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säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain

(116/2002) 33 §, sellaisena kuin se on laissa 748/2011,
muutetaan 1—6, 7, 9—17, 20—26 sekä 35 ja 36 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 12 § laissa 748/2011, 2 ja 7 § osaksi laissa 1346/2009, 3 §

laissa 1346/2009, 6 § osaksi laissa 1343/2014, 9 § osaksi laissa 850/2006, 23 § osaksi laissa
887/2011, 24 § osaksi laissa 976/2007 ja 35 § osaksi laissa 533/2003, sekä

lisätään lakiin uusi 3 a, 3 b, 11 a—11 c, 20 a, 20 b, 22 a ja 22 b § sekä uusi 5 a luku
seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on järjestää ulko-
maalaislain (301/2004) 121 ja 122 §:n nojalla
säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelu eri-
tyisesti tähän tarkoitukseen varatussa säilöön-
ottoyksikössä.

Säilöönottoyksikön toiminnasta on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä kansainvälistä suo-
jelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskau-
pan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta an-
netussa laissa (746/2011) säädetään.

Poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätystiloi-
hin sijoitettuun ulkomaalaiseen sovelletaan

ensisijaisesti tätä lakia. Poliisin säilyttämien
henkilöiden kohtelusta annettua lakia
(841/2006) sovelletaan kuitenkin siltä osin
kuin se on välttämätöntä ottaen huomioon
poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätystilojen
järjestys ja turvallisuus.

2 §

Säilöönottoyksikkö

Säilöönottoyksikkö voidaan perustaa val-
tion tai kunnan ylläpitämän vastaanottokes-
kuksen yhteyteen tai se voi olla valtion tai
kunnan ylläpitämä itsenäinen yksikkö. Kun-
nan ylläpitämä säilöönottoyksikkö voidaan
perustaa tekemällä siitä Maahanmuuttoviras-
ton ja asianomaisen kunnan kesken sopimus.
Kunnan on huolehdittava itse säilöönottoyk-
sikön toiminnasta. Säilöönottoyksikön perus-
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tamisesta ja ylläpitämisestä kunnalle aiheutu-
vat kustannukset korvataan valtion varoista.

Säilöönottoyksikkö käsittää säilöön otettu-
jen ulkomaalaisten säilyttämistä varten tar-
peelliset tilat sekä niihin liittyvät ulkoilu- ja
piha-alueet.

3 §

Säilöönottoyksikön ohjaus ja valvonta

Säilöönottoyksikön käytännön toiminnan
ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta
vastaa Maahanmuuttovirasto.

3 a §

Säilöönottoyksikön järjestyssääntö

Säilöönottoyksikössä on järjestyssääntö,
jolla voidaan antaa lakia ja sen nojalla annet-
tuja säännöksiä tarkempia määräyksiä säi-
löönottoyksikön alueella liikkumisesta, vie-
railuista, puhelimen sekä muiden viestintä- ja
tallennelaitteiden hallussapidosta ja käytöstä,
toimintakyvyn tukemisesta, majoituksesta ja
huolenpidosta sekä omaisuuden hallussapi-
dosta.

Säilöönottoyksikön järjestyssäännön vah-
vistaa Maahanmuuttovirasto.

3 b §

Säilöön otetun ulkomaalaisen käytös

Säilöön otetun ulkomaalaisen on noudatet-
tava säilöönottoyksikön järjestyssääntöä ja
säilöönottoyksikön henkilöstön toimivaltansa
rajoissa antamia kehotuksia ja käskyjä. Säi-
löön otettu ulkomaalainen ei saa käytöksel-
lään aiheuttaa vaaraa tai häiriötä säilöönotto-
yksikön henkilöstölle, muille säilöön otetuille
ulkomaalaisille tai muille henkilöille.

4 §

Kohtelu

Säilöön otettua ulkomaalaista on kohdel-
tava oikeudenmukaisesti ja hänen ihmisarvo-
aan kunnioittaen. Hänen oikeuksiaan ei saa
tämän lain säännösten nojalla rajoittaa enem-

pää kuin säilössäpidon tarkoitus ja varmuus
sekä turvallisuuden ja järjestyksen säilyttämi-
nen välttämättä edellyttävät.

Säilöönottoyksikön virkamiehen tulee en-
sisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin yl-
läpitää säilöönottoyksikön järjestystä ja tur-
vallisuutta.

5 §

Oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottaminen

Säilöön otetulle ulkomaalaiselle on viipy-
mättä tiedotettava hänen säilöönottojärjeste-
lyistään, hänen oikeuksistaan ja velvollisuuk-
sistaan sekä säilöönottoyksikön järjestyssään-
nöstä. Nämä tiedot on mahdollisuuksien mu-
kaan annettava kirjallisina asianomaisen hen-
kilön äidinkielellä tai kielellä, jota hänen voi-
daan kohtuudella olettaa ymmärtävän.
Tarvittaessa tiedot voidaan antaa myös suul-
lisesti.

Säilöön otettu ulkomaalainen vahvistaa al-
lekirjoituksellaan, että hän on saanut 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot. Jos säilöön otettu
ulkomaalainen ei suostu vahvistamaan tieto-
jen saamista allekirjoituksellaan, kahden säi-
löönottoyksikön virkamiehen on todistettava
tietojen antaminen.

Kun on havaittavissa, että säilössä oleva
mahdollisesti haluaa tehdä kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen, hänelle on
annettava tietoa mahdollisuudesta tehdä täl-
lainen hakemus. Säilöönottoyksikössä on jär-
jestettävä tulkkaus, jos se on tarpeen turva-
paikkamenettelyyn pääsemisen helpottami-
seksi.

6 §

Vierailut ja yhteydenpito-oikeus

Säilöön otetulla ulkomaalaisella on oikeus
ottaa vastaan vieraita ja pitää yhteyttä Suo-
messa olevaan vastaanottajaan, lähiomai-
seensa tai muuhun läheiseensä, kotimaataan
edustavaan diplomaattiseen edustustoon tai
konsuliedustustoon, säilöönottoyksikön toi-
mintaa valvovaan viranomaiseen, yhdenver-
taisuusvaltuutettuun, yleiseen oikeusavusta-
jaan, asiamiehenään toimivaan asianajajaan
tai oikeustieteen muun ylemmän korkeakou-

2 814/2015



lututkinnon kuin kansainvälisen ja vertaile-
van oikeustieteen tutkinnon suorittaneeseen
henkilöön, ihmisoikeuksien valvontaelimiin
ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain
päävaltuutetun virastoon tai viraston edusta-
jaan sekä yleishyödylliseen yhdistykseen,
joka antaa ammattimaisesti oikeudellista
apua ja neuvontaa kansainvälistä suojelua ha-
keville, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille.

