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Luonnos hallituksen esitykseksieduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekd siiliiiin otettujen
ulkomaalaisten kohtelusta ja siiltitinottoyksikiistd annetun lain muuttamisesta

Sisdministeridn poliisiosasto on pyytanyt Poliisihallitukselta lausuntoa luon-
noksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekd
sdi166n otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sdil66nottoyksik6std annetun
lain muuttamisesta.

Poliisihallitus on omaa lausunnonantoaan varten pyytanyt lausuntoa Suoje-
lupoliisilta. Poliisihallitus yhtyy Suojelupoliisin lausuntoon, joka on tdmdn
asiakirjan liitteend.

Poliisihallitus pitid kannatettavina ja tdrkeind esityksen tavoitteita ilman
huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten sdil66n ottamisen kiel-
tdmisestd sekd lapsen sdil66n ottamista koskevan sdintelyn tdsmentdmis-
td, samoin kuin EU : n vastaanottodirektiivin kansallisen tdytdnt66npanon
edellyttdmistd muutoksista. Poliisihallitus on saanut osallistua sddntelyn
valmisteluun ja luonnoksessa esitetyt lainsiiddnt6muutokset mai nittujen
tavoitteiden toteuttamiseksi ovat pdiosin onnistuneita. Joidenkin esitetyn
sidntelyn yksityiskohtien osalta Poliisihallitus kuitenkin esittdd huomioita.
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Turvaamistoimena kdytettivdn ilmoittautumisvelvollisuuden osalta lakia
ehdotetaan esityksessd muutettavaksi siten, ettd ulkomaalainen voitaisiin
mddrdtd ilmoittautumaan mddrAajoin poliisin tai rajatarkastusviranomaisen
toimipisteen ohella my6s vastaanottokeskuksessa.

Sddddsmuutoksella on tarkoitus parantaa ilmoittautumisvelvollisuuden kdy-
tettiivyyttii turvaamistoimena ja siten myds lisdtd sen kdytt6d. Edelleen
mainittu mahdollisuus keventdisi turvaamistoimen ulkomaalaiselle aiheut-
tamaa rasitusta. Muutoksen tavoitteet ovat kannatettavat. Kyseenalaista on
silti se, missd mddrin esitetty muutos kdytdnndssd tulee lisddmddn ilmoit-
tautumisvelvollisu uden kayftda.

Aitojen ja kayftOkelpoisten vaihtoehtojen luomiseksi sdil66n ottamiselle Po-
liisihallitus esittdi, etti ulkomaalaislain 1 18 $:iiii ainakin jossain mddrin yh-
denmukaistettaisiin pakkokeinolain (806/2011) 5 luvun 2 $:ssd tarkoitetun
matkustuskiellon kanssa. Mainitun pykdldn mukaisesti matkustuskieltopdd-
tdksessd voidaan kieltoon midrdtty velvoittaa 1) pysymddn pddtdksessd
mainitulla paikkakunnalla tai alueella; 2) pysymiidn poissa tietyltii pdit6k-
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sessd mainitulta alueelta taiolemaan liikkumatta sielld; 3) olemaan tiet$ind
aikoina tavattavissa asunnossaan taity6paikallaan; 4) ilmoittautumaan tiet-
tyind aikoina poliisille; 5) oleskelemaan laitoksessa tai sairaalassa, jossa
hdn ennestddn on tai johon hdnet otetaan.

M atkustuskiellon kdytettdvyys on todettu ri kosprosessuaalisena pakkokei-
nona. Se sisdltdi huomattavasti esitetyn 118 $:n mukaista laajemman vali-
koiman verraten tehokkaita menetelmid turvata esitetyn ulkomaalaislain
't17 $:n mukaiset pddmddrdt. Kuitenkin matkustuskieltoon liitettdviit velvoit-
teet ovat niiden kohteen kannalta ilman muuta huomattavastivdhemmdn
rajoittavia kuin sdil66n ottaminen.

