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Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekd sdil<i<in
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja siil66nottoyksikiisti annetun lain
muuttamiseksi.

Joutsenon vastaanottokeskus kiittaa mahdollisuudesta antaa ylld mainitusta asiasta
lausunto ja lausuu hallituksen esityksestd seuraavaa.

Joutsenon vastaanottokeskus pitid ylipddtddn erittdin tdrkeind sitd, ettd sdi166n
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sdilodnottoyksikdsti annettuun lakiin on
ehdotettu hallituksen esityksessd mainittuja muutoksia. Lakiehdotuksessa on otettu
hyvin huomioon niitd kdytdnn6n ongelmia, joita Metsdlin sdild6nottoyksikdssd on
vuosien mittaan havaittu. Joutsenon vastaanottokeskus ndkemyksen mukaan
hallituksen esityksessd mainitut muutokset ja pykdldtdsmennykset vahvistavat
sdil66nottoyksikdssd sdilytettivien ulkomaalaisten ja sdil66nottokeskuksen
henkil6st6n oikeusturvaa ja turvallisuutta.

Sdi16lain 36 $:n osalta vastaanottokeskus katsoo, ettd sdildOnottokeskuksen
henkil6kunnan virkasuhteisuuspakko on kdytdnnOn kannalta joissakin tapauksissa
ongelmallista. Vastaanottokeskus ehdottaa pohdittavaksi, voisiko eijulkista valtaa
kdyttiivd henkil6kunta (esimerkiksi perheohjaaja, jolla ei ole voimankdyttooikeuksia)
olla ty6sopimuspohjaista. Vastaanottokeskus katsoo, ettd sdil66nottoyksikdssd voi
olla erilaisia ty6tehtdvid, joihin ei vdlttdmdttd tarvita virkasuhdetta tehtdvdn laadusta
johtuen. Muilta osin vastaanottokeskus pitdidi yksittdisid pykdldehdotuksia
perusteltuina ja kannatettavina.

Ulkomaalaislakia koskevien sddddsmuutosten osalta vastaanottokeskus lausuu
seuraavaa. ulkomaalaislain 118 $:ddn ehdotettu ilmoittautumisvelvollisuuden lisdys
vastaanottokeskukseen on asetetu n velvollisu uden kohteelle parann us nykytilaan ja
siten kannatettava sddd6sm u utos. Vastaanottokeskusten osalta on kuitenki n
todettava, ettd edelld mainittu muutos ja sen kdytdnn6n tehokas toteuttaminen
edellyttid sitd, ettd vastaanottokeskuksille mahdollisestaan kdytdnndssd
ilmoittautumisten rekisterdinti ulkomaalaisrekisterin kautta. Edelleen todettakoon se,
ettd vastaanottokeskuksiin ilmoittautuminen onnistuu erityisesti niiltd henkil6iltd,
jotka asuvat vastaanottokeskuksessa.

Teknisend huomautuksena todettakoon ehdotetun 123 $:n 1 momentin osalta, ettd
liikkuva poliisi on lakkautettu.

Ehdotetun 123 a $: 4 momentin osalta todettakoon, ettd lapsen sijoittaminen
vdlittdmAsti sdi166nottoyksikk66n ei kdytdnn6ssd liene aina mahdollista ja kyseisen
pykildn 2 momentin 2 kohdassa mainittu poikkeus voisi olla my6s
inhimillisyyssyistd perusteltua my6s lapsen osalta, mikdli sdi166notto tapahtuu
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esimerkiksi y6lla kaukana sail66noftoyksikdiste. Liseksi kyseisen pykalan
yksityiskohtaisissa perusteluissa olisi huomioitava Etela-Karjalan karajaoikeuden
rooli seilyttamispaikkakunnan karajaoikeutena. Ehdotuksessa mainitut muutokset
ulkomaalaislain 1 28 S:ean muun muassa kdriijdoikeudessa tapahtuvasta
videokuulemismahdollisuudesta ovat erittein kannatettavia, mutta
vastaanottokeskus katsoo, etta sailoonottoasian kiisittely kiirifjiioikeudessa tulisi
mahdollistaa jo ensimmaisesta kasittelysta ldhtien. Perusteluina vastaanottokeskus
viittaa siihen mitii 128 $:n 2 momentin osalta on yksityiskohtaisissa perusteluissa
videoneuvotteluista todettu.
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