOs rikoksen tehneen tai rikoksesta epZiillyn ulkomaalaisen stiilodnoton maasta

poistamisen turvaamiseksi. Perusteluissa todetaan, ettd 1 momentin 3)-kohdassa on tarkoitus kattaa

vastaanottodirektiivin 8 artiklan 3 e) kohdan "yleinen jdrjestys" peruste. Mutta ehdotettu muotoilu

niihtiivtisti kuitenkin toteuttaa eri tarkoituksia kuin vastaanottodirektiivin muotoilu, joka vaikuttaa pyrkivein

tu levien tu rvall isu us- tai jii rjestysu hkien eh kiiisyyn.

Amnesty lnternational huomauttaa edelleen, ettii aiemmissa esitdissii, ja kiisillii olevassa luonnoksessakin,

on korostettu, ettzi sZiil6onotto ja rikosoikeudellinen vapaudenmenetys ovat eri asioita ja ettii siiil06n otettuja

ja rikoksen perusteella vapautensa menettiineitii tulee pit;ii erillziiin ja kohdella eri tavoin. Tiillzi

ehdotuksella poiketaan tiistzi, sillei stiilodnoton piiriin sisiillytettiiisiin myos rikoksesta epiiiltylii tai siihen

syyllistyneitii.

Ehdotetulla 121 S 4) kohdalla toimeenpannaan vastaanottodirektiivin 8 artiklan 3 d) kohtaa, jonka mukaan

saiil6onotto on mahdollinen, jos viilodn otettu on tehnyt kansainviilistii suojelua koskevan hakemuksen

laihinnii maasta poistamispiiiitdksen tiiytzint66npanon viivyttiimiseksitai hiiiritsemiseksi. Kohdassa

tarkoitetussa tilanteessa on olennaista, ettii turvapaikanhakijan oikeusturva ja hakemuksen tehokas tutkinta

taataan.

Lakiin ehdotetaan uutta 121 S 1 momentin 6)-kohtaa, jonka mukaan stiilddnotto on mahdollinen jos

ulkomaalaisen henkilflkohtaiset ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta olettaa, ettii

ulkomaalainen muodostaa kansalliselle turvallisuudelle sellaisen uhan, joka edellyttziii hiinen siiiloon

ottamistaan. Perusteluissa todetaan, ettii tiillei lisiiyksellii annettaisiin Suomen viranomaisille viilineitii

ennalta arvaamattomia ilmioitzi varten, kuten terrorismin torjuntaan. Perusteluissa ei esitetZi muita tilanteita

tai esimerkkejii sellaisista tilanteista missii ttitii kohtaa voitaisiin soveltaa. Perusteluissa ei myOskddn kerrota

syitd sille, miksiulkomaalaislaki ndhdddn oikeana instrumenttina esimerkiksiterrorismiin varautumiseen.

5 Kts. tarkemmin ECRE Comments from the European Council on Refugees and Exiles on the Amended
Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive (C0M(2011)320 final), syyskuu 2011, sivu 8
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Viimeisen vuosikymmenen alkana terrorismin vastaisten toimien yhteydessa on loukattu ihmisolkeuksia

vakavasu muun muassa kiduttamalla la kadOttama!la ihmisia,myOs Euroopassa Nama

ihmisolkeusioukkaukset olivat mahdollisia osin avoimen,epamaaraisen ia puutteelllsen lainsaadannon

iOhdOSta Amnesty lnternalonal edellyttaa,e■ a terrOrismia tottutaan百 kOsprosessin sa!‖ min keinoin,

ihmisoikeusvelvoitteita kunnioltaen Suomen ttkoslaissa on varsin laalat maarlelmat terrOnsmittkOksille

Niissa tilanteissa,loiSSa suomen viranomaiset epallevat henkilё a terrOrismista,ia henkilё  on syyta pidattaa

tal vangita,viranomaiset voivat kayttaa pakkOkeinolaln sa‖ irnia menetelmla

Varsin avointa saann6stt peruste‖ aan s‖ la,etta karala01keudet linialsivat kaytannollaan saannoksen

soveltamisalaa Kaytann6ssa karala01keudet kuttenkin kasittelevat sailё ёnottoasioita plkaisesu la varSin

summaansesu Koska karalaOlkeuden sallё onottopaatOksista ei saa hakea muutosta valittamalla,

salloonOttoa koskevista asioista ei synny sama‖ a tavoin"‖ nlaavaa"olkeuskaytantoa kuin se‖ aisista

paatёksista,loista vOidaan vallttaa ylempaan Olkeusasteeseen

122§ Laosen saibOn Ottaminen

とapSθ /7 Sa′′σσr7 θね石η/sesra

Amnesty internalona:on pettynyt silhen′ etta ttman luOnnOksen mukaan Suomessa salltttaisiin edelleen

lasten sallё ёnOtto Lasten kuten muidenkin haavoittuvassa asemassa olevien(esimerklksi raskaana olevat

naiset,kldutustraumoista kars市 at,ihmiskaupan uhrttla Vanhukset)salloё nOtto on lopetettava Amnesty

lnternational katsoo,etta sallё ёnOttO on lapsen edun vastaista‖ man huoltaiaa saapuneiden lasten ia

lapsiperheiden sa‖ 00nOtt0 0n tietee‖ isissa tutkimuksissa todettu haita‖ iseksi Euroopan

ihmisolkeustuomioistuin totesi ratkaisussa POρ Oy И R∂月Sた∂etta maasta poistamista odottavan

iapsiperheen 2 vilkkoa kestanyt sailё onOtto salioё nOttoyksikё ssa o‖ Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3,5

ia 8 artiklan vastaista 6 Lapsilie la lapsiperhellle on lё ydettava muita valhtoehtola sailё ёnOton slaan

Tyё ryhman olisi pttanyt tutkia la harkla tarkemmin mutta valhtoehtola lapsille ia lapsiperheille

Nykyinen luonnos on hsten olkeuksien toteutumten kannalb huomattavasti heikompl kuin vuonna 2012

1ausunno‖ao‖utluonnosia 18.9.2013 paivaty:uOnnos.

