Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotosta 9.4.1999/493
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1 § (22.12.2006/1269)
Lain tavoitteet

Tämän lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja
valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen
ja taitojen saavuttamista sekä turvata turvapaikanhakijoiden ja joukkopaon vuoksi tilapäistä
suojelua saavien toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto. Tämän lain tavoitteena
on lisäksi auttaa ihmiskaupan uhreja.
2 § (27.5.2005/362)
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kotoutumisella maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja
yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen;
2) kotouttamisella viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä,
voimavaroja ja palveluja sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamista muita
yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä; (29.12.2005/1215)
3) turvapaikanhakijalla ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettua kansainvälistä suojelua
hakenutta henkilöä;
4) turvapaikanhakijoiden vastaanotolla ja tilapäistä suojelua saavien vastaanotolla
toimeentulon ja huolenpidon järjestämistä vastaanottokeskuksessa tai järjestelykeskuksessa;
(22.12.2006/1269)
5) ihmiskaupan uhrilla henkilöä, joka on ilmeisesti avun tarpeessa ihmiskaupan kohteeksi
joutumisen vuoksi tai erityisen avun tarpeessa ihmiskaupparikosta tutkittaessa; sekä
(22.12.2006/1269)
6) ihmiskaupan uhrien auttamisella turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen järjestämiä
palveluja ja tukitoimia, joiden tarkoituksena on pitää huolta ihmiskaupan uhreista ja heidän
toimeentulostaan, edistää heidän toipumistaan ja kotoutumistaan sekä tukea heidän
toimintakykyään ja turvallista paluutaan. (22.12.2006/1269)
3§
Soveltamisala

Kotouttamista tukevien ja edistävien toimenpiteiden ja palvelujen piiriin voi kuulua Suomeen
muuttanut henkilö, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa.
(29.12.2005/1215)
Turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin kuuluu turvapaikanhakija, kunnes hänelle on
myönnetty oleskelulupa tai hän on poistunut maasta. (27.5.2005/362)
Tilapäistä suojelua saavien vastaanoton piiriin kuuluu ulkomaalaislaissa tarkoitettua tilapäistä
suojelua saava henkilö, kunnes hänelle on myönnetty jatkuva oleskelulupa tai hän on
poistunut maasta. (9.7.2004/649)
Säännöksiä ihmiskaupan uhrien auttamisesta voidaan soveltaa henkilöön:
1) jolle on annettu ulkomaalaislain 52 b §:ssä tarkoitettu harkinta-aika tai jolle on myönnetty
ulkomaalaislain 52 a §:n 1 momentissa tarkoitettu oleskelulupa; tai
2) jonka muutoin voidaan olosuhteiden perusteella arvioida olevan ihmiskaupan uhri tai
erityisen avun tarpeessa ihmiskaupparikosta tutkittaessa.
(22.12.2006/1269)
Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevien säännösten soveltaminen lakkaa, kun 4 momentissa
tarkoitettuja perusteita ei enää ole tai avun tarvetta ei muusta syystä enää ole.
(22.12.2006/1269)
3 a § (9.7.2004/649)
Pakolainen tätä lakia sovellettaessa

Mitä tässä laissa säädetään pakolaisesta, sovelletaan myös henkilöön:
1) jolle on myönnetty ulkomaalaislain 113 §:n 1 momentin mukaan oleskelulupa suojelun
tarpeen perusteella;
2) jolle on ulkomaalaislain 112 §:n 1 kohdassa tarkoitetun tilapäisen suojelun jälkeen
myönnetty saman lain 113 §:n 2 momentin nojalla oleskelulupa, ei kuitenkaan, jos
oleskelulupa on myönnetty opiskelun, työnteon tai ammatin harjoittamisen tai avioliiton
johdosta;
3) jolle on hänen haettuaan kansainvälistä suojelua myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain
51, 52 tai 89 §:n perusteella; (22.12.2006/1269)
4) joka on ulkomaalaislain 93 §:n mukaan otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella
perusteella tai kansainvälisen velvoitteen täyttämiseksi; sekä (22.12.2006/1269)
5) jolle on myönnetty jatkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin tai 54 §:n 5
momentin nojalla. (22.12.2006/1269)

Lisäksi pakolaiseen rinnastetaan pakolaisen tai 1–5 kohdassa tarkoitetun henkilön perheen
jäsen tai muu omainen, jos hänellä on ollut perheside pakolaisen tai oleskeluluvan saaneen
henkilön kanssa ennen tämän Suomeen tuloa. (22.12.2006/1269)
4§
Kustannusten korvaaminen

Tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia korvataan valtion talousarvion
rajoissa. (27.5.2005/362)
Tämän lain 8 a §:ssä säädettyyn paluumuuttoavustusta koskevaan kustannusten korvaukseen,
avustukseen sekä niitä koskevan asian käsittelyyn ja muutoksenhakuun sovelletaan muutoin
mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. (15.2.2002/118)
Kunnalle voidaan korvata ihmiskaupan uhrille annetuista uhriasemasta johtuvista erityisistä
palveluista ja tukitoimista aiheutuvia kustannuksia. (22.12.2006/1269)
5§
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tämä laki ei estä muun lainsäädännön nojalla järjestettävien tukitoimien, palvelujen ja
toimeentuloturvan saamista, ellei 3 luvussa toisin säädetä.
2 luku
Toimeenpano
6§
Työministeriön tehtävät (29.12.2005/1215)

Maahanmuuttajien kotouttamisen sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä
suojelua saavien vastaanoton yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus, seuranta ja
yhteensovittaminen sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpano kuuluu
työministeriölle. Työministeriön hallinnonalalla voi olla vastaanottokeskuksia ja
järjestelykeskuksia. (22.12.2006/1269)
Työministeriön yhteydessä toimii kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton
neuvottelukunta. Neuvottelukunta suunnittelee, kehittää ja yhteensovittaa maahanmuuttajien
kotouttamista ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja tilapäistä suojelua saavien
vastaanottoa. (29.12.2005/1215)
Neuvottelukunnan asettamisesta, tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään muutoin
valtioneuvoston asetuksella. (29.12.2005/1215)
4 momentti on kumottu L:lla 29.12.2005/1215.
6 a § (15.2.2002/118)

