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Vapaa liikkuvuus -verkoston lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi

ulkomaalaislain sekii siiil66n otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja siiil6dnottoyksik6stii annetun

lain muuttamisesta. (Lausunto SM 0721 00 l20l l)

I Yleistii
Vapaa liikkuvuus -verkosto tukee siirtolaisia heidln omassa kamppailussaan oikeuksiensa puolesta.

Verkoston erityisosaamisaluetta on toiminta heikossa asemassa olevien siirtolaisten kanssa.

Kohtaamme tydssiimme ihmisiii, jotka ovat joutuneet oikeudettomaan tilaan esimerkiksi
oleskelulupaperusteen poistuessa tai turvapaikkaprosessin johdettua kielteiseen piiZitdkseen.

Olemme tutustuneet siiilddnottoyksikkoon sieltli vapautuneiden ihmisten kautta sekii vierailemalla
satunnaisesti kutsusta siiilOon otettujen ihmisten luona.

Yleisenii huomiona tiistii lakiesityksestii toteamme, ettii esitys on varsin laaja ja siihen niihden

heikosti valmisteltu.

Lakiesityksestii nousee esiin epiiily siita, ettA siiil6dnottoyksikdn luonnetta ei ole yksiselitteisesti
hahmotettu. Siiil66n oton luonne hallinnollisena vapaudenriistona hdmiirtyy olennaisesti tiissli
lakiesityksessii. Sen sijaan, ettii lakiesitys keskittyisi kiisittelemiiiin hallinnollisen vapaudenriiston
puitteita, ollaan lakiin tuomassa entistii vahvemmin myds rikosep[ilyyn tai rikokseen liittyvaa
kiinniottoa ulkomaalaisen sliilcidnoton alla. Tiitii varten kuitenkin on olemassa pakkokeinolaki, jota
tulisi soveltaa kansalaisuuteen katsomatta rikosperusteisissa vapaudenriistoissa. Siiildtinottoyksikdn
vierailijarekisteriii koskevassa kohdassa taas tulee esille, miten stiildiinottoyksikki, yhtAalta niihdtiiin

vain piiiitiiksiti toimeenpanevana ja toisaalta yksikk6nZi, joka voi yrittiiii vaikuttaa
Maahanmuuttoviranomaisen ptiiitdksiin.

On valiteffav aa, ettd lakiesitys ei vastaa hallitusohjelman henkeii alaikiiisten ja lasten siiilddnoton
osalta, vaikka perusteluissa huomautetaan esimerkiksi YK:n miitirtiaikaistarkasteluissa tulleen esiin
ongelmia tarpeettomista haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten siiil66notosta.

2 Kansainviil i set sop imukset j a vastaanottodirekti ivi
Ehdotetun lakitekstin viittaukset keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ovat kaytflnndssii olemattomat.
Ehka siita syystii juurikin lasten oikeuksien rajoittaminen lakitekstiss2i ei suhteudu mitenkiiZin lapsen

oikeuksiin. Keskeiset ihmisoikeussopimukset tuylisi huomioida paremmin ja kirjata lakitekstiin.

Vastaanottodirektiivin perusteella on syytii muuttaa lakia siiilddnotettujen kohtelusta niin, ett2i

vierailuoikeus uloffuu kaikkialle, missii ulkomaalaisten vapautta riistetiiiin hallinnollisin perustein.

Lisiiksi lain miiiirittely vierailuoikeuden saavista tahoista ja yksil6ist2i on liian suppea. Siiil66noton
viimesijaisuus ei edelleenkiiiin korostu laissa riitt2iv2isti, vaikka ilmoittautumisvelvollisuuffa
turvaamistoimena laajennetaankin ja vastaanottodirektiivin ttimii ulottuvuus mainitaan
lakiesityksessii. S?iil66noton vaihtoehtoja ei ole mietitty hallitusohjelman mukaisesti riittavasti.



3) Kommentit joihinkin muutoksiin

I Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1 1 8 $ Turv aamis to im ie n yle ise t e de l lytyks e t j a ilmo i t tautumi sve lvo ll i suus
Ilmoittautumisvelvollisuus tulee jiirjestAa niin, ettii se on ilmoittautumaan miiiirtitylle henkildlle
kohtuullista. Esimerkiksi ilmoittautuminen vastaanottokeskuksessa ei ole tarkoituksenmukaista, jos
henkild on hakeutunut asumaan perheensii luo toiselle paikkakunnalle. Kohtuullisuusvaatimus tulisi
lisZitii lakitekstiin.

