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Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta se-

kä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

17.6.2011/746

Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta
www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20110746.
Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.
Lainsäädäntöä seurattu säädöskokoelman numeroon 651/2017 saakka.

Lain nimike on muutettu L:lla 388/2015.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku Yleiset säännökset

1 § (10.4.2015/388) Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hake-
van ja tilapäistä suojelua saavan toimeentulo ja huolenpito sekä ihmis-
kaupan uhrin tunnistaminen ja auttaminen ihmisoikeuksia ja perusoi-
keuksia kunnioittaen ottaen huomioon Euroopan unionin lainsäädän-
tö ja Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset.

Ks. kansainvälisestä suojelusta UlkomaalaisL 301/2004 6 luku.

2 § Soveltamisala

Tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan kansainvä-
listä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanottoon sekä
ihmiskaupan uhrin auttamiseen.
3 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kansainvälistä suojelua hakevalla ulkomaalaista, joka on hakenut

kansainvälistä suojelua ulkomaalaislain (301/2004) 95 §:n mukaisesti;
2) tilapäistä suojelua saavalla ulkomaalaislain 109 §:n nojalla suoje-

lua saanutta ulkomaalaista;
3) vastaanotolla vastaanotto- ja järjestelykeskusten sekä niiden järjes-

tämien vastaanottopalvelujen kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on
kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan toimeentu-
lon ja huolenpidon turvaaminen;

4) vastaanottokeskuksella paikkaa, johon kansainvälistä suojelua ha-
keva ja tilapäistä suojelua saava majoitetaan ja joka järjestää kansainvä-
listä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanottopalvelut;
lapsille tarkoitetut ryhmäkodit ja tukiasuntolat ovat myös vastaanotto-
keskuksia;

5) kauttakulkukeskuksella vastaanottokeskusta tai sen osaa, johon
kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä suojelua saava majoitetaan
turvapaikkatutkintaa ja -puhuttelua varten tai muuten lyhyeksi ajaksi;

6) järjestelykeskuksella paikkaa, johon majoitetaan ulkomaalaislain
109 tai 133 §:ssä tarkoitettuja ulkomaalaisia ja joka järjestää heidän
vastaanottopalvelunsa;

7) ihmiskaupan uhrilla 8 kohdassa tarkoitetussa auttamisjärjestel-
mässä olevaa henkilöä; (10.4.2015/388)

8) auttamisjärjestelmällä järjestelmää, jonka puitteissa ihmiskaupan
uhrien auttaminen järjestetään; (10.4.2015/388)

9) auttamistoimilla ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja tu-
kitoimia. (10.4.2015/388)
4 § Suhde muihin lakeihin

Tässä laissa tarkoitettujen asioiden käsittelyssä noudatetaan hallin-
tolakia (434/2003) ja muutoksenhakuasioissa hallintolainkäyttölakia
(586/1996), jollei laissa erikseen toisin säädetä.
5 § Lain soveltaminen lapseen

Sovellettaessa tätä lakia kahdeksaatoista vuotta nuorempaan on kiin-
nitettävä erityistä huomiota lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja
terveyteensä liittyviin seikkoihin. Lapsen etua arvioitaessa on otettava
huomioon, mitä lastensuojelulaissa (417/2007) säädetään lapsen edun
arvioimisesta.

Tässä laissa säädettyjä toimenpiteitä toteutettaessa on selvitettävä
lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän
ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Lapsen mielipide voidaan jättää
selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai ke-
hitystä tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kaksitoista vuotta
täyttäneelle lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain
34 §:n mukaisesti häntä itseään koskevassa asiassa.

Lasta koskevat asiat on käsiteltävä kiireellisesti.

Ks. lapsen edusta LastensuojeluL 417/2007 4 §.

6 § (6.2.2015/87) Lain soveltaminen haavoittuvassa asemassa ole-
vaan

Tätä lakia sovellettaessa on otettava huomioon erityistarpeet, jotka
johtuvat kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja
ihmiskaupan uhrin haavoittuvasta asemasta, kuten iästä taikka fyysi-
sestä tai psyykkisestä tilasta. Haavoittuva asema ja siitä johtuvat erityis-
tarpeet selvitetään yksilöllisesti kohtuullisen ajan kuluessa asian vireil-
le tulon jälkeen. Erityistarpeet otetaan huomioon koko kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn ajan, tilapäisen suojelun an-
tamisen ajan ja sen ajan, jonka ihmiskaupan uhri saa 4 luvun mukaisia
auttamispalveluja.
7 § Kustannusten korvaaminen

Valtio korvaa tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat kus-
tannukset valtion talousarvion rajoissa.

Maahanmuuttovirasto maksaa vastaanotto- ja järjestelykeskuksen
perustamis- ja ylläpitokustannukset sekä palvelujen tuottajalle kor-
vauksen vastaanottopalveluiden järjestämisestä. Kulut korvataan sil-
tä ajalta, jona ulkomaalaisella on oikeus saada vastaanottopalveluja tä-
män lain 12 ja 14 §:n nojalla. Maahanmuuttovirasto maksaa palvelu-
jen tuottajalle korvauksen sellaisen ihmiskaupan uhrin auttamisesta,
jolla ei ole kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa Suomes-
sa.

Maahanmuuttovirasto maksaa hakemuksesta ilman huoltajaa olevan
lapsen, jolla ei ole oleskelulupaa Suomessa, edustajan palkkion tämän
edustajan tehtäviin käyttämän ajan perusteella ja korvauksen edusta-
misesta aiheutuneista kuluista. Valtioneuvoston asetuksella annetaan
tarkempia säännöksiä palkkion maksamisen perusteista ja palkkion
suuruudesta, korvattavista kuluista sekä menettelystä palkkion ja kulu-
jen korvaamisessa. (9.12.2011/1253)

Ks. VNa ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja ku-
lukorvauksesta 115/2012.

2 luku Vastaanotto

8 § (10.4.2015/388) Vastaanoton ja auttamisjärjestelmän ohjaus ja
toimivaltainen vastaanottokeskus

Vastaanoton ja auttamisjärjestelmän käytännön toiminnan ohjaus,
suunnittelu ja valvonta kuuluvat Maahanmuuttovirastolle.

Joutsenon vastaanottokeskus ylläpitää auttamisjärjestelmää.
9 § (16.12.2016/1161) Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskukset

Maahanmuuttovirasto vastaa valtion vastaanotto- ja järjestelykes-
kusten ylläpidosta ja päättää niiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja
toimipaikoista.

Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtajalta edellytetään
tehtävään soveltuvaa tutkintoa, hyvää perehtyneisyyttä virkaan kuulu-
viin tehtäviin, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja tehtävän edel-
lyttämää vieraan kielen taitoa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä sekä
työjärjestyksestä.

Ks. VNa valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyk-
sestä sekä vastaanottopalvelusta perittävästä maksusta 975/2011.

10 § (16.12.2016/1161) Muu kuin valtion vastaanotto- tai järjeste-
lykeskus

Maahanmuuttovirasto sopii kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoi-
keudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa vas-
taanotto- tai järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja
toimipaikasta.

Sopimuksen tulee sisältää ainakin määräykset, jotka koskevat:
1) vastaanotto- ja järjestelykeskuksen tiloja ja henkilökuntaa;
2) vastaanottopalvelujen järjestämistä tätä lakia ja hallinnon yleisla-

keja noudattaen;
3) kustannusten korvaamista;
4) ohjausta ja valvontaa;
5) vastaanotto- ja järjestelykeskuksen laajentamista, supistamista ja

lakkauttamista;
6) valmiussuunnitelmaa.
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Muun kuin valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtajan kel-
poisuuteen sovelletaan 9 §:n 2 momenttia.

