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Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallitulsen esitysluonnokseen laeiksi ulko-
maalaislain seke seiloon otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sIiloonottoyksi-
kostd annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnoksen keskeiset ehdotukset

Esitykselli ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavan siten, ettd siini kiellettlisiin
ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakilalasten sdiloonotto ja tismennet-
tiisiin myos muutoin lapsen sdiloonottoa koskevia s55nnoksi6. Lisiiksi ulkomaa-
laislain sddntelyd ehdotetaan tdsmennettdviiksi koskien sdiloon ottamisen edelly-
tylsie, tietojen antamista sdiloon otetulle ja sdiloon otetun sijoittamista. Ilmoit-
tautumisvelvollisuutta muutetaan siten, ettd siiti tulisi toimivampi vaihtoehto
sliloonotolle.

Sdiloonottolakim ehdotetaan muutolsia, joiden parannetaan haavoittuvassa ase-

massa olevien siiloon otettujen asemaan ja oloja seki parannetaan sdiloonottoyk-
sikon seki sen asiakkaiden ja henkilokunnan turvallisuutta.

Lapsiasiavaltuutetun kannanotot

Yhteenueto

Lapsiasiavaltuutetun ndkemyksen mukaan lapsia ei tulisi ottaa sdiloon lainkaan,
vaan olisi aina sovellettava vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteitd. Lapsia ei
myoskdin tulisi erottaa vanhemmistaan kuin poikkeustilanteissa, joten myos lap-
siperheiden kohdalla tulisi kiiyttid vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteet ja tarvit-
taessa kehittaa uusia toimivampia toimenpiteitd, joiden avulla sdiloonotolle ei
olisi tarvetta.

Hallituksen esityksen mukaan lasta sd,iloon otettaessavarataansosiaaliviranomai-
selle tilaisuus tulla kuulluksi. Lapsiasiavaltuutetun ndkemyksen mukaan ehdotet-
tu s66nnos ei edistd tdllaisenaan lapsen edun toteutumista, vaan pdinvastoin vie
tilannetta huonompaan suuntaan.
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Lapsiasiavaltuutettu pit56 vdlttdmdttomdnd, etti sosiaaliviranomaisen lausunto
sdiloonotosta pyydetddn aina ja, ettd lausunnon antaminen edellyttaisi sosiaalivi-
ranomaisen tosiasiallisesta arviointia kyseisen lapsen tilanteesta ja siiloonottoyksi-
kon olosuhteista lapsen edun ndkokulmasta. Lapsen edun arviointi edellyttdd
myos lapsen mielipiteen selvittimisti. Lakiehdotuksessa edellytetty lapsen mieli-
piteen selvittdminen jdd irralliseksi toimenpiteeksi, mikdli se ei kytkeydy sosiaali-
viranomaisen tekemddn lapsen edun arviointiin.

Lakiehdotuksen mdirdyksia sailoon otetun yhteyden pidon rajoittamisesta ja ta-
paamisista tulisi teydentdd niin, ettd lapsella, jonka huoltaja on sdilossS, on tosi-
asiallinen mahdollisuus pit66 vanhempaansa yhteyttd ja tavata hente.

P erustelut lap siasiavabuutetun kann"anotoille

Lapsiasiavaltuutetun tehtdvdnd on edistdd lapsen oikeuksien toteutumista Suo-
messa. Tyon perustana on Suomessa laintasoisena voimaan saatettu YK:n lapsen
oikeuksien yleissopimus (SopS 59-60/t 99 I ). Lapsiasiavaltuutettu arvioi hallituk-
sen esitysluonnosta lapsen oikeuksien yleissopimuksen ndkokulmasta.

Lapsen oikeuksien yleissopimus koskee kaikkia alle lS-vuotiaita, ellei lapseen so-
veltuvien lakien mukaan lapsi ole saavuttanut teysi-ikaisyyttd aikaisemmin [1 ar-
tikla). Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 4 artiklan mukaan sopimusvaltiot ovat
sitoutuneet ryhtymeen kaikkiin tarpeellisiin lainsddddnnollisiin, hallinnollisiin ;a
muihin toimiin yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi.

