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Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekli siiiliiiin
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja siiiliiiinottoyksik0stii annetun lain
muuttamisesta

Pakolaisneuvonta ry: n lausunto

Pakolaisneuvonta ry kiittiiii mahdollisuudesta lausua esityksestii luonnosvaiheessa.

Pakolaisneuvonta pitiiA luonnosta tiiysin riittamattrimiinii lasten siiil<irinoton ja siiil<idn

oton vaihtoehtojen kehittiimisen osalta. Pakolaisneuvonta katsoo, ettii lasten

siiiliiiinotto tulee kieltliii ja kielto tulee yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti

ulottaa koskemaan kaikkia lapsia.

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu toimenpiteinii alaikiiisten yksin

tulleiden turvapaikanhakijoiden siiil66n ottamisen kieltiiminen ia vaihtoehtojen
kehittiiminen. Kevliiilll 2012 hallituksen esityksen antamista lykiittiin nimenomaan

vaihtoehtojen kehittiimisen vuoksi. On erittiiin kyseenalaista, etta kahden vuoden
jatkovalmistelun aikana valmisteltu luonnos on lapsen edun ja ihmisoikeuksien
niikdkulmasta entisestiiiin heikentynyt eikii siiilodnoton vaihtoehtoja ole edelleenkfliin

kehitetty eikii selvitetty. Esitys ei tuo minkiiiinlaista parannusta lapsiperheiden asemiuul;

ehdotuksen mukaan huoltajan kanssa tullutta lasta voi pitiiii siiiltissii jopa vuoden ajan.

Lukuisat kAytanndn tapaukset viime vuosina ovat osoittaneet, ettdt

yksinhuoltajaperheiden siiilddnotot ovat erityisen ongelmallisia. Metsiiliin
siiilti<inottoyksikcistti tehdy lastensuojeluilmoitukset (esim. vuonna 2011 viisi lasten-

suojeluilmoitusta) osoittavat selviisti, ettii siiilti<inotto on ollut lapsen edun vastaista.

Niiissii tapauksissa on myris korostunut se, ettii haavoittuvassa asemassa olevien erityis-
tarpeiden arvioiminen ja huomioonottaminen olisi ensiarvoisen tiirkeiiii sekti

sliikldnottopiiiitostii tehtiiessii ettii sij oittamisessa.
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On lapsen edun ja ihmisoikeusvelvoitteiden vastaista, ettd luonnoksessa sii[detiiiin
siiildcinoton enimmiiispituudesta ainoastaan ilman huoltajaa olevien lasten osalta. My<is
ilman huoltaja olevan lapsen osalta ehdotettu enimmiiispituus on liian pitkii (2 x 3 vrk).

Pakolaisneuvonta katsoo, ettii siiilddnoton kielto tulee ulottaa yhdenvertaisuus-
periaatteen mukaan koskemaan kaikkia lapsia. Lasta ei tule asettaa eriarvoiseen
asemaan oman tai vanhempiensa oikeudellisen aseman mukaan.

Kielto sijoittaa lapsia olosuhteisiin, jotka eiviit ole sopivia lasten erityistarpeita ajatellen,
on vahvistettu myOs Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukiiyttinndssii.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viime vuosina antanut useita tuomioita, joissa on
katsottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa rikotun, kun lapsia on pidetty
suljetussa siiil<i<inottokeskuksessa.r Tuomioista voidaan johtaa my<is se, ettii alaikiiisten
turvapaikanhakijoiden siiilcicinotto on kielletty riippumatta siitii ovatko lapset yhdessii
huoltajiensa kanssa tai ilman huoltajaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskiiytiintd tulisi ottaa huomioon kirjaamalla
lakiin viihint?iiin se, ettii lapsi voidaan sijoittaa vain lapsen erityistarpeet takaaviin
oloihin. Lasten sijoittaminen aikuisten siiiliiiinottoyksikk0On tulisi kieltiiii selkeiisti
ja yksiselitteisesti ja kirjata lakiin viihintiiiin se, ettii lapsen siiiltiiinoton ehdoton
edellytys on se, ettii lapsi sijoitetaan lapsen erityistarpeet takaaviin olosuhteisiin.