Jos muu kuin viranomainen käyttää julkista valtaa hoitaessaan vas-
taanottopalveluihin liittyviä tämän lain mukaisia tehtäviään, tähän so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
11 § Ulkomaalaisen säilöönoton järjestäminen

Valtion tai kunnan ylläpitämän vastaanottokeskuksen yhteydessä
voidaan järjestää ulkomaalaislain 121 §:n perusteella säilöön otettujen
ulkomaalaisten säilöönotto. Säilöön otetun ulkomaalaisen kohtelus-
ta ja säilöönottoyksiköstä säädetään säilöön otettujen ulkomaalaisten
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetussa laissa (116/2002).
12 § Vastaanotto laajamittaisen maahantulon yhteydessä

Jos Suomeen tulee niin suuri määrä ulkomaalaislain 109 tai 133
§:ssä tarkoitettuja ulkomaalaisia, ettei heitä voida sijoittaa vastaanot-
tokeskuksiin tai maahantulon edellytysten selvittäminen ja maahantu-
lijoiden rekisteröinti tavallisessa menettelyssä ei ole mahdollista, vas-
taanottopalvelut järjestää järjestelykeskus. Majoitus järjestelykeskukses-
sa on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Majoittuvalle annetaan hyödykkeitä
välttämätöntä toimeentuloa varten.

Sisäasiainministeriö voi määrätä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen sopimaan varautumissuunnitelman laatimisesta kunnan
kanssa vastaanoton järjestämiseksi laajamittaisen maahantulon yhtey-
dessä. Varautumissuunnitelma laaditaan aiesopimuksen muotoon.

Varautumissuunnitelman tehneisiin kuntiin tai kuntiin, joihin maa-
han tulleiden ulkomaalaisten sijoittaminen olosuhteet huomioon ot-
taen on muutoin perusteltua, on perustettava tarpeellinen määrä jär-
jestely- ja vastaanottokeskuksia. Valtioneuvoston asetuksella säädetään
tarvittaessa, mitä kuntia tässä momentissa säädetty velvollisuus koskee.
Keskusten perustamisesta ja ylläpidosta on tehtävä Maahanmuuttovi-
raston kanssa 10 §:ssä tarkoitettu sopimus.

3 luku Vastaanottopalvelut

13 § Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut järjestää se vastaanottokeskus, jonka asiakkaak-
si kansainvälistä suojelua hakeva tai tilapäistä suojelua saava rekisteröi-
dään.

Vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, vastaanotto- ja käyttöra-
ha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalve-
lut sekä työ- ja opintotoiminta siten kuin tässä luvussa säädetään. Vas-
taanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat.

Ilman huoltajaa oleville lapsille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa ja tu-
kiasuntoloissa voidaan järjestää täysi ylläpito.
14 § (22.5.2015/673) Vastaanottopalvelujen saaja

Vastaanottopalveluja annetaan kansainvälistä suojelua hakevalle ja
tilapäistä suojelua saavalle.

Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteella oleskelu-
luvan saaneelle ja tilapäistä suojelua saaneelle, jolle on myönnetty jat-
kuva oleskelulupa, voidaan antaa vastaanottopalveluja kohtuullinen ai-
ka.
14 a § (22.5.2015/673) Vastaanottopalvelujen kesto

Vastaanottopalveluja saaneelle ulkomaalaiselle annetaan oleskelulu-
van epäämisen tai tilapäisen suojelun lakkaamisen jälkeen vastaanotto-
palveluja siihen saakka, kunnes hän on poistunut maasta.

Kansainvälistä suojelua hakevalle, joka on Euroopan unionin jäsen-
valtion taikka Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalai-
nen, annetaan vastaanottopalveluja kuitenkin vain siihen saakka, kun
hän on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen
kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Edellä mainitun
valtion kansalainen, joka on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston
kansainvälistä suojelua koskevan kielteisen päätöksen ja joka suostuu
poistumaan valvotusti maasta tai suostuu siihen, että käännyttämis-
tä koskeva päätös pannaan täytäntöön ennen kuin 30 päivää on kulu-
nut siitä, kun päätös on annettu tiedoksi, voi saada vastaanottopalve-
luja maasta poistumiseensa saakka, enintään kuitenkin 7 vuorokauden
ajan.

Kolmannen maan kansalaiselle, joka ei ole tehnyt hakemusta avus-
tetusta vapaaehtoisesta paluusta, annetaan vastaanottopalveluja enin-
tään 30 päivää sen jälkeen, kun päätös maasta poistamisesta on tullut

täytäntöönpanokelpoiseksi ja poliisi on ilmoittanut vastaanottokeskuk-
selle, että maasta poistamisen täytäntöönpano viranomaistoimin ei ole
mahdollista. Jos avustettu paluu ei hakemuksesta huolimatta ole toteu-
tunut tai hakemus on peruutettu, vastaanottopalvelut lakkaavat, kui-
tenkin viimeistään 90 päivän kuluttua hakemuksesta, jollei kolmannen
maan kansalaiselle ole myönnetty oleskelulupaa. Mitä edellä tässä mo-
mentissa säädetään, ei sovelleta ilman huoltajaa olevan lapsen vastaan-
ottopalveluihin.

Vastaanottokeskuksen johtaja voi päättää, että henkilölle annetaan
vastaanottopalveluja 2 ja 3 momentissa säädettyjen määräaikojen estä-
mättä kohtuullinen aika erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.
15 § Tietojen antaminen

Kansainvälistä suojelua hakevalle ja tilapäistä suojelua saavalle anne-
taan tietoja vastaanottopalveluista, vastaanottoon liittyvistä oikeuksis-
ta ja velvollisuuksista, oikeusavusta sekä vastaanottoon liittyvissä kysy-
myksissä avustavista järjestöistä.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen antaa 1 momentissa tarkoitet-
tuja tietoja kansainvälistä suojelua hakevalle tämän jättäessä hakemus-
taan ja tilapäistä suojelua saavalle tämän maahantulon jälkeen. Tiedot
annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 15 päivän ku-
luttua kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättämisestä ja ti-
lapäistä suojelua saavan henkilötietojen rekisteröinnistä. Vastaanotto-
keskus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja vastaanottokeskukseen
rekisteröitymisen jälkeen.

Tiedot annetaan kirjallisesti kansainvälistä suojelua hakevan ja tila-
päistä suojelua saavan äidinkielellä tai kielellä, jota hänen voidaan pe-
rustellusti olettaa ymmärtävän. Tarvittaessa tiedot voidaan antaa myös
suullisesti.
16 § (6.2.2015/87) Majoitus vastaanottokeskuksessa

Kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä suojelua saava majoite-
taan vastaanottokeskukseen. Majoittamisessa otetaan huomioon ma-
joitettavien ikä ja sukupuoli. Hakija voidaan siirtää toiseen vastaanot-
tokeskukseen, jos se on tarpeen hänen itsensä, vastaanottokeskuksen
toiminnan tai kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn
vuoksi. Majoitus on järjestettävä niin, että perheenjäsenet voivat halu-
tessaan asua yhdessä.

Majoittamisesta ja siirrosta päättää vastaanottokeskus. Ennen siirtoa
koskevan päätöksen tekemistä siirrettävää on kuultava. Ilman huoltajaa
olevan lapsen siirtämisestä päätettäessä myös lapsen edustajaa on kuul-
tava.