Esttetyn 122§ l momenun 2 kohta edellyttaal etta lasta on kuuttu ennen paatoksen tekemista Tama plaa

tuⅣata myё s silna Jlanteessa,kun kattiaOlkeus kasittelee sallё onOton iatkamista Lapselle on myё s tehtava

Oma salloonottopaatёs,valkka hanet Otettaisiinkin sailoё n huoitalansa kanssa Tata ehdOtettiin 18 9 2013

paivatyn luonnoksen 122 a§ :n2momenlssa,mutta nykyisessa luOnnoksessa tasta On vallettavasu

luovuttu Amnesty lntemalonal vaaII,etta kohta palautetaan,mikali ehdOtettu 122§ iaa hall比 uksen

esitykseen

My6s nyt estetyn 122§ l momenln 3 kohtaa on tarpeettomasu supistettu alemmasta esityksesta Tassa

luonnoksessa edellytetaan ainOastaan,etta sOsiaalityё ntek」 alle on″ya″″υょ′とrsυυs a月ね∂″lausunto

sailё onOttoasiassa Alemmassa,189.2013 paivatyssa luOnnoksessa ehdotettiin,etta sosiaalityё ntekta On

antanutlausuntonsa lapsen edun toteutumisesta la arViOinut,etta sallё on ottaminen ei ole lapsen edun

vastaista Uusi muotoilu helkentaa lapsen olkeuksia la lapSen edun toteutumも ta olennaisesI Mikali pykala

latetaan hall‖ uksen esttykseen,on se muutettava 18 9 2013 estettyyn muotoon Lasta ei missaan

Ilanteessa salsi ottaa sallё ёn,ellei sosiaali宙 ranomainen ole lausunut asiasta la nimenOmaisesu tOdennut,

etta sa‖ёёnOttO ei o‖ silapsen edun vastaista

6 PopOv v.France(39472/07,39474/07),19.01.2012
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Pykiiliistii on myds poistettu nimenomainen viittaus lapsen etuun. Vastaanottodirektiivin ll artiklan 2

kohdan 2 momentissa todetaan, ettii jZisenvaltioiden on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu

direktiivin 23 arliklan 2 kohdan mukaisesti. Direktiivin 23 artiklan 2 kohdan mukaan lapsen etua

arvioitaessa on huomioitava erityisesti perheen yhdistiimisen mahdollisuus, alaikiiisen hyvinvointi ja

sosiaalinen kehitys ottaen erityisesti huomioon hdnen taustansa sekd alaikiiisen niikemykset hiinen ikiin*i
ja kehitystasonsa mukaisesti. Lisiiksi on huomioitava turvallisuusniikdkohdat erityisesti silloin, kun on

olemassa vaara, elld alaikiiinen on ihmiskaupan uhri. Amnesty lnternational katsoo, ettZi

vastaanottodirektiivin 23 artiklan 2kohla tulisi kirjata lain tasolle, jotta eijiiisiepiiselv;iksi mitii asioita on

otettava huomioon lapsen etua arvioitaessa.

Vastaanottodirektiivin ll artiklan 2 kohdan mukaan [viranomaisten]on tehtiivii kaikki mahdollinen siiildon

otettujen lasten vapauttamiseksi ja sijoittamiseksi asianmukaiseen lapselle soveltuvaan majoitukseen.

Vastaavaa velvoitetta ei nyt olla kirjaamassa Suomen lainsZiiidiinto0n.

llman huoltajaa olevan lapsen siiiloonotto

Luonnoksen 3 momentissa esitetiiiin, ettti yksin tulleiden kansainviilistii suojelua hakeneiden lasten

s:iiloonotto kielletttiisiin. Yksin tulleiden lasten seiil06notto olisi kuitenkin mahdollista kun heille on annettu

taytant6onpanokelpoinen kielteinen piieitos. Amnesty lnternational vastustaa esitystzi. Lasten

luokitteleminen "turvapaikanhakijalapsiin" ja 'kietteisen pddtOksen saaneisiin lapsiin" on keinotekoista,

eikd hengeltdSn vastaa hallitusohjelmaan kirjattua lupausta. Useissa tutkimuksissa on todettu lasten

siiil06noton olevan haitallista lapsille.T Lapsen kyky selviytyii siiiloonotosta ei yhtiikkizi muutu sillei, ettd hiin

saa kielteisen piiiitoksen ja Suomen viranomaisten mukaan "oleskelee maassa laittomasti".