Ulkomaalaislain 123a $:n mukainen sdiliiiSn otetun sijoittaminen

Esitetyn ulkomaalaislain 123a $:n 4 momentissa sdddettdisiin ulkomaalais-
lain nojalla sdil66n otetun lapsen sijoittamisesta. Mainitun lainkohdan mu-
kaisesti: " Jos sdil66n otettu ulkomaalainen on lapsi, hdnet on aina sijoitet-
tava siiilodn ottoyksikkddn "

Lainkohdasta ilmenevd tavoite on myds poliisin ndkdkulmasta ilman muuta
hyviiksyttivd ja tdrked. Pddsddnn6n pitiii ehdottomasti olla se, ettd sdilodn
otetut lapset sijoitetaan sdil66nottoyksikk66n. MissSdn olosuhteissa sdil66n
otettua lasta ei saisi sdilyttdd poliisin tiloissa kuin hyvin lyhyen aikaa poik-
keu ksellisten edellytysten johdosta.

Esitetty ulkomaalaislain 123a $:n 4 momentin muotoilu on kuitenkin liian
ehdoton. Siitd, ettd sdil66n otettua alaikdistd ei saisi missddn olosuhteissa
tilapdisestikdSn sijoittaa poliisin tiloihin, aiheutuisi poliisitoiminnan kannalta
kestimdttdmid tilanteita. Vaikka lasten sdil66n ottamisen edellytykset uu-
den sddntelyn mydtd edelleen tiukkenevat ja vaikka poliisin selked tahtotila
on vdlttdd mahdollisimman pitkdlle ulkomaalaislain nojalla tapahtuvaa ala-
ikdisten sdil66n ottamista, tulee siltijatkossakin olemaan olosuhteiltaan hy-
vin vaihtelevia tilanteita, joissa poliisijoutuu tekemddn lapsen sdil66n otta-
mista koskevan pddtdksen ulkomaalaislain nojalla. Sdilddnottokapasiteetin
tulevasta lisddmisestd huolimatta sdil6dnottoyksik6itii on jatkossakin valta-
kunnassa vain kaksija niiden tilat ovat hyvin rajatut.

Poliisin on mahdotonta ennalta suunnitella sitd missd ja milloin alaikdisen
sdil66n ottamista koskeva pddtds tulee vdlttdmdttdmdksitehdti. Jotta ala-
i kiinen voitaisiin kaikissa tilanteissa sijoittaa siilodnottoyksikk6dn, edellyt-
tdd tdmd miltei poikkeuksetta tydlaita kdytdnndn jairjestelyjii. Tdllaisia ovat
ainakin sijoituspaikan jirjestdminen sdil66nottoyksikk66n sekd ennen kaik-
kea tarvittavan ku ljetu ksen jdrjestdm inen sdil66nottoyksikk66n. Tdmi on
sindnsd hyvdksyttdvd seuraus sen tdrkedn pddmddrdn toteuttamiseksi, ettd
lapsia ei sdilytetttiisi poliisin piddtettyjen tiloissa. Kuitenkin sdil66n otettu
lapsi olisi sijoitettava jonnekin myds siksi ajaksi, kun kuljetuksen ja sijoitta-
misen edellyttdmiit jiirjestelyt toteutetaan. Poliisitoiminnan kannalta on kes-
tdmdtdn ajatus, ettd joillakin alueilla ainoa poliisipartio ldhtisi vfllitt6mdsti
sdil66n ottamisen tapahduttua kuljettamaan sdi l66n otettuja mahdollisesti
valtion toisella puolella sijaitsevaan sdil66nottoyksikk66n.
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Tdstd syystd Poliisihallitus esittdd, ettd esityksen mukaista ulkomaalaislain
123a $:n 4 momenttia muutettaisiin seuraavalla tavalla:

Jos siiil66n otettu on lapsi, edelld 2 tai3 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa hdnet voidaan sijoiftaa poliisin tai rajavaftiolaitoksen piddtystiloihin
enintddn 24 tunniksi.

Tdmdn lisdksitulisi sidtdi uusi 5 momentti, joka olisi seuraavanlainen:

llman huoltajaa oleva sdil66n otettu lapsion aina sijoitettava sdil1dnottoyk-
sikk66n.

