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Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekii siiliiiin otettuien
ulkomaalaisten kohtelusta ja siiiliitinottoyksikiista annetun lain muuttamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) pitda erittdin kannatettavana esityksen tavoitetta kieltiiii ilman
huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten seiliionotto. Muiden lasten osalta MLL korostaa, etta
lapsen sail66n ottamlsen on oltava mahdollista vain iiiirimmdisen poikkeuksellisissa tilanteissa ja
mahdollisimman lyhytaikaisena. SAilddnotolla puututaan vakavasti perus- ja ihmisoikeuksiin. Alaikdisen
pitaminen paive- tai viikkokausia seildsse on vakava perus- ja ihmisoikeusloukkaus, mik5li se ei t5yte perus-
ja ihmisoikeuksien rajoitusedellytyksiii. MLL pit55 kannatettavana, ett5 lakiin seedet5en enimmeiskesto
lapsen sdil6ssa pit5miselle. Toimivia vaihtoehtoja sAil65n ottamiselle on kehitettava edelleen.

MLL korostaa, ettd kaikkia lapsia on kohdeltava ensisijaisesti lapsina ottaen huomioon YK:n lapsen
oikeuksien periaatteet ja m;erSykset. Sai166n otetuilla lapsilla on oikeus oleskella lapsille soveltuvissa
tiloissa. Esityksen mukaan sdil<ion otettu lapsi on aina sijoitettava sail6dnottoyksikk66n. MLL pited tetii
kannatettavana. Lapsia ei misseAn tapauksessa saa sijoittaa poliisin pidetystiloihin. Jos lapsi on
v;lttemetonta ottaa seil60n, on henet majoitettava lapsille ja perheille tarkoitetussa sai160nottoyksiktissd
riippumatta siite onko lapsi otettu sdilci6n yksin vai yhdessS perheenjesenen kanssa. Seil60nottoyksikdsse
tulee olla lapsen tarpeita vastaava henki16kunta ja tilat.

AlaikeisiS sei160n otettavia lapsia on kohdeltava yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Esitykseste kay
ilmi, ettei seilddn otettujen lasten oikeudet toteudu kaikilta osin asianmukaisesti. Seil6iinoton kuluessa on
huolehdittava lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Lapsella on oltava muun muassa
mahdollisuus osallistua perusopetukseen. Lapsen oikeudesta riittdveAn terveydenhuoltoon ja
psykososiaaliseen tukeen on huolehdittava. Lapsella on oltava myds mahdollisuus lapsen oikeuksien
sopimuksen 31 artiklan mukaisesti riittdvaan lepoon, leikkiin ja virkistystoimintaan.

MLL toteaa, ette lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikessa lainseediinndsse ja hallintotoiminnassa on
asetettava lapsen etu ensisijalle. Sail00nottoa koskevissa ratkaisuissa joudutaan harkitsemaan monia eri
tekijdita. Kyseesse olevan lapsen intressit on kuitenkin aina asetettava meer;evaksi tekijiiksi.
Ratkaisuvaihtoehdoista on valittava se, joka parhaiten toteuttaa kyseisen lapsen etua. Lapsen edun
selvitteminen edellyttea, efta kyseesse olevalle lapselle annetaan mahdollisuus ilmaista ndkemyksensd
asiassa.
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