Joukkopaossa tulevien vastaanottoon varautuminen

Työministeriö voi määrätä työvoima- ja elinkeinokeskuksen sopimaan
varautumissuunnitelman laatimisesta kunnan kanssa joukkopaon vuoksi Suomeen saapuvan
suuren henkilömäärän vastaanoton järjestämiseksi. Varautumissuunnitelma laaditaan
aiesopimuksen muotoon.
Joukkopaossa Suomeen tulevien henkilöiden vastaanottamista varten on perustettava
tarpeellinen määrä järjestelykeskuksia ja vastaanottokeskuksia. Keskuksen perustamisesta ja
ylläpitämisestä vastaa kunta, joka on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun
varautumissuunnitelman tai kunta, johon maahan saapuneiden henkilöiden sijoittaminen
vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen on muutoin perusteltua.
Keskuksen perustamis- ja ylläpitokustannukset suoritetaan valtion varoista.
Valtioneuvoston asetuksella nimetään ne kunnat, joihin 2 momentissa tarkoitettu velvoite
kohdistuu.
6 b § (29.12.2005/1215)
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja lääninhallituksen tehtävät

Työvoima- ja elinkeinokeskus huolehtii työministeriön ohjauksessa ja valvonnassa
maahanmuuttajien kotouttamisen alueellisesta yhteensovittamisesta, turvapaikanhakijoiden
vastaanotosta ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton suunnittelusta, ohjauksesta,
seurannasta sekä muista erikseen määrättävistä tehtävistä.
Lääninhallitus osallistuu toimialaansa kuuluvissa asioissa maahanmuuttajien kotoutumista
edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palveluiden suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan
sekä huolehtii, että maahanmuuttajien tarpeet otetaan huomioon muita lääninhallituksen
toimialaan kuuluvia palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tueksi voidaan perustaa maahanmuuttoasiain toimikunta.
Toimikunnan tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen ja suunnittelu,
muut maahanmuuttoon liittyvät kysymykset sekä etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien
etnisten suhteiden edistäminen.
Maahanmuuttoasiain toimikunnan perustamisesta ja toimialueesta päättävät asianomaiset
työvoima- ja elinkeinokeskukset neuvoteltuaan lääninhallituksen kanssa. Toimikunnan asettaa
työvoima- ja elinkeinokeskus. Toimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä
säädetään muutoin työministeriön asetuksella.
6 c § (29.12.2005/1215)
Työvoimatoimiston tehtävät

Työvoimatoimisto vastaa yhdessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa maahanmuuttajien
kotoutumista edistävien ja tukevien työvoimapalvelujen, luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja
perusopetuksen järjestämisestä työnhakijaksi rekisteröidylle maahanmuuttajalle sekä huolehtii
sille muista tässä laissa osoitetuista tehtävistä.

Työvoimatoimisto ohjaa sellaisen maahanmuuttajan, jolla 11 §:n mukaan on oikeus
kotoutumissuunnitelmaan, kunnan toimenpiteiden ja palvelujen piiriin yhteistyössä kunnan
kanssa, jos hän ei terveydentilansa tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi voi osallistua
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.
Työvoimatoimisto ja kunta tekevät yhteistyötä kotoutumista edistävien ja tukevien
toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisessä ja niitä koskevassa tiedottamisessa.
6 d § (29.12.2005/1215)
Kunnan tehtävät

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä,
suunnittelusta ja seurannasta. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä
ja palveluja maahanmuuttajille.
Kunta huolehtii siitä, että maahanmuuttajan kotoutumista edistetään ja tuetaan 7 §:ssä
tarkoitetuilla toimenpiteillä ja palveluilla, jos hänellä toimeentulotukea saavana 11 §:n
mukaan on oikeus kotoutumissuunnitelmaan tai työvoimatoimisto ohjaa hänet 6 c §:n 2
momentin nojalla kunnan toimenpiteiden ja palvelujen piiriin.
Kunta tekee työvoimatoimiston kanssa yhteistyötä kotouttamisessa sekä antaa
maahanmuuttajalle tietoja työvoimatoimiston ja muiden palvelujen tuottajien tarjoamista
palveluista.
7 § (29.12.2005/1215)
Kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet ja palvelut

Työvoimatoimisto ja kunta voivat järjestää kotoutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä
ja palveluina:
1) ohjausta, neuvontaa ja tiedottamista;
2) perehdyttämistä yhteiskuntaan ja sen toimintaan;
3) suomen tai ruotsin kielen opetusta;
4) työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työmarkkinatoimenpiteisiin rinnastettavia
toimenpiteitä;
5) luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä perusopetusta täydentävää opetusta;
6) tulkkausta;
7) tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä ja palveluja;
8) alaikäisten maahanmuuttajien erityistarpeiden vaatimia toimenpiteitä ja palveluja;
9) erityistä tukea tarvitseville ryhmille järjestettäviä toimenpiteitä ja palveluja;

10) muita toimenpiteitä ja palveluja, jotka kannustavat maahanmuuttajaa omatoimisesti
hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.
Edellä tarkoitettujen toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon lapsen
etu.
7 a § (29.12.2005/1215)
Kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi laaditaan kotouttamisohjelma.
Ohjelma sisältää suunnitelman kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä,
palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta
muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä. Ohjelmaan
sisällytetään myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän
ehkäiseminen.
Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeenpanosta, kehittämisestä sekä
ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seu-rannasta. Työvoimatoimiston ja tarpeen mukaan
muiden viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman
laatimiseen ja toimeenpanoon. Maahanmuuttajia, kunnassa vaikuttavia kansalaisjärjestöjä,
työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja muita tahoja kuullaan kotouttamisohjelmaa laadittaessa ja
toimeenpantaessa.
Toimenpiteet ja palvelut suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti ja oikeaaikaisesti edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista.
8 § (29.12.2005/1215)
Pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Jos kunta on laatinut tai sitoutuu laatimaan 7 a §:ssä tarkoitetun maahanmuuttajien
kotouttamisohjelman, työvoima- ja elinkeinokeskus korvaa pakolaisten vastaanotosta
aiheutuneet kustannukset kunnalle valtion talousarvion rajoissa.
8 a § (15.2.2002/118)
Paluumuuttoavustus

Paluumuuttoavustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa tarkoitusta varten osoitetun
määrärahan puitteissa 3 §:n 3–5 momentissa tai 3 a §:ssä tarkoitetulle henkilölle, joka palaa
vapaaehtoisesti kotimaahansa tai lähtömaahansa. Paluumuuttoavustuksena voidaan myöntää
kohtuulliset matkakustannukset ja muuttokustannukset sekä avustusta paluumaahan
asettumista varten. Paluumuuttoavustuksen myöntämistä ja paluumuuttoavustusta koskevissa
asioissa valtionapuviranomaisena toimii vastaanottokeskus 3 §:n 3–5 momentissa
tarkoitettujen henkilöiden osalta ja kunta 3 a §:ssä tarkoitettujen henkilöiden osalta.
(22.12.2006/1269)
Muutosta 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan valittamalla siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka
tuomiopiirissä vastaanottokeskus sijaitsee.