Amnesty lnternational katsoo, ettZi jos tietyssii tilanteessa viranomaiset katsovat olevan viilttiimaitdntei

turvata lasten maasta poistaminen on sitii varten kehitettiivii muita vaihtoehtoja siiilodnotolle. Kiiytiinndssii

jtiii kuitenkin varsin epdselv?iksi keitzi nZimii "kddnnytettiiviit" lapset tulevat olemaan, sillai Amnestyn tietojen

mukaan Suomesta kiiiinnytetiiZin hyvin harvoin, jos koskaan, yksin tulleita lapsia. Useimmiten yksin tulleilla

lapsilla on perusteet kansainviiliselle suojelulle tai oleskeluluvalle muilla perustein. Moni niistii yksin

tulleista siiil66n otetuista lapsista, joista Amnesty on tietoinen, on ollut sZiil66n otettuna EU:n

vastuunmddrittijmisasetuksesta johtuvan siirron vuoksi. Euroopan unionin tuomioistuin kuitenkin totesi

6.6.2013 antamassaan ratkaisussaan MA ja muut v Yhdistyneet Kansakunnat (C-@8/11), ettii lapsen

turvapaikkahakemus tulee kiisitellii siinii j?isenvaltiossa jossa hiin oleskelee, ellei hzinellii ole perheenjiiseniZi

toisessa jiisenvaltioissa. Tuomiosta johtuen Suomestakin vastuunmddrittiimisasetuksen nojalla siirrettiivien

yksin tulleiden lasten miiZirzi viihenee huomattavasti. Viranomaiset eiviit ole esitt?ineet uskottavia perusteluja

sille, ettii yksin tulleiden lasten siiil60n ottaminen olisi tulevaisuudessa viilttiimiitdntzi ja

tarkoituksenmukaista maasta poistamisen vuoksi.

Luonnoksessa esitetiiiin, ettii lapsi voitaisiin pitiiii sZiildssii maksimissaanT2luntia, eli 3 vuorokautta.

Erityisistei syistii lapsen siiilossii pittimistii voitaisiin jatkaa vielii 3 vuorokaudella. Yhteensii lapsivoitaisiin siis

pittiii saiilossii 6 p;iiv;iii. Sisiiministeridn aiemmassa luonnoksessa maksimiajaksi ehdotettiin 72tuntia,

7 M Dudley & B Blick, Appendix E to The heart of the nation's existence - a review of reports on the treatment of
children in Australian detention centres, ChilOut 2002; S Mares & J Jreidini, Psychiatric assessment of children
and families in immigration detention - clinical, administrative and ethical issues, Australian and New Zealand
Journal of Public Health 520 QOO4); Human Rights and Equal Opportunity Commission, A Last Resort? National
Enquiry into Children in Detention (HREOC, April 2OO4); Z Steet & S Marei, Psychiatric status of asylum seeker
families held for a protracted period in a remote detention centre in Australia, Australian and New Zealand Journal
of Public Health 534 (2OO4), H Crawley ja T Lester, No Place for a Child, Children in UK immigration detention:
impacts, alternatives and safeguards, Save the Children, 2005, ja Brane, M & Butera, E, Locking up family values:
the detention of immigrant families, Women's Commission for Refugee Women and Children and Lutheran
lmmigration and Refugee Service, 2007.
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‖man mahdollisuutta latk00n Amnesty lnternalonal hammastelee sita,etta tassa luOnnOksessa lasten

sailёssa pitamista On pidennetty Luonnoks― ei eslttt nli餞 an kestavia peruste!uita s‖ le,rniksi‖ man
huoltaiaa deVaa bsta tu!に i voda pitaa sa‖ ё

“

a iOpa 6 vuorokauden ttan.

123§ Sailoon Ottamisesta Daattaminen

Ulkomaalaislain 123§ :aan ehdOtetaan muutosta,10SSa ulkomaalaisen olkeutta tulkkaukseen ia

kaantamiseen ralataan Euroopan ihmisolkeussopimuksen 5 artiklan vastaisesu Ehdotetussa pykalassa

sailoon Otetulle tal hanen lailllselle edustalalleen On‖ molettava sal100n Ottamisen peruste"klele!la lota han

ymmartaa taliOta hanen vOidaan kohtuudella olettaa ymmartavan".Euroopan hmisolkeussopimuksen 5

artiklan 2 kohdan mukaan"vapaudenriiston kohteeksiloutuneelle on vilpymatta ilmOtettava hanen

ymmartamallaan kielella vapaudenriiston perusteetia haneen mahdollisesti kohdlstuneet syytteer'.

VastaanottodirekJivin loisSakin kohdissa on ihmisoikeussopimuksen vastaisesti polkettu tasta Olkeudesta

Amnesw:nternational vaatill eua SuOmen lainsaadannё tt nOudatetaan Euroopan ihnlisoikeussopimuksen

5 artiklaa siten,dtt sa‖ oon Ottamisen peruste llmoiteban salllln Otetulle bi ttman edugttalle kielella iO崚

han ynlmanaa.

123a§ Sallёon Otetun siloittaminen

Ehdotetussa 123 a§ :ssa saadetaan pOlkkeuksellisesta s10ittamisesta pollisin pidatystiloihin ios

sa‖ oёnOttOyksikё t ovat taynna tai ulkOmaalainen otetaan sa‖ 00n kaukana lahimmasta salloonottoyksikOsta

Amnesty!nternaJonal haluaa klinnittaa huOmiOta silhen,etta s101ttaminen poliisin pidatysti10ihln el ole

"polkkeukse:lista",vaan talla hetkella se on paasaantё ,kOska Metsalan sallё ёnottoyksikkё on iatkuvasJ

憾ynna Esimerklksi kehittamalla sallё ёnOtolle mula valhtoehtola,ia kiettamalla lasten ia lapSiperheiden

salloё nOtto kokonaan,voitaisiln mandollisesl paasta sellalseen‖ lanteeseen,etta s10ittaminen putkaan ollsi

tosiasia‖ isesti polkkeukse‖ ista

Ehdotetun pykalan 4 momenttiin on ki可 attu,ettei lasta saa s10ittaa pOIlisin pidatysI10ihin‖ man huo比 alaa

olevien lasten sloltaminen putkaan on,o voimassaolevassa lalnsaadannossa kiellettya ttastt huOlimatta,

sisaministeriё  on kertonut Amnesty‖ e,etta vuOnna 2012 putkaan sloitettiin kaksilasta MyOs lapsiperheita

on Amnestyn jetaen mukaan slo忙 e■ u putkaan Siksivaadimme,ettt lainkohdaミ Cn ttrkenneban,etu

huoltaibn kansm鉛 ‖66n otetttta tai bpslperhett d saa sloittaa putkaan.