Lapsiperheiden kohdalla yksi vaihtoehto voisi olla Belgian mallin mukaiset
perheyksik<it. Yksikriissii tyriskentelee valvojia, joille perheenjflsenten tulee ilmoittautua
piiivittiiin sekii aina asunnosta poistuessaan. Sii2int<inii on myds se, ettei koko perhe voi
olla yhtii aikaa yksikcistii pois, vaan ettii aina yksi (aikuinen) jrifi yksikkocin. Koko
perheen taytyy olla y6t yksik6ssii. Malli mahdollistaa lasten koulunkiiynnin ja
mahdollisuuden ulkoiluun mahdollisimman normaalilla tavalla.

Pakolaisneuvonta katsoo, ettii siiiltitinoton rajoitukset tulisi ulottaa myiis muihin
erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Erityisen haavoittuvassa
asemassa olevia - kuten lapsia, vanhuksia, raskaana olevia naisia, fyysisesti tai
psyykkisesti vammautuneita, kidutuksen uhreja ja traumatisoituneita henkil<iitri - ei
tulisi ottaa lainkaan s[il6<in. Haavoittuvassa asemassa olevien siiil<i<inotto tulisi olla
mahdollista vain erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa, viimesijaisena keinona jos
mikiiiin muu turvaamistoimi ei sovellu. Tuolloin pitaisi tapauskohtaisesti varmistaa
esimerkiksi riippumattoman terveydenhuollon asiantuntijan toimesta, ettii siiil<icinotto ei
heikennii hakijan terveyttii. Lakiin tulisi my<is viihintiiiin erikseen kirjata, ettii hakijan
haavoittuva asema tulee ottaa huomioon myds siiil<irinotosta piititettiiessii. Ylikansalliset
ihmisoikeusvalvontaelimet (mm. CAT) ovat todenneet, ettii poliisin ja raja-
vartiolaitoksen siiil0ssiipitotilat eiviit sovellu ulkomaalaislain nojalla tapahtuvaan
siiiliiiinottoon.

' Esim. Muskhadzhiyeva- ja Mubilanzila Mayeka v Belgia ja Kaniki Mitunga v. Belgia, Popov v. Ranska

Pakolaisneuvonta ry

Kaisaniemenkatu 4 A

001 00 Helsinki

Puh +358(0}757575100
Faksi+358(0)757575120
panOpakob、 neuvonta l

wwvv pakolaisneuvonta fi

Flγ ktingr6dgivningen rf

Kaisaniemigatan 4 A

00 1 00 Helsingfors

Tel +358{0)757575100
Fax+358(0)757575120
panOpak。 laisneuvonta fi

vvww pakolaisneuvonta fi

The Finnish Refugee Advice Centre

Kaisaniemenkatu 4 A

F:‐ 001 00 Helsinki′ Finland

Tel +358(0)757575100
Fax +358{0)757575120
pan@pak。 laた neuvonta■

wwvv pakolaisneuvonta fi



◎ 榊蝉1触鞄鮮

Suomi on vuosikausia jatkanut selkeiisti ihmisoikeusvelvoitteiden vastaista menettelyii
sijoittamalla kansainviilistii suojelua hakevia, my<is lapsia poliisivankilaan.
Luonnoksessa ehdotetaan kuitenkin ainoastaan, ettii jokainen siiil<idn otettu lapsi,

riippumatta siita, onko hiin maassa ilman huoltajaa vai huoltajansa kanssa, sijoitettaisiin
aina siiiloclnottoyksikk<i<in. Siiil<i<inoton aikana haavoittuvassa asemassa olevien
erityistarpeita ei pystytti ottamaan huomioon lainkaan jos hakija sijoitetaan

poliisivankilaan eikii mydskiitin siiildonottoyksikcissii. Kidutuksen uhreja tai muusta

syystii traumatisoituneita hakijoita ei tulisi ottaa siiil66n, koska olosuhteet voivat

heikentiiii heidfln tilaansa entisestiiiin. Pakolaisneuvonta katsoo, ettii lasten lisiiksi
myiis muiden haavoittuvassa asemassa olevien sijoittaminen poliisivankilaan tulee

kieltiiii.