Hallituksen esitysluonnoksen kannalta keskeisid yleissopimuksen artikloja ovat:
o 3 artikla, jonka mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsdiddntoelimien toimissa,
jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lap-
selle on taattava myos hdnen hyvinvoinnilleen velttemdttomdn suojelu ja
huolenpito ottaen huomioon hdnen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa
tai muiden hdnestd oikeudellisessa vastuussa olevien henkilolden oikeudet
ja velvollisuudet

o 2 artikla, jonka mukaan lapsella on oikeus syrjimlttomyyteen ilman min-
keenlaista lapsen, hdnen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa omi-
naisuuteen tai muuhun seikkaa perustuvaa erottelua

o 9 artikla, jonka mukaan lasta ei eroteta vanhemmistaan heiddn tahtonsa
vastaisesti paitsi, kun toimivaltaiset viranomaiset, joiden pddtolaet voidaan
saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi, toteavat soveltuvien lakien ja menet-
telytapojen mukaisesti sen olevan lapsen edun mukaista

. 12 artikla, jonka mukaan lapsella, joka kykenee muodostamaan omat nd-
kemyksensd, on oikeus vapaasti ilmaista ndmi nikemyksensd kaikissa lasta
koskevissa asioissa. Lapsen ndkemykset on otettava huomioon lapsen i5n ja
kehitystason mukaisesti. Lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tul-
la kuulluksi hdntd koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko
suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen vdlitykselli kansallisen
lainsdiddnnon menettelytapoj en mukaisesti

o 14 artikla, jonka mukaan lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja
uskonnonvapauteen seka 30 artiklan mukaan oikeus nauttia omasta kult-
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tuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai keyttee omaa kiel-
tidn

o 22 artikla, jonka mukaan pakolaislapsella on oikeus asianmukaiseen suoje-
luun ja humanitldriseen apuun, riippumatta siitd onko hdn tullut maahan
yksin vai vanhempiensa tai muun henkilon kanssa

o 28 artikla, jonka mukaan lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetuk-
seen

. 31 artikla, jonka mukaan lapsella on oikeus lepoon javapaa-aikaan, hinen
ikansd mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekl vapaaseen osal-

listumiseen kulttuurieldmidn j a taiteisiin
. 37 artikla, ionka mukaan lasta ei saa kiduttaa eikd kohdella tai rangaista

julmalla, epdinhimillisella tai halventavalla tavalla. Lapsen vapaudenriis-
tossa tulee noudattaa lakia ja siihen on turvauduttava vasta viimeisend ja

mahdollisimman lyhytaikaisena keinona. Jokaisella lapsella on myos oikeus
pitiiii yhteyttd perheeseensd kirjeitse ja vierailukdynnein, paitsi poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa.

Yleissopimuksen toimeenpanoa valvova Lapsen oikeuksien komitea on korosta-
nut, ettd lapsen etua arvioitaessa on otettava huomioon YK:n lapsen oikeuksien
yleissopimus kokonaisuutena. Lapsen etu toteutuu, kun kaikki yleissopimuksessa

mddritellyt oikeudet tdyttyvdt mahdollisimman tdysimi5riisesti.

Hallituksen esitysluonnoksessa (s. 6) on todettu YK:n lapsen oikeuksien komitean
tulkintaohjeet artikloj en ZZja 37 soveltamisesta sekd komitean antamat suosituk-
set Suomelle turvapaikanhaklialasten sdiloon ottamisesta viimesijaisena toimenpi-
teen5.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa myos Euroopan neuvoston [EN) ministerikomi-
tean vuonna 2010 hyvdksymistd lapsiystdvdllistl oikeudenkeyttoe koskevista
suuntaviivoista.r Suuntaviivojen perustan muodostavat sen johdanto-osassa

mainittuihin vilineisiin kirjatut periaatteet sekl Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen oikeuskdytlnto. Tdllaisia vdlineitd ovat erityisesti YK:n lapsen oikeuksien
yleissopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus.