Amnesty lnternalonal vastustaa myё s haavoittuvassa asemassa olevien sloittamista poliisin pidatysi10ihin

128§ Kasittelv uude‖ een karalaOikeudessa

Luonnoksessa esletaan videOkasittelyn mahdollisuutta paatettaessa sallё onOtOn iatkamisesta

TamankaLaisissa menettelyissa avustalan r0011 ko「 ostuu On tarkeaa′ etta sallё on Otetulla on avustala iOhOn

han luOttaa ia ionka han On tavannut ennen olkeuskasittelya Taman lisaksi sa‖ ёёn Otetu‖ e on kerrottava

olkeudenkaynlmene■ elyn merkityksesta

Amnesty lnternalonal katsoo,etta nykyiSellaan karalaOikeuden kasittelyt ovat lilan summaansia la valvonta

on sten‖ ittamatё nta Amnestyn tekemassa‖ edustelussa vuonna 2008-2009 totesimme,etta vain murto―

osa olkeuteen viedyista salloё nOttopaatoksista muuttui kattlaOlkeudessa Amnestynkin seuraamissa

kasはelyiSSa tuomiOistuin on kaslellyt asiotta varsin ylimalkaisella tavalla Sailё onottoasiola kasittelevla

tuomareta la avustalia tulisi kouluttaa pakolaisolkeudesta la Sallё onOttoon sovellettavista kansainvalisista

velvoitteista

6.Sa‖ |lnOttoyksikon toiminta ia doSuhteet繊 ‖66notopalkoissa
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Amnesty lnternalonal on vieralllut Metsa!an sallё ёnottoyksikё ssa useamman kerran ia saanut kayttoonsa

vuosttain tarkkola Jlastaa sallё ёn Otettuien maattsta la sallё ёnOtOssa tehdyista paatё ksis● 0!em me

kayneet sallё ёnOttoyksikOn kanssa avoimia la perusteellisia keskusteluia Sallё ёnOtosta la Saaneet tavata

sal166n otettuia Yleise‖ a tasOlla Amnesty lnternational on huolestunut pollisin tiloihin siirroista la

eristamispaatoksista

Pidamme kuttenkin valtettavana sla,eta tyoryhma nayttaa keskittyneen vahvasl sal10ё nOttOyksikё n

toiminnan ia O10Suhteiden kehittamiseen,valkka tyё ryhman alkuperaisena tavOitteena o‖ muun muassa

sailёёnOtOn valhtoehtolen kehittanlinen sallё ёnOttoyksikOn toimintaan ia oloSuhteisiin!littyvat

muutosesitykset e市 at pOhiaudu nittavan laalaan kOnsultoinuln vaikka sallё on Otettulen ia

saibё nO■OyksikOn tyёntekり Olden tuⅣ alllsuus on tarkeaa,estetr muutokset pohlautuvat nykyisellaan liikaa

ainoastaan sallёёnOttoyksikOn eslttamiin tOⅣ dsiin LaalentamJh e‖ hth tarkastusdkeuksね ,voiman略●la

la teknl壺 valvonha sall● lndOyksik6sa dhan nyttekemastt enlsИ  vankhmatem口 hitOS JM

huolimatta,eta ttiloln Otetut henkil● t el略 t Ole,りl:iswneet‖ koksiin.

Estyksessa ellainkaan oteta huomioon nykyisen lain voimassaolon alkana esttet″ ia muta huOmlola

salloё nOttoyksikOn toiminnasta Esimerkiksi Euroopan kidutuksen vastaisen komitean raporttiin viitataan

vain ylimalkaisesl,kiinnittamatta lalnkaan huomiota siina estettyihin suosluksiln Eduskunnan

oikeusasiamiehen tarkastuskertomuksia la paatё ksia ei myoskaan mainta luonnoksessa,valkka nilssakin

on esitetty suostuksia Lisaksi tyё ryhman Olisi pttanyt kuulla erlkseen esimerklksilakimiehia,seka suOmen

Punaisen Ristin vapaaehtoisia,10tka viera‖ evat sa‖OёnOttOyksik6ssa saanno‖ lsesti,seka

lastensuoleluviranomaisla,jotka oVat tehneet huostaanottopaatOksia sa‖ ёssa Oleskelevista lapsista

∨aikka sallё ёnOttoyksikOn toimlnnan ia O10Suhteiden kehitttimiseen olisikin o‖ ut taⅣetta,olisi silta pitanyt

konsu比oida e百 tahola huomattavasJ laalemmln.Tyё ryhman mandaatin alkana tahola on paaasiassa

konsuLolu lasten sal10onOtOsta la Valhtoehdoista

sa‖ёon Otetu‖ le ulkomaalaisille kuuluvat olkeudet vapaudenmenetyksen aikana on olkeude‖ isesti vaativa

alhep‖ ri Sa‖ ёon Otettuihin sove‖ etaan vapautensa menettaneiden Olkeuksia koskevia kansalnvalisia

saannoksia,seka tarkempla sailё On otettulhin lii"Ⅳ ia saannoksia la suOstuksia Nalhin eilalnkaan viitata

tassa luOnnoksessa Taman lisaksiluOnnOksessa ei esiteta mltaan verta‖ evaa tutkimusta sallё onOtto―

olosuhteista muissa EU‐maissa la POhiOiSmaissa Esimerklksi nyt saadetaan sallё ёnOttoyksikё n

tyё nteklё lden Olkeudesta kayttaa vOimaa la tatta Osin Olisi pttanyt selvltaa mtten tama asialia muutkin

esityksessa esttettavat asiat,On ratkaistu muissa maissa

3a§ SallёёnOttovksikё n iariestvssaannё t

sinansa On tervetullutta,etta sallё ёnOttoyksikOn iattestyssaannё isa saadetaan lain tasOIla ttosin

luonnoksen 3 a§ antaa Maahanmuuttovirasto‖ e olkeudet saade‖ a sallё onottoyksikё n toiminnasta verrattain

laalaSti ttama on ongelmallista yhtaalta siksil etta se on perustuslain 2§ vastaista ia toiSaatta siksi,etta