Tapaaminen järjestetään säilöönottoyksi-
kön osoittamassa tilassa. Tapaamisen valvon-
nasta ja rajoittamisesta säädetään 15 §:ssä.

7 §

Puhelimen ja muiden sähköisten viestintä- ja
tallennelaitteiden käyttö

Säilöön otetulla ulkomaalaisella on oikeus
käyttää puhelinta sekä hallitsemiaan sähköi-
siä viestintä- ja tallennelaitteita.

Edellytyksenä puhelimen ja muiden säh-
köisten viestintä- ja tallennelaitteiden käy-
tölle on, että se ei aiheuta vaaraa tai toiminta-
edellytyksiin, järjestykseen tai turvallisuuteen
vaikuttavaa häiriötä säilöönottoyksikön toi-
minnalle taikka vaaranna säilöön otettujen
ulkomaalaisten tai muiden henkilöiden tur-
vallisuutta.

Säilöönottoyksikön puhelimen käytöstä
voidaan periä enintään aiheutuneita kustan-
nuksia vastaava maksu. Säilöön otetulle ulko-
maalaiselle on hänen maksukyvystään riippu-
matta varattava tilaisuus ottaa puhelimitse tai
muuta sähköistä viestintälaitetta käyttäen yh-
teyttä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin ta-
hoihin. Puhelimen käytön ehdoksi voidaan
asettaa, että säilöön otettu ulkomaalainen il-
moittaa, kehen hänellä on tarkoitus olla yh-
teydessä.

Puhelimen ja muiden sähköisten viestintä-
ja tallennelaitteiden käytön rajoituksista sää-
detään 17 §:ssä.

9 §

Poliisin pidätystiloihin sijoittaminen

Säilöön otettu 18 vuotta täyttänyt ulko-
maalainen voidaan säilöönottoyksikön johta-
jan pyynnöstä sijoittaa poikkeuksellisesti po-
liisin pidätystiloihin, jos 8 §:n 1 momentin 1

tai 2 kohdassa tarkoitettua vaaraa ei voida
torjua erillään säilyttämisellä.

Säilöön otettu 18 vuotta täyttänyt ulko-
maalainen voidaan säilöönottoyksikön johta-
jan pyynnöstä sijoittaa poikkeuksellisesti po-
liisin pidätystiloihin jo ennen säilöönottoyk-
sikköön saapumista, jos on perusteltua syytä
arvioida ulkomaalaisen aiheuttavan vaaraa
omalle tai muiden hengelle taikka terveydelle
tai vakavaa vaaraa säilöönottoyksikön järjes-
tykselle tai turvallisuudelle.

Säilöön otetun ulkomaalaisen sijoittamista
poliisin pidätystiloihin ei saa jatkaa kauem-
paa kuin se on välttämätöntä. Säilöönottoyk-
sikön johtajan tulee arvioida poliisin pidätys-
tiloihin sijoittamisen tarpeellisuutta siten kuin
8 §:n 2 momentissa säädetään. Jos säilöön
otettu ulkomaalainen on sijoitettu säilöönot-
toyksikön johtajan pyynnöstä poliisin pidä-
tystiloihin jo ennen säilöönottoyksikköön
saapumista, on säilöön otetun ulkomaalaisen
aiheuttaman turvallisuusuhan arviointi suori-
tettava mahdollisimman pikaisesti.

10 §

Erillään säilyttämisestä ja poliisin
pidätystiloihin sijoittamisesta päättäminen

Päätöksen säilöön otetun ulkomaalaisen
8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tusta erillään säilyttämisestä tekee säilöönot-
toyksikön johtaja. Päätöksestä on ilmoitettava
käräjäoikeudelle noudattaen, mitä säilöön-
otosta ilmoittamisesta säädetään ulkomaalais-
lain 124 §:n 1 momentissa. Erillään säilyttä-
misen jatkuessa ilmoitus tehdään vähintään
kahden viikon välein.

Päätöksen 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetusta erillään säilyttämisestä ja 9 §:ssä
tarkoitetusta säilöön otetun ulkomaalaisen si-
joittamisesta poliisin pidätystiloihin tekee po-
liisin päällystöön kuuluva poliisimies. Pää-
töksestä on ilmoitettava käräjäoikeudelle si-
ten kuin 1 momentissa säädetään.

Erillään säilyttämistä tai poliisin pidätysti-
loihin sijoittamista koskevan asian käsitte-
lyyn käräjäoikeudessa sovelletaan muutoin,
mitä ulkomaalaislaissa säädetään säilöönoton
ja sen jatkamista koskevan asian käsittelystä.

Jos erillään säilyttäminen tai poliisin tiloi-
hin sijoittaminen tehdään sen vuoksi, että
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henkilö aiheuttaa vaaraa omalle hengelleen
tai terveydelleen, on asiasta ensin neuvotel-
tava lääkärin tai muun terveydenhuollon am-
mattihenkilön kanssa.

11 §

Majoitus ja huolenpito

Säilöön otetulle ulkomaalaiselle järjeste-
tään majoitus, täysi ylläpito, tulkkipalveluja
ja muu välttämätön perustarpeiden turva säi-
löönottoyksikössä.

Alaikäisten tai kidutuksen, raiskauksen,
muun ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan
uhrien tai muutoin heikommassa asemassa
olevien huolenpidon järjestämisessä otetaan
huomioon heidän elämäntilanteestaan johtu-
vat erityiset tarpeensa sekä varmistetaan hei-
dän tilanteensa säännöllinen seuranta ja riittä-
vät tukitoimet.

Perheenjäsenille tarjotaan mahdollisuus
majoittua yhdessä ja heille järjestetään erilli-
set, riittävän yksityisyyden takaavat majoitus-
tilat. Eri sukupuolen edustajat tulee majoittaa
erillään, jollei kyse ole perheenjäsenistä,
jotka haluavat majoittua yhdessä. Ilman huol-
tajaa oleva alaikäinen tulee majoittaa erillään
täysi-ikäisistä säilöön otetuista.