Suuntaviivojen perusperiaatteita ovat lapsen osallistumisoikeus, lapsen edun ensi-
sijaisuus, lapsen ihmisarvon kunnioittaminen, lapsen suojelu syrjinndltd seke oi-
keusvaltioperiaatteen soveltaminen lapsiin yhtd tdysipainoisesti kuin aikuisiinkin.
EN:n lapsiystivdllisen oikeudenkayton suuntaviivat soveltuvat kaikkiin tilantei-
siin, joissa lapset joutuvat tekemisiin rikos-, siviili- tai hallinto-oikeudellisen jir-
jestelmdn kanssa, riippumatta siiti, missl asemassa tai mill6 perusteella lapsi on
tilanteeseen joutunut.

Suuntaviivojen tavoitteeksi on mlSritelty (kohta 3)' " ... uarmistaa, erui haibissa

edelki mainituissa menenelyissti noudatetaan tinbim(itttimtisti baihbia lnsten oibeub-

sia, buten oibeutta saad.a tietoa ja bciyttriti edustajaa sebi oikeuna osallistua menet-

telyihin ja saada suojelua, ja oteta.an samalLa asianmukaisesti huomioon lapsen ke-

hirys- ja tietrimystaso sehri tapauksen olosuhteet. Lasten oikeuhsien hunnioittaminm
ei saisi uaarantaa muidcn osapuolten oikeuhsia."
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Euroopan Neuvoston lapsivsavallisen oikeuden suuntavi市oissa on todettu mm.,

etta ilman hu01tdaa Ole宙a,esimerkiksi turvapaikkaa hake宙 a ia vanhemmistaan
eroon ioutuneita alaikais五 ei saisi ottaa shilёёn vksinOmaan sill注 perusteella,ett,

heill,el ole oleskeluOikeutta fkohta 22).

五77iO滋雄ras“
“
JryLSa θttιοttsお協

Esづヶ魅θη ttω jttθ,Iaps"η′た0たγttαs協 ″ bps,И jたγttsたη αttO物

“
Esityksen tavoitteena on ldelta5 kOkonaan yksin maahan tulleiden turvapaikanha―

kiialasten壺 1lёёnOttO.Tavoitteena on my6s,eta kaikki ulkOmaalaisiain ndalla

sailёёn otettavat lapset siiOitettais五 ns'ilёёnOttokeskuks五 n′ 01ivat he rnaassa

hu01taansa kanssa tal illnan huoltaiaa.

Lapsiasiavaltuutettu pit五 五hyvan五′etta halituksen esitysluonnOkseen on sis,1ly_

tetty lapsivaikutusten arviointi′ vaikkakin On eri rnielta vaikutusarviOinnin tulok―

sesta.Lapsiasiavaltuutettu nttkemyksen lnukaan esitys parantaa lapsen asemaa

silt,Osin′ ett'lasta ei en五 五rniss五五n tilanteessa siioiteta poliisin tai raiavartiOlai―

tOksen pidatyStilolhin vaan aina sttilёёnOttokeskukseen.Kokonaan lasten sai_

16ё notosta ei kuitenkaan luOvuta′ rnita on pidettavtt huonona ratkaisuna.

Pttministeri Jyrki Kataisen hallitusohielmaan kittattiin 201 1 yksin tulleiden ala―

ikaisten sailё ёnOtOn ldeltarninen.Tttmtt ei valitettavasti toteudu hallituksen esi―

tysluOnnOksessa′ koska yksin lnaahan tullcet alaikttiset voitais五 n ottaa sttilё ёn sen

ialkeen′ kun he ovat saaneet kielteisen pttatё ksen turvapaikkahakemukseen.Kay―

tannёsstt parannusta on tulossa tOkilasten ja lapsiperheiden 010ihin shilё ёn Oton

aikana′ kun JOutsenon uusi sailёёnottokeskus Otetaan kttyttё ёn.

Kοππθπtt Zιたοπααttisttjη yttj赫′isiれ sα夕ηησttjjη

122§ Lapsen sailёёn ottamisen edellywkset.

Pyk,15ehdOtukseen tulisi lishth ensirnmainen momentti′ jossa lapsen sailё ёnotto
ltthtё kOhtaisesti kiellet五五n.卜もたpykalachdotus alkaa lapsen sailёёnoton edellytys―

ten mMrittelylL(mm.lapsen kuuleminen,sosiaal市 iranOmaisen kuuleminen〕 .