Maahanmuuttovlrasto toimil uselmmiten myos sal10ё n Otettulen henkilё iden oleskelulupahakemusten

paatё ksentekoviranomaisena la loiSSakin‖ lanteissa tama saattaa llmeta intressinsuntana

Maahanrnuuttovlrasto saisi paattaa tarkemmin"sa‖ ёonOttoyksikё n alueesta,sa‖ oonOttoyksikOn aluee‖ a

‖lkkumisesta,vierailuも ta,puhelimen ia muiden viestinta― la tallennelaitteiden hallussapidosta ia kaytё sta,

tdmintakyvyn tukemisesta,mao忙 uksesta la huolenpidosta,omaも uuden hallussa口 dOSta la kaytё stt seka

muista vastaavista sailoonOttoyksikOn iattestykSen ia tuⅣ allisuuden yllaplamiseen ia toimintOlen

iattestamも een‖ ttyvlsta selkOista.".Maahanmuuttovirastolle ollaan siten ttatama摂 勁01keutta paattta

ねrkemmh tthes kai‖ s協 艶‖66notoyksikln dosuhteisb.Tata ei vdda ptaa hyVaksyttvana,silla tassa

luonnoksessa monet edella maintuista lainkohdista on latetty varsin avoimiksi On myos enttain

hammastyttavaa,etta pykalan 10ppuun on ki可 attu avOin residuaalllauseke"muista vastaavista
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sailёёnOttoyksikon iattestykSen ia turVallisuuden yllaptamiseen ia tOimintolen iariestamiseen li忙 tyvista

selkoista",lotka VOiVat ilittya lahes mlhin tahansa Yksilё n oikeuksia la vapauksia merkittavasl kOskevia

kysymyksia ei saa raloittaa taliattaa paatettavaksilattestySsaantaen tasolla Kuten luonnoksessa todetaan

slvu‖ a36,perustuslain 2§ edellyttaa,etta lulkisen vallan kaytё ssa la muussa lulkiSessa toiminnassa on

tarkoin noudatettava lakia Ehdotus iaa lilan avoimeksitassa muOdOssa

Lisaks1 0n huomionaⅣ olsta,etta monet 3 a§ :aan kittatut olkeudet(esimerkiksi vieralluolkeus ia

yhteydenpito)on turvattu vastaanottodirektiivissa,eika niista Olkeuksista saa poiketa 」aa taysin epaselvaksi

miksi Maahanmuuttourastolle on saadettava 01keus paattaa asiOista′ lotka OVat iO yksiselltteisesti turvattuina

direktiivin ia lain taso‖ a

Amnesty!nternaJonal kiinnltaa edelleen huomiota silhen,etta lalestyssaannё ssa ei saa menettelyllisin tal

muilla keinoin raloittaa kidutettulen oikeutta ho忙oon,olkeutta saada lausuntola omasta tilanteesta

esimerkiksl Kidutettulen kuntoutuskeskukse‖ a tallasten olkeutta lapsen etua koskeviln lausuntolhin

Paatё ksentekoviranomaisen(Maahanmuuttovirasto)osallistuminen sal10onOttoyksikё n ialestySSaantaen

laaJmiseen sikali kun ne valkuttavat haklan mahdOIlisuuksiin esittaa nayttoa hakemuksensa tueksi,on

ongelmallista hallintomenetteiyn edellyttaman nippumattomuuden ia Oikeudenmukaisuuden kannalta

Lausunnoista kts myOs tarkemmin kommenttimme!uonnoksen ll§ ia 13§ :ista

日sakJ Amn∝サlnternalond eddlytua′ 硼 ha‖_an ia muuttaessaan tti:|lnottoyksikln

iattespantoia Maahanmuuttovirasto kuulee haasti」 ranomabb,kansabisyhtetkunね a ia muita

tOim101b.Maahanmuuttoviraston tulee esimerkiksi konsuloida Eduskunnan olkeusasiamlesta(EOA:n rooli

on olennalnen myos YKin Kidutuksen vastaisen sopimuksen llsapoytakittan mukaisena kansallisena

valvontaelimena),vahemmistё vatuutettua,ihmisolkeuskeskusta,UNHCR:aa,SuOmen Punaista Ristia,

pakolaisasiolden panssa tOimivia kansalaisiattestOla seka sailoon otettula la kansainvalista suOlelua

hakeneita henkilё ita edustavia lakimiehia Tas● On saadettava lain taso‖ a3a§ :ssa

5§ 01keuksista la velvolllsuuksista Jedottaminen

Amnesty!nternalonal plaa tervetulleena,etta sallё onOttoyksikё n iattestySSaannё sta‖ edotetaan sailoё n

otetu‖ le v面 pymatta Pidamme kuitenkin va‖ tettavana,etta saannoista vOidaan tiedottaa ulkomaalaise‖ e

