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Suomen UNICEFin lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
ulkomaalaislain seki sAil66n oteftujen ulkomaalaisten kohtelusta ja seibdnoftoyksik1stii
annetun lain muuftamisesta.

Yleisti

UNICEFin tehtdvd on YK:n erityisjdrjestOnd arvioida YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen
maaraysten taytantodnpanoa (art. 45). Suomen UNICEF edustaa UNICEFia Suomessa.
Lasten vapaudenriistosta on selkedsti sdddetty myos YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa
(art. 37) ja sopimus kokonaisuudessaan tulee huomioida tehtaessa lapsia koskevia paatdksia.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on moittinut Suomea lasten sail6dnottokaytann6ista Suomen
mddrSaikaisraportin kdsittelyissil 2005 ja 201'1 . Niiissd Suomen UNICEF on ollut kuultavana,
sekii tarkkailijana hallituksen kuulemisessa. Niiihin seikkoihin vedoten Suomen UNICEF jattaa

nyt lausuntonsa.

Lausunnolle ldhtenyt luonnos on laaja ja sisiiltiiii paljon muutoksia. Sen taustalla on monen

vuoden ty6, jonka avoimuus on kyseenalaista, silla tame nyt kasilla oleva esitys sisiltdd monia

asioita, joita ei ole maaritelty tyOryhmiin tehtdvdksi. Suomen UNICEFia ei ole kuultu prosessin

aikana eikd nyt ole pyydetty lausuntoa koskien tata esitysta sailodnottosaannosten
muuttamiseksi. Prosessin ulkopuolisena ja esityksen laajuuden huomioon ottaen meilld on nyt

mahdollisuus ottaa kantaa vain paapiirteittdin. Mandaattimme mukaisesti otamme kantaa vain

lasten sSilodnottoa koskien, korostaen kuitenkin sitii, ettd lasten vanhempien kohtelulla on

aina seurauksensa koko perheen tilanteeseen.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteiden huomioonottaminen

Esitys koskettaa erityisen haavoittuvaista ihmisryhm66, maahan muuttavia lapsia, ja ndiden
osalta aarimmaistti rajoittamiskeinoa, vapaudenriistoa. Tdmdn vuoksi olisi ollut suotavaa
tyoryhmdn ja nyt annetun esityksen huomioivan kattavammin YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen, ja syventyneen siihen myds YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttien
ja yleiskeskustelujen kautta.

Jo ldhtdkohtaisesti nyt annetun esityksen yleisperiaatteissa ea ole riittavasti huomioitu YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteita vaan on viitattu ainoastaan kansainvdlisten
velvoitteiden osalta sen vapaudenriistoa koskevaan artiklaan 37 ja yhteen lapsen oikeuksien
komitealta Suomelle 201 1 annettuun huomautukseen (CRC/C/FIN/CO|4, 2011). Tata lasten
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vapaudenriistoakin koskien Suomi sai huomautuksen jo edellisen maaraaikaisraportoinnin
yhteydessd 2005 (CRClCl15lAdd.272,20 October 2005, kohta 55 a).

Sopimuksen yleisperiaatteiden (syrjimattomyyden kielto, art.2; lapsen edun ensisUaisuus, art.

3(1); lapsen oikeus jaada eloon ja kehittya, art. 6; lapsen oikeus ilmaista nakemyksensa, art.

12) tulee lapileikkaavasti ohjata kaikkea lapsia koskevaa paatdksentekoa ja toimia, ja ne tulee
huomioida aina yksittaista artiklaa sovellettaessa. Pelkkana mainintana esimerkiksi lapsen

edun huomiointi ei kaytannosse toteudu, sen toteuttamiseen tulee ohjata.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on ollut tyytymetdn Suomen tapaan huomioida lapsen edun
ensisijaisuus ja on moittinut Suomea lapsen edun puutteellisesta harkinnasta ja sen kapeasta
tulkinnasia kolmessa (2000, 2005, 2011) neljesta Suomelle annetuissa loppupaatelmissa.
Komitea on korostanut sita, etta lapsen edun ensisijaisuuden tulee ohjata kaikkea
paatoksentekoa, jolla on suora taiepasuora yhteys lapsiin. YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen velvoittama lapsen edun ensisijaisuuden huomiointi edellyttaa lapsia koskevissa
toimissa paitsi lapsen edun ensisijaista harkintaa, myds ripeytta. Prosessi lasten sail6onoton
kieltaimiseksi on kestanyt tassakin valossa kovin kauan ja kertoo jo itsessaan lapsen edun
ensisijaisuuden sivuuftamisesta. Tuoreimmissa paatelmissd (2011) Suomelle huomautettiin
myds toisen yleisperiaatteen, syrjimattdmyyden kiellon (LOS, art.2) velvoittavuudesta ja
edellytettiin Suomen vahvistavan syrjinnan vastaisia toimijaan (CRC/C/FlN/CO14,2011, kohta
26). Syrjimattdmyyden kielto velvoittaa lasten osalta yhdenmukaiseen kohteluun.