Maahanmuuttovirasto voi pidättää itselleen päätösvallan majoitta-
misesta tai siirrosta, jos se on tarpeen kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen käsittelyn vuoksi tai jos 1 momentissa tarkoitettua siirtoa
koskevassa asiassa ei päästä yksimielisyyteen siitä, mihin vastaanotto-
keskukseen siirto tapahtuu.
17 § Ilman huoltajaa olevan lapsen majoitus

Ilman huoltajaa oleva lapsi majoitetaan ryhmäkotiin. Ryhmäkotien
toimintaan sovelletaan lastensuojelulain 59 §:n säännöksiä, jotka kos-
kevat yhdessä asuinyksikössä enintään hoidettavien lasten ja nuorten
määrää, samaan rakennukseen sijoitettavien lasten enimmäismäärää se-
kä hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelevien henkilöiden vähimmäis-
määrää.

Tukiasuntolaan voidaan majoittaa 16 vuotta täyttänyt ilman huol-
tajaa oleva lapsi, jos se on hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa kan-
nalta perusteltua. Samaan rakennukseen saa olla sijoitettuina enintään
40 lasta, ja kutakin kymmentä lasta kohden tulee olla vähintään kolme
hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Kiireellisissä tapauk-
sissa voidaan väliaikaisesti poiketa tässä momentissa säädetyistä määris-
tä, jos se on välttämätöntä lapsen vastaanottopalveluiden järjestämisek-
si.

Ilman huoltajaa oleva lapsi voidaan majoittaa myös muuhun lapselle
tarkoitettuun majoituspaikkaan. Asukkaiden ja työntekijöiden määrän
osalta on tällöin voimassa, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.

Ryhmäkodin, tukiasuntolan ja muun lapselle tarkoitetun majoitus-
paikan henkilöstön pätevyysvaatimuksista on voimassa, mitä lastensuo-
jelulain 60 §:ssä säädetään.
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18 § Yksityismajoitus

Kansainvälistä suojelua hakeva tai tilapäistä suojelua saava voi järjes-
tää majoituksensa itse. Hänen on ilmoitettava kirjallisesti osoitteensa
ja esitettävä vuokrasopimus tai muu selvitys yksityismajoituksesta vas-
taanottokeskukselle, jonka asiakkaaksi hänet on rekisteröity. Osoitteen
ilmoittaminen ja vuokrasopimuksen tai selvityksen esittäminen ovat
edellytyksenä muiden vastaanottopalvelujen saamiselle.

Vastaanottokeskuksen johtaja päättää ilman huoltajaa olevan lap-
sen siirtymisestä yksityismajoitukseen kuultuaan lasta ja hänen edusta-
jaansa sekä vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijää. Vastaanottokes-
kus ilmoittaa yksityismajoituksessa asuvan ilman huoltajaa olevan lap-
sen osoitteen ja tiedot henkilöistä, joiden luona hän asuu, asuinpaikan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Ilmoitukseen on lii-
tettävä vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän ja lapsen edustajan
selvitykset yksityismajoituksen olosuhteiden sopivuudesta sekä lapsen
luokseen ottavan henkilön tai henkilöiden kyvystä huolehtia lapsesta.
19 § Vastaanottoraha

Kansainvälistä suojelua hakevalle ja tilapäistä suojelua saavalle sekä
ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa
Suomessa, myönnetään vastaanottoraha ihmisarvoisen elämän kannal-
ta välttämättömän toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen selviyty-
misen edistämiseksi, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeen-
tuloa ansiotyöllään, muista tuloistaan tai varoistaan, itseensä nähden
elatusvelvollisen huolenpidolla tai muulla tavalla.

Vastaanottorahan perusosa kattaa vaatemenot, vähäiset terveyden-
huoltomenot, paikallisliikenteen ja puhelimen käytöstä aiheutuvat me-
not ja vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentu-
loon kuuluvat menot sekä ruokamenot silloin, kun vastaanottokeskus
ei järjestä ateriapalvelua.

Täydentävä vastaanottoraha kattaa henkilön tai perheen erityisistä
tarpeista tai olosuhteista johtuvat tarpeellisiksi harkitut menot.
20 § Vastaanottorahan määrä

Vastaanottorahan määrä on vastaanottorahan perusosalla katettavien
menojen ja vähäistä suurempien terveydenhuoltomenojen sekä käytet-
tävissä olevien tulojen ja varojen erotus.

Vastaanottorahan perusosa kuukautta kohti on:
1) yksin asuvalla ja yksinhuoltajalla 290 euroa, ateriapalvelut tarjoa-

vassa vastaanottokeskuksessa 85 euroa;
2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 18 vuotta täyttäneellä 245

euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 70 euroa;
3) perheensä kanssa asuvalla lapsella 185 euroa, ateriapalvelut tarjoa-

vassa vastaanottokeskuksessa 55 euroa.
Vastaanottorahaa hakevan ja hänen perheensä tulot ja varat otetaan

huomioon vastaanottorahaa myönnettäessä toimeentulotuesta anne-
tussa laissa (1412/1997) säädetyllä tavalla.
21 § Käyttöraha

Jos vastaanottokeskus järjestää täyden ylläpidon, johon sisältyvät 19
§:ssä tarkoitetut vastaanottorahan perusosalla ja täydentävällä vastaan-
ottorahalla katettavat menot ja vähäistä suuremmat terveydenhuolto-
menot, ilman huoltajaa olevalle lapselle myönnetään vastaanottorahan
sijasta käyttöraha.

Ilman huoltajaa olevan alle 16-vuotiaan lapsen käyttöraha kuukaut-
ta kohti on 25 euroa ja 16 vuotta täyttäneen 45 euroa. Käyttöraha voi
olla myös tätä pienempi, jos se on perusteltua lapsen ikä ja kehitystaso
huomioon ottaen.
22 § Vastaanotto- ja käyttörahan tarkistaminen

Vastaanotto- ja käyttörahan määrää tarkistetaan siten kuin kansane-
läkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Edellä 20 ja 21 §:ssä säädetyt vastaanotto- ja käyttörahan määrät
vastaavat sitä kansaneläkeindeksin pistelukua, jonka mukaan vuoden
2010 tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus
on laskettu.
23 § Vastaanotto- ja käyttörahan myöntäminen ja takaisin perimi-
nen

Vastaanotto- ja käyttörahan myöntää hakemuksesta vastaanottokes-
kus, jonka asiakkaaksi sen hakija on rekisteröity.

Vastaanotto- ja käyttörahan perii takaisin sen myöntänyt vastaanot-
tokeskus. Hakemus vastaanottorahan takaisinperinnästä tehdään sille
hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä vastaanottokeskus sijaitsee.