Säilöön otetulle ulkomaalaiselle järjeste-
tään mahdollisuus ostaa jokapäiväisessä elä-
mässä tarvittavia hyödykkeitä, jotka eivät
kuulu 1 momentin soveltamisalaan ja joita ei
siten anneta maksutta.

11 a §

Omaisuuden hallussapito

Säilöön otettu ulkomaalainen saa säilöön-
ottoyksikössä pitää hallussaan kohtuullisen
määrän henkilökohtaista omaisuutta, jota ei
ole kielletty 22 b §:n 1 momentissa, ottaen
huomioon säilöönottoyksikön majoitustilat ja
toiminnan luonne.

Tapaamisen yhteydessä säilöön otetulle ul-
komaalaiselle voidaan antaa lupa ottaa vas-
taan kohtuullinen määrä sellaisia esineitä tai
aineita, joiden hallussapitoa ei ole kielletty
22 b §:n 1 momentissa. Vierailevan henkilön
tuomat esineet ja aineet on tarkastettava en-
nen niiden luovuttamista säilöön otetulle ul-
komaalaiselle.

Edellä 8 §:n nojalla säilöönottoyksikössä
erillään säilytettävän ulkomaalaisen oikeutta
pitää eristystiloissa hallussaan muutoin tässä
laissa sallittua henkilökohtaista omaisuutta
voidaan rajoittaa, jos omaisuuden hallussa-
pito voi aiheuttaa vaaraa säilöön otetun ulko-
maalaisen omalle tai muiden henkilöiden tur-
vallisuudelle taikka vakavaa vaaraa säilöön-
ottoyksikön järjestykselle tai turvallisuudelle.

11 b §

Omaisuusluettelo

Säilöönottoyksikköön vastaanotetusta säi-
löön otetun ulkomaalaisen omaisuudesta on
laadittava omaisuusluettelo. Omaisuusluette-
loon ei merkitä vähäarvoista omaisuutta,
jollei säilöön otettu ulkomaalainen sitä erik-
seen pyydä.

Säilöön otetun ulkomaalaisen ja läsnä ole-
van todistajan on allekirjoitettava omaisuus-
luettelo. Jos säilöön otettu ulkomaalainen
kieltäytyy allekirjoittamasta luetteloa, kahden
säilöönottoyksikön virkamiehen on todistet-
tava luettelo oikeaksi.

Säilöön otetun ulkomaalaisen haltuun an-
netusta omaisuusluetteloon merkitystä omai-
suudesta on tehtävä merkintä omaisuusluette-
loon. Säilöön otetulle ulkomaalaiselle on hä-
nen pyynnöstään annettava jäljennös omai-
suusluettelosta.

11 c §

Omaisuuden varastointi ja palauttaminen

Säilöönottoyksikön on varastoitava 11 a §:n
1 momentissa tarkoitetun kohtuullisen määrän
ylittävä omaisuus säilössäpidon ajaksi, jos se
säilöönottoyksikön säilytystilat huomioon ot-
taen on mahdollista. Varastoidut tavarat on
palautettava säilöön otetulle ulkomaalaiselle
hänen poistuessaan säilöönottoyksiköstä.

Jos omaisuutta ei voida varastoida, se pa-
lautetaan tai lähetetään säilöön otetun ulko-
maalaisen kustannuksella hänen osoitta-
maansa paikkaan. Pilaantuva tavara voidaan
hävittää todistajan läsnä ollessa. Alkoholijuo-
man tai muun alkoholipitoisen aineen hävittä-
misestä säädetään alkoholilain (1143/1994)
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60 §:ssä. Huumausaineen toimittamisesta hä-
vitettäväksi säädetään huumausainelain
(373/2008) 28 §:ssä.

Jos säilöön otettu ulkomaalainen säilöönot-
toyksiköstä poistuessaan jättää omaisuuttaan
yksikköön, se voidaan toimittaa säilöön ote-
tun kustannuksella hänen osoittamaansa paik-
kaan. Säilöön otetun ulkomaalaisen säilöön-
ottoyksikköön hylkäämää tai jälkeensä jättä-
mää, muuta kuin vähäarvoista omaisuutta on
säilytettävä yksikössä kolme kuukautta,
minkä jälkeen se siirtyy säilöönottoyksikön
omistukseen.

12 §

Käyttöraha, vastaanottoraha ja
toimeentulotuki

Ulkomaalaiselle annetaan käyttörahaa, jos
hänellä ei ole käytettävissään omia varoja
eikä hän voi saada käyttövaroja muulla ta-
valla. Käyttörahasta säädetään tarkemmin si-
säministeriön asetuksella.

Ulkomaalaiselle voidaan poikkeuksellisesti
myöntää täydentävää vastaanottorahaa nou-
dattaen, mitä kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnis-
tamisesta ja auttamisesta annetussa laissa sää-
detään tai toimeentulotukea noudattaen, mitä
toimeentulotuesta annetussa laissa
(1412/1997) säädetään.

Käyttörahan, vastaanottorahan ja toimeen-
tulotuen myöntää se vastaanottokeskus, jonka
yhteydessä säilöönottoyksikkö toimii.

13 §

Terveyden- ja sairaanhoito

Säilöön otetulla ulkomaalaisella on oikeus
saada välttämättömiä terveydenhuoltopalve-
luja.

Säilöön otetun ulkomaalaisen lääkityk-
sestä, lääkkeiden hallussapidosta, hoidosta,
tutkimuksesta ja muista terveydenhuoltopal-
veluista päättää säilöönottoyksikön järjes-
tämä lääkäri tai muu terveydenhuollon am-
mattihenkilö.

Jos säilöön otettua ulkomaalaista ei voida
asianmukaisesti hoitaa tai tutkia säilöönotto-

yksikössä, hänet on lähetettävä riittävän val-
vonnan alaisena säilöönottoyksikön ulkopuo-
lelle hoitoon tai tutkimukseen.

Säilöön otetun ulkomaalaisen valvonnasta
hoidon tai tutkimuksen aikana vastaa sen
paikkakunnan poliisi, missä hoito tai tutki-
mus tapahtuu. Säilöönottoyksikön virassa
oleva henkilö vastaa kuitenkin valvonnasta
siihen saakka, kunnes poliisi voi ottaa val-
vonnan tehtäväkseen.