121 S Sdilddn ottamisen erityiset edellytykset
Ensimm[inen lause tulisi muuttaa muotoon "Jos I l8- 120 mainitut keinot on todettu
ri ittiimSttdmiksi..."

Pakenemisenyaaraa ei edelleenkii2in m[iiritella lakitekstissii riittiivlsti.

Kohdan 2 esitys siiil66noton tarpeellisuudesta henki16llisyyden selvittamiseksi on tarpeeton. Lakiin
lisiitty ilmoittautumisvelvollisuus pit[a fiimiin sisllliiiin ja alun muotoilu riittiimtittdmist?i
turvaamistoimista mahdollistaa tiillaisen siiil66noton.
Kohta 3 tulisi poistaa. Rikokseen syyllistyneeseen tai rikoksesta eptiiltyyn ulkomaalaiseen voidaan
kohdistaa pakkokeinolain toimenpiteitii, kuten suomalaisenkin rikollisen kohdalla tehtiiisiin.
Kohta 4: Jokaisella on oikeus jAffAA kansainviilistii suojelua koskeva hakemus, jonka
oikeellisuudesta piiiitttiti Maahanmuuttovirasto parhaan osaamisensa ja ymmlirryksensii mukaan.
Kansainviilisen suojelun hakeminen ei saa olla siiilddnottoperuste. Lakiesityksen perusteluissa on
nflkyvissii erityisen selviisti kohdan kayffd rangaistustoimenpiteenii: "Kun maasta pois-tamisen
turvaamiseksi s?iikirin otettu ulko-maalainen tekee kansainviilistii suojelua kos-kevan hakemuksen, ilmeisesti
vain viivl't-t2i2ikseen tai htiiritiikseen palauttamispiiiitrik-sen tiiytiintd<inpanoa, siiilciOn ottamista voi-taisiin
jatkaa, vaikka muutoin asianomaisen siiikirin ottamiselle ei olisikaan perusteita." Turvapaikanhakijan
oikeusturva tulee taata.

Kohdan 6 kansalliselle turvallisuudelle muodostaman uhan epiiily on liian epiimtiiirtiinen. Mikiili
henkild muodostaa jonkinlaisen uhan kansalliselle turvallisuudelle, tulisi soveltaa pakkokeinolakia,
ei hallinnollista vapauden riistoa.

122 $ Lapsen sriil)on ottaminen
Vaikka lain perusteluissa kiinnitetaan huomiota lapen oikeuksiin, eiviit lapsen oikeudet niiy
kiiytiinndssii kun lapsen vapauden riistosta piititetiitin. Lasta tai alaikiiistii ei tulisi offaa misstiiin
olosuhteissa siiil66n, edes Dublin III -tapauksessa, lapsen edun turvaamiseksi. 122 $ tulisi poistaa
kokonaan.

123 S Sdildon ottamisesta ptirittriminen
S[il60n otettavan henkil6n oikeutta tulkkaukseen ei tule heikentflfl lakimuutoksella.

123 a $ Satla0n otetun sijoittaminen
Maininta lapsen s?iilddnotosta tulee poistaa (vrt. 122).N{ikilli kohta lapsen oikeuksista huolimatta
jiiii lakiin, tulee varmistaa, ett5 lapsia ei sijoiteta missiiiin tilanteessa, edes vanhempiensa kanssa,

poliisin tiloihin.

1 2 5 $ Menettely luircij cioikeude ssa
Siiildtinotto-oikeudenkiiynneillii on Suomessa tiillii hetkellii niiytdsoikeudenkliynnin piirteita. Vain
pieni osa pii2itdksistii muuttu oikeudessa ja kuulemamme siiilddnotetut ovat raportoineet, etta heita
ei oikeudenkiiynneissii kuulla asianmukaisesti. Maininta "siiil66notetun kuulemisesta" ilman
velvollisuutta tuoda henkil6ii paikalle, ei saa viihentiiti s?iil66notetun osallisuutta oikeusprosessiin
entisestiiiin.