Lapsiasiavaltuutettu katsOo,ett'lasta ja lapsiperheita ei tulisi Ottaa shilё 6n n■ is―

s五五n tilanteessa vaan heidan kohdallaan 01isi aina kttytettttv,vaihtOehtOisia tur―
vaarnistoilnenpiteith.Tamtt edellyttaisi erityisesti perheiden Osalta rnyё s uusien

vaihtoehtoisten turvaanlistoirnenpiteiden kehitthrnist五 .

Jos sailё ёnOtOsta ei kuitenkaan hallitusOhielrnan vastaisesti lasten ja lapsiperhei―

den kohdalla kOkOnaan luOvuta′ on vttlttamatёnttt huolehtia s五 ta′ etta shilё ёnot―

tOtilat ia rnuut 01osuhteet ovat sopivia lapsille′ rny6s siten′ ett'lapsella on inah―

d01lisuus Osallistua perusopetukseen sektt leildd五 ′ulkoilla la vietttta rnuutoin va―

paa―aikaa lapsille soveltuvasti.(Dikeutta perusopetukseen ei 01e lakiehdOtuksessa

01lenkaan lnainittu.Lapselle on turvattava oikeus kOulukayntiin′ jo sailёёnotto

kest五五muutamaa paiv五 五pidempaan.Tttmttn listtksi lapselle on turvattava oikeus

hariOittaa uskontoaan.
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Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, ettd ulkomaalaislaissa sdSdetty yhden tunnin
ulkoilu pdivdssd ei ole yleensd riittdvdd leikki-lkaisille lapsille. Perheille on varat-
tava myos omat tilat, joissa sdilyy riittlvd yksityisyys, eik6lapsia koskaan tulisi
sijoittaa samoin tiloihin muiden aikuisten kuin huoltajiensa kanssa.

Seiloon otettujen kohtelusta ja sdiloonottoyksikostd annettuun lakiin (14 $ Toi-
mintakyvyn tukeminen) ehdotetut liseyl$et ovat siten kannatettavia edellii maini-
tuin huomautuksin ulkoiluajan pituudesta, koulunkiynnisti seki uskonnon har-
j oittamisen mahdollisuuksista.

Sosiaaliuiranomaisen lausunto sciihdnotosta

Hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnissa todetaan, ettd'kaikkien lasten
kohdalla parannetaan sosiaaliviranomaisten mahdollisuuksia antaa sdiloonotosta
perusteltu lausunto. Lapsiasiavaltuutettu ei pidii ehdotettua sddnnostd tdssd muo-
dossa millean tavoin tilannetta parantavana, pdinvastoin asiassa menndin toden-
nikoisesti huonompaan suuntaan.

Ensinndkin sddnnoksessd vain varataan sosiaaliviranomaiselle tilaisuus tulla kuul-
luksi, ei edellytetd sosiaaliviranomaisen kuulemista, kuten voimassa oleva laki
vaatii. Sosiaaliviranomaisen lausunto voidaan pyytee vain lasta sdiloon otettaessa,

mutta ei silloin, kun sdiloonottoa jatketaan. Sddnnos ei myoskaiin edellytd sosiaa-

liviranomaista arvioimaan tilanteen lapsen edun mukaisuutta. Sddnnos edellyttaa
lapsen kuulemista ennen pddtoksentekoa, mutta sddnnoksessi eikd sen peruste-

luissa kuulemista ole annettu selkedsti kenenkdd'n viranomaisen tehtdviksi.

Ehdotetun sddnnoksen perusteluissa todetaan, ettd erittdin lyhyistd mdIrdajoista
johtuen lausunnon antaminen ilmeisesti tulisi usein sosiaalipdilystyksen tehtivik-
si. Ndin tapahtuu nykyisel165nkin, joka todetaan nykytilan arviointi -kohdassa (s.

9). Samassa yhteydessd todetaan, ettd nlin lyhyelle varoitusajalla sosiaalityonteki-
jdn on vaikea ottaa kantaa asiaan, koska kdytdnnossa tyontekiliillii ei ole mahdolli-
suutta tutustua lapsen tilanteeseen ja sdiloonottoon liittyviin olosuhteisiin. Sosi-

aalityontekiidn lausunto lapsen edusta ei perustuisi siten edelleenkddn sen todelli-
seen selvittdmiseen vaan olisi jatkossakin rutiininomainen toimenpide. Myos lap-
sen oman mielipiteen selvittdminen ji6 irralliseksi toimeksi, jos se ei kytkeydy
laajempaan lapsen edun arviointiin.