Videoneuvottel un kdyttdm i nen sdi liiiSn otlamisen tuomioistuin kdsitte-
lyssd

Lausunnolla olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi liihdetddn siitd,
ettd videoneuvottelua kdytettdisiin vain sdil66n ottamisen jatkamista koske-
vassa oikeudenkdynnissd (ulkomaalaislain 128 S). Poliisihallitus ei nde kui-
tenkaan estettd sille, ettd videoneuvottelu olisi mahdollinen jo ensimmdi-
sessd ulkomaalaisen sdil66n ottamista koskevassa tuomioistuinkdsittelys-
sd. Tdllainen lainsddddnndllinen ratkaisu on tuoreessa pakkokeinolaissa
(806/201 1) tehty vangitsemisoikeudenkdyntien kohdalla. Poliisihallitus ei
nde ettd ulkomaalaislain nojalla sdil66n otetun oikeussuojan tarve olisi tds-
sd suhteessa erilainen kuin rikosasian epdillyn. Joka tapauksessa tuomio-
istuin harkitsee niissd tilanteissa edellyttdvdtkd oikeudenmukaisen oikeu-
denkdynnin vaatimukset hen kildkohtaista lisndoloa.

Poliisihallituksen ndkemys on, ettd videoneuvottelumahdollisuudesta tulisi
siten sddtdd ulkomaalaislain 125 $:n yhteydessd samalla tavoin kuin pak-

kokeinolain 3 luvun 6 $:n 4 momentissa. Uudelleenkdsittelyd koskevaan ul-

komaalaislain 128 $:idn tulisi ottaa videoneuvottelua koskeva kirjaus, joka
vastaisi pakkokeinolain 3 luvun 15 $:n 4 momenttia. Tdllainen ratkaisu olisi
kaikkien osapuolien edun, perus- ja ihmisoikeuksien sekd lainsddddnn6n
johdonmukaisuuden kannalta perusteltu.

Pollisりohtaian suainen

Pollisiyl社arkastaia Anne Aaltonen

Poliiskarkastaia Matti Hё gman

Asiakirja on sdhk6isesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajdrjestelmdss3. Po-
liisihallitus 20.03.2014 klo 12.05. Allekirjoituksen oikeellisuuden voitoden-
taa kirjaamosta.

Suojelupoliisin lausunto 17.3.2014

Sisdministeri6, Poliisiosasto
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Poliisijohtaja Seppo Kolehmainen
Poliisiylitarkastaja Esko Kesti
Poliisitarkastaja Mia Poutanen
Poli isitarkastaja J ukka Hertell
Poliisitarkastaja Jussi Huhtela
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Viite:Lausuntopyyntonne 12 3 2014,dnro POL‐2014-1454

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ULKOMAALAISLA!N SEKA
SAIL00N OTETTU」 EN ULKOMAALAISTEN KOHTELUSTA JA SA:L00NOTTOYKSIKOSTA
ANNETUN LA:N MUUTTAMiSESTA

Poliisihallitus on pyytenyt Suojelupoliisilta lausuntoa otsikossa mainitusta
luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi ul-
komaalaistakia seka saibon otottujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sai-
l66nottoyksik6sta annettua lakia. Lausuntonaan Suojelupoliisi toteaa seu-
raavaa:

Suojelupoliisi pitea esitettya ulkomaalaislain muutosta kannatettavana ja
pitae erityisesti terkeang kansallisen turvallisuuden ottamista sailoonottope-
rusteeksi. Voimassa olevan ulkomaalaislain'121 S:n 1 mom. 3 kohdan mu-
kaan sailodn ottamisen edellytyksene voi olla perusteltu aihe olettaa, etta
ulkomaalainen syyllistyy Suomessa rikokseen. Ehdotetussa laissa saedeh
teisiin talta osin, efiA sailoon ottaminen on mahdollista vasta, kun ulkomaa-
lainen on syyllistynyt tai hanen epaillaan syyllistyneen rikokseen. Nain ollen
Suojelupoliisi ei voisi ehdotetun kohdan mukaan kayttaa sail06n ottamista
keskeisimman tehtdvensa suorittamiseksi eli valtion turvallisuuteen kohdis-
tuvien hankkeiden tai rikosten ennalta ehkeisemiseksi. Kuitenkin ehdotuk-
sessa on esitetty uutta 12'1 S:n 1 mom. 6 kohlaa, jonka mukaan seiloon ot-
taminen olisi mahdollista, kun on perusteltua aihetta oletiaa, efie ulkomaa-
lainen muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle. Suojelupoliisi pitaakin

