Svar på skriftligt spörsmål SSS 285/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om hot förknippade med asylsökande som
försvinner från förläggningarna
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 285/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio /saf:
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att svara på hotet förknippat med att många,
delvis även okända, asylsökande som försvunnit från förläggningarna vistas i Finland
samt
med vilka metoder ämnar regeringen säkerställa att inga asylsökande i fortsättningen
försvinner från förläggningarna?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Förläggningarna är öppna inrättningar. Den samlade erfarenheten av förläggningsverksamheten
har visat att klienter fortlöpande försvinner från förläggningarna. Förläggningarna har varken
mandat eller resurser att övervaka människors förflyttning eller orsaken till att de förflyttar sig.
Förläggningarna har mycket begränsade metoder för att utreda var försvunna personer finns och
varför. Förläggningarna kan endast snabbt meddela polisen och Migrationsverket om det uppstår misstanke om att en person har försvunnit. En del av personerna som bor på förläggningarna kan ha gett falska personuppgifter.
Enligt polisens bedömning har majoriteten av de personer som försvunnit från förläggningarna
lämnat Finland. En del av dem har frivilligt rest från Finland till sitt hemland utan att meddela
myndigheterna. En del har rest till andra EU-länder, men på grund av avsaknaden av inre gränskontroller finns det ingen information om deras antal eller till vilket land de har rest från Finland. En del av dessa personer har kommit eller är på väg tillbaka till Finland inom ramarna för
Dublin-avtalet.
Förutom de personer som har lämnat Finland vistas en del av asylsökandena fortfarande i Finland utan att förlita sig på förläggningarnas tjänster. Enligt Migrationsverket kan orsakerna ha
att göra med att asylsökandena inte vill ha eller behöver förläggningarnas tjänster eller till exempel är inblandade i kriminell verksamhet.
För att klarlägga de asylsökandes situation har polisen effektiverat övervakningen av utlänningar för att försöka hitta även sådana asylsökande vars vistelseort myndigheterna inte känner till.
Polisen har också inrättat en myndighetsfunktion för polisen och den övriga migrationsförvaltningen, som samordnas av Centralkriminalpolisen. Inom ramarna för myndighetsfunktionen
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samlas information om asylsökande med anknytning till bland annat terrorism, krigsförbrytelser
och andra allvarliga brott.

Beredningen av de så kallade enheterna för återsändande hör samman med revideringen
av lagstiftningen till denna del. För att verksamheten vid enheterna för återsändande ska
kunna genomföras effektivt så att man kan säkerställa att personerna förblir under myndigheternas övervakning, behövs det metoder eller lagstiftning som stöder detta. Den
ändamålsenliga verksamheten vid enheterna för återsändande inkluderar möjligheten att
begränsa människors fria rörlighet. Tills vidare finns det ingen lagstiftning för detta,
men inrikesministeriet bereder en regeringsproposition om alternativ för tagande i förvar, som bland annat skulle göra det möjligt att föreskriva om en särskild anmälningsplikt för asylsökande. För tillfället är det möjligt att hindra personers fria rörlighet endast med stöd av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter. Grunderna för tagande i förvar som fastställs i lagen måste dock uppfyllas. Antalet platser vid enheterna för tagande i förvar är mycket begränsade och är inte tillräckliga för detta ändamål.
Helsingfors 8.6.2016
Inrikesminister Petteri Orpo