Ihmisoikeusvalvontaelimet ovat jo useiden vuosien ajan kritisoineet Suomea siita, ettA

ulkomaalaislain nojalla s[iki<in otettuja on sijoitettu poliisivankilaan. Poliisivankilaan

sijoittaminen on viime vuosina entisestiiiin lisiiiintynl.t ja pitkittynyt. Pakolaisneuvonta

katsoo, ettii turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaislain nojalla siiiliiiin
otettujen sijoittaminen poliisivankilaan on lopetettava.

Luonnoksessa on riittamiitt<imasti huomioitu keskeiset ihmisoikeudet,

ihmisoikeussopimukset ja myds EU-lainsiiiinndn osalta EU:n perusoikeuskirjan

asettamat ihmisoikeusvelvoitteet. Kansainviiliset valvontaelimet kuten YK:n kidutuksen

vastainen komitea (CAT) ja Euroopan kidutuksen vastainen komitea (CPT) ovat useissa

raporteissaan ja suosituksissaan kiinnittiineet huomiota ulkomaalaisten siiilcicinottoon

Suomessa. Mycis niimii sekii eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotot siiildtinoton

osalta tulisi huomioida kattavasti jatkovalmistelussa ja sisiillyttiiii hallituksen esitykseen.

Luonnokseen sisiiltyviit siiild<inoton olosuhteita ja erityisesti voimakeinoja koskevat

muuto sehdotukset ovat ri itttimiitt<imiisti valmi steltuj a.

Pykiiliikohtaiset kom mentit

Pakolaisneuvonta katsoo, ettii tiissfl vaiheessa lakiin on viihintiiiinkin tehtiivii selkeitii

tarkennuksia siiildrinoton kaltdsta, mikdli lasten siiilti<inottoa tullaan vielii jatkamaan.

Ulkomaalaislaki

Turvaamistoimien yleiset edellytykset ja ilmoittautumisvelvollisuus

118 $

Pakolaisneuvonta pitiiii hyviinii sitil, ettii lain tasolla siitidetiiiin siiilddnoton edellyttiiviin
sekii yleisten ett?i erityisten edellytysten tiiyttymistii. Selkeyden vuoksi olisi kuitenkin
hyvii siiiitiiti turvaamistoimien yleisistii edellytyksistri ja ilmoittautumisvelvollisuudesta
erillisiss[ pykiilissii.
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Pakolaisneuvonta kannattaa sitA, ettii ilmoittautumisvelvollisuuden kAyftdA
siiilti<inottoon verrattuna ensisijaisena ja lievempiinii turvaamistoimena lisiitiiiin ja
kehitetadn laajentamalla ilmoittautumispaikkoja niin, ettd ilmoittautuminen on
mahdollista suorittaa myds vastaanottokeskuksessa.

Siiiliiiin ottamisen erityiset edellytykset

121 $

Pakolaisneuvonta katsoo, ettii siiil<i<inotto henkilcillisyyden selvittiimiseksi tulee rajata
tilanteisiin, joissa ulkomaalainen kieltiiytyy yhteistycistii viranomaisten kanssa.

l2l $:n I momentin 3-kohdan osalta tulisi selkeiimmin rajata, ettii perusteena on
tarkoitus pyrkiii ehkiiisemiiiin jatkossa uhkaa turvallisuudelle ja yleiselle jiirjestykselle.

121 $:n I momentin 6-kohdan osalta jiiA epiiselviiksi, miksi ulkomaalaislaissa s?i?idetiiiin
varsin epiimtiiir[isesti terrorismin torjuntaan liittyvistii perusteista, vaikka
erityislainsiiiidiinn<issii asia on kattavasti siiiidelty.