Toimivalta paluumuuttoavustuksen takaisinperinnässä kuuluu vastaanottokeskukselle siltä
osin kuin kyseessä on sen myöntämä paluumuuttoavustus. Hakemus paluumuuttoavustuksen
takaisinperinnästä tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä vastaanottokeskus
sijaitsee.
3 luku
Kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja kotoutumistuen järjestäminen
9 § (27.5.2005/362)
Pakolaisten kuntaan osoittaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus sopii kunnan kanssa pakolaisten vastaanotosta ja osoittaa
pakolaisen kuntaan, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta.
10 § (29.12.2005/1215)
Kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma 7 §:ssä
tarkoitetuista toimenpiteistä ja palveluista, jotka edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan
hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito ja muita yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan osallistua
yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelmassa otetaan huomioon myös
maahanmuuttajan perheen kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet ja palvelut.
Kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös perusopintoja ja ammatillisia opintoja, lukioopintoja, korkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta ja
jatkokoulutusta.
Työvoimatoimisto päättää maahanmuuttajalle yksilöidysti osoitettavien 1 ja 2 momentissa
tarkoitettujen kunnan tai maahanmuuttajan omatoimisesti järjestämien kotoutumista
edistävien toimenpiteiden toimenpidekohtaisesta rinnastamisesta julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun
työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai 8 luvussa tarkoitettuihin
työmarkkinatoimenpiteisiin. Rinnastamisen edellytyksenä on, että toimenpide edistää
maahanmuuttajan kotoutumista ja parantaa maahanmuuttajan työllistymismahdollisuuksia.
Tarkempia säännöksiä rinnastamisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.
11 § (29.12.2005/1215)
Oikeus kotoutumissuunnitelmaan

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla, joka on työtön ja
rekisteröity julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 5 §:n mukaisesti työhallinnon
asiakaspalvelun tietojärjestelmään tai joka saa toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997)
mukaista toimeentulotukea. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma korvaa julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun työnhakusuunnitelman.

Alle 18-vuotiaalle maahanmuuttajalle, jolla ei ole oikeutta kotoutumissuunnitelmaan 1
momentin mukaan, on tarjottava suunnitelman laatimista, jos hän itse tai hänen vanhempansa
pyytävät sitä tai kunnan viranomaiset katsovat hänen hyötyvän kotoutumissuunnitelmassa
sovittavista palveluista ja toimenpiteistä.
Oikeus kotoutumissuunnitelmaan kestää kolme vuotta maahanmuuttajan ensimmäisen
kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Aikaa, jona maahanmuuttajalla on
oikeus suunnitelmaan, voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos se on tarpeen luku- ja
kirjoitustaidon tai perusopetuksen oppimäärän hankkimista varten, tai maahanmuuttajan iän,
vamman, sairauden tai lastensuojelutoimenpiteestä aiheutuvan tarpeen vuoksi, äitiys- tai
isyysvapaata vastaavan ajan mahdollistamiseksi taikka muusta vastaavasta perustellusta
syystä. Oikeutta suunnitelmaan pidentää myös aika, jona maahanmuuttajalla ei ole oikeutta
työmarkkinatukeen työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n 3 kohdan mukaan.
11 a § (29.12.2005/1215)
Kotoutumissuunnitelman laatiminen

Maahanmuuttaja, kunta ja työvoimatoimisto laativat yhdessä kotoutumissuunnitelman. Jos
maahanmuuttaja ei ole kunnan sosiaalipalvelujen tarpeessa, maahanmuuttaja ja
työvoimatoimisto voivat laatia suunnitelman keskenään.
Jos maahanmuuttajalla ei ole velvollisuutta toimeentulotuesta annetun lain 2 a §:n mukaan
ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, maahanmuuttaja ja kunta laativat yhdessä
suunnitelman.
Viranomaisen, jonka kanssa maahanmuuttaja laatii kotoutumissuunnitelman, on selvitettävä
maahanmuuttajalle suunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat viranomaisten
vastuut sekä maahanmuuttajan oikeudet ja velvollisuudet.
Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään silloin, kun asiakkaan työttömyys tai
toimeentulotuen saaminen on kestänyt yhdenjaksoisesti kaksi kuukautta tai 11 §:n 2
momentissa tarkoitetusta kotoutumissuunnitelman laatimispyynnöstä on kulunut kaksi
kuukautta. Maahanmuuttaja on pyrittävä ohjaamaan kotoutumista edistävään ja tukevaan
toimenpiteeseen kuukauden kuluessa suunnitelman laatimisesta lukien.
11 b § (29.12.2005/1215)
Kotoutumissuunnitelman muuttaminen, kesto ja keskeytyminen

Kotoutumissuunnitelman muuttamisesta, kestosta ja keskeytyneen suunnitelman jatkamisesta
neuvotellaan maahanmuuttajan ja suunnitelman laatimiseen osallistuneiden viranomaisten
kesken. Suunnitelma voidaan katsoa keskeytyneeksi kuukauden kuluttua siitä, kun
maahanmuuttaja on työllistynyt pysyväisluontoisesti kokoaikatyöhön tai yritystoimintaan
taikka aloittanut ammattiin tai tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot.
Päätöksen työvoimatoimiston asiakkaana olevan maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman
muuttamisesta, kestosta ja keskeyttämisestä tekee työvoimatoimisto ja 11 a §:n 2 momentissa
tarkoitetun maahanmuuttajan osalta kunta.

Jos maahanmuuttaja uudelleen rekisteröityy työttömäksi työnhakijaksi, keskeytyneen
suunnitelman jatkamisesta on sovittava 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin
viimeistään viikon kuluttua siitä, kun maahanmuuttaja on rekisteröity työhallinnon
asiakastietojärjestelmään.
12 §
Kotoutumistuki

Kotoutumistuki on maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman aikaisen toimeentulon
turvaamiseksi tarkoitettu tuki, jonka avulla edistetään ja parannetaan tuen saajan työelämään
ja jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia toimia suomalaisessa
yhteiskunnassa.
Kotoutumistuki muodostetaan työttömyysturvalain mukaisesta työmarkkinatuesta ja
toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta. (30.12.2002/1292)
Maahanmuuttajalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kolmen vuoden aikana muutoin kuin tässä laissa tarkoitettuna kotoutumistukena.
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumistukeen samalta ajalta kuin hänellä on oikeus
kotoutumissuunnitelmaan 11 ja 11 b §:n nojalla. (29.12.2005/1215)
13 § (30.12.2002/1292)

13 § on kumottu L:lla 30.12.2002/1292.
14 §
Kotoutumistuen määräytymisaika ja tarkistaminen

Maahanmuuttajalle myönnetään kotoutumistuki, kun kotoutumissuunnitelmasta sovitaan.
Kotoutumistuki tarkistetaan, jos henkilön tai hänen perheensä olosuhteissa tai tuen tarpeessa
tapahtuu muutoksia. (15.2.2002/118)
15 §
Yhteistyövelvollisuus