14 §

Toimintakyvyn tukeminen

Säilöön otetulle ulkomaalaiselle järjeste-
tään säilöönottoyksikön oloihin soveltuvaa
elämänhallintaa tukevaa toimintaa sekä mah-
dollisuus tiedotusvälineiden seuraamiseen ja
kirjastopalvelujen käyttöön. Säilöön otetulle
lapselle järjestetään säilöönottoyksikön oloi-
hin soveltuvaa ja hänen ikäänsä nähden sopi-
vaa vapaa-ajantoimintaa.

Ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille
voidaan antaa lupa virkistys- ja opintotoimin-
nan järjestämiseen säilöönottoyksikössä.

Säilöön otetulle ulkomaalaiselle on järjes-
tettävä tilaisuus ulkoilla vähintään yksi tunti
päivässä.

Säilöönottoyksikössä on varattava hiljenty-
miseen soveltuva tila.

15 §

Tapaamisten valvonta ja rajoittaminen

Säilöönottoyksikköön pääsyn edellytyk-
seksi voidaan asettaa turvatarkastuksen suo-
rittaminen ja henkilöllisyyden todistaminen.
Säilöön otetun ulkomaalaisen luona vieraile-
van muun kuin yksityishenkilön kieltäytymi-
nen turvatarkastuksesta voi johtaa tapaamisen
järjestämiseen valvottuna tai erityisen valvo-
tuissa olosuhteissa, jolloin tapaamisessa saa
olla läsnä yksikön ohjaus- tai valvontatehtä-
viä hoitava tai niissä avustava henkilö. Erityi-
sen valvotuissa olosuhteissa järjestettävässä
tapaamisessa säilöön otettu ulkomaalainen ja
vieraileva henkilö eivät saa olla fyysisessä
kosketuksessa.

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua yh-
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teydenpitoa saa valvoa tai rajoittaa tämän
pykälän 3 ja 4 momentin nojalla ainoastaan,
jos henkilö vierailee säilöön otetun ulkomaa-
laisen luona yksityishenkilönä.

Vieraiden pääsyn edellytykseksi säilöönot-
toyksikköön voidaan asettaa päällysvaattei-
den ja mukana tuotujen tavaroiden jättäminen
tapaamisen ajaksi säilöönottoyksikössä säily-
tettäviksi säilöönottoyksikön määräämällä ta-
valla.

Tapaaminen voidaan evätä, jos:
1) vieraileva henkilö ei pysty luotettavasti

todistamaan henkilöllisyyttään tai kieltäytyy
turvatarkastuksesta;

2) on perusteltua syytä epäillä, että tapaa-
misesta aiheutuu säilöönottoyksikön turvalli-
suudelle tai järjestykselle taikka säilöön ote-
tun tai muun henkilön turvallisuudelle sel-
laista vaaraa, jota ei voida valvonnalla torjua;

3) tapaamisen perustellusta syystä arvioi-
daan vaarantavan säilöön otetun ulkomaalai-
sen maahantulon tai maassa oleskelun edelly-
tysten taikka henkilöllisyyden selvittämisen;

4) on perusteltua syytä olettaa, että tapaa-
minen myötävaikuttaa rikoksen tekemiseen;
tai

5) ulkomaalaista säilytetään erillään 8 §:n
nojalla.

Edellä 4 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa tapaaminen voidaan kuitenkin säilöön-
ottoyksikön johtajan päätöksellä järjestää val-
vottuna tai erityisen valvotuissa olosuhteissa,
jos tapaamisen järjestäminen katsotaan koh-
tuulliseksi.

16 §

Kirjeenvaihto ja lähetykset

Jos on perusteltua syytä epäillä, että säi-
löön otetulle ulkomaalaiselle saapunut kirje-,
posti- tai muu lähetys sisältää 22 b §:n 1
momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai
aineen, sen saajaa voidaan pyytää avaamaan
se henkilökunnan läsnä ollessa. Jollei asian-
omainen suostu avaamaan kirje-, posti- tai
muuta lähetystä, se voidaan tarkastaa läpiva-
laisemalla tai avaamalla. Lähetystä ei saa kui-
tenkaan lukea. Tarkastus ja avaaminen on
tehtävä todistajan läsnä ollessa.

17 §

Puhelimen ja muiden sähköisten viestintä- ja
tallennelaitteiden käytön rajoitukset

Puhelimen ja muiden sähköisten viestintä-
ja tallennelaitteiden käyttöä voidaan rajoittaa,
jos sen käytöstä aiheutuu kohtuutonta haittaa
säilöönottoyksikön toiminnalle tai muulle vi-
ranomaistoiminnalle.

Puhelimen ja muiden sähköisten viestintä-
ja tallennelaitteiden käyttö voidaan kieltää,
jos sen perustellusta syystä arvioidaan vaa-
rantavan ulkomaalaisen maahantulon tai
maassa oleskelun edellytysten taikka henki-
löllisyyden selvittämisen tai jos voidaan pe-
rustellusta syystä olettaa, että puhelimen
käyttö myötävaikuttaa rikoksen tekemiseen.

Valokuvaaminen sekä liikkuvan kuvan ja
äänen tallentaminen säilöönottoyksikössä on
kielletty. Säilöönottoyksikön johtaja voi kui-
tenkin antaa luvan valokuvaamiseen tai liik-
kuvan kuvan ja äänen tallentamiseen. Valo-
kuvaamiseen taikka liikkuvan kuvan tai ää-
nen tallentamiseen soveltuvan laitteen hallus-
sapito voidaan kieltää tai sen käyttöä voidaan
rajoittaa, jos valokuvaamista taikka liikkuvan
kuvan tai äänen tallentamista koskevaa kiel-
toa on laitetta käyttäen rikottu tai jos on
perusteltua syytä olettaa, että laitetta voidaan
käyttää pakenemisen tai säilöönottoyksik-
köön tunkeutumisen valmisteluun taikka sen
käytöllä on toisten asiakkaiden turvallisuuden
ja hyvinvoinnin kannalta vahingollisia vaiku-
tuksia, joita ei ole käyttöä koskevalla ohjauk-
sella voitu ratkaista. Asiakkaan suostumuk-
sella on hänen käyttöönsä annettava kielletyn
laitteen tilalle veloituksetta laite, josta kiellon
aiheuttaneet ominaisuudet puuttuvat.