Varsin avointa, laajaaja osittain epiitarkkaa l2l $:n siiiinncistii perustellaan sillti, ettii
kAyt,inndssii kiirdjtioikeudet linjaisivat siiiinnriksen soveltamista. Luonnoksessa on
sivuutettu se olennainen seikka, ettii kiiriijiioikeuden kiisitteleviit siiil<irinottoasioita
varsin summaarisesti eikii siiiki<inottopiiiit<ikseen saa hakea muutosta valittamalla eli
varsinaista linj aavaa oikeuskiiytiintdA ei synny.

Lapsen siiiliiiin ottaminen

122 \
Pakolaisneuvonnan tiedossa on useita tapauksia, joissa lapsi on otettu siiil66n huoltajan
"ohella" ilman omaa stiilcicinottopiiiit<istii. Pakolaisneuvonta vaatii, ettii lain tasolla
s?iiidetiitin siita, efta lapsen siiikidnotto edellyttaa erillistii piiiitristii, kuten ehdotettiin
18.9.2013 piiiviityn luonnoksen 122 a $:n 2 momentissa.

Vastaanottodirektiivin 11 artiklan 2 momentin 2 kohta velvoittaa jtisenvaltioita
ottamaan ensisijaisesti huomioon lapsen edun. Pakolaisneuvonta katsoo, ettii lain tasolla
olisi tArkeA korostaa, ettti lapsen etu tulee arvioida ja perustella tapauskohtaisesti. Lakiin
olisi hyvii sisiillyttiiii esimerkiksi vastaanottodirektiivin 23 artiklan 2 kohdan kirjatut
seikat, jotka on otettava erityisesti huomioon arvioitaessa lapsen etua. Niiitii ovat mm.
alaikiiisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys ottaen huomioon hiinen taustansa sekii
alaiktiisen ntikemykset hiinen iktinsii ja kehitystasonsa mukaisesti.

Lakiin tulisi myds kirjata, ettii siiiloonoton osalta henkikjn itin ollessa epiiselv?i hiintii
tulee kohdella lapsena, ellei ole aivan ilmeistii, ettii henkiki on kiistatta tiiysi-ikiiinen eli
alaikiiisyyden mahdollisuus on poissuljettu. Koska on kyse henkildkohtaiseen vapauteen
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puuttumisesta, on ensisijaisen tiirkeiiii, ettii epiiselviissii tilanteessa asia tulkitaan hakijan

eduksi. Vaaira tulkinta aikuiseksi merkitsisi ilman huoltajaa olevan alaik6isen kohdalla

suoraan lainvastaista, alaikaisen siiildonottoa ja sita, ettei lapsen etua oteta huomioon.

Viihintiiiin esitykseen tulisi yksiselitteisesti kirjata, ettii henkilcin iiin ollessa epiiselvii

hiintii tulee kohdella lapsena kunnes esimerkiksi iiinmiiiirityksell[ luotettavasti

osoitetaan, ettii henkild on tiiysi-ikiiinen.

122 Q I mom

Ulkomaalaislain 122 $ 1 momentin 3 kohtaan tulee selkeiisti kirjata, ettii lapsen

siiil<ionotto edellyttiiA sita, etta sosiaality<intekijii on antanut lausuntonsa lapsen edun

toteutumisesta ja arvioinut, ettii siiil<i<)n ottaminen ei ole lapsen edun vastaista.

Luonnoksessa ehdotettu muotoilu, ett2i sosiaality<intekijiille on "varattu mahdollisuus

antad'lausunto on aivan liian vAlja ja tulkinnanvarainen.

122 $ 3 mom

Luonnoksessa ehdotetaan, ettd ilman huoltajaa oleva kansainviilistii suojelua hakeva

lapsi saadaan ottaa s[il66n kun hiinta koskeva maasta poistamispiiiit<is on tullut
tiiy.tiintdcinpanokelpoiseksi. Pakolaisneuvonta vastustaa luonnoksen ehdotusta.

Ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden siiiliitin ottaminen tulee kieltiiii
hattitusohj elmaan mukaisesti.