Maahanmuuttajalla, jolla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua
kotoutumissuunnitelman laatimiseen sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja
toimenpiteisiin.
2 momentti on kumottu L:lla 30.12.2002/1292.
3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2002/1292.
16 §
Maahanmuuttajan ilmoitusvelvollisuus

Maahanmuuttajan on säilyttääkseen oikeuden kotoutumistukeen ilmoitettava
kotoutumissuunnitelman toteutumisesta, muutostarpeista ja keskeytymisestä suunnitelmassa
sovitulla tavalla.
Maahanmuuttajan on tarvittaessa annettava kunnalle ja kansaneläkelaitoksen toimistolle
selvitys tuen suuruuteen vaikuttavista tuloista sekä muut tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi
tarvittavat tiedot.
16 a § (15.2.2002/118)
Kotoutumista edistävään toimenpiteeseen osallistuvan vakuutusturva

Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastettaviin toimenpiteisiin ja muihin yksilöllisesti
sovittuihin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin osallistuttaessa sattuneesta tapaturmasta tai
siinä saadusta ammattitaudista suoritetaan työmarkkinatukea kotoutumistukena saavalle
henkilölle korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin
tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työtapaturmasta siltä osin kuin
vahingoittuneella ei ole oikeutta vähintään saman suuruiseen korvaukseen muun lain mukaan.
Asian, joka koskee korvauksen suorittamista valtion varoista 1 momentin nojalla, käsittelee
ensimmäisenä asteena valtiokonttori. Valtiokonttorin tämän pykälän nojalla tekemään
päätökseen haetaan muutosta siten kuin tapaturmavakuutuslain 5 luvussa säädetään.
Työministeriö järjestää 1 momentissa tarkoitetuissa kotoutumista edistävissä toimenpiteissä
oleville ryhmävastuuvakuutuksen.
17 §
Työttömyysturvalain ja toimeentulotuesta annetun lain soveltaminen (30.12.2002/1292)

Jollei tästä laista muuta johdu, kotoutumistukena myönnettävään työmarkkinatukeen ja
toimeentulotukeen ja tukea koskevaan asiaan sekä muutoksenhakuun sovelletaan, mitä
työttömyysturvalaissa työmarkkinatuesta ja työmarkkinatukea koskevasta asiasta säädetään
sekä mitä toimeentulotuesta annetussa laissa toimeentulotuesta ja toimeentulotukea
koskevasta asiasta säädetään. (30.12.2002/1292)
2 momentti on kumottu L:lla 30.12.2002/1292.
18 §
Muualla laissa olevien viittaussäännösten soveltaminen

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan työttömyysturvalain
mukaiseen työmarkkinatukeen, viittauksen katsotaan koskevan myös tämän lain nojalla
maksettavaa työmarkkinatukea, jollei tästä laista muuta johdu. (30.12.2002/1292)
Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan toimeentulotuesta annetun
lain mukaiseen toimeentulotukeen, viittauksen katsotaan koskevan myös tämän lain nojalla
maksettavaa toimeentulotukea, jollei tästä laista muuta johdu.
4 luku

Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanotto (15.2.2002/118)
19 § (27.5.2005/362)
Vastaanoton sisältö

Turvapaikanhakijoiden vastaanottona ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottona järjestetään
majoitus, toimeentulotuki, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, tulkkipalveluja ja muu
välttämätön perustarpeiden turvaaminen. Lisäksi voidaan järjestää työ- ja opintotoimintaa.
Majoitus on järjestettävä siten, että perheenjäsenet voivat asua yhdessä.
Turvapaikanhakijan ja tilapäistä suojelua saavan iästä, turvattomasta asemasta sekä fyysisestä
ja psyykkisestä tilasta johtuvat erityistarpeet on otettava huomioon majoituksen ja muun
vastaanoton järjestämisessä.
Vastaanotossa on otettava huomioon lapsen etu. Lapselle, joka on erityisen tuen tarpeessa, on
annettava soveltuvaa neuvontaa ja kuntoutusta sekä soveltuvia mielenterveyspalveluita.
19 a § (15.2.2002/118)
Tilapäistä suojelua saavien terveydenhuoltopalvelut

Edellä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tilapäistä suojelua saavalla henkilöllä on sen lisäksi
mitä 19 §:n 1 ja 4 momentissa säädetään oikeus terveydenhuollon palveluihin yhtäläisin
perustein kuin henkilöllä, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.
Palvelujen järjestämisestä vastaa vastaanottokeskus.
19 b § (15.2.2002/118)
Ensivaiheen kiireellinen vastaanotto

Jos Suomeen tulee niin suuri määrä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja henkilöitä, ettei heitä
voida sijoittaa vastaanottokeskuksiin, järjestetään heidän ensivaiheen kiireellinen
vastaanottonsa järjestelykeskuksessa.
Järjestelykeskuksessa tilapäistä suojelua saavalle henkilölle annetaan ensivaiheen hyödykkeitä
välttämätöntä toimeentuloa varten, kunnes hänet voidaan siirtää vastaanottokeskukseen tai
hän poistuu maasta.
19 c § (27.5.2005/362)
Vastaanoton järjestäminen

Turvapaikanhakijan vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavan vastaanoton järjestää
vastaanottokeskus.
Turvapaikanhakija ja tilapäistä suojelua saava rekisteröidään vastaanottokeskuksen
asukasrekisteriin. Vastaanoton järjestämisestä vastaa se vastaanottokeskus, jonka asukkaaksi
turvapaikanhakija tai tilapäistä suojelua saava rekisteröidään. Turvapaikanhakija ja tilapäistä

suojelua saava voidaan siirtää toiseen vastaanottokeskukseen, jos se perustellusta syystä on
hänen itsensä taikka vastaanottokeskuksen toiminnan tai turvapaikka-asian käsittelyn kannalta
tarpeellista.
Turvapaikanhakija tai tilapäistä suojelua saava voi järjestää majoituksensa itse. Jos itse
majoituksensa järjestävä hakee muuta 19 §:ssä tarkoitettua vastaanottoa kuin majoitusta,
hänen on kirjallisesti ilmoitettava vastaanottokeskukselle osoitteensa ja esitettävä majoittavan
selvitys yksityismajoituksesta tai vuokrasopimus.
Turvapaikkahakemuksensa perusteella oleskeluluvan saanut ja tilapäistä suojelua saanut, joka
saa jatkuvan oleskeluluvan, voi kohtuullisen ajan kuulua vastaanoton piiriin asumisensa ja
toimeentulonsa järjestämistä varten.
19 d § (27.5.2005/362)
Alaikäisen vastaanoton järjestäminen