Lapsen edun arviointi edellyttdisi sosiaalityontekijd'n tarkkaa perehtymisti tapa-
ukseen ja sen hetkiseen tilanteeseen seki yleensd myos lapsen henkilokohtaista
tapaamista. Lastensuojelulain 4 $:ssd mddriteltyjd seikkoja, jotka perusteluiden
mukaan olisi huomioitava lapsen edun arvioinnissa, ei ole mahdolltta selvittdd
pikaisella sosiaalipdi'uystyksen konsultaatiolla, joka todenndkoisesti hoidetaan
yleensd puhelimiee. Lapsen mielipiteen selvittdminen olisi liitettdvd osaksi sosi-

aalityontekiidn tekemddn lapsen edun arvioimista.

Lapsiasiavaltuutetun ndkemyksen mukaan lasta ei tulisi ottaa s[iloon ilman, ettd
sosiaalityontekijd on tavannut lapsen ja perheensd kanssa sdiloon otettavan lapsen
huoltajat, sekd tutustunut olosuhteisiin, joissa lapsi sdiloonoton ajan oleskelisi.
Lisiiksi olisi edellytettivd, ettd sosiaalityontekijiin tehtdvdnd on ensisijaisesti lap-
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sen edun turvaaminen ja hdnen tulisi myos selvittdd lapsen mielipide asiassa lap-
sen idn ja kehitystason mukaisesti.

Sosiaalityontekijdn olisi suoritettava lapsen edun uudelleenarviointi aina, kun sii-
loonottoa jatkettaisiin. Pitkittyvl sdiloonotto voi vaikuttaa lapsen firysiseen ja
psyykkisen hyvinvointiin. Uudelleenarvioinnin yhteydesslkin olisl edellytettdvd
lapsen henkilokohtaista tapaamista ja lapsen mielipiteen selvittimistd ennen lau-
sunnon antamista.

Lapsiasiavaltuutettu pitdd vdlttdmdttomdnd, ette seiloonottoyksikko ja lastensuo-
jelu tekevdt tiivistd yhteistyotA sdiloon otettujen lasten kohdalla koko sen ajan,
kun lapsen sdiloonottoa valmistellaan ja lapsen ollessa sdiloon otettuna. Yhtelstyo
ei voi perustua ainoastaan sdiloonottoyksikon tekemiin lastensuojeluilmoituksiin,
vaan silli on pyrittdvd jo ennalta ehkdisemSdn lapselle sdiloonotosta aiheutuvat
haitat.

Lapsiasiavaltuutettu ja lapsiasianeuvottelukunta ovat jo aiemmin kannanotossaan
ehdottaneet, ettd yksin tulevien alaiklisten turvapaikanhakijoiden vastaanotossa
tulee yhteistyote lastensuojeluviranomaisten kanssa tiivistdd ja mieluiten siirtdd
yksin tulevien turvapaikanhakij alasten palvelut kokonaan lastensuojelun piiriin.
Timd kannanotto on edelleen ajankohtainen.Z

Lapsiasiavaltuutettu kiinnittdd huomioita vield seuraavaan yksityiskohtaan. Perus-
teluissa todetaan, ettd jos lapsella ei ole kotikuntaa Suomessa, lausunto tulisi pyy-
tdi Helsingin sosiaaliviranomaiselta. Esitysluonnoksesta kdy ilmi, ettd Joutsenoon
valmistuu siiloonottotilat, jonne lapset ja lapsiperheet jatkossa tullaan sijoitta-
maan. Kdytdnnossi tdmd tarkoittanee, ettd ilman kotikuntaa olevien lasten koh-
dalla sosiaaliviranomaisella ei olisi useinkaan mahdollisuutta tavata lasta, vaikka
hdn haluaisikin, jo vdlimatkan ja usein asian kiireellisen luonteen vuoksi. Sen si-
jaan, ettl laissa sdddettiisiin lausunnon antaminen tietyn kunnan sosiaaliviran-
omaisen tehtivdksi, tulisi lausunnon antaja m66rdytyd siten, ettd sosiaaliviran-
omaisella olisi tosiasiallisesti mahdollisuus arvioida lapsen edun toteutumista,
tavata lasta ja lapsen perhettd sekd tutustua sdiloonotto-olosuhteisiin.