ensiarvoisen tarkedna, efte kyseinen mahdollisuus otetaan ulkomaalaisla-
kiin.

Kuten hallituksen esityksen luonnoksessa on lausuttu, kansallisen turvalli-
suuden sisellyttaminen sail06nottoperusteena on perusteltua ja kannatetta-
yaa. Suojelupoliisi katsoo, ette ennakoimattoman turvallisuusuhan aiheut-
tava ulkomaalainen teytyy olla mahdollista ottaa sail66n ilman, efta kyse on
vielS niin konkreettisesta uhasta, ette poliisilaan tai pakkokeinolain mukaiset
menettelyt tulevat kyseeseen. Suojelupoliisi katsoo, etta vaikka talla hetkeF
li esimerkiksi organisoituneen terrorismin uhka Suomea tai sen vaestOa
kohtaan on alhainen, voi tilanne muutlua nopeastikin ja tdllaiseen turvalli-
suustilanteen muuttumiseen on perusteltua varautua erilaisten keytettavis-
si olevien mahdollisuuksien mukaan.

SUOJELUPOLIISI
Ratakatu 12, PL 151,00121 HELSINKI
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Sail6dn ottaminen kansallisen turvallisuuden niin edellyttaesse on terkea
mahdollisuus, jota kuitenkin keytetteisiin todennekoisesti hyvin harvoin.
Sail66n ottamis€n maaret eivet siten tulisi kasvamaan merkittavasti talla
perusteella. On kuitenkin perusteltua sisallyttaa ulkomaalaislakiin EU:n
vastaanottodireKiivin mahdollisuus ottaa sail6dn ulkomaalainen tasse tar-
koituksessa jo yhteisten eurooppalaisten kaytentojen mahdollistamiseksi.

Suojelupoliisi esittea arvionaan, ette sail66n oftaminen kansallisen turvalli-
suuden perusteella voisi tulla kyseeseen esimerkiksi sellaisessa tilantees-
sa, jossa Suojelupoliisi saisi tietoonsa, etta ulkomaalainen on tulossa Suo-
meen tarkoituksenaan tehde rikos tenoristisessa tarkoituksessa tai tarkoi-
tuksenaan yllyttaa sellaisen tekemiseen. Henkilo voitaisiin tellaasessa tapa-
uksessa ottaa seibon heti hanen saavuttuaan maahan seka valmistella
peetds maasta poistamisesta ja valmistella itse maasta poistaminen. Tdl-
l6in pyst/tteisiin seil66n ottamalla estemden henen syyllistymisensa rikok-
siin Suomessa seke Bstemaen ulkomaalaisen mahdollinen siirtyminen
Suomen kautta muualle Schengen-alueelle tekemiiin rikoksia edelH maini-
tussa tarkoituksessa. Suojelupoliisi katsoo liseksi, ette testekin syysta on
perusteltua sailyttaa voimassa olevassa laissa oleva muoloilu, jonka mu-
kaan seiki6n ottaminen on mahdollista koskien kaikkia ulkomaalaisia eika
esimerkiksi ainoastaan kansainvalisen suojelun hakuoita. On syla lopuksi
todeta, ettd Suojelupoliisin kaytteesse mahdollisuutta ottaa seil66n ulko-
maalainen kansallisen turvallisuuden perusteella, olisi ulkomaalaisella kay-
t6ssaen samat oikeusturvakeinot kuin muissakin seil60noton perusteissa.

Suojelupoliisilla ei ole muilta osin toimialaansa liittyvee lausuttavaa luon-
noksesta hallituksen esitykseksi.
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