Vailla huoltajaa tulevan alaikäisen turvapaikanhakijan ja tilapäistä suojelua saavan
vastaanottoa varten voidaan perustaa ryhmäkoti. Ryhmäkodin toiminnasta ja henkilöstön
määrästä voidaan säätää tarkemmin työministeriön asetuksella.
Ryhmäkodin henkilöstön pätevyysvaatimuksista on voimassa, mitä sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) säädetään.
Sen vastaanottokeskuksen johtaja, jonka asukasrekisteriin vailla huoltajaa turvapaikkaa
hakeva tai tilapäistä suojelua saava lapsi rekisteröidään, päättää lapsen asuinpaikasta sekä
muista lapsen henkilöä koskevista asioista, kunnes lapselle määrätään 5 luvussa tarkoitettu
edustaja.
19 e § (27.5.2005/362)
Ilmoitus alaikäisen majoituksesta

Sellaisen turvapaikkaa hakevan ja tilapäistä suojelua saavan lapsen osoite, joka ei majoitu
vastaanottokeskuksessa tai ryhmäkodissa, ja tiedot henkilöistä, joiden luona lapsi asuu,
ilmoitetaan lapsen oleskelupaikan kunnan määräämälle monijäseniselle toimielimelle.
Ilmoituksen tekee vastaanottokeskus.
Jos lapsi on vailla huoltajaa, 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä
vastaanottokeskuksen ja lapsen edustajan selvitys siitä, sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan
lapsen hoitoon ja kasvatukseen ja kykeneekö lapsen luokseen ottava huolehtimaan lapsen
hoidosta ja kasvatuksesta. Vastaanottokeskuksen on opastettava lapsen luokseen ottavia
henkilöitä lapsen hoidossa ja kasvatuksessa ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään.
19 f § (27.5.2005/362)
Tiedottaminen

Turvapaikanhakijalle ja tilapäistä suojelua saavalle annetaan mahdollisimman pian ja
viimeistään 15 päivän kuluttua turvapaikkahakemuksen tekemisestä tai tilapäisen suojelun

alkamisesta tiedot vastaanotto-olosuhteisiin liittyvistä etuuksista, velvollisuuksista sekä
sosiaali- ja terveyspalveluista. Tiedot annetaan kirjallisesti ja mahdollisuuksien mukaan
kielellä, jota kyseessä olevan henkilön voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. Tarvittaessa
tiedot voidaan antaa myös suullisesti. Turvapaikanhakijoille annetaan mahdollisimman pian
tietoa vastaanotto-olosuhteissa ja turvapaikka-asiassa oikeusapua antavista järjestöistä tai
ryhmistä.
20 § (29.12.2005/1215)

20 § on kumottu L:lla 29.12.2005/1215.
21 § (15.2.2002/118)
Vastaanoton järjestämisestä sopiminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi sopia turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä
suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä sekä siitä aiheutuvien kustannusten
korvaamisesta kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen
yhteisön tai säätiön kanssa.
21 a § (27.5.2005/362)
Vastaanoton majoituksesta ja palveluista perittävät maksut

Vastaanoton majoituksesta ja muusta vastaanottokeskuksessa järjestettävästä vastaanotosta
voidaan periä kohtuullinen maksu, joka voi olla enintään niiden järjestämisestä aiheutuvien
todellisten kustannusten suuruinen. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä
osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai
henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun määrästä säädetään
työministeriön asetuksella. Maksun määrää maksettavaksi vastaanottokeskuksen johtaja.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjältä voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukainen maksu. Maksun määrää maksettavaksi
vastaanottokeskuksen johtaja. Maksu suoritetaan vastaanottokeskuksen kassaan tai
vastaanottokeskuksen ilmoittamalle tilille. Mitä mainitun lain 13 §:ssä säädetään, ei sovelleta
turvapaikanhakijaan ja tilapäistä suojelua saavaan eikä ihmiskaupan uhriin. (22.12.2006/1269)
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua maksua ei peritä takautuvasti.
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että 1 tai 2 momentissa tarkoitetun maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä vastaanottokeskuksen
johtajalta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta
annettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka
tuomiopiirissä maksun määrännyt vastaanottokeskus sijaitsee. Valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallintooikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
22 §
Toimeentulotuki

Turvapaikanhakijalle ja tilapäistä suojelua saavalle sekä ihmiskaupan uhrille voidaan myöntää
toimeentulotukea toimeentulotuesta annetun lain mukaan, jollei tässä laissa toisin säädetä.
Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta vastaanottokeskus. (22.12.2006/1269)
Turvapaikanhakijalle ja tilapäistä suojelua saavalle ei myönnetä majoitusta varten
toimeentulotukea rahana, vaan majoitus järjestetään vastaanottokeskuksessa ja ryhmäkodissa.
(22.12.2006/1269)
Työministeriön asetuksella säädetään tarkemmin muiden toimeentulotuen perusosalla
katettavien menojen jakautumisesta vastaanottokeskuksessa järjestettävään vastaanottoon ja
turvapaikanhakijan tai tilapäistä suojelua saavan itsensä suorittamiin perusosalla katettaviin
menoihin. (27.5.2005/362)
Jos vastaanottokeskuksen asukas ilman perusteltua syytä toistuvasti tai muutoin olennaisesti
kieltäytyy hänelle soveltuvasta yksilöidysti osoitetusta työtoiminnasta taikka työllistymistä
edistävästä opintotoiminnasta, voidaan kieltäytymistä pitää toimeentulotuesta annetun lain 10
§:ssä tarkoitettuna kieltäytymisenä.
Vastaanottokeskus voi myöntää turvapaikkaa Suomesta hakeneelle ja tilapäistä suojelua
hakeneelle henkilölle toimeentulotukena matkakustannukset hänen lähtömaahansa tai
kotimaahansa palaamista varten, jos hänelle ei ole myönnetty oleskelulupaa tai jos hän
peruuttaa hakemuksensa ja hän vapaaehtoisesti poistuu maasta. (22.12.2006/1269)
22 a § (15.2.2002/118)
Vastaanottokeskuksen järjestämiin toimenpiteisiin osallistuvan vakuutusturva

Vastaanottokeskuksen yksilöidysti osoittamassa työtoiminnassa taikka työllistymistä
edistävässä opintotoiminnassa oltaessa sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta
ammattitaudista suoritetaan henkilölle korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan
kuin tapaturmavakuutuslaissa säädetään työtapaturmasta siltä osin kuin vahingoittuneella ei
ole oikeutta vähintään saman suuruiseen korvaukseen muun lain mukaan.
Asian, joka koskee korvauksen suorittamista valtion varoista 1 momentin nojalla, käsittelee
ensimmäisenä asteena valtiokonttori. Valtiokonttorin tämän pykälän nojalla tekemään
päätökseen haetaan muutosta siten kuin tapaturmavakuutuslain 5 luvussa säädetään.
Työministeriö järjestää vastaanottokeskuksen järjestämissä toimenpiteissä oleville
ryhmävastuuvakuutuksen.
23 §
Toimeentulotuen takaisinperiminen

