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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekd sdil06n otettujen

ulkomaalaisten kohtelusta ja sdil00nottoyksikOstd annettujen lain muuttamisesta

Suomen Mielenterveysseura pitdd ldhtdkohtaisesti hyvdnd, ettd ulkomaalaislakia seka sailoon otettujen

ulkomaalaisten kohtelua ja sdilO0nottoyksikOn toimintaa koskevaa lainsaadantod tarkennetaan. Erityisen

tdrkedd on lakiehdotuksen mukainen ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten sdiloonoton

kieltiminen.

Tdssd yhteydessd Suomen Mielenterveysseura haluaa kuitenkin ottaa kantaa kahteen asiaan: saibonotto

riistdd aina yksildn vapautta. Ndin ollen lasten sdil66notto tulisi kieltdd kokonaan ja aikuisten sdiloonottoa

tulisi vdlttdd viimeiseen astija siihen tulisi paatya vain erityisistd syistd. Lakiehdotuksessa mainitaan

edelleen kohtia, joiden mukaan lapsia voidaan ottaa sdil06n erityisin edellytyksin (122 S).

Lapseen sdildOnoton yhteydessa, tulee sosiaaliviranomaisen antaa lausunto asiasta. Tdssd tulee painottaa

sosiaaliviranomaisen mahdollisuutta tutustua lapsen taustoihin ja tilanteeseen riittdvdsti seka tavata lastia

ennen lausunnon antamista. Tama on erityisen tarkeae lapsen edun toteutumisen kannalta.

Lisdksi pykdldn 123 mukaan sail0On otettu ilman huoltajaa tuleva lapsitulee vapauttaa viimeistddn 72 tunnin

kuluttua seilO0notosta. 72 tuntia on mielestdmme kohtuuton aika lapselle olla sdiloon oteftuna.

Sdil00notto on aina psyykkisesti kuorimittava tilanne. Sdil60n oton yhteydessd tulisiolla riittdvdsti tietoa

yksilon tilanteesta ja psyykkisestd voinnista. Lakiehdotuksessa saadetaen alaikdisten, kidutuksen tai

raiskauksen uhrien tai muutoin heikommassa asemassa olevien huolenpidon jdrjestdmisestd sek6 heiddn

tilanteensa sddnndllisestd seurannasta ja riiftdvistd tukitoimista (11 S). Suomen Mielenterveysseura haluaa

huomauttaa, ettd henkilOn taustoista tulee olla riittdvdsti tietoa seurannan ja tukitoimien tarpeellisuutta

arvioidessa. Lisdksi tassa yhteydessa tube nostaa esiin erityisesti psykologisen tuen tarpeellisuus sekd

mahdollisuus saada psykologista tukea ilman ettd suljetaan pykdldssd 13 mainittujen vafttamaftomien

terveyspalveluiden ulkopuolelle. Psykologista tukea tulisi tarjota velittomasti erityisesti pykdldn 11 maininnan
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mukaisesti alaikaisille tai kidutuksen, raiskauksen, muun ruumiillisen ja seksuaalisen vakivallan tai muutoin

heikommassa asemassa oleville, jotka ovat sailoOn oteftuja.

Suomen Mielenterveysseura pitae tarkeena pykelan 11 mukaista ehdotusta perheenjasenlen

mahdollisuudesta majoittua yhdessa myos sailOonottotilanteessa. Perheen seibdnoftotilanteessa tulee

kuitenkin huomioida tilanteen psyykkinen kuormittavuus vanhemmille ja sen vaikutus lapseen. Nain ollen

myOs vanhempien seka koko perheen tarve tukeen.ja seurantaan tulee arvioida huolellisesti.

Lakiehdotuksen 14 pykalan maininta ikaan nahden soveltuvan vapaa-ajantoiminnan jarjestamisesta sai160n

otetuille lapsille on erityisen kannatettava.

Sailoonottotilanteessa on erityisen tarkeaa valiton tiedonantaminen saibon otetun oikeuksista, prosessista

seka kaytann0ista. PykeEn 5 mukainen ehdotus tiedon antamisesta as/anomaisen eidinkieletla tai kielelle,

iota henen voiclaan kohtuudella oleftaa ymmefteven, on erityisen tarkea. Tasse yhteydessa on kuitenkin

huomioitava henkilon psyykkinen tila, mahdollinen sailoonotosta aiheutuva shokki, joka heikentaa fiedon

vastaanotto kykya. Tiedon antaian tulee varmistaa, etta saibon otettava on ymmartanyt saamansa tiedon.

Paaasiallisesti ilmoitusvelvollisuus on mahdollisuus veftae saibonottoa. Koska ilmoittautumisvelvollisuuden

toteuttaminen koskettaa myos vastaanottokeskuksia, se voi vaikeuttaa vastaanottokeskusten henkilokunnan

ja asiakkaiden yhteistyota. Esityksen mukaan vastaanottokeskusten on ilmoiaftava velvollisuuden

laiminlyanniste velittamesti velvoitteen mearanneelle viranomaiselle. Vaslaanottokeskusten henkilokunnalla

tehtevana on tukea esimerkiksi alaikaisia, traumatisoituneita, raiskattujen ja kidutettuja. llmoitusvelvollisuus

voi johtaa roolien sekoittumiseen ja asiakkaiden turvattomuuden lisaantymiseen, mika on omiaan

vaikeuttamaan heidan selviytymistean.

Yhteenvetona voi todeta, e a lakiehdotuksessa esitetyt tarkennukset antavat selkeammet ohjeet seib6n

otetlujen kohtelusta, sailoonoton majoituksen ja huolenpidon jariestamiseste seke muulle toiminnalle

saildonottokeskuksissa. Lisdksi se saatae brkemmin menettelyiste alaikaisten kohdalla. suomen

Mielenterveysseura kannattaa lakiehdotuksessa esitettyja tarkennuksia edella esitetyin lisayksin.

Helsingissa 28.3.2014
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