20 §

Valvonta

Säilöön otettuja ulkomaalaisia ja säilöönot-
toyksikön tiloja on valvottava siten kuin säi-
lössäpidon tarkoitus, säilöönottoyksikön jär-
jestys, säilössäpidon varmuus tai poistumisen
estäminen sekä ulkomaalaisten ja muiden
henkilöiden turvallisuus edellyttävät.

Yksikön ohjaus- tai valvontatehtäviä hoi-
tava henkilö saa valvoa majoitustiloja käy-

6 814/2015



mällä niissä. Jos ulkomaalaisten tai muiden
henkilöiden turvallisuuden takaaminen tai
säilöönottoyksikön järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitäminen sitä välttämättä edellyt-
tää, yksikön ohjaus- tai valvontatehtäviä hoi-
tava henkilö saa tarkastaa majoitustiloissa
olevat esineet ja aineet siten kuin 21 §:n 2
momentissa säädetään.

Valvonta on järjestettävä niin, ettei se
loukkaa säilöön otetun ulkomaalaisen tai
muiden henkilöiden yksityiselämän suojaa
eikä siitä aiheudu heille tarpeetonta haittaa.

Säilöönottoyksikön valvonnasta vastaavat
yksikön johtaja sekä ohjaus- tai valvontateh-
täviä hoitavat henkilöt.

20 a §

Tekninen valvonta

Säilöönottoyksikön tiloja voidaan valvoa
teknisillä laitteilla. Yksikön majoitus- ja sani-
teettitiloja sekä vierashuoneita ei kuitenkaan
saa valvoa kuvaa tai ääntä tallentaen.

Teknistä valvontaa käytetään säilössäpidon
tarkoituksen, säilöönottoyksikön järjestyksen,
säilössäpidon varmuuden sekä säilöön otettu-
jen ulkomaalaisten ja muiden henkilöiden
turvallisuuden varmistamiseksi.

Teknisestä valvonnasta on viipymättä il-
moitettava valvonnan kohteena olevalle hen-
kilölle.

20 b §

Valvontatallenteet

Teknisen valvonnan yhteydessä kertynyttä
kuvaa, ääntä ja muuta tietoa voidaan tallentaa
säilöön otettujen ulkomaalaisten asianmukai-
sen kohtelun turvaamiseksi.

Tallennetta saadaan käyttää säilöön otettu-
jen ulkomaalaisten kohtelun asianmukaisuu-
den selvittämiseksi, yleisen valvomisen tar-
peita varten sekä säilöönottoyksikössä teh-
dyksi epäillyn rikoksen selvittämiseksi.

Teknisestä valvonnasta syntyvät tallenteet
tulee hävittää sen jälkeen, kun niiden käyttö-
tarvetta ei enää ole ja viimeistään kolmen
vuoden kuluttua tallenteella esiintyvän ulko-
maalaisen poistuttua säilöönottoyksiköstä.

21 §

Turvatarkastus

Säilöönottoyksikössä voidaan tehdä turva-
tarkastuksia turvallisuudesta huolehtimiseksi,
järjestyksen turvaamiseksi tai omaisuuden
suojelemiseksi sekä muutoin, jos on perustel-
tua syytä epäillä, että säilöön otetulla ulko-
maalaisella on hallussaan 22 b §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu kielletty esine tai aine.

Turvatarkastuksessa voidaan tarkastaa me-
tallinilmaisinta tai muuta teknistä laitetta
käyttäen, käsin vaatteiden päältä koskettaen
tai tunnustellen sekä mukana oleva omaisuus
myös muulla tavoin seuloen säilöönottoyk-
sikköön saapuva tai siellä oleskeleva säilöön
otettu ulkomaalainen ja hänen mukanaan ole-
vat esineet ja aineet sen selvittämiseksi, ettei
hänellä ole mukanaan 22 b §:n 1 momentissa
tarkoitettua kiellettyä esinettä tai ainetta.
Suoritettaessa turvatarkastus käsin vaatteiden
päältä koskettaen tai tunnustellen, tarkastuk-
sen suorittavan henkilön on oltava samaa su-
kupuolta kuin tarkastettava henkilö.

Säilöön otetun ulkomaalaisen lisäksi voi-
daan muu säilöönottoyksikköön saapuva tai
siellä oleskeleva henkilö tarkastaa siten kuin
säilöön otetun ulkomaalaisen tarkastamisesta
säädetään 2 momentissa. Jos henkilö kieltäy-
tyy turvatarkastuksesta, noudatetaan, mitä
15 §:ssä säädetään.

Turvatarkastus on järjestettävä niin, ettei
siitä aiheudu tarpeetonta haittaa tarkastetta-
valle henkilölle tai vahinkoa omaisuudelle.

22 §

Henkilöntarkastus

Jos säilöön otettua ulkomaalaista epäillään
22 b §:n 1 momentissa tarkoitetun kielletyn
esineen tai aineen hallussapidosta, hänelle
voidaan suorittaa henkilöntarkastus.

Henkilöntarkastus käsittää sen tutkimisen,
mitä henkilöllä on vaatteissaan tai muutoin
yllään.

Henkilöntarkastus on suoritettava hieno-
tunteisesti ja todistajan läsnä ollessa. Henki-
löntarkastusta ei saa suorittaa eikä henkilön-
tarkastusta suoritettaessa saa olla läsnä eri
sukupuolta oleva henkilö, jollei hän ole lää-
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käri tai muu terveydenhuollon ammattihen-
kilö.

22 a §

Erityistarkastus

Säilöönottoyksikössä voidaan suorittaa eri-
tyistarkastus, jos se on tarpeen säilöön otettu-
jen ulkomaalaisten tai muiden henkilöiden
turvallisuuden varmistamiseksi taikka säi-
löönottoyksikön järjestystä uhkaavan vaka-
van vaaran torjumiseksi. Erityistarkastuksen
voi suorittaa säilöönottoyksikön henkilöstö
tai säilöönottoyksikön johtajan pyynnöstä po-
liisi, Tulli tai rajavartiolaitos yhdessä säilöön-
ottoyksikön henkilöstön kanssa.

Tarkastaa voidaan säilöönottoyksikön tilat
ja niissä oleva irtaimisto sekä esineet ja ai-
neet. Kun säilöönottoyksikössä suoritetaan
erityistarkastus, turva- tai henkilöntarkastus
voidaan suorittaa kaikille tarkastettavassa ti-
lassa oleville henkilöille. Tarkastettavat voi-
daan eristää tarkastuksen ajaksi huoneisiinsa.