Toimeentulotuesta annetussa laissa kunnalle annettu toimivalta toimeentulotuen
takaisinperinnässä kuuluu vastaanottokeskukselle siltä osin kuin kyseessä on sen myöntämä
toimeentulotuki.
Hakemus toimeentulotuen takaisinperinnästä tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka
tuomiopiirissä vastaanottokeskus sijaitsee. (27.5.2005/362)

24 § (27.5.2005/362)
Muutoksenhaku toimeentulotuesta

Vastaanottokeskuksen asukkaaksi merkitty henkilö, joka on tyytymätön vastaanottokeskuksen
22 §:n nojalla tekemään toimeentulotukea koskevaan päätökseen, saa hakea päätökseen
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitus voidaan antaa
sanottuna aikana myös vastaanottokeskuksen johtajalle, jonka tulee oman lausuntonsa ohella
toimittaa se hallinto-oikeuteen.
Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä vastaanottokeskus sijaitsee.
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee toimeentulotuen antamista tai sen määrää, haetaan
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin sosiaalihuoltolain (710/1982) 49 §:n 2
momentissa säädetään.
25 § (9.7.2004/649)
Säilöön otetun ulkomaalaisen sijoittaminen

Valtion tai kunnan ylläpitämässä vastaanottokeskuksessa voidaan järjestää ulkomaalaislain
121 §:n perusteella säilöön otettujen ulkomaalaisten säilöönotto.
4 a luku (22.12.2006/1269)
Ihmiskaupan uhrien auttaminen
25 a § (22.12.2006/1269)
Auttamisen sisältö

Ihmiskaupan uhreille voidaan järjestää palveluja ja tukitoimia, joihin voi sisältyä oikeudellista
ja muuta neuvontaa, kriisiapua, sosiaali- ja terveyspalveluja, tulkkipalveluja sekä muita
tukipalveluja, majoitus tai asuminen, toimeentulotuki ja muu tarpeellinen huolenpito sekä
turvallisen paluun tukeminen. Palveluja ja tukitoimia annettaessa tulee ottaa huomioon
ihmiskaupan uhrin iästä, turvattomasta asemasta sekä fyysisestä ja psyykkisestä tilasta
johtuvat erityistarpeet sekä ihmiskaupan uhrin että palveluja ja tukitoimia järjestävän
henkilöstön turvallisuus.
25 b § (22.12.2006/1269)
Toimivaltainen viranomainen

Ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta säädetään
työministeriön asetuksella.
Vastaanottokeskus voi järjestää 25 a §:ssä tarkoitetut palvelut ja tukitoimet itse tai ostaa ne
julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.
25 c § (22.12.2006/1269)

Auttamisen vireille tulo

Esityksen vastaanottokeskukselle ihmiskaupan uhrille annettavista palveluista ja tukitoimista
voi tehdä viranomainen, ihmiskaupan uhri itse taikka yksityinen tai julkinen palvelujen
tuottaja. Palveluja ja tukitoimia ei kuitenkaan voida antaa vastoin henkilön tahtoa.
25 d § (22.12.2006/1269)
Päätös auttamista koskevien säännösten soveltamisesta

Vastaanottokeskuksen johtaja tekee päätöksen auttamista koskevien säännösten
soveltamisesta ja soveltamisen lakkaamisesta siten kuin 3 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.
25 e § (22.12.2006/1269)
Moniammatillinen arviointiryhmä

Vastaanottokeskuksen johtajan päätöksenteon tukena ja ihmiskaupan uhrien palvelutarpeen
arvioimista varten on vastaanottokeskuksen yhteydessä moniammatillinen arviointiryhmä.
Arviointiryhmässä on johtajan lisäksi oltava vähintään yksi sosiaalihuollon asiantuntija ja
terveydenhuollon asiantuntija sekä poliisin ja rajatarkastusviranomaisen edustaja. Työvoimaja elinkeinokeskus asettaa arviointiryhmät kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan
lääninhallitusta ja vastaanottokeskuksen johtajaa. Jos arviointiryhmän jäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikautensa, työvoima- ja elinkeinokeskus nimittää uuden jäsenen asianomaisen
yhteisön ehdotuksesta. Arviointiryhmän jäsenet toimivat virkavastuulla.
Arviointiryhmän on tarvittaessa kuultava asiantuntijoina kunnan viranomaisia,
työsuojeluviranomaisia, työmarkkinajärjestöjä, mielenterveystyön ja lastensuojelun
asiantuntijoita ja muuta tahoa, joka on tarpeen ihmiskaupan uhrin auttamiseksi.
Arviointiryhmän tehtävänä on:
1) ihmiskaupan uhrin avuntarpeen sekä auttamista koskevien säännösten soveltamisen ja
soveltamisen lakkaamisen arvioiminen;
2) ihmiskaupan uhrin sijoittamisen ja palvelutarpeen arvioiminen;
3) ihmiskaupan uhrin turvallisuusriskien arvioimiseen ja turvallisuustoimenpiteiden
suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuminen; sekä
4) viranomaisten ja auttamisjärjestelmän toimijoiden välisestä tiedonkulusta huolehtiminen.
25 f § (22.12.2006/1269)
Asioiden käsittely moniammatillisessa arviointiryhmässä

Vastaanottokeskuksen johtaja kutsuu arviointiryhmän koolle. Vastaanottokeskuksen johtaja
saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa arviointiryhmälle ja arviointiryhmä saa
tehtävänsä hoitamiseksi käyttää yksittäistä ihmiskaupan uhria koskevia henkilötietoja, jos
kyseessä oleva henkilö antaa siihen suostumuksensa tai se on välttämätöntä palvelutarpeen

arvioinnin, palvelujen järjestämisen tai turvallisuustoimenpiteiden suunnittelun ja
järjestämisen vuoksi. Arviointiryhmä ei saa luovuttaa näitä tietoja ulkopuolisille.
26 § (22.12.2006/1269)
Edustaminen ja puhevallan käyttö

Pakolaislapselle, tilapäistä suojelua saavalle lapselle, oleskelulupaa tai turvapaikkaa hakevalle
lapselle ja ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle, joka on Suomessa vailla huoltajaa tai
muuta laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja. Vailla huoltajaa olevalle alaikäiselle
ihmiskaupan uhrille tulee aina määrätä edustaja viivytyksettä.
5 luku
Vailla huoltajaa saapuneen lapsen edustaminen
26 §
Edustaminen ja puhevallan käyttö