2Laki siiit0iin otettujen ulkomaalaisten kohtelusta siiiliiiinottoyksikiissii

Siiilddnotettavaksi esitetiitin ulkomaalaislaissa esimerkiksi rikosperusteen vuoksi kiinni otettavia
ulkomaalaisia. Miktili siiil66noton luonne ei ole selviisti ulkomaalaisen hallinnollinen
vapaudenriisto vaan myds rangaistuslaitostoiminta, stiilddnottoyksikdn perustamisen ja
ylliipitiimisen edellytyksi2i tulee tarkentaa selviisti esitetystii. MikAli Suomessa halutaan tehdii
hallinnollista vapaudenriistoa, tulee sen tapahtua selviisti erillii2in rikosperusteisesta
vapaudenriistosta.

3 $ Sriilodnottoyl<sikdn ohjaus ja valvonta
On ongelmallista, effii toimintaa ohjaa ja valvoo sama toimija. Siiil6dnottoyksikdn erityisen
luonteen vuoksi vapaudenriiston toimeenpanevana yksikkdnii valvonta tulisi tapahtua muun kuin
ohjaavan yksik6n toimesta.

3 a $ S ci i I d o no t t oy l<s i ko n j drj e s ty s s ri cint i)
Siiil6dnottoyksikdn jiirjestyssiiZinn6istii tulee kirjata lakiin, ettii ne eivtit saa rajoittaa yksildn
vapauksia eniil enempii[ kuin jo laissa rajoitetaan. Esimerkiksi perusteluissa mainittu "provosoiva
pukeutuminen" puuffuu yksildn oikeuksiin tavalla,joka on liian tulkinnan varainen. Tilanteesta

riippuen poliittisin tekstein varustettu paita "No Deportations", "Free Kurdistan" tms. voitaisiin
niihdii tiillaisena. Toisaalta tAtA voitaisiin tulkita myds niin, ettfl naisten ja seksuaali- ja
sukupuoliviihemmistdihin kuuluvien ihmisten oikeutta ilmaista sukupuoltaan saatettaisiin estiiii

"provosoivaan pukeutumiseen" vedoten.

3b S Sdil\dn otetun ulkomaalaisen kaybs
SZiil66notetun kiiytdksest?i m[iiriiiiminen epiimiiiir[isestija ilman selkeiden kiiytdss[2intdjen
rikkomisen seurausten mfl[rittelyii on mahdollinen uhka ihmisten oikeusturvalle. Tiillii muotoilulla
esimerkiksi iiiinen korottaminen voitaisiin ii[ritapauksessa tulkita "huonoksi kiiydkseksi" ja silll
perustella lain rikkomisesta johtuva sanktio, jota tiissi yhteydessii ei mA6ritellA.

6 $ Vierailut j o yhteydenpito-oikeus
Muotoilu "Puhelimen kaytdn ehdoksi voidaan asettaa, ettii siiil66n otettu ulkomaalainen ilmoittaa,
kehen aikoo olla yhteydessii." Tulisi muuttaa muotoon "Maksuttoman puhelimen kiiytdn ehdoksi
voidaan asettaa, ettii siiil66n otettu ulkomaalainen ilmoittaa, kehen aikoo olla yhteydessl."

9 $ Poliisin pidtitystiloihin sijoittaminen
l0 $ Erilltidn sdilyttciminen ja poliisin pidritystiloissa sdilyttciminen
Siiil66n otettujen ulkomaalaisten kokemus poliisin tiloihin joutumisesta siiilddnottoyksikdn johtajan

pyynndstii on joissain tapauksissa koettu repressioksi. Ulkomaalaisen sijoittaminen poliisin tiloihin
tulisi oikeusturvasyistii perustua muuhun lakiin, ei siiilddnottoyksikdn johtajan arvioon. Mikali
stiil66n otetun pitaminen siiildssii ei ole mahdollista omaan henkeen ja terveyteen kohdistuvan uhan

vuoksi, ei henkil6ii tule siirtiiii poliisin, vaan terveydenhuollon palvelujen piiriin.

11 $ Majoitus ja huolenpito
Erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ulkomaalaisia ei tulisi ottaa siiil66n lainkaan.