Siiiftirinoton on lukuisissa tutkimuksissa todettu olevan haitallista lapsille. Se, ettii

lapselle on tehty maastapoistamispiiiitris, joka on tullut tiiltiint<idnpanokelpoiseksi, ei tee

siiil<irinotosta viihemmtin haitalli sta lapsel le.

Luonnoksessa ei esiteta todellisia perusteluita sille, miksi tai missii tilanteissa ilman

huoltajaa tulleiden lasten siiildcinotto voisi olla viilttiimiitdntA maasta poistamisen

vuoksi. Ilman huoltajaa olevan lapsen maastapoistaminen on ja pitiiii olla erittain

poikkeuksellista. Tiillaista poikkeustilannetta varten, jossa viranomaiset lisiiksi

katsoisivat olevan tarpeen turvata maasta poistaminen turvaamistoimilla, on kehitettiivli

vaihtoehtoja siiilcionotolle. Se, ettti lainvalmistelussa ei ole edelleenktiiin vaihtoehtoja

hallitusohjelmankin velvoittamalla tavoin selvitetty ja kehitetty, ei oikeuta lain tasolla

sallimaan ilman huoltajaa olevan lapsen s[ilcitinottoa.

Luonnoksessa ehdotetaan, etta ilman huoltajaa oleva lapsi voitaisiin pitiiri siiildssti

enintiiiin 72 tuntia eli 3 vuorokautta, mutta erityisista syistii siiildssii pitoa voitaisiin
jatkaavielii toisellaT2 turnilla. Luonnoksessa ei esitetii mitiiiin todellisia perusteita sille,

miksi lakiin kirjattaisiin mahdollisuus pitkittili ilman huoltajaa olevan lapsen

siiilci<inottoa jopa 6 vuorokaudeksi.

Pako:aisneuvonta Fy
Kaisaniemenkatu 4 A

001 00 Helsinki

Puh +358(0)757575100
Faksi+358(0)757575120
panOpak。 laisneuvonta fi

www pakolaisneuvonta fi

Flγ ktingradgivningen rf

Kaisaniemigatan 4 A

00 1 00 Helsingfors

Tel +358(0)757575100
Fax+358{0)757575120
pan(ppakolaisneuvonta fi

vvww pakolaisneuvonta fi

The Finnish Reft19oo Advice Centre

Kaisaniemenkatu 4 A
F1001 00 Helsinki,Finland

Tel +358(0,757575100
Fax +358{0)757575120
panOpakolalsneuvonta■

www pakolaisneuvonta fi



◎ 灘麟1慟和

Siiil66n ottamisesta pliSittiiminen

123 $

Pakolaisneuvonta katsoo, ettii siiikidn otetulle tai tiiman edustajalle tulee EIS 5 artiklan
mukaisesti ilmoittaa siiil<irinoton peruste siiilcidn otetulle tai tiimiin edustajalle kielellii
jota hiin ymmtirtiiii. Luonnoksessa ehdotetaan riittiivtiksi se, ettii stiil66n oton peruste
ilmoitetaan kielellii, 'Jota hiinen voidaan kohtuudellaolettaaymmtirtiiviin."

Siiil00n otetun sijoittaminen

l23a$

Luonnoksen mukaan siiild<in otettu lapsi on aina sijoitettava siiil<icinottoyksikkddn.
Pakolaisneuvonta katsoo, ettti rajaus on tiiysin riittiimAtcin. Lakiin tulee vflhintiiiin
kirjata, ettli lapsen siiiliiiinotto edellyttlili, ettii lapsi sijoitetaan erikseen lapsille tai
perheille tarkoitettuihin tiloihin, joissa voidaan turvata lapsen erityistarpeet. Lasta
ei saa sij oittaa aikuisille tarkoitettuun siiiliiiinottoyks ikkiiii n.