Erityistarkastuksessa voidaan käyttää myös
koulutettua koiraa.

22 b §

Kielletyt esineet ja aineet

Säilöönottoyksikössä ei saa pitää hallussa
esinettä tai ainetta:

1) jolla voidaan aiheuttaa vaaraa henkilön
turvallisuudelle taikka säilöönottoyksikön
järjestykselle;

2) joka erityisesti soveltuu omaisuuden
vahingoittamiseen;

3) jonka hallussapito on muuten lain tai
sen nojalla annettujen säännösten nojalla
kielletty;

4) joka on alkoholia, muuta päihdyttävää
ainetta, rikoslain (39/1889) 44 luvun 16 §:ssä
tarkoitettua dopingainetta tai joka on tarkoi-
tettu huumausaineiden käyttöön; tai

5) joka on lääkeainetta, ellei säilöönotto-
yksikön terveydenhuollon ammattihenkilö
ole antanut lupaa lääkeaineen hallussapitoon.

Jos säilöönottoyksikön henkilöstö ei voi
kohtuudella selvittää sitä, onko jonkin esi-
neen sisällä tai sisältyykö johonkin aineeseen
kiellettyjä esineitä tai aineita, esine tai aine

voidaan turvatarkastuksen yhteydessä ottaa
pois. Tällaista esinettä tai ainetta ei myöskään
tarvitse ottaa vastaan säilöön otetulle ulko-
maalaiselle toimitettavaksi.

Muutoin sallitun esineen tarkastaminen sen
mahdollisesti sisältämän kielletyn esineen tai
aineen varalta voidaan antaa ulkopuolisen
suoritettavaksi säilöön otetun ulkomaalaisen
kustannuksella, jos tämä ei edellytä säilöön-
ottoyksikön henkilöstöltä kohtuutonta vaivaa.

23 §

Kielletyn esineen tai aineen poisottaminen,
varastointi ja palauttaminen

Edellä 22 b §:n 1 momentissa tarkoitetut
kielletyt esineet ja aineet on otettava tarkas-
tettavalta pois. Ne on varastoitava säilössäpi-
don ajaksi ja palautettava säilöön otetulle ul-
komaalaiselle vapaaksi päästämisen yhtey-
dessä, jollei omaisuuden palauttamisesta, luo-
vuttamisesta tai hävittämisestä muualla laissa
toisin säädetä.

Jollei esinettä tai ainetta voida tuolloin
vaaratta palauttaa, se on luovutettava polii-
sille joko säilöön otetulle ulkomaalaiselle pa-
lauttamista tai poliisilain (872/2011) 2
luvun 15 §:ssä säädettyjä toimenpiteitä var-
ten.

Säilöönottoyksikössä vierailevalta henki-
löltä pois otettu esine tai aine palautetaan
henkilölle hänen poistuessaan säilöönottoyk-
siköstä, jollei omaisuuden palauttamisesta,
luovuttamisesta tai hävittämisestä muualla
laissa toisin säädetä.

24 §

Toimenpiteiden kirjaaminen

Säilöönottoyksikössä pidetään pöytäkirjaa:
1) 15 §:ssä tarkoitetusta vierailujen kieltä-

misestä;
2) 16 §:ssä tarkoitetusta kirje-, posti- tai

muiden lähetysten tarkastamisesta ja avaami-
sesta;

3) 17 §:ssä tarkoitetusta puhelimen tai
muun sähköisen viestintä- tai tallennelaitteen
käytön kieltämisestä;

4) 20 §:ssä tarkoitetusta majoitustilojen
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valvonnan yhteydessä suoritettavasta esinei-
den ja aineiden tarkastuksesta;

5) 21 §:ssä tarkoitetusta turvatarkastuk-
sesta kun se suoritetaan muutoin kuin säi-
löönottoyksikköön saapumisen tai palaami-
sen taikka valvomattoman tapaamisen yhtey-
dessä;

6) 22 §:ssä tarkoitetusta henkilöntarkas-
tuksesta;

7) 22 a §:ssä tarkoitetusta erityistarkastuk-
sesta;

8) 23 §:ssä tarkoitetusta kielletyn esineen
tai aineen pois ottamisesta;

9) 35 §:ssä tarkoitetusta voimakeinojen ja
voimankäyttövälineiden käytöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimen-
piteistä tehtävän pöytäkirjan allekirjoittaa tar-
kastuksen tekijä ja todistajana läsnä ollut
henkilö. Esineiden ja aineiden poisottamista
koskevaan pöytäkirjaan on pyydettävä myös
asianomaisen säilöön otetun ulkomaalaisen
allekirjoitus.

Tarkemmat säännökset pöytäkirjaamisesta
annetaan sisäministeriön asetuksella.

25 §

Rajoituksia ja tarkastuksia koskeva
päätösvalta

Säilöönottoyksikön johtaja tai hänen mää-
räyksestään ohjaus- ja valvontatehtävissä toi-
miva virkamies tai viranhaltija päättää:

1) 11 a §:ssä tarkoitetusta omaisuuden
hallussapidosta;

2) 15 §:n 3 momentissa ja mainitun pykä-
län 4 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoite-
tusta vierailun kieltämisestä ja valvonnasta;

3) 16 §:ssä tarkoitetusta kirje-, posti- tai
muiden lähetysten tarkastamisesta ja avaami-
sesta;

4) 20 §:ssä tarkoitetusta majoitustilojen
valvonnan yhteydessä suoritettavasta esinei-
den ja aineiden tarkastuksesta;

5) 21 §:ssä tarkoitetusta turvatarkastuk-
sesta;

6) 22 §:ssä tarkoitetusta henkilöntarkas-
tuksesta;

7) 22 a §:ssä tarkoitetusta erityistarkastuk-
sesta;

8) 23 §:ssä tarkoitetusta kielletyn esineen
tai aineen poisottamisesta.

Jos asia on kiireellinen, saa 1 momentissa
tarkoitetun päätöksen tehdä muukin säilöön-
ottoyksikön virkamies tai viranhaltija.

Edellä 15 §:n 1 momentissa ja mainitun
pykälän 4 momentin 3 ja 4 kohdassa sekä 17
ja 18 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä ja
19 §:ssä tarkoitetusta poistumisluvasta päät-
tää päällystöön kuuluva poliisimies.

Säilöönottoyksikön johtajan taikka muun 1
tai 2 momentissa tarkoitetun virkamiehen tai
viranhaltijan on pantava täytäntöön 3 mo-
mentissa tarkoitettu päätös.