"k elella lota he ymmartavat,ra′ ヵraゎθFdaβ Юidaaη ο々わrυυσerra οre物∂/mma蔵″

"月

".Euroopan

ihmisolkeussopimuksen 5 ar‖ klan 2 kohdan mukaan"vapaudenniston kohteeksijoutuneelle on vllpymatta

llmolettava hanen ymmartamallaan kielella vapauden‖ iston perusteetia haneen mahdollisesI

kohdistuneet syytteet".Kun iattestySSaantOlen vastainen kaytёs vOi pahimmillaan iohtaa

kuttnpttOseurauksiin(esimerklksi enstaminen,siirtamlnen putkaan)tal henkilё n olkeuksien ralolttamiseen

(omalsuuden takavankoinl),tulee saannolsta kertOa sallё ёn Otetulle sellaisella kielella 10ta han

tosiasiallisestl ymmartaa

Esttetty muutos poikkeaa volmassa olevan laln 4§ :n ki可 almeSta,10SSa todetaan,etta"tiedOt On

mahdollisuuksien mukaan annettava kittalliSina sellaisella kie:ella,lota asianomainen henki10 ymmartaa".

Luonnoksessa ei esteta mttaan perusteluta sille,miksi nykyiseen iakiin ki可 attua olkeutta on tarkotus

ra10ittaa Perusteluissa viitataan vastaanottodirekti市 issa esiintyvaan muOtOIlua,loka el kUlenkaan ole

pakottava saannOs Amnesty lnternational vastustaa muutosta MikallluOnnoksessa esltety muOtoilu

iatetaan halltuksen esitykseen,siina on tarkemmin perusteLava miksi nykyisessa lainsaadannё ssa olevasta

olkeudesta polketaan Lisaksi esttё issa On tarkennettava kuka paattaa,ia minkalaisin kttteereln,mika On se

klellionka ulkOmaalalsen"voidaan kohtuude!la olettaa ymmartavan"

9§ Polllsin pidatvstlloihin silolttaminen
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Euroopan kidutuksen vastainen komitea ilmoittivuonna 2008 Metsiiliiiin tehdyn vierailun ptiiitteeksi, ettZi

"periaatteessa siiilytyskeskuksissa pidettiiviZi ulkomaalaisia ei tulisi palauttaa poliisin siiilytettZiviksi".

Komitea katsoi, ettii "s6ilOon otettuja koskevan lain 9 S:n 2 momentissa mainittuihin tilanteisiin

vastaamiseksivoisija tulisi loyteiei asianmukaisia tapoja siiilytysyksikon siszillei." Tyoryhmiin luonnoksessa ei

kiin n itetii h uomiota CPT: n antamaan suositu kseen.

11S Maioitus ia huolenoito

On hyvzi ja tiirkeiiii, ettii larssa korostetaan nykyistii selvemmin lasten ja eriiiden muiden haavoittuvassa

asemassa olevien erityistarpeiden huomioimista (ehdotetut 11S 2 momenttiin tehtiiviit lisiiykset). On

ku1enkin ongelmallista, ettii perusteluissa ei mitenkeiiin selvitetii miti 'tilanteen sddnnOllinen seuranh ja

riitglvdttukitoimet" kdytdnn6sd brkoittavat. Jos perusteluissa ei mitenkiiiin avata mitZi tiillii kiiytiinndssii

tarkoitetaan, syntyy ilmeinen riski siitii, ettii lakimuutos ei kiiytiinnossii vahvista lasten ja haavoittuvassa

asemassa olevien tarpeiden tehostettua huomioimista.

Siiil66n otetuille henkiloille on myds turvattava oikeus saada kansainviilistii suojelua tai oleskelulupaa

koskevan hakemuksen tueksi, tai siiilOonotto-oikeudenkiiynnissti esitettiiviiksi todistusaineistoksi lausuntoja

omasta tilanteestaan. SdiKAn otetuille lapsille tulisi taata mahdollisuus saada esimerkiksi lapsen etua

koskeva lausunto. Kidutettujen oikeudesta hoitoon ja lausuntoon kts. 13 S koskevat huomiot alla.

13 S Tervevden- ia sairaanhoito

On tzirkeaizi, ettZi lain 13 S:ssii korostettaisiin siiil66n otettujen oikeutta terveyden- ja sairaanhoitoon. Lain

perusteluissa olisi kuitenkin hy0dyllistii selvittiiii, miten siiiloOn otettujen - niin putkiin kuin siiiloon

sijoitettujen - terveydentila nykyiiiin selvitetiiiin stiildonoton alkaessa, sen aikana ja esimerkiksi

epdonnistuneen maasta poistamisyrityksen jiilkeen siiil66n mahdollisesti palattaessa.

lGnsainvdliset ja eurooppalaiset ihmisoikeuselimet ovat suosituksissaan korostaneet terveystarkastuksen

merkit)rsta ennen palautuken tllytdntOOnpanoa seke keskeytyneen palautusyrityksen jdlkeen.s

Kansainviiliset standardit vapauden riiston kohteeksi loutuneiden kohtelusta ovat myds relevantteja sziilodn

otettujen ulkomaalaisten terveyden nZikOkulmasta. Suositukset edellyttiiviit, ettii vapautensa menetteineillZi

henki16llii on oltava nopea ja riittiivein tasoinen piiiisy terveyspalveluihin heti kiinniottopaikkaan saavuttua.e

Euroopan kidutuksen vastainen komitea CPT on vuonna 2008 vaatinut, ettti viilitdn ja jiirjestelmiillinen

terveystarkastus aloitetaan ensitilassa ja edellyttiinyt hoitohenkil6kuntaresurssien lisiizimistii, jotta voidaan

varm istaa sairaan hoitajan liisnziolo piiivittziin, ml. vii kon loput.