Esityksessii mahdollistetaan edelleen lasten siiilcicinotto ja sijoittaminen
siiil<i<jnottoyksikkticin, joka on tiiysin sopimaton paikka lapselle. Myris luonnokseen on
kirjattu, ettii "Metstiliin siiil<itinottoyksikcissii ei ole mahdollista eriy.ttiiii lapsiperheitii
omalle osastolleen. Siiild<in otettujen lasten oikeutta koulunkiiyntiin ei nykytilanteessa
kyetd varmistamaan. Myris lapsen oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan toteutuu vain
rajoitetussa mii2irin siiilddnotto-olosuhteissa" (kohta 2.3.1., s. l0). Luonnoksessa ehdo-
tetut muutokset voimankiiyttrikeinoihin tekeviit siiil<idnottoyksikdstai entistii
vankilamaisemman.

Luonnoksessa ei varmisteta edes sita, eftii lapset majoitetaan erilltiiin perheen
ulkopuolisista aikuisista. YK:n lasten oikeuksia koskeva sopimus edellymaa, ettii lapset
ja aikuiset on sijoitettava lzthtcikohtaisesti erilleen. Myds esim. YK:n kidutuksen
vastainen komitea on Suomea koskevissa loppupiiiitelmissiiiin ja EIT tuomioissaan ovat
puuttuneet siihen, ettii lapset sijoitetaan samoihin tiloihin aikuisten kanssa.

Luonnoksessa viitataan siihen, ettti tulevaisuudessa tilanteeseen on luvassa helpotusta,
kun Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen avataan vuoden 2014 loppuun mennessii
uusi siiild<inottoyksikkd, jonka suunnittelussa on erityisesti huomioitu lasten, perheiden
sekii muiden haavoittuvien ryhmien tarpeet. Tiillainen viittaus ehka tulevaisuudessa
tapahtuvaan muutokseen on tiiysin riittamatcin. Luonnoksessa ehdotettuja
voimanktiyttdkeinoja ja -vtilineitii (kaasusumutin, kiisiraudat, enintiiiin 70 cm pitkii
patukka ja teleskooppipatukka) ei ole mitenkAan rajattu niiiden mahdollisesti jatkossa
lapsille ja perheille rajattujen tilojen osalta. Kiiytiinniissii luonnos tarkoittaisi lasten
sijoittamisen edelleen jatkossa tiiysin sopimattomiin ja luonnoksen ehdotusten
toteutuessa entistii vankilamaisempiin olosuhteisiin.
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Kttsittely uudelleen kttr葡五oikeudessa

1286

sailёёn OtOssa on kyse puuttunlisesta pcrusoikeutena turvattuun hcnkilё kohtaisen

vapauden  suoJaan,  J01loin  todellincn  tuonlioistuinkontrolli  on  tuⅣ attava.

Tuomioistuinkasitelyt ovat rutiininomaisia ja surnmaarisia, mita 宙deOyhteyksin

hoidcttu kasittely voi entisestaan lisatao ⅣIahd011inen videoyhteyteen tuⅣ autuminen

nostaa esiin kysymyksia liityen muun muassa tulkkaukseen ja avustaaano suomcn

oikeu可珂cstelma ci Ole hakttalle tuttuja hak」 an On usein vaikeajo nykyisin ymmttaa

nlista sailё Oikeudenkaynnissa On kySe. Kcskeista on tuOmarien asiantuntemus l五 ttyen

tuⅣapaikanhakloiden crityistilanteescen, sailёёnOtOn kymyksen ylittymisccn ja
muiden turvaamistoilncnplteiden cnsislJaisuutccn.

Laki sal166n otettuien ulkomaalaisten kohtelusta sai166nottovksik6s壺

Pakolaisneuvonta lausuu seuraavassa vain lyhyesti sailё ёnOttoyksikOn toilnintaan ja
olosuhtcis五 n liittyvien muutosesitysten osalta. Pakolaisneuvonta kiinnittatt huOrniota

s五hen,ctta luOnnos on llnyё s nailta Osin kcskenerainen cika pottaudu r五 ttavan laaJaan

kuulemiseeno Syntyy vaikutelma, ctta tyё ryhma on pitkati salassa kcskittynyt

sailёёnO■Oyksikёn toiminnan kchittamisecn samalla kun tyё ryhmtt ja myё s

hallitusottelinaSSa tavoittceksi asctcttu sailёёnOtOn vaihtocht● en kchittttinen on scn

Siiaan pitkalti sivuutettu.