Vastaanotto- ja käyttörahan myöntämisessä noudatetaan soveltuvin
osin toimeentulotuesta annetun lain 3 luvun menettelyä koskevia sään-
nöksiä. Vastaanotto- ja käyttörahan takaisinperintään sovelletaan toi-
meentulotuesta annetun lain 4 luvun takaisinperintää koskevia sään-
nöksiä.
24 § Ulosotto- ja siirtokielto

Vastaanotto- ja käyttörahaa ei saa ulosmitata. Sopimus, jolla vas-
taanotto- tai käyttöraha siirretään toiselle henkilölle, on mitätön.
25 § (30.12.2014/1320) Sosiaalipalvelut

Kansainvälistä suojelua hakevalla, tilapäistä suojelua saavalla ja ih-
miskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa
Suomessa, on oikeus saada sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä tar-
koitettuja sosiaalipalveluja, jos sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi
ne välttämättömiksi sinä aikana, jona henkilö on oikeutettu vastaanot-
topalveluihin tai jona hän on auttamisjärjestelmässä. (10.4.2015/388)

Sosiaalihuoltolain 15 §:ssä tarkoitettua sosiaalityötä ja 16 §:ssä tar-
koitettua sosiaaliohjausta tekee vastaanottokeskuksessa sosiaalihuollon
ammattihenkilö. Työhön kuuluu neuvontaa, ohjausta, sosiaalisten on-
gelmien selvittämistä ja muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät
yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen
toimivuutta.
26 § Terveydenhuoltopalvelut

Kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole
kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada ter-
veydenhuoltopalveluja siten kuin terveydenhuoltolain (1326/2010) 50
§:ssä ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 2 momentissa sääde-
tään sekä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilön välttämät-
tömiksi arvioimia muita terveyspalveluja.

Tilapäistä suojelua saavalle sekä kansainvälistä suojelua hakevalle
lapselle ja ihmiskaupan uhrille, joka on lapsi ja jolla ei ole kotikunta-
laissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, annetaan terveydenhuoltopal-
velut samoin perustein kuin henkilölle, jolla on kotikuntalaissa tarkoi-
tettu kotikunta Suomessa.
27 § Tulkitseminen ja kääntäminen

Vastaanottokeskuksen on huolehdittava tulkitsemisesta tai kääntä-
misestä, jos keskuksen asiakas ei osaa kielilain (423/2003) mukaan vi-
ranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vam-
maisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä lais-
sa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta.
Vastaanottokeskus huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta
tai kääntämisestä myös muussa asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia
koskevassa asiassa.

Asia voidaan tulkita tai kääntää kielelle, jota asiakkaan voidaan pe-
rustellusti olettaa ymmärtävän.

Hallintotuomioistuimen velvollisuudesta huolehtia tulkitsemisesta
ja kääntämisestä säädetään hallintolainkäyttölaissa.

Ks. HallintolainkäyttöL 586/1996 77 §.

28 § Tulkin ja kääntäjän esteellisyys ja salassapitovelvollisuus

Vastaanottokeskuksen hankkimana tulkkina tai kääntäjänä ei saa
käyttää henkilöä, joka on sellaisessa suhteessa asianosaiseen tai asiaan,
että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä vaarantua tai että asian-
osaisen turvallisuus saattaa vaarantua.

Tulkin ja kääntäjän salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä
hallintolaissa asiasta säädetään.

Ks. HallintoL 434/2003 13 §.

29 § Työ- ja opintotoiminta

Muussa vastaanottokeskuksessa kuin kauttakulkukeskuksessa on jär-
jestettävä työ- ja opintotoimintaa kansainvälistä suojelua hakevan ja ti-
lapäistä suojelua saavan omatoimisuuden edistämiseksi. Myös kautta-
kulkukeskuksessa voidaan järjestää työ- ja opintotoimintaa.

Jos vastaanottokeskuksen asukas ilman perusteltua syytä toistuvas-
ti kieltäytyy hänelle osoitetusta työ- tai opintotoiminnasta, hänelle
maksettavaa vastaanottorahaa voidaan vähentää enintään 20 prosent-
tia korkeintaan kahden kuukauden ajan. Vähennys ei saa vaarantaa ih-
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misarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toi-
meentuloa eikä lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista, eikä se
saa olla muutenkaan kohtuuton.
30 § Työ- ja opintotoimintaan osallistuvan vakuutusturva

Työ- ja opintotoiminnassa tapahtuneesta tapaturmasta tai siinä saa-
dusta ammattitaudista suoritetaan henkilölle korvaus valtion varoista
samojen perusteiden mukaan kuin työtapaturma- ja ammattitautilais-
sa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista siltä osin
kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta vähintään samansuuruiseen kor-
vaukseen muun lain mukaan. (24.4.2015/473)

Korvauksen suorittamista koskevan asian käsittelee Valtiokonttori.
Valtiokonttorin tämän pykälän nojalla tekemään päätökseen haetaan
muutosta siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 33 luvussa sää-
detään. (24.4.2015/473)

Maahanmuuttovirasto järjestää työ- ja opintotoimintaan osallistuvil-
le ryhmävastuuvakuutuksen.
31 § (22.5.2015/673) Paluun tukeminen

Paluun tukemiseksi voidaan kansainvälistä suojelua hakeneelle kol-
mannen maan kansalaiselle, tilapäistä suojelua saaneelle ja ihmiskau-
pan uhrille, jolla ei ole kotikuntalain mukaista kotipaikkaa Suomes-
sa, sekä oleskeluluvan ulkomaalaislain 51 §:n nojalla saaneelle maksaa
avustusta ja korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset koti-
maahan tai muuhun maahan, johon hänen pääsynsä on taattu. Edelly-
tyksenä avustuksen ja korvauksen maksamiseksi kansainvälistä suojelua
hakeneelle on lisäksi, että hän poistuu maasta vapaaehtoisesti pysyväis-
luonteisessa tarkoituksessa peruttuaan hakemuksensa tai oleskelulupa-
hakemuksen tultua hylätyksi.

Avustus ja korvaus myönnetään, jos palaaja on tuen tarpeessa eikä
voi aloittaa uudelleenkotoutumistaan eikä kattaa matka- ja muuttokus-
tannuksiaan ansiotyöllään, muista tuloistaan tai varoistaan tai muul-
la tavalla. Avustuksen rahamäärän suuruuden määräämisessä otetaan
huomioon palaajan henkilökohtaiset ja paluumaan olosuhteet. Avus-
tuksen myöntäminen edellyttää suunnitelmaa avustuksen käytöstä.
Avustuksesta ja sen määrästä sekä avustuksen myöntämisen menette-
lyistä säädetään tarkemmin sisäministeriön asetuksella.

Avustuksen ja korvauksen myöntää hakemuksesta se vastaanotto-
keskus, jonka asiakkaaksi palaaja on rekisteröity. Jos palaaja ei enää
ole rekisteröitynyt vastaanottokeskuksen asiakkaaksi, avustuksen voi
hakemuksesta myöntää Maahanmuuttovirasto. Vastaanottokeskus tai
Maahanmuuttovirasto voi periä takaisin myöntämänsä avustuksen tai
korvauksen, jos osoittautuu, että se on maksettu virheellisin perustein
tai perusteettomasti. Hakemus takaisinperinnästä tehdään sille hallin-
to-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä vastaanottokeskus sijaitsee.

Ks. SMa vapaaehtoisen paluun avustuksesta 648/2017.

32 § Vastaanottopalveluista perittävät maksut

Vastaanottopalveluista voidaan periä kohtuullinen, enintään todel-
listen kustannusten suuruinen maksu. Maksu on jätettävä perimättä
tai sitä on alennettava, jos se vaarantaa ihmisarvoisen elämän edellyttä-
män turvan mukaisen välttämättömän toimeentulon tai lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamisen. Maksun määrästä säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjältä voidaan periä so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992)
mukainen maksu. Mainitun lain 13 §:ää ei sovelleta kansainvälistä
suojelua hakevaan, tilapäistä suojelua saavaan eikä ihmiskaupan uhriin.