Amnesty kaboo tarpeelliseki, ettil laaditaan tarvittava lainsddddntd ja perustetaan riittdvd idrjestelmd

maasta poistettavien terveydentilan arvioimiseksija huomioimiseKi. Suomessa on noudatettava

ylliimainittuja kansainviilisiii suosituksia ja standardeja. Asiasta voisisiiiitiiii esimerkiksisiiil6on otettujen

ulkomaalaisten kohtelusta annetun lain 13 S:ssii ja tarvittaessa ulkomaalaislaissa. Siiiintelyn tulisi koskea

kaikkia maasta poistettavia, ei ainoastaan kansainviilistii suojelua hakeneita. Siiiintelyn tarve johtuu

8 Euroopan kidutuksen vastainen komitea CPT/lnf(2003)35 Lentoteitse toteutettavia palautuksia koskevat

suositukset, kohta 39; Euroopan neuvoston ministerikomitea CM (2005) 40), Twenty Guidelines on Forced Return,
suositus 16.; Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskomiteal54T (2002), suositus f. MyOs YK:n kidutuksen
vastainen komitea CAT on suositellut jdsenvaltioille jiirjestettdviksi terveystarkastus aina ennen lentoteitse pakolla

tapahtuvaa maasta poistamista sekd ep6onnistuneiden palautusyritysten jilkeen, esim. Saksalle CAI , N59144
(2004) 45; lsolle-Britannialle CAT, N60144 (2OO4) 16 ja Sveitsille CAT, N6Ol44 (2005) 28.

s U N Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955), rule 24 seki Body of Principles for the
Protection of All Persons underAny Form of Detention or lmprisonment (1988), principle 24.
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erityisesti Suomen velvoitteesta est2ld maasta poistettavien ja sziil60n otettujen epeiinhimillinen kohtelu.
Palautettavan terveydentilan asianmukainen arviointi ennen palautusta ja mahdollisesti keskeytyneen
palautusyrityksen jeilkeen on keskeinen tekijii sen varmistamiseksi, ettzi taytantoOnpanotoimilla ei

vaaranneta henkilon terveyttzi ja syyllistytzi esimerkiksi epiiinhimilliseen kohteluun. Kansainvziliset
ihmisoikeusvalvontaelimet niikeveit epdonnistuneen maasta poistamisyrityksen jzilkeen tehtiivZin

terveystarkastuksen tzirkezin;i keinona varmistaa henkil6n riittzivzi vointi sekzi keinona ennaltaehkaista
mahdollista kaltoin kohtelua. LZiiikzirintarkastus on todistuskeino mahdollisten vammojen tai
loukkaantumisen syntymisestii. Euroopan kidutuksen vastainen komitea CPT toteaa, ettii tehokas
jeirjestelmiillisesti toteutettava tarkastus on myos triytzint66npanoviranomaisten etu tarkastusten suojatessa
perusteettom i lta oi keuden lou kka usvii ittei ltii. 10

Maasta poistettavan henkil6n riittiiv;in terveydentilan varmistamista ei ole nykyisessei ulkomaalaislaissa

huomioitu nimenomaisesti mitenkzizin ja poliisin ohjeistuksessakin terveystarkastuksien j:irjesteimisestzi on

varsin yleisluontoinen huomio.llUlkomaalaislain uusi 147 b pykilZi (30.I2.201311214) kuitenkin korostaa
maasta poistettavan terveydentilan huomioimista. Pykiiliin mukaan lentoteitse tapahtuvissa maasta
poistamisissa on huomioitava Euroopan unionin neuvoston pii?itoksen 2OUl573lEY liitteenii olevat ohjeet,
jotka koskevat lentoteitse tapahtuvaan yhteiseen maasta poistamiseen sovellettavia turvallisuusmziiireiyksiai.
Turvallisuusmziiirziyksisszi asetetaan terveydentilan arviointiin ja dokumentoitiin kohdistuvia vaatimuksia

maasta poistamisten valmisteluvaiheessa. Valitettavasti 147 b S:n perusteluissa ei mziziritellzi mitii
kziyteinndn muutoksia tdmd Suomessa tarkoittaa. Amnestyn tietojen mukaan Suomessa eitiill;i hetkelki ole

kattavaa.izirjestelmai;i sen varmistamiseksi, ettei aina ennen maasta poistamistoimiin ryhtymistii poliisi

varmistaisi riitteivdt terveystiedot maasta poistettavasta henkil6st;i. Suomessa ei myOskiiiin yleensii tehd;i
terveystarkastuksia nimenomaan sen tarkistamiseksi, etki henkil6n terveydentila olisi riittzivzi maasta
poistamiseen lentoteitse. Terveystarkastusta ei mydskziZin aina tehdzi epdonnistuneiden maasta
poistamisyritysten jiilkeen - esimerkiksi henkil6n palatessa stiiloon tai poliisiputkaan -, ei edes tilanteissa,
joissa on kafietty voimankaiyttdkeinoja.