Pakolaislapselle, tilapäistä suojelua saavalle lapselle, oleskelulupaa tai turvapaikkaa hakevalle
lapselle ja ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle, joka on Suomessa vailla huoltajaa tai
muuta laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja. Vailla huoltajaa olevalle alaikäiselle
ihmiskaupan uhrille tulee aina määrätä edustaja viivytyksettä. (22.12.2006/1269)
Edustaja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa
asioissa, määrää lapsen asumisesta sekä hoitaa lapsen varallisuutta siten kuin
oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 §:ssä, hallintolain (434/2003) 14 §:ssä,
hallintolainkäyttölain 17 §:ssä ja 18 §:n 3 momentissa sekä holhoustoimesta annetussa laissa
(442/1999) säädetään. (27.5.2005/362)
Edustajan tulee tehtävässään pitää huolta lapsen edusta ottaen huomioon lapsen kansallinen,
kielellinen, uskonnollinen ja sivistyksellinen tausta.
Ennen kuin edustaja tekee päätöksen lapsen henkilöä tai varallisuutta koskevassa asiassa,
hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian
laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään edustajan on kiinnitettävä huomiota
lapsen mielipiteisiin ja toivomuksiin.
Edustajan tehtäviin ei kuulu huolehtia lapsen välittömästä päivittäisestä hoidosta,
kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta.
27 §
Edustajan kelpoisuus

Edustajaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva täysivaltainen henkilö, joka antaa siihen
suostumuksensa ja joka kykenee hoitamaan tehtävänsä moitteettomasti ja lapsen etua silmällä
pitäen.
28 §

Edustajan määrääminen

Hakemuksen edustajan määräämisestä voi tehdä se vastaanottokeskus, jonka asukkaaksi
alaikäinen on merkitty, taikka alaikäisen oleskelukunnan sosiaalihuoltolain 6 §:n 1
momentissa tarkoitettu toimielin.
Ennen edustajaa koskevan hakemuksen tekemistä on lapselle, sikäli kuin se on lapsen ikään ja
kehitystasoon nähden mahdollista, varattava tilaisuus selvittää omat toivomuksensa ja
mielipiteensä.
29 §
Edustajan tehtävän lakkaaminen ja edustajan vapauttaminen tehtävästään

Edustajan tehtävät lakkaavat, kun:
1) edustettava tulee täysi-ikäiseksi;
2) edustettava muuttaa pysyvästi pois Suomesta; tai
3) edustettavalle määrätään Suomessa huoltaja tai muu laillinen edustaja.
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 erityinen syy.
Jos lapsen huoltaja muuttaa Suomeen, on edustaja vapautettava tehtävästään, jollei
vapauttaminen ole lapsen edun vastaista.
Edustajan tehtävästä vapauttamista koskevan hakemuksen voi tehdä edustaja itse,
vastaanottokeskus, jonka asukkaaksi lapsi on merkitty, lapsen oleskelukunnan
sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin, 15 vuotta täyttänyt lapsi itse tai
lapsen huoltaja tai muu laillinen edustaja.
30 §
Oikeuspaikka

Hakemus edustajan määräämisestä tai vapauttamisesta tehtävästään on pantava vireille siinä
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sijaitsevan vastaanottokeskuksen asukkaaksi lapsi on
merkitty tai oleskelee.
31 §
Ilmoitusvelvollisuus

Tuomioistuimen on ilmoitettava ulkomaalaisvirastolle ilman oleskelulupaa olevan lapsen ja
väestötietojärjestelmään oleskeluluvan saaneen lapsen edustajan määräämistä tai
vapauttamista koskevista päätöksistä.
Edustajan tehtävä on merkittävä holhousasioiden rekisteriin, jos lapsella on edustajan
hoidettavana olevaa omaisuutta siinä määrin, että edunvalvonta olisi holhoustoimesta annetun
lain 66 §:n nojalla merkittävä holhousasioiden rekisteriin. Tuomioistuimen, joka määrää

edustajan, on pyydettävä hakijalta selvitys siitä, onko lapsella edustajan hoidettavaksi tulevaa
omaisuutta, ja tarvittaessa ilmoitettava holhousviranomaiselle rekisteriin merkitsemisen
tarpeesta. (15.2.2002/118)
Edustajan tehtävän merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin on muutoin soveltuvin osin
voimassa, mitä holhoustoimesta annetun lain 64–68 §:ssä säädetään. (15.2.2002/118)
32 § (15.2.2002/118)
Tili edustajan tehtävästä

Edustajan velvollisuudesta tehdä tili tehtävänsä päättyessä on voimassa, mitä holhoustoimesta
annetussa laissa säädetään.
33 §
Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen

Käräjäoikeuden päätöstä, joka koskee edustajan määräämistä tai vapauttamista tehtävästään,
on noudatettava, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa.
6 luku
Pakolaisten, tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä
ihmiskaupan uhrien auttamisen henkilörekisterit (22.12.2006/1269)
34 § (22.12.2006/1269)
Henkilörekisterit

Pakolaisten, tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton suunnittelua ja
toteuttamista sekä kotouttamista ja ihmiskaupan uhrien auttamista varten tarkoitettuja
henkilörekistereitä ovat:
1) asukasrekisteri, johon kuuluvat valtakunnallinen osarekisteri ja vastaanottokeskusten
osarekisterit;
2) rekisteri pakolaisista (pakolaisrekisteri); sekä
3) kuntaanosoitusrekisteri.
35 §
Rekisterinpitäjät

Asukasrekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä on asianomainen ministeriö, joka vastaa
myös valtakunnallisen osarekisterin ylläpidosta. Vastaanottokeskuksen osarekisterin
ylläpidosta vastaa asianomainen vastaanottokeskus. Asianomainen ministeriö voi antaa
kunnalle, yhteisölle tai säätiölle tehtäväksi asukasrekisterin ylläpitämisen.
Pakolaisrekisterin rekisterinpitäjä on asianomainen ministeriö.

Kuntaanosoitusrekisterin rekisterinpitäjä on työvoima- ja elinkeinokeskus.
36 §
Vastuu rekisteriin talletetuista tiedoista

Rekisterin ylläpitäjä vastaa rekisteriin tallettamiensa tietojen virheettömyydestä sekä
tallentamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa. Muutoin rekisterin
ylläpitäjän vastuuseen sovelletaan, mitä muualla laissa säädetään henkilötietojen suojasta.
Päävastuullinen asukasrekisterin pitäjä antaa tarvittaessa asukasrekisterin käyttöä koskevat
ohjeet.
37 § (15.2.2002/118)
Asukasrekisteri

Asukasrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilapäistä suojelua saavien ja
turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämistä sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen
toimeenpanoa varten pidettävä henkilörekisteri. (22.12.2006/1269)
Asukasrekisteriin saa kerätä ja tallettaa edellä tarkoitettujen henkilöiden ja heidän
perheenjäsentensä:
1) tunnistetiedot ja rekisterinpitäjän ja ulkomaalaisviraston antama asiakasnumero sekä
syntymäpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat tiedot;
2) kielitaitoa, koulutusta, ammattitaitoa ja työkokemusta koskevia tietoja;
3) vastaanoton järjestämiseksi tarpeellisia turvapaikkahakemuksiin tai maasta poistamiseen
liittyvien asioiden käsittelyä koskevia tietoja; sekä
4) rekisteröidyn suostumuksella hänen etnistä alkuperäänsä ja uskonnollista vakaumustaan
koskevia tietoja.
38 §
Pakolaisrekisteri