Maksun määrää maksettavaksi vastaanottokeskuksen johtaja. Mak-
sua ei peritä takautuvasti.

Ks. VNa valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyk-
sestä sekä vastaanottopalvelusta perittävästä maksusta 975/2011.

4 luku Auttamisjärjestelmä (10.4.2015/388)

33 § (10.4.2015/388) Auttamisjärjestelmän tarkoitus

Auttamisjärjestelmän tarkoituksena on:
1) päättää henkilön ottamisesta auttamisjärjestelmään tarpeen mu-

kaan monialaista asiantuntijaryhmää kuultuaan;
2) antaa ihmiskaupan uhrille 36 §:ssä tarkoitettu toipumisaika tai

ulkomaalaislain 52 c §:ssä säädetyin tavoin mainitun lain 52 b §:ssä

tarkoitettu harkinta-aika, jatkaa toipumis- tai harkinta-aikaa ja kes-
keyttää se;

3) järjestää auttamistoimet ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikun-
talaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa;

4) toimia yhteistyössä kunnan kanssa sellaisen ihmiskaupan uhrin
auttamisessa, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa;

5) tunnistaa ihmiskaupan uhri siten kuin 38 §:n 3 momentissa sää-
detään;

6) päättää ihmiskaupan uhrin poistamisesta auttamisjärjestelmästä
tarpeen mukaan monialaista asiantuntijaryhmää kuultuaan.

Päätöksen 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetussa tapauk-
sessa tekee Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja tai hänen määrää-
mänsä virkamies.
34 § (10.4.2015/388) Esitys auttamisjärjestelmään ottamiseksi

Julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimija voi tehdä Jout-
senon vastaanottokeskukselle esityksen ihmiskaupparikoksen uhriksi
olettamansa henkilön ottamiseksi auttamisjärjestelmään. Esityksen voi
tehdä myös henkilö itse.
35 § (10.4.2015/388) Auttamisjärjestelmään ottaminen

Auttamisjärjestelmään esitetty henkilö otetaan auttamisjärjestel-
mään, jos olosuhteiden perusteella arvioidaan, että kyseessä voi olla ih-
miskaupparikoksen uhri ja hän on auttamistoimien tarpeessa.

Auttamisjärjestelmään voidaan ottaa myös ihmiskaupparikoksen
tutkinnassa avustava henkilö, jos hän on erityisen avun tarpeessa.

Auttamisjärjestelmään voidaan ottaa myös edellä 1 ja 2 momentissa
tarkoitetun henkilön Suomessa oleva lapsi, jos hän on avun tarpeessa.
36 § (10.4.2015/388) Toipumisaika ja sen oikeusvaikutukset

Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaislain 40 §:ssä tarkoitetuin tavoin
laillisesti maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle ihmiskaupan uhrille voi-
daan auttamisjärjestelmään ottamista koskevan päätöksenteon yhtey-
dessä antaa 30 vuorokauden mittainen toipumisaika. Toipumisaikaa
voidaan jatkaa enintään 60 vuorokaudella, jos ihmiskaupan uhrin hen-
kilökohtaiset olosuhteet sitä edellyttävät. Toipumisaika keskeytetään,
jos uhri päätetään 38 f §:n nojalla poistaa auttamisjärjestelmästä.

Toipumisajan päätyttyä Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajalla
on velvollisuus ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä poliisille ih-
miskaupan uhrista ja päätöksestä, jolla uhri on otettu auttamisjärjestel-
mään, sekä 37 §:ssä tarkoitetut välttämättömät tiedot.

Toipumisaikana 1 momentissa tarkoitetulle uhrille annetaan mah-
dollisuus toipua ja harkita yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten
kanssa ihmiskaupparikoksen selvittämiseksi. Esitutkintaviranomainen
tai syyttäjä ei ilman uhrin suostumusta ole häneen yhteydessä toipumi-
saikana.

Suomessa ilman laillista oleskeluoikeutta oleskelevalle ihmiskaupan
uhrille annettavasta harkinta-ajasta säädetään ulkomaalaislain 52 b ja
52 c §:ssä.
37 § (10.4.2015/388) Oikeus välttämättömien tietojen ilmoittami-
seen

Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajalla on oikeus salassapito-
säännösten estämättä ilmoittaa poliisille henkeen, terveyteen tai vapau-
teen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten
välttämättömät tiedot, jos keskus on ihmiskaupan uhrin auttamisjär-
jestelmään ottamisen yhteydessä tai sen jälkeen saanut tietoja olosuh-
teista, joiden perusteella on syytä epäillä ihmiskaupan uhrin tai hänen
läheisensä, muun ihmiskaupparikoksen kohteena olevan uhrin taikka
auttamisjärjestelmää hoitavan henkilökunnan henkeen, terveyteen tai
vapauteen kohdistuvaa vakavaa uhkaa.
38 § (10.4.2015/388) Ihmiskaupan uhrin varsinainen tunnistami-
nen

Esitutkintaviranomainen tai syyttäjä tunnistaa ihmiskaupan uhrin
käynnistäessään epäiltyä rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä
tarkoitettua ihmiskaupparikosta koskevan esitutkinnan, jonka uhri
tunnistettava henkilö mahdollisesti on.

Maahanmuuttovirasto tunnistaa ihmiskaupan uhrin myöntäessään
tälle oleskeluluvan ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin nojalla.

Joutsenon vastaanottokeskus voi tunnistaa 38 c §:ssä tarkoitettua
monialaista asiantuntijaryhmää kuultuaan ihmiskaupan uhrin, jos:
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1) esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on päättänyt olla käynnistä-
mättä esitutkintaa Suomessa, mutta on perusteltua syytä katsoa, että
auttamisjärjestelmään otettu henkilö on joutunut ihmiskaupan uhriksi
ulkomailla; taikka

2) esitutkinnan keskeyttämistä tai päättämistä koskevasta päätökses-
tä käy ilmi, että henkilön on katsottava joutuneen ihmiskaupparikok-
sen uhriksi, mutta asiaa ei ole voitu toimittaa syyttäjälle käsiteltäväksi,
koska asiassa ei voida nostaa syytettä ketään vastaan.
38 a § (10.4.2015/388) Auttamistoimet

Ihmiskaupan uhria voidaan auttaa seuraavilla toimilla:
1) neuvonta ja ohjaus;
2) turvallinen majoitus;
3) vastaanottoraha tai toimeentulotuki;
4) sosiaalipalvelut;
5) terveydenhuoltopalvelut;
6) tulkki- ja käännöspalvelut;
7) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) ja

oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitettu oikeusapu sekä oikeudellinen
neuvonta;

8) ilman huoltajaa olevan lapsiuhrin vanhemman tai muun hänen
tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittäminen;

9) turvallisen paluun tukeminen.
Ihmiskaupan uhria ei saa auttaa vastoin hänen tahtoaan, jollei las-

tensuojelulaissa toisin säädetä.
38 b § (10.4.2015/388) Auttamistoimien järjestäminen

Auttamistoimien järjestämisestä ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole ko-
tikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, vastaa Joutsenon vas-
taanottokeskus. Auttamistoimien järjestämisestä ihmiskaupan uhrille,
jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa, vastaa hänen
kotikuntansa.

Joutsenon vastaanottokeskus ja uhrin kotikunta voivat järjestää aut-
tamistoimet itse tai ostaa ne julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuotta-
jalta.