Amnesty katsoo, ettii terveystarkastus tulisi tehdii Suomessa kaikille maasta poistamistarkoituksessa

sziil06n otetuille pikaisesti siiilodn oton alettua - putkassa ja siiilOssii - ja tarvittaessa myohemmin erikseen

esimerkiksi sellaisille henkil6ille, joiden palauttamisoperaatiossa arvioidaan todennzikoisesti olevan tarpeen
kiytki;i voimankiiyttdkeinoja. Amnesty vaatii my6s, ettii Suomijiirjestzizi terveystarkastukset kaikille
keskeytyneen palautusyrityksen kohteeksijoutuneille henkil6ille ainakin silloin, jos on kziytetty

voimankeiyltdkeinoja - kuten kansainvdliset elimet suosittelevat. Tarkastus tulisi suorittaa pikaisesti,

esimerkiksi heti s;iiloon tai poliisin tiloihin palaamisen jZilkeen. On my6s tarpeen miiziritt;izi selviisti tietyt
toimintatavat, joilla poliisi varmistaa ennen palautusyritystzi henkil6n terveyteen liiftyvat asiat, kuten yleinen

terveydentila ja henkilOn kziytt:imien liiiikkeiden pakkaaminen mukaan. Tarvittaessa tiistii on annettava

esimerkiksi sitovaa ohjeistusta. Toimintakiiytiinnoiski tulisi nimenomaisesti myos sopia seiil6n ja

vastaa nottokeskusten ka nssa.

10 CPT/Inf(2003)35, kohta 39.

11 Esimerkiksi EU:n palautusdirektiivissti terveys mainitaan nimenomaisesti artikloissa 5 ja 9. Hallituksen
esityksessd ulkomaalaislain muuttamiseksi EU:n palautusdirektiivin tdytdnt06npanemiseksi (HE 2OAl20lO) terveys
huomioidaan perusteluosion muutamissa kohdissa. ltse lakiin ei kuitenkaan tehty terveyttii koskevia kirjauksia.
Perusteluissa todetaan terveydestd: "maasta poistamisia voi lykiitii myOs terveydentila" (s.4) ja "my6s
tiytint00npanovaiheessa esimerkiksi terveydentila voi muodostaa tosiasiallisen esteen" (s. 14). Edelleen esityksen
mukaan kokonaisharkintaa koskevaan 146S:ssii ei ole tarvetta mainita erikseen terveyttS, koska pykdld ei ole
tyhjentdvii (s.12). Hallituksen esityksessd todetaan myos: "Poliisi ja rajavartiolaitos antavat sitovat miiriykset
oman hallinnonalansa osalta tiytdnt66npanoon liittyen. Niissd otetaan terveydentila huomioon". Amnestyn arvion
mukaan poliisin ohjeet eivat perusteluiden edellyttirmiillii tavalla kdsittele terveyttd.
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rykafissa tulisi huomioida kidutettujen oikeus hoitoon. Suomi on YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen

14 artiklan sekii EU:n vastaanottodirektiivin 25 artiklan nojalla velvollinen jiirjestiimiiiin kidutuksen uhrien

hoito.

Kidutettujen kuntoutuskeskukessa mahdollisesti aloitettua hoitoa tulee voida jatkaa sdil0Onotcta

huolimatb. Tiimii pitiiisi huomioida lainkohdan perusteluissa. Saiil66n otetuille henkil6ille - niin putkassa

kuin seiil66nottokeskuksessa - on myos turvattava oikeus saada kansainviilistii suojelua tai oleskelulupaa

koskevan hakemuksen tueksi, tai siiil60notto-oikeudenkZiynnissd esitetttiviiksi todistusaineistoksi lausuntoja

omasta tilanteestaan. Heille tulisi taata mahdollisuus saada esimerkiksi Kidutettujen kuntoutuskeskuksen

lausunto ja lapsen etua koskeva lausunto. Myds neimii seikattulisisiseillyttiiii lainkohdan perusteluihin. CPT

suosittelijo vuonna 2008 Suomelle, ettii ryhdytiiein toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettii siiildon

otetuille voidaan varmistaa siiiinnOlliset psykologin kiiynnit ja viipymiitdn pii;isy psykiatrille.

22 S Henkil6ntarkastus

Siiilolain 22l:ititn ehdotetaan muutosta, jonka mukaan siiil66n otetuille voitaisiin tehdti

henkilontarkastuksia seiilodnoton aikana, miktili on aihetta epiiill;i kielletyn esineen taiaineen hallussapitoa.

0ikeutta tehdii henkil6ntarkastus laajennettaisiin nykyisestii laista, joka sallii sen ainoastaan

siiiloonottoyksikk66n saapumisen tai palaamisen yhteydessii tai valvomattoman tapaamisen jiilkeen.

Henkil60n kohdistuva etsintzi on loukkaus ihmisen henkilonvapautta kohtaan ja siksi sen edellytykset on

kirjattava tarkasti. Ylipiidnsii siiil6lain 22 S voidaan nykyiselltiiinkin pitiiii varsin laveana siiiinnoksenii, jos

sitd verrataan esimerkiksi vastaaviin lainkohtiin mielenterveyslaissa ja pakkokeinolaissa. Turvallisuussyistii

on perusteltua, ettii suljettuun laitokseen saapuessa suoritetaan turvatarkastuksia ja mikeili epiiilystii on

kiellettylen esineiden taiaineiden hallussapidosta henkil6ntarkastus voiolla perusteltu. Mutta vapauden

menetyksen jatkuessa ei ole perusteltua, ettii henkilontarkastus voidaan suorittaa samoin edellytyksin kuin

tulovaiheessa. Niissti olosuhteissa henkilontarkastuksen suorittamista tulisi rajata esimerkiksi lisiiiimiillii

epiiilyksen kynnystZi. Lisiiksi lakiin tulisi kirjata tarkemmin kuka tekee piiiitdksen henkildntarkastuksesta ja

kuka saa tehdii tarkastuksen.

Kun n ioittavasti

Amnesty lnternational Suomen osasto
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Niina Laajapuro

I hm isoikeusty6n johtaja

〃 趾

Susanna Mehtonen

Oikeudel I inen asiantuntija
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