3 a S Sailё ёnOttovksikё n ittiestvssttё t

Lainkohdassa saadctattn liian laaJat Ja raJaarnattomat valtuudct Maahallmuuttovirastolle

paa■滋 kaytttё ssa lahes kaikista sailё ёnottoyksikё n olosuhteista。

5 0 0ikcuksista ia vclvollisuuksista tiedottallninen

Tiedot tulee antaa sellaisella kielella,jOta asianomainen henki10 ylllm狙 触.Ei ole

riitav滋 ,eta tiedO■alninen tapahtuu"kielella,jota he ymm狙 加滋,tai jota heidan

voidaan kohtuudella olettaa ymmttnavan''.

6a§ Vierailuoikeus

Vierailuoikcus on ulotcttava inyё s ttavarti01aitoksen ja poliisin pidttystiloihin,niin

kauan kuin n五 hin ulkomaalaislain noJalla voidaan sailё ёn otettuJa sIJOittaa.
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◎ 蝉麟1騰和

9§ Poliisin pidatystiloihin siioittaminen

Luon■oksessa ci olc kiinnitetty huorniota Euroopan kidutuksen vastaisen korllitean

(CPT)kannanottoon vuonna 2008 Metsalan sailё ёnottoyksikkёёn tehdyn vierailun
jalkccn.cPT katsoi, etta poliisin pidttystiloihin sjoittarnisen s」 aan tulisi lё ytaa

asiarmukaisia tapaa sailёёno■oyksikё n sisalla.

1l ia 13い Maioitus ia huolenpito seka teⅣ evdcn― ia sairaanhoito

Pakolaisneuvonta pitaa kcskciscna huolcnaihecna paitsi alaikaisten,n五 n myё s muiden
erityisen haavoittuvassa ascmassa olevien hcnkilё iden sailё ёnOttOa. Haavoittuvassa

ascmassa olc宙 a tllrvapaikanhakjoita kuten traumatisoituncita kidutukscn uhreja ja

muutcn psyykkisesti huonokuntoisia ei r五 ttavasti tunnistctao Sailё ёnOtOn aikana
haavoittuvassa ascmassa olevicn erityistarpeita ei pystyta ottamaan huonlioon lainkaan

jos haktta sJOhetaan pol五 sivankilaan cika lttcllcka狙  Hi■討asti my6sk伽
sailёёnOttoyksikё ssa.

Pakolaisneuvonta pitaa sinansa hyvana asian, ctta ll §:n2 momentt五 n on ehdotettu

vastaano■odirckti市 in ll artiklan edellyttttna tilanteen"sMIllnё llincn scuranta ja

riitavtt tukitoimet''.Perusteluissa tulisi avata mita talla tarkOitctaan,jotta jatkossa

voidaan turvata dirckti市 in edcllメtama sttllnё llinen seuranta ja riittavtt tukitoimct

ktttan16ssao Esimcrkiksi traumatisoituneen kidutuksen uhrille tulcc mahdollistaa

psykittrinenhoitojahoidonjatkumincnsailёёnOtOstahuolimatta.

Tehokkaiden oikeussuojakeinojen turvaamiseksi my<is s[il<l<in otetuille on turvattava
oikeus saada kansainviilistii suojelua tai oleskelulupaa koskevan hakemuksen tueksi
lausuntoj a terveydentilastaan ja lapsen edusta.

Siiil<idnoton yhteydessii on myris tarvittaessa turvattava mm. CPT:n suosituksissaan
korostama terveystarkastus ennen palautuksen tiiytiintririnpanoa sekii keskeltyneen
palautusyrityksen jiilkeen. Maastapoistettavien terveydentilan arviointi tulee turvata
sekii lain ettti k?iytiinntin tasolla inhimillisen ja ihmisarvoisen paluun turvaamiseksi.
Ttillti hetkellii sdil<i6n otetun ulkomaalaisen terveydentilan selvittiimistti ja huomioon
ottamista ei ole riifiavasti taattu ennen maastapoistamista.
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