Auttamistoimet järjestetään ihmiskaupan uhrin yksilöllisen tuen tar-
peen arvioinnin perusteella. Auttamistoimia järjestettäessä tulee ottaa
huomioon uhrin iästä, turvattomasta asemasta sekä fyysisestä ja psyyk-
kisestä tilasta johtuvat erityistarpeet ja sekä uhrin että auttamistoimia
järjestävän henkilöstön turvallisuus.
38 c § (10.4.2015/388) Monialainen asiantuntijaryhmä

Joutsenon vastaanottokeskuksen päätöksenteon sekä ihmiskaupan
uhrien auttamistoimien ja suojelutarpeiden arvioimisen tukena toimii
monialainen asiantuntijaryhmä. Monialainen asiantuntijaryhmä huo-
lehtii vastaanottokeskuksen ja muiden viranomaisten välisestä tiedon-
kulusta.

Maahanmuuttovirasto asettaa asiantuntijaryhmän kolmeksi vuodek-
si kerrallaan. Jos asiantuntijaryhmän jäsen eroaa ryhmästä tai kuolee
kesken toimikautensa, Maahanmuuttovirasto nimittää uuden jäsenen
hänen edustamansa yhteisön ehdotuksesta. Asiantuntijaryhmän jäse-
net ovat tehtävää hoitaessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa. Va-
hingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Asiantuntijaryhmässä on Joutsenon vastaanottokeskuksen johta-
jan lisäksi oltava vähintään yksi sosiaalihuollon ja yksi terveydenhuol-
lon asiantuntija sekä poliisin, rajatarkastusviranomaisen ja Maahan-
muuttoviraston edustajat. Asiantuntijaryhmän on tarvittaessa kuulta-
va asiantuntijoina kunnan viranomaisia, työsuojeluviranomaisia, työ-
markkinajärjestöjä, mielenterveystyön ja lastensuojelun asiantuntijoita
ja muuta tahoa, joka on tarpeen ihmiskaupan uhrin auttamiseksi.

Joutsenon vastaanottokeskus saa salassapitosäännösten estämättä
luovuttaa asiantuntijaryhmälle yksittäistä ihmiskaupan uhria koskevia
henkilötietoja, jos kyseessä oleva henkilö antaa siihen suostumuksen-
sa tai se on välttämätöntä palvelutarpeen arvioinnin, palvelujen järjes-
tämisen tai turvallisuustoimenpiteiden suunnittelun ja järjestämisen
vuoksi. Asiantuntijaryhmä ei saa luovuttaa näitä tietoja ulkopuolisille.
38 d § (10.4.2015/388) Yhteistyö ihmiskaupan uhrin suojelemi-
seksi

Joutsenon vastaanottokeskus tai ihmiskaupan uhrin kotikunta toi-
mii yhteistyössä poliisin kanssa uhrin suojeluun liittyvissä kysymyksis-
sä.

38 e § (10.4.2015/388) Auttamisjärjestelmässä oleva lapsi

Joutsenon vastaanottokeskus toimii yhteistyössä lastensuojeluviran-
omaisten kanssa ihmiskaupan uhriksi joutuneen lapsen ja uhrin muka-
na seuraavan lapsen auttamisessa.

Ilman huoltajaa olevalle auttamisjärjestelmään otetulle lapselle mää-
rätään edustaja siten kuin 5 luvussa ja kotoutumisen edistämisestä an-
netun lain (1386/2010) 7 luvussa säädetään.
38 f § (10.4.2015/388) Auttamisjärjestelmästä poistaminen

Joutsenon vastaanottokeskus poistaa ihmiskaupan uhrin auttamis-
järjestelmästä tehtyään tarvittaessa hänen henkilökohtaisesta tilantees-
taan kokonaisarvion, kun:

1) hän ei ole enää auttamistoimien tarpeessa;
2) häntä ei ole tunnistettu ihmiskaupan uhriksi siten kuin 38 §:ssä

säädetään;
3) esitutkinnan päättämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että ky-

seessä ei katsota olevan rikoslain 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitettu ih-
miskaupparikos;

4) syyttäjä ei nosta uhria koskevassa asiassa syytettä ihmiskauppari-
koksesta, koska hän katsoo, ettei rikoslain 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä tar-
koitettua ihmiskaupparikosta ole tehty tai kyseessä on muu rikos;

5) tuomioistuin on todennut, että kyseessä ei ole rikoslain 25 luvun
3 tai 3 a §:ssä tarkoitettu ihmiskaupparikos;

6) hän poistuu tai hänet poistetaan maasta; taikka
7) hän ilmoittaa haluavansa pois auttamisjärjestelmästä tai hän on

kadonnut.
Ihmiskaupan uhri voidaan poistaa auttamisjärjestelmästä, jos hän ai-

heuttaa vakavaa vaaraa yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle.
Ihmiskaupan uhrille, joka on päätetty poistaa auttamisjärjestelmäs-

tä, voidaan antaa auttamistoimia kohtuullinen aika edellä tässä pykä-
lässä tarkoitetun päätöksen jälkeen.

Joutsenon vastaanottokeskuksen päätös, jolla uhri on päätetty pois-
taa auttamisjärjestelmästä, voidaan panna heti täytäntöön, vaikka pää-
tös ei ole saanut lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin määrätty.

5 luku Ilman huoltajaa olevan lapsen edustaminen

39 § Edustajan määrääminen

Kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua saavalle ja sel-
laiselle ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle, jolla ei ole oleskelu-
lupaa, määrätään viivytyksettä edustaja, jos lapsi on Suomessa ilman
huoltajaa tai muuta laillista edustajaa.

Hakemuksen edustajan määräämisestä tekee vastaanotto- tai järjes-
telykeskus, jonka asiakkaaksi lapsi on rekisteröity. Ennen hakemuksen
tekemistä lasta on kuultava 5 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Vas-
taanotto- tai järjestelykeskuksen johtaja käyttää huoltajalle kuuluvaa
puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa, kunnes
lapselle on määrätty edustaja.

Edustajan määrää käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä sijaitsevan vas-
taanottokeskuksen asiakkaaksi lapsi on rekisteröity. Käräjäoikeuden te-
kemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen si-
ten kuin oikeudenkäymiskaaressa säädetään. Edustajan määräämistä
koskevaa päätöstä on noudatettava, vaikka päätös ei ole saanut lainvoi-
maa.

Ks. L holhoustoimesta 442/1999 5 luku.

40 § (6.2.2015/87) Edustajan kelpoisuus

Edustajaksi määrätään tehtävään sopiva täysivaltainen henkilö, jo-
ka antaa siihen suostumuksensa ja joka kykenee hoitamaan tehtävän-
sä moitteettomasti. Edustajaksi ei voida määrätä henkilöä, jolla on tai
voisi olla eturistiriita lapsen kanssa.

Edustajaksi määräämisen edellytyksenä on, että henkilö on toimit-
tanut käräjäoikeuden nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2
momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä.
41 § Edustajan tehtävät

Edustaja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä
ja varallisuutta koskevissa asioissa sekä hoitaa lapsen varallisuutta si-
ten kuin oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 §:ssä, hallintolain 14
§:ssä, hallintolainkäyttölain 17 §:ssä ja 18 §:n 3 momentissa sekä hol-
houstoimesta annetussa laissa (442/1999) säädetään. Ennen lapsen
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henkilöä tai varallisuutta koskevan päätöksen tekemistä lasta on kuul-
tava tämän lain 5 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Edustajan tehtäviin ei kuulu lapsen päivittäinen hoito, kasvatus tai
muu huolenpito.