L ap s en s riih tinono huolt aj ans a k an s s a y hde s s ri

Hallituksen esitysluonnoksen edellisen version (18.9.2013) mukaan lapsi olisi
voitu ottaa siiloon huoltaiansa kanssa, jos edellytyksen tdyttyivdt lapsen tai hinen
huoltaiansa osalta. Vastaavaa sddnnosti ei nyt lausuttavana olevassa versiossa ole.
Sdinnoksen perusteluihin on jdtetty kuitenkin pitkelti sama teksti kuin edellisessi
versiossa oli. Seennoksen perusteluista jiiii siten hieman epdselviksi, voidaanko
lapsi edelleenkin ottaa sdiloon huoltajan kanssa vaikka lapsen kohdalla edellytyk-
set eivlt teyttyisikean. Tosin kohdassa 3.2. (Suhde perustuslakiin ia sddtlmisjir-
jestys/Lapsen ottaminen sdiloon) todetaan selkedsti, ettd edellytysten on tdytyttd-
vd molemmissa tilanteissa myos lapsen osalta.

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 9 artiklan mukaan lasta ei saa erottaa van-
hemmistaan heiddn tahtonsa vastaisesti paitsi, jos se on lapsen edun mukaista. Jos

tarkoituksena on ja kuten tulisi olla, ettd siiloonoton edellytysten on tdytyttdvi
myos lapsen osalta, timd on otettava myos huomioon. Jos vanhemmat tai toinen
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vanhemmista otetaan seiloon, minimivaatimuksena tulisi olla, etti kyseessd ole-
vissa tilanteissa varmistetaan, ettd lapsi voi yllipitdii henkilokohtaisia suhteita ia
suoria yhteyksia vanhempaansa. Ldhtokohtaisesti kuitenkin olisi sdiloonoton sijas-
ta kdytettdvd vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteiti, jotta koko perhe voisi asua
yhdessS.

Lapsen ja vanhemman siiloonottoa voidaan verrata tilanteeseen, jossa lapsi on
vanhemman mukana vankilassa. Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, etti tilanteissa
noudatettaisiin soveltuvin osin Rikosseuraamuslaitoksen Lapsi- ja perhetyon lin-
lauksia.3 Linjausten mukaisesti vankilan perheosastolle voidaan sijoittaa alle 2-
vuotias lapsi ja sijoitusta voidaan jatkaa kolmeen ikivuoteen asti, jos se on vdlt-
timdtontdlapsen edun ndkokulmasta. Sijoituspddtoksen tekee aina sosiaaliviran-
omainen lastensuojelullisiin niikokohtlin perustuen. Yhti lailla siiiloonottopidtok-
senkin tulisi perustua kokonaisvaltaiseen harkintaan lapsen edun varmistamisen
ollessa ensisijainen tekije.

Rikosseuraamusviraston liniauksissa on myos ohieita siihen, miten lapsen oikeus
yllapitilii yhteyksia vankilassa olevaan vanhempaansa jlrjestetddn. Mikeli jatkossa
perheen huoltaiia sijoitetaan sdiloon (esimerkiksi toinen huoltaia), tulee heiddn
lastensa mahdollisuudesta tosiasiallisesti tavata huoltaiaa ja pitdd hineen yhteyk-
sid huolehtia. Vankilaoloissa esimerkiksi luvattomien tavaroiden siirtyminen vie-
railijoilta vangeille voidaan est65 turvatarkastuksin. Nditd toimia tulee kdyttdd
eikd rajoittaa lapsen mahdollisuutta koskettaa vanhempaansa tai pddstd vanhem-
pansa syliin.

Sdiloonoton pituus

Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, ettd esitysluonnoksessa ehdotettu ilman huolta-
jaa olevan lapsen siiloonoton pituus T2iuntiaja erityisestd syystd 72 tuntia lisd6,

tarkoittaa kuutta vuorokautta. TImd on erittdin pitkd aika. Sdiloonoton pituus
tulisi rajata 72twtiin. Esitysluonnoksesta puuttuu ko. s66nnoksen kohdalta pe-
rustelut sille mikd voisi olla erityinen syy pidentSd sdiloonottoa.