Nyt annettu esitys eitayte tyydyttavasti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteiden
velvoitetta.

Lasten sailiiiinoton osittainen kielto

On erittain valitettavaa, etta esityksessa on rajattu sail60noton kielto vain ilman huoltajaa
kansainvalista suojelua hakevaan lapseen. Taytantoonpanokelpoisen kielteisen paatOksen
saaneen lapsen sail6onotto on edelleen mahdollinen, samoin esimerkiksi lapsen, joka eiole
ymmaftanyt hakea turvapaikkaa. Tama kertoo siita, etta esityksesse ei ole ymmarretty lapsen
oikeutta erityiseen suojeluun kokonaisvaltaisesti, /apsena. Tama on vastoin YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen henkea ja sen lahtokohtaa: sopimus koskee jokaista alle '18 -vuotiasta
lasta asuinpaikasta riippumatta. Lapsen kyky ja ymmerrys hakea turvapaikkaa on rajallinen,
eika voida olettaa lasten osaavan tata tehda. Tallaisia erittain haavoittuvaisia lapsia voivat olla
esimerkiksi ihmiskaupan uhrit. Kielteisen paatoksen saanut lapsi ei myoskaan ob sen
vahempaa lapsi kuin turvapaikkaa hakeva.

YK:n lapsen oikeuksien komitea totesi jarjestdmassaen yleiskeskustelussa
maahanmuuttajalapsista' (28. syyskuuta 2012, kohta 32), ette "lapsen ottaminen sAil60n
perustuen lapsen taitaman vanhemman maahanmuuttostatukseen on lapsenoikeusloukkaus,
joka ei ole koskaan lapsen edun mukainen eike oikeutettavissa. Kansainvaliset tutkimukset
tukevat teta nakdkulmaa".



Lasten sdiliiiinoton olosuhteet

Nyt kasilla olevassa esityksessd esitetaan, etta sailoon otettu lapsi sijoitettaisiin aina
siiil66nottoyksikkodn eikd pidarystiloihin sdildminen olisi enaa mahdollinen. Esityksessti
todetaan myos pyrittavan tulevaisuudessa kartoittamaan mahdollisuuksia kehittdd
vaihtoehtoisia tilajtirjeste$ja sail66n otetuille perheille. Hallitusohjelmassa sitouduttiin
kehiftiimdd)n sdil66noton vaihtoehtoja. TdltikSdn osin esitys tayta odotuksia eikd vastaa YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin huomioida lasten tarvitsema erityinen suoja ja tuki
kasvulle. YK:n lapsen oikeuksien komitea suosittelee valtioille lapsille sopivien, yhteisOissa
sijaitsevien vaihtoehtojen selviftemista siksi ajaksi, kun maahan tulleen lapsen olosuhteita
selvitetddn (28. syyskuuta 2012,kohta 35"). Ottaen huomioon, kuinka kauan tdmd prosessi
naiden saanndsten muuttamiseksi on kestdnyt, tuntuu oudolta, etta naita vaihtoehtoisia keinoja
ei ole mietitty.

Lopuksi

Maahanmuuttoa sddntelevdt lait ovat jatkuvan muutoksen kohteena, joka tekee tilanteesta
haastavan kaikille osapuolille, myos lainsddtdjille itselleen. Jatkuva muutosprosessi heikentdd
jo itsessaen maahanmuuttajan oikeusturvaa ja altistaa ihmisoikeusvelvoitteet poliittisille
voimasuhteille, jonka ei pitdisi olla mahdollista.

Suomen UNICEF on pahoillaan siitii, ettd nain pitke ja monissa kansallisissa ja poliittisissa
ohjelmissa tavoitteeksi asetettu lasten sail06noton kieltdminen (hallitusohjelma,
ihmisoikeustoimintaohjelma) ei ole tuottanut lasta koskevien ihmisoikeusvelvoitteiden - lapsen
edun ja syrjimiitt<imyyden kiellon - paremmin huomioonottavaa esitystd.
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