Edustajan on tehtävänsä päättyessä tehtävä tili siten kuin holhous-
toimesta annetussa laissa säädetään.
42 § Edustajan vapauttaminen tehtävästään

Jos edustajan määräämisen jälkeen ilmenee, että lapsella on Suomes-
sa huoltaja, edustaja on vapautettava tehtävästään, jollei vapauttami-
nen ole lapsen edun vastaista. Edustaja voidaan vapauttaa tehtävästään,
jos hän sitä pyytää tai on sairauden tai muun syyn vuoksi estynyt tai
kykenemätön hoitamaan tehtäväänsä taikka jos siihen on muu erityi-
nen syy.

Edustajan tehtävästä vapauttamista koskevan hakemuksen voi tehdä
edustaja, 15 vuotta täyttänyt lapsi itse, vastaanotto- tai järjestelykeskus,
jonka asiakkaaksi lapsi on rekisteröity, taikka lapsen huoltaja tai muu
laillinen edustaja.

Edustajan vapauttaa tehtävästään käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä
sijaitsevan vastaanottokeskuksen asiakkaaksi lapsi on rekisteröity. Kärä-
jäoikeuden tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla ho-
vioikeuteen siten kuin oikeudenkäymiskaaressa säädetään. Edustajan
tehtävästään vapauttamista koskevaa päätöstä on noudatettava, vaikka
päätös ei ole saanut lainvoimaa.
43 § Edustajan tehtävän lakkaaminen

Edustajan tehtävä lakkaa, kun:
1) edustettava tulee täysi-ikäiseksi;
2) edustettava muuttaa pysyvästi pois Suomesta; tai
3) edustettavalle määrätään Suomessa huoltaja tai muu laillinen

edustaja.
44 § Ilmoitusvelvollisuus

Käräjäoikeuden on ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle ja väestö-
tietojärjestelmään kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua
saavan ja ihmiskaupan uhriksi joutuneen lapsen edustajan määräämistä
tai tehtävästä vapauttamista koskevista päätöksistä.

Jos lapsella on edustajan hoidettavana olevaa omaisuutta holhous-
toimesta annetun lain 66 §:ssä säädetyllä tavalla, käräjäoikeuden on il-
moitettava edustajan määräämisestä holhousviranomaiselle edustajan
tehtävän merkitsemiseksi holhousasioiden rekisteriin.

6 luku Rekisterit

45 § Vastaanoton asiakasrekisteri ja edustajarekisteri

Vastaanoton asiakasrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla kansainvälistä suojelua hakevista, tilapäistä suojelua saavista ja
ihmiskaupan uhreista pidettävä henkilörekisteri.

Edustajarekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ilman
huoltajaa oleville lapsille 39 §:n mukaan määrätyistä edustajista pidet-
tävä henkilörekisteri.

Vastaanoton asiakasrekisteriin ja edustajarekisteriin sovelletaan hen-
kilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.
46 § Rekisterien käyttötarkoitus

Vastaanoton asiakasrekisteriin kuuluvat valtakunnallinen osarekiste-
ri ja vastaanotto- ja järjestelykeskusten osarekisterit. Valtakunnallista
osarekisteriä pidetään kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suo-
jelua saavien vastaanoton sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen ohjaus-
ta, suunnittelua ja seurantaa varten. Vastaanotto- ja järjestelykeskusten
osarekistereitä pidetään kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä
suojelua saavien vastaanottopalveluiden sekä ihmiskaupan uhreille tar-
koitettujen auttamistoimien suunnittelua, järjestämistä, toteuttamista
ja seurantaa varten. (10.4.2015/388)

Edustajarekisteriin kuuluvat valtakunnallinen osarekisteri ja vastaan-
otto- ja järjestelykeskusten osarekisterit. Valtakunnallista osarekiste-
riä pidetään ilman huoltajaa olevien lasten edustajatoiminnan ohjaus-
ta, suunnittelua ja seurantaa varten. Vastaanotto- ja järjestelykeskusten
osarekisteriä pidetään ilman huoltajaa olevien lasten edustajatoimin-
nan käytännön hallinnointia varten.

Vastaanoton asiakasrekisterin ja edustajarekisterin tietoja voidaan
käyttää tilastojen kokoamiseen kansallisten ja kansainvälisten tarpeiden

mukaan ottaen huomioon, mitä henkilötietolaissa (523/1999) sääde-
tään henkilötietojen käsittelystä.
47 § Rekisterinpitäjät

Maahanmuuttovirasto vastaa 46 §:ssä mainittujen valtakunnallisten
osarekisterien ylläpidosta. Vastaanotto- tai järjestelykeskus vastaa 46
§:ssä mainittujen osarekisterien ylläpidosta.
48 § (10.4.2015/388) Vastaanoton asiakasrekisteriin talletettavat
tiedot

Vastaanoton asiakasrekisteriin saa tallettaa 45 §:n 1 momentissa tar-
koitettujen henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä asia- tai asiakas-
numeron, nimet, sukupuolen, syntymäajan, -paikan ja -maan, hen-
kilötunnuksen ja ulkomaisen henkilönumeron tai muun ulkomaisen
henkilön yksilöimiseksi annetun tunnuksen, kansalaisuustiedot sekä
tiedot siviilisäädystä ja perhesuhteista. Rekisteriin saa tämän lisäksi tal-
lettaa tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn:

1) majoittumista;
2) vastaanotto- tai käyttörahaa;
3) terveydentilaa;
4) kielitaitoa, koulutusta, ammattitaitoa ja työkokemusta;
5) kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa koskevaa hakemusta ja

jotka ovat tarpeellisia vastaanottopalvelujen suunnittelun, järjestämi-
sen, toteuttamisen ja seurannan kannalta;

6) auttamisen aloittamista koskevaa esitystä ja jotka ovat tarpeellisia
auttamistoimien suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seuran-
nan kannalta.
49 § Edustajarekisteriin talletettavat tiedot

Edustajarekisteriin saa tallettaa 39 §:ssä tarkoitetun edustajan ni-
men, henkilötunnuksen, osoite- ja muut yhteystiedot sekä tietoja, jot-
ka koskevat edustajaksi määräämistä, edustajan vapauttamista tehtäväs-
tään ja edustajantehtävän lakkaamista.
50 § Vastuu rekisteriin talletetuista tiedoista

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriin tallettamiensa tietojen virheettö-
myydestä sekä tallettamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtäviensä
hoidossa. Muutoin rekisterinpitäjän vastuuseen sovelletaan, mitä muu-
alla laissa säädetään henkilötietojen suojasta.
51 § Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksista on voimassa, mitä henkilötietolain 6 lu-
vussa säädetään.
52 § (10.4.2015/388) Tietojen luovuttaminen rekisteristä

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, vastaanoton asiakasrekis-
teristä ja edustajarekisteristä saa salassapitosäännösten estämättä luo-
vuttaa Maahanmuuttovirastolle, poliisille, rajatarkastusviranomaisel-
le sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tietoja, jotka ovat
niille välttämättömiä kansainvälistä suojelua hakeviin, tilapäistä suoje-
lua saaviin tai ihmiskaupan uhreihin liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. Ennen tietojen luovuttamista teknisen käyt-
töyhteyden avulla on tietoja pyytävän esitettävä selvitys tietojen suojaa-
misesta henkilötietolain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
53 § Tiedonsaantioikeus rekistereistä

Tämän lain 47 §:ssä mainitulla rekisterinpitäjällä on oikeus salas-
sapitosäännösten estämättä saada Maahanmuuttovirastolta, poliisilta,
rajatarkastusviranomaiselta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselta vastaanoton asiakasrekisteriä varten sille laissa säädettyjen teh-
tävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot.