Lisdksi lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, ettd huoltajansa kanssa sdiloon otetun
lapsen siiloonottoaika voi olla paljon kuutta vuorokautta pidempikin. Tdmi ei
ole hyvdksyttdvdi, vaan myos huoltajansa kanssa sdiloon otettujen lasten sii-
loonoton enimmiisajasta olisi sdddettdvl tarkemmin. Lapsen oikeuksien yleisso-
pimuksen 37 artikla edellyttdd, ettd lapsen vapaudenriisto on mahdollisimman
lyhytaikainen.

Lakiehdotuksesta puuttuu myos EU-direktiivin sisdltdmd perustavoite lapsen va-
paudenriiston lyhytaikaisuudesta j a viimesij aisuudesta.

123 S Siiiloon ottamisesta pddttiminen.

Sddnnoksessd edellytetddn kirjallisen ilmoituksen antamista sdiloon otettavalle
silLi kielelld, jota hdn ymmdrtdd tai voidaan kohtuudella olettaa ymmdrtdvdn.
Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, ettd kaikissa tilanteissa lapsen kohdalla kirjalli-
nen ilmoitus ei ole yksistiin riittdvi. On varmistettava, ettd lapsi tosiasiallisesti
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ymmertee asian. Se edellyttdS yleens5 lapsen kanssa keskustelua. Tdstd on varmis-
tuttava erityisesti yksin tulleiden lasten kohdalla.

Tiedon antamisesta voisi huolehtia esimerkiksi lapselle turvapaikanhakuvaiheessa
mddrdtty edustaja tai vastaanottopalveluista tuttu sosiaalityontekije. Lapsi tarvit-
see myos erityistd tukea ja apua oikeusturvaansa liittyvissd asioissa Ne eivlt voi
jeede vain kirjallisen tiedottamisen varaan.

Lapsen erityistarpeista kirjallisen ilmoituksen saajana tulee lakipykiil[n peruste-
luissa todeta erikseen. Kirjallisen ilmoituksen liseksi lapsen on kanssa keskustelta-
va asiasta.

123 a $ Siiiloon otetun sijoittaminen

Sdinnoksen toisessa momentissa todetaan, ette seiloon otettu lapsi sijoitetaan
aina sdiloonottoyksikkoon, ei siis koskaan poliisi tai rajavartiolaitoksen pidiitysti-
loihin. Siiiinnoksessd tai sen perusteluissa ei oteta kantaa siihen, mihin lapsen
huoltai at tarkoitetussa tilanteessa sijoitetaan.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa, ettd lasta ei saa tarpeettomasti erottaa huoltalis-
taan, vaan koko perhe olisi siioitettava sliloonottoylaikkoon. Ensisijaisesti tdss6-

kin tilanteessa on harkittava vaihtoehtoisia turvaamistoimia.

Kommentit sciiliiiin otettujen ulbomaal.aisten bohtelusta ja sriihiinonoybsibdstri anne-

tun l.ain yhsinriisiin scicinniiksiin

5 $ Oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottaminen

Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, etti lapsille tiedottamisessa on huolehdittava
siitd, ettd tieto annetaan lapselle ymmdrrettiiviillii tavalla. Pelkesteen kirjallinen
tiedottaminen lapsen eidinkielellii tai kielelld, jota hdnen voidaan kohtuudella
olettaa ymmdrtdvdn, ei ole monessakaan tilanteessa riittdvld. Lapsen kohdalla on
myos varmistettava, etti lapsi ymmdrtSd saamansa tiedon. Tiime edellyttaa yleen-
sd lapsen kanssa keskustelua.

Jyvdskyl2iss d I .4 .201 4

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander
Lakimies

t htto://www.coe.inUUdgtrl/standardsettine/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice-FI.pdf
2 http://www.laosiasia.fi/c/document library/eet file?folderld:1412332&name:DLFE-l I l48.pdf
3 http://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-muuV6G5krDHMF/Lapsi-

i aJrerhetyon periaatteet-. pdf
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