1 5 $ Tapaamisten valvonta ja rajoittaminen
Kohdat 3 ja 4 j'attiivAt liikaa varaa mielivallalle siiilddnottoyksik6ssii.
Kohtaan 5 huomautetaan, ettii s6il66notossa kyse on hallinnollisesta vapaudenriistosta. Ttillaisen

vapaudenriiston kohdetta ei tule rangaista ylimiiiiriiisin rangaisyuksin, edes toivotun "hyviin
kiiytdksen" saavuttamiseksi. Rangaisus- ja tutkintavangit eivat kuulu stiilddnottoyksikk66n, ellei
siiil66nottoyksikdn luonnetta ja vastuita muuteta radikaalista. Tiil16in taas hallinnollista
vapaudenri istoa ei tu I isi suorittaa siiilddnottoyksikdssti. (vrt. A lku)



I7 $ Puhelimen kiytdn rajoituleset
Puhelimen kAytdn kieltiiminen on kohtuutonta siiilti6n otetun toimintavapauksien rajoittamista.
Mikali henkil6n epiiilliiiin salaavan henkildllisyytensii tai syyllistyneen rikokseen, on poliisin
tehtava todentaa t[mii ja tarvittaessa rikosperusteisesti turvautua pakkokeinolakiin. Puhelimen
kayttt tulee turvata, tarvittaessa jiirjesttim[llZi tilat, joissa puhelinta voi kayftAa niin, ettii siita ei ole
haittaa yksikdn toiminnalle. Perusteluissa mainitaan turhien hiit[puheluiden soittaminen.
HZit2ipuhelun aiheellisuus tulee arvioida aluehiilytyskeskuksessa, ei siiil66nottoyksikdssii.

20 a $ Tbkninenyalvonta
Teknistii valvontaa ei tule suorittaa ilman erityistii perustetta sen psyykkisen kuormittavuuden
vuoksi.

22a $ Kielletyt esineet ja aineet
Pelkkii epiiily siitii, ettii johonkin esineeseen tai aineeseen olisiteoriassa mahdollisuus piilottaa
kielletty aine tai esine ei saisi olla kiellon peruste tuoda tlllaisia tuotteita siiil66nottoyksikk66n.
Nykyisellii[n ke]tentd on jopa rangaistuslaitosten kayt6nt6a tiukempi, vaikka siiil66nottamisella ei
ole rikosperustetta.

26 $ Muutoksenhaku
Muuteksenhaun ulkopuolelle ei tule jAttaa lain pyklili2i, erityisesti koskien pykaliA 8 ja 9

3 3a $ Vierailijarekisteri
Vierailijarekisteristfl tulee kiiydii ilmi, mihin lain kohtaan rekisterin ylllpito perustuu. Perusteluissa
mainituilla syillii vierailijoista muodostetaan rekisteri, jossa jokainen kirjattu on mahdollinen epiiilty
esimerkiksi miktili siiilddnottoyksikkddn on onnistuttu salakuljettamaan paihteitii.
NykyisellZi2in vierailijarekisteri[ on k[yetty esimerkiksi kotietsintdjen tekemiseen vierailijoiden
luona ilman rikosepiiilyii.
Tietojen luovuttamisesta poliisille tai muulle viranomaiselle sekii n2iiden tietojen kAytdsta tulee
sii[tiiii olemassa olevien lakien puiffeissa yhteistydss[ tietosuojavaltuutetun kanssa. Vierailijalle
tulee kertoa, mihin tarkoitukseen hiinen tietonsa keriitiiiin.

Lain perusteluissa esitetfliin, ettii puolison vierailu stiilddnottoyksikdssti voisi vaikuffaa
Maahanmuuttoviraston arvioon lumeavioliittoepiiilyssii. Avioliiton "todellista luonneffa" arvioidessa
tiillainen arviointiperuste asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan esimerkiksi maantieteellisistl ja
taloudellisista syistii. Maahanmuuttoviraston arvioon avioliiton todellisen luenteen arvioimiseksi ei
sisiilly satunnaiset vierailut laitoksissa. MikAli vierailut yksikdss[ vaikuttavat arvioon avioliiton
luonteesta, tulee vierailut mahdollistaa tasapuolisesti kaikille pareille, esimerkiksi osallistumalla
matka- j a maj oituskuluihin piiiikaupunkiseudun ulkopuole lta.

33 b $ Sailddnottoyksikdn rekistereitii koskevat siifinndkset
Vierailijoihin ei tule soveltaa kansainviilistii suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain s?i2iddksi?i,

sillii vierailijoiden rekisterriinnissii ei kyseessii olevassa laissa siiiideta. Mikali vierailijoista halutaan
keriitii tietoja, tulee lakia valmistella yhteistydssii tietosuojavaltuutetun kanssa huomioiden nykyistl
kAytAntda paremmin vierailijoiden oikeudet.

Vapaa liikkuvuus -verkoston puolesta

Mervi Leppiikorpi