Tiedot voidaan luovuttaa siten kuin rekisterinpitäjän kanssa sovi-
taan, myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avul-
la, kun on selvitetty tietojen suojaaminen henkilötietolain 32 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla.
54 § Tietojen poistaminen rekisteristä ja tietojen säilyttäminen

Vastaanoton asiakasrekisterissä ja edustajarekisterissä olevat rekiste-
röityä koskevat tiedot poistetaan, kun niiden käyttötarvetta ei enää ole
ja viimeistään viiden vuoden kuluttua viimeisestä rekisteröityä koske-
vasta merkinnästä.

Vastaanoton asiakasrekisterin, edustajarekisterin ja niihin sisälty-
vien tietojen pysyvästä säilyttämisestä määrää arkistolaitos arkistolain
(831/1994) 8 §:n 3 momentin nojalla. Arkistolain 8 §:n 2 momentissa
säädetään asiakirjan säilyttämisestä muutoin.
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7 luku Oikeusturva

55 § Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun muuhun kuin käräjäoikeuden päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös vastaanottokeskuksen johtajal-
le, jonka on toimitettava kirjelmä oman lausuntonsa ohella viipymättä
hallinto-oikeudelle.

Tässä laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään.
56 § Vastaanottopalvelusta perittävää maksua koskeva muutok-
senhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on ta-
pahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä vas-
taanottokeskuksen johtajalta kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.
57 § (10.4.2015/388) Valituskiellot

Vastaanottokeskuksen tai Maahanmuuttoviraston 16 §:n nojalla te-
kemään päätökseen, joka koskee majoittamista tai vastaanottokeskuk-
sesta toiseen siirtämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Edellä 36 §:ssä tarkoitettuun toipumisaikaa koskevaan päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla.

8 luku Erinäiset säännökset

58 § (10.4.2015/388) Tiedonsaantioikeus

Sisäministeriöllä, Maahanmuuttovirastolla, vastaanotto- ja järjeste-
lykeskuksella, esitutkintaviranomaisella ja kunnan viranomaisella on
oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä 3 ja 4 luvun
mukaisten tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot toisiltaan, 3
ja 4 luvun mukaisia palveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä pal-
velujen tuottajalta ja ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyltä edus-
tajalta.

Edellä 3 ja 4 luvun mukaisia palveluja tuottavalla julkisella tai yksi-
tyisellä palvelujen tuottajalla, jonka asiakas turvapaikanhakija, tilapäis-
tä suojelua saava tai ihmiskaupan uhri on, on oikeus saada maksutta ja
salassapitosäännösten estämättä Maahanmuuttovirastolta ja vastaanot-
to- ja järjestelykeskukselta palvelujen tuottamisen kannalta välttämät-
tömät tiedot.

Ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyllä edustajalla on oikeus saa-
da maksutta ja salassapitosäännösten estämättä 41 §:ssä tarkoitettujen
tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot Maahanmuuttovirastolta,
vastaanotto- ja järjestelykeskukselta, kunnan viranomaiselta sekä 3 ja
4 luvun mukaisia palveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä palvelu-
jen tuottajalta.
59 § Salassapitovelvollisuus

Tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten saadut tiedot
ja asiakirjat on pidettävä salassa siten kuin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.
60 § Aineiden ja esineiden haltuunotto

Vastaanotto- tai järjestelykeskuksen haltuun on otettava asukkaalta
sellaiset aineet ja esineet:

1) joilla voidaan aiheuttaa vaaraa asukkaan tai toisen henkilön hen-
gelle, terveydelle tai turvallisuudelle taikka vahingoittaa omaisuutta,
jos on todennäköistä, että ainetta tai esinettä käytetään edellä maini-
tulla tavalla; tai

2) joiden hallussapito on muun lain nojalla kielletty.
Omaisuus on keskuksessa majoittumisen päättyessä palautettava sil-

le, jolta se on otettu haltuun, jollei omaisuuden palauttamisesta, luo-
vuttamisesta tai hävittämisestä muualla laissa toisin säädetä.

Haltuunotosta päättää ja haltuunoton tekee vastaanotto- tai järjes-
telykeskuksen johtaja taikka hänen määräämänsä sosiaalihuoltotyötä
tekevä henkilö. Kiireellisessä tapauksessa haltuunoton voi tehdä myös
muu vastaanotto- tai järjestelykeskuksen sosiaalihuoltotyötä tekevä.
Haltuunotosta on tällöin viipymättä ilmoitettava johtajalle taikka hä-
nen määräämälleen sosiaalihuoltotyötä tekevälle, jonka tulee tehdä hal-
tuunotosta päätös, jollei omaisuutta palauteta.
61 § Asukkaan käytössä olevien tilojen tarkastaminen

Vastaanotto- tai järjestelykeskuksen asukkaan käytössä olevat tilat
voidaan tarkastaa, jos on perusteltua syytä epäillä, että asukkaalla on
siellä 60 §:ssä tarkoitettuja aineita tai esineitä.

Tarkastamisesta päättää ja tarkastamisen suorittaa keskuksen johtaja
taikka hänen määräämänsä sosiaalihuoltotyötä tekevä henkilö. Tarkas-
taminen on tehtävä keskuksen toisen työntekijän, ja jos mahdollista,
asukkaan läsnä ollessa.
62 § Aineiden ja esineiden haltuunoton ja asukkaan käytössä ole-
vien tilojen tarkastamisen yleiset edellytykset

Aineiden ja esineiden haltuunotto ja asukkaan käytössä olevien tilo-
jen tarkastaminen ovat sallittuja vain, jos asukkaan oma tai toisen hen-
kilön terveys tai turvallisuus tai omaisuuden suojaaminen sitä välttä-
mättä vaatii. Toimenpiteet on suoritettava turvallisesti ja ihmisarvoa
kunnioittaen, eikä niistä saa aiheutua tarpeetonta haittaa asukkaalle tai
vahinkoa omaisuudelle.
63 § Aineiden ja esineiden haltuunottoa ja asukkaan käytössä ole-
vien tilojen tarkastamista koskevien toimenpiteiden kirjaaminen

Vastaanotto- tai järjestelykeskuksen on tehtävä pöytäkirja aineiden
ja esineiden haltuun ottamisesta ja asukkaan käytössä olevien tilojen
tarkastamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittaa toimenpiteen suorittaja, läs-
nä ollut toinen työntekijä ja henkilö, jolta omaisuus on otettu haltuun
tai jonka käytössä olevat tilat on tarkastettu.

Pöytäkirjaan merkitään toimenpiteen kuvaus, peruste, ajankohta se-
kä siitä päättäneen, sen toteuttaneen, läsnä olleen toisen työntekijän ja
toimenpiteen kohteena olleen asukkaan nimi. Pöytäkirjassa luetellaan
haltuun otetut aineet ja esineet ja kuvataan niiden kunto haltuunoton
hetkellä.

Toimenpiteen kohteena olevalle asukkaalle kerrotaan äidinkielellä
tai kielellä, jota hänen voidaan perustellusti olettaa ymmärtävän, pöy-
täkirjan sisältö ja mahdollisuudesta hakea muutosta. Hänelle annetaan
pöytäkirjasta jäljennös.

Pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös Maahanmuuttovirastolle.

9 luku Voimaatulosäännökset
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