26 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen tyy-
tymätön voi hakea siihen muutosta valitta-
malla käräjäoikeuteen.

Kun tässä laissa tarkoitetusta asiasta teh-
dään päätös, asianosaiselle on samalla annet-
tava kirjallinen valitusosoitus. Valitusosoi-
tuksessa on mainittava tuomioistuin, jolle va-
litus asiassa voidaan tehdä, valituksen teke-
mistä koskeva määräaika sekä selostettava
muutoin, mitä valitusta tehtäessä on nouda-
tettava.

Muutosta ei kuitenkaan saa hakea valitta-
malla tämän lain nojalla annetusta päätök-
sestä, joka koskee:

1) 8 §:ssä tarkoitettua erillään säilyttä-
mistä;

2) 9 §:ssä tarkoitettua poliisin pidätystiloi-
hin sijoittamista;

3) 16 §:ssä tarkoitettujen lähetysten tar-
kastamista;

4) 20 §:ssä tarkoitettua majoitustilojen
valvonnan yhteydessä suoritettavaa esineiden
ja aineiden tarkastusta;

5) 21 §:ssä tarkoitettua turvatarkastusta;
6) 22 §:ssä tarkoitettua henkilöntarkas-

tusta;
7) 22 a §:ssä tarkoitettua erityistarkastusta.
Muutoksenhausta vastaanottorahaa tai toi-

meentulotukea koskevaan päätökseen sääde-
tään kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistami-
sesta ja auttamisesta annetussa laissa ja toi-
meentulotuesta annetussa laissa.
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5 a luku

Rekisterit

32 a §

Säilöönoton asiakasrekisteri ja
säilöönottoyksikön vierailijarekisteri

Säilöönoton asiakasrekisteri on säilöön
otetuista ulkomaalaisista pidettävä henkilöre-
kisteri, johon kuuluvat valtakunnallinen osa-
rekisteri ja säilöönottoyksiköiden osarekiste-
rit.

Säilöönottoyksikön vierailijarekisteri on
säilöön otettuja ulkomaalaisia tapaamassa
käyvistä ja muista säilöönottoyksikössä vie-
railevista henkilöistä pidettävä henkilörekis-
teri.

32 b §

Rekisterien käyttötarkoitus

Säilöönoton asiakasrekisterin valtakunnal-
lista osarekisteriä pidetään säilöönottoyksi-
köiden käytännön toiminnan ohjausta, suun-
nittelua ja seurantaa varten. Säilöönottoyksi-
köiden osarekistereitä pidetään säilöön otet-
tujen ulkomaalaisten säilöönoton järjestämi-
sessä, suunnittelussa, toteuttamisessa ja seu-
rannassa käytettävien asiakirjojen laatimiseen
sekä niiden ja muun säilöönottoon liittyvän
materiaalin säilyttämiseen sekä tilastointiin.

Säilöönottoyksikön vierailijarekisteriä pi-
detään säilöönottoyksikön järjestyksen ja tur-
vallisuuden ylläpitämiseksi.

32 c §

Rekisterinpitäjät

Maahanmuuttovirasto toimii 32 a §:n 1
momentissa tarkoitetun valtakunnallisen osa-
rekisterin rekisterinpitäjänä.

Säilöönottoyksikkö toimii 32 a §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun oman osarekisterinsä ja
säilöönottoyksikön vierailijarekisterin rekis-
terinpitäjänä.

32 d §

Säilöönoton asiakasrekisteriin talletettavat
tiedot

Säilöönoton asiakasrekisteriin saa tallettaa
säilöönottoyksikön ja Maahanmuuttoviraston
antamat asia- ja asiakasnumerot sekä säilöön
otetun ulkomaalaisen tunnistamisen vuoksi
tarpeelliset nimeä, sukupuolta, syntymäpaik-
kaa ja -aikaa, henkilötunnusta ja ulkomaista
henkilönumeroa tai muuta ulkomaalaisen yk-
silöimiseksi annettua tunnusta koskevat tie-
dot. Rekisteriin voidaan lisäksi tallettaa säi-
löönoton järjestämisen ja säilöön otetun koh-
telun kannalta merkitykselliset kansalai-
suutta, kielitaitoa, siviilisäätyä ja perhesuh-
teita koskevat tiedot sekä tiedot siitä, milloin
ulkomaalainen on sijoitettu säilöönottoyksik-
köön ja milloin hän on poistunut sieltä.

Säilöönoton asiakasrekisterin säilöönotto-
yksiköiden osarekistereihin saa lisäksi tallet-
taa säilöönoton järjestämisen, suunnittelun,
toteuttamisen ja seurannan sekä säilöön otet-
tujen ulkomaalaisten asianmukaisen kohtelun
turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan
riittävät tiedot. Nämä tiedot voivat koskea
vain säilöön otetun ulkomaalaisen puhelimen
ja muiden viestintälaitteiden hallussapitoa ja
käyttöä tai tarkastuksia ja rajoituksia. Lisäksi
voidaan tallettaa ulkomaalaisen terveydenti-
laa koskevia tietoja, jos tiedot ovat välttämät-
tömiä säilöön otetun terveyden tai hoidon
edellyttämien toimenpiteiden vuoksi tai ter-
veydentilan edellyttämän muista asiakkaista
poikkeavan kohtelun vuoksi säilöönottoyksi-
kössä taikka henkilökunnan ja muiden asiak-
kaiden suojelemiseksi tarttuvilta taudeilta.

Säilöönoton asiakasrekisteriin talletettaviin
asiakasasiakirjoihin kuuluvat säilöönoton jär-
jestämiseen liittyvät asiakastiedot ja asiakirjat
sekä muut säilöönoton järjestämisen yhtey-
dessä syntyneet tiedot ja asiakirjat.

32 e §

Säilöönottoyksikön vierailijarekisteriin
talletettavat tiedot

Säilöönottoyksikön vierailijarekisteriin saa
tallettaa säilöön otettua ulkomaalaista tapaa-
massa käyvistä ja muista säilöönottoyksi-
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kössä vierailevista henkilöistä seuraavat tie-
dot:

1) nimi ja henkilöllisyyden todistamiseksi
käytetyn henkilöllisyystodistuksen tyyppi ja
numero;

2) ketä henkilö saapuu tapaamaan;
3) tapaamis- tai vierailuajankohta ja

-paikka;
4) muut tapaamiseen tai vierailuun liitty-

vät tiedot.

32 f §

Tietojen luovuttaminen rekistereistä

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja
henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, tässä
luvussa tarkoitetuista rekistereistä saa salas-
sapitosäännösten estämättä luovuttaa Maa-
hanmuuttovirastolle, vastaanotto- ja järjeste-
lykeskuksille, poliisille, rajatarkastusviran-
omaiselle ja säilöönottoyksikölle tietoja,
jotka ovat niille välttämättömiä ulkomaalai-
sen säilöönottoon, Suomessa oleskeluun ja
maasta poistamiseen, kansainvälistä suojelua
hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vas-
taanottoon tai ihmiskaupan uhrien auttami-
seen liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Tiedot voidaan luovuttaa myös konekieli-
sessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden
avulla. Ennen tietojen luovuttamista teknisen
käyttöyhteyden avulla on tietoja pyytävän
esitettävä selvitys tietojen suojaamisesta hen-
kilötietolain 32 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla.

32 g §

Tiedonsaantioikeus rekistereistä

Tämän lain 32 c §:ssä mainitulla rekiste-
rinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada Maahanmuuttovirastolta, po-
liisilta, rajatarkastusviranomaiselta ja säi-
löönottoyksiköltä sekä vastaanotto- ja järjes-
telykeskukselta säilöönoton asiakasrekisteriä
varten sille laissa säädettyjen tehtävien suo-
rittamiseksi välttämättömät tiedot.

Tiedot voidaan luovuttaa siten kuin rekis-
terinpitäjän kanssa sovitaan, myös konekieli-
sessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden

avulla, kun on selvitetty tietojen suojaaminen
henkilötietolain 32 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla.

32 h §

Tietojen poistaminen rekistereistä ja tietojen
säilyttäminen

Tässä luvussa tarkoitetuissa rekistereissä
olevat rekisteröityä koskevat tiedot on pois-
tettava viipymättä, kun niiden käyttötarvetta
ei enää ole ja viimeistään viiden vuoden ku-
luttua viimeisestä rekisteröityä koskevasta
merkinnästä.

Tässä luvussa tarkoitettujen rekisterien ja
niihin sisältyvien tietojen pysyvästä säilyttä-
misestä määrää arkistolaitos arkistolain
(831/1994) 8 §:n 3 momentin nojalla. Arkis-
tolain 8 §:n 2 momentissa säädetään asiakir-
jan säilyttämisestä muutoin.

35 §

Voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden
käyttö

Säilöönottoyksikön johtajalla ja säilöönot-
toyksikön virkasuhteisella henkilöstöllä on
säilöönottoyksikössä tehtäväänsä suorittaes-
saan tai 13 §:n 4 momentissa tarkoitettua val-
vontatehtävää hoitaessaan oikeus käyttää voi-
makeinoja:

1) 21 §:ssä tarkoitetun turvatarkastuksen
suorittamiseksi säilöön otetulle ulkomaalai-
selle;

2) 22 §:ssä tarkoitetun henkilöntarkastuk-
sen suorittamiseksi säilöön otetulle ulkomaa-
laiselle;

3) säilöön otetun ulkomaalaisen poistumi-
sen estämiseksi;

4) 22 b §:ssä tarkoitettujen kiellettyjen esi-
neiden ja aineiden poisottamiseksi säilöön
otetulta ulkomaalaiselta;

5) ulkopuolisten pääsyn estämiseksi säi-
löönottoyksikköön ja sieltä poistamiseksi;

6) säilöönottoyksikön, säilöönottoyksikön
henkilöstön, säilöön otetun ulkomaalaisen tai
muun säilöönottoyksikössä oleskelevan hen-
kilön turvallisuutta vaarantavan teon tai ta-
pahtuman estämiseksi; sekä

7) 8 §:ssä tarkoitetun erillään säilyttämi-
sen turvaamiseksi.
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Voimankäyttövälineiden käyttö on kiel-
letty 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tussa tilanteessa. Säilöönottoyksikön virka-
suhteisella, voimankäyttövälineiden käyttöön
koulutuksen saaneella henkilöllä on oikeus 1
momentin 3—7 kohdassa tarkoitetussa tilan-
teessa käyttää sellaisia voimankäyttöväli-
neitä, joiden käyttöön hän on saanut väline-
kohtaisen koulutuksen. Tällaisia voimankäyt-
tövälineitä ovat kaasusumutin, käsiraudat,
enintään 70 senttimetriä pitkä patukka ja tele-
skooppipatukka. Voimankäyttövälineiden
käyttö edellyttää koulutusta. Voimankäyttö-
välineiden käyttöä koskevan koulutuksen to-
teuttamisesta säädetään tarkemmin sisäminis-
teriön asetuksella.

Voimakeinojen on oltava tarpeellisia ja
olosuhteisiin nähden puolustettavia. Voima-
keinojen käyttöä harkittaessa on otettava huo-
mioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vasta-
rinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voi-
mavarat sekä muut seikat, joilla on merki-
tystä tilanteen kokonaisarvioinnin kannalta.
Voimankäyttövälineiden käyttöön saa turvau-
tua vain viimesijaisena keinona.

Voimakeinojen käytön liioittelusta sääde-
tään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja
7 §:ssä.

36 §

Säilöönottoyksikön henkilöstö

Säilöönottoyksikön johtajan ja ohjaus- ja
valvontatehtäviä hoitavan henkilöstön on ol-
tava virkasuhteista. Säilöönottoyksikön johta-
jalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tutkin-
toa, hyvää perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin
tehtäviin, käytännössä osoitettua johtamistai-
toa ja tehtävän edellyttämää vieraan kielen
taitoa. Säilöönottoyksikön johtajana voi toi-
mia myös sen vastaanottokeskuksen johtaja,
jonka yhteydessä säilöönottoyksikkö toimii.
Ohjaus- ja valvontatehtäviin vaaditaan alalle
sopivaksi katsottavaa koulutusta ja työkoke-
musta sekä kohtuullinen englannin kielen tai
muun vieraan kielen taito.

Säilöönottoyksikön johtaja voi siirtää tässä
laissa hänelle säädettyä toimivaltaa määrää-
mälleen säilöönottoyksikön muulle esimies-
asemassa olevalle virkamiehelle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2015.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sisäministeri Petteri Orpo
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