Pakolaisrekisteri on osittain manuaalisesti ja osittain automaattisen tietojenkäsittelyn avulla
kiintiöpakolaisten valintaa ja 9 §:ssä tarkoitettua pakolaisen kuntaan osoittamista varten
pidettävä henkilörekisteri. Pakolaisrekisteriin saa kerätä ja tallettaa kiintiön puitteissa
Suomeen otettujen pakolaisten ja heidän perheenjäsentensä:
1) tunnistetiedot ja rekisterinpitäjän ja ulkomaalaisviraston antama asiakasnumero sekä
syntymäpaikkaa ja kansalaisuutta koskevia tietoja;
2) kielitaitoa, koulutusta, ammattitaitoa ja työkokemusta koskevia tietoja;
3) terveydentilaa koskevia tietoja;

4) etnistä alkuperää ja uskonnollista vakaumusta koskevia tietoja; sekä
5) pakolaisuuden syitä ja taustoja koskevia tietoja ja selvityksiä.
39 §
Kuntaanosoitusrekisteri

Kuntaanosoitusrekisteri on manuaalisesti ja osittain automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 9
§:ssä tarkoitettua pakolaisen kuntaan osoittamista varten pidettävä henkilörekisteri.
Kuntaanosoitusrekisteriin saa kerätä ja tallettaa kuntaan osoitettavien pakolaisten ja heidän
perheenjäsentensä:
1) tunnistetiedot sekä syntymäpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat tiedot;
2) kielitaitoa, koulutusta, ammattitaitoa ja työkokemusta koskevia tietoja; sekä
3) rekisteröidyn suostumuksella hänen etnistä alkuperäänsä ja uskonnollista vakaumustaan
koskevia tietoja.
40 §
Tietojen poistaminen rekisteristä ja tietojen pysyvä säilyttäminen

Tässä luvussa tarkoitetuista henkilörekistereistä rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan viiden
vuoden kuluttua häntä koskevan viimeisen tiedon merkitsemisestä.
Tässä luvussa tarkoitettujen henkilörekistereiden ja niihin sisältyvien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä määrää arkistolaitos siten kuin arkistolain (831/1994) 8 §:n 3 momentissa
säädetään. Muutoin sovelletaan, mitä arkistolain 8 §:n 2 momentissa säädetään asiakirjan
säilyttämisestä.
7 luku
Erinäiset säännökset
41 §
Tiedonsaantioikeus

Valtion ja kunnan viranomaisella, kansaneläkelaitoksella, turvapaikanhakijoiden vastaanoton
sekä tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestäjällä ja 5 luvussa tarkoitetulla edustajalla
on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta valtion ja kuntien viranomaisilta sekä
muulta turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäjältä maksutta tässä laissa tarkoitettujen
tehtävien suorittamista varten tarpeellisia tietoja. (15.2.2002/118)
Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.
42 §
Tietojen luovuttaminen

Asukasrekisteristä voidaan sen estämättä, mitä 43 §:ssä säädetään, luovuttaa poliisille,
rajavartiolaitokselle ja ulkomaalaisvirastolle maksutta tietoja, jotka ovat tarpeen niille
ulkomaalaislaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
Vastaanottokeskuksen johtaja saa antaa salassapitosäännösten estämättä ihmiskaupan uhrin
henkilötietoja viranomaiselle taikka auttamista toimeenpanevalle taholle, jos kyseessä oleva
henkilö antaa siihen suostumuksensa tai se on välttämätöntä palvelutarpeen arvioinnin,
palvelujen järjestämisen tai turvallisuustoimenpiteiden suunnittelun vuoksi.
(22.12.2006/1269)
Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.
43 §
Salassapitovelvollisuus

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittavat henkilöt eivät saa ilman pakolaisen, tilapäistä
suojelua saavan, turvapaikanhakijan tai muun maahanmuuttajan taikka ihmiskaupan uhrin tai
hänen huoltajansa tai tämän lain mukaan määrätyn edustajan nimenomaista suostumusta
ilmaista pakolaisen, tilapäistä suojelua saavan, turvapaikanhakijan tai muun maahanmuuttajan
taikka ihmiskaupan uhrin yksityistä tai perheen salaisuutta ja henkilökohtaisia oloja koskevia
tietoja. Ilmaista ei myöskään saa muuta tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatua
tietoa, ellei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei vaaranna edellä tarkoitettujen henkilöiden tai
näiden läheisten turvallisuutta. (22.12.2006/1269)
Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä asian ilmaisemista sille, jolla lain nojalla on oikeus
saada asiasta tieto.
44 §
Muutoksenhakukielto

Työvoimatoimiston 10 §:n 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla vain pääasian yhteydessä. (29.12.2005/1215)
Vastaanottokeskuksen 19 c §:n 2 momentin nojalla tekemään päätökseen, joka koskee
vastaanottokeskuksesta toiseen siirtämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla.
(27.5.2005/362)
45 § (22.12.2006/1269)
Hallintomenettely

Pakolaisten kotouttamista ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa sekä tilapäistä suojelua
saavien vastaanottoa ja ihmiskaupan uhrien auttamista järjestävän on käsitellessään tässä
laissa tarkoitettuja hallintoasioita noudatettava hallintolakia.
46 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.
8 luku
Voimaantulosäännökset
47 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.
Tällä lailla kumotaan turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista 13 päivänä
joulukuuta 1991 annettu laki (1465/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
48 §
Siirtymäsäännös

Maahanmuuttajalle, jolla 10 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu määräaika
on täyttynyt ennen tämän lain voimaantuloa, laaditaan kotoutumissuunnitelma viiden
kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Jos maahanmuuttajan ensimmäisen
kotikunnan merkitsemisestä väestötietojärjestelmään on kuitenkin kulunut kaksi vuotta ennen
tämän lain voimaantuloa, ei kotoutumissuunnitelmaa tarvitse tehdä, ellei maahanmuuttaja sitä
vaadi. Työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajoitus saada
työmarkkinatukea ei koske maahanmuuttajaa, jonka kanssa mainitun kahden vuoden ajan
kulumisen vuoksi ei laadita kotoutumissuunnitelmaa eikä viiden kuukauden aikana tämän lain
voimaantulosta maahanmuuttajaa, joka on tullut maahan ennen tämän lain voimaantuloa.
(30.12.2002/1292)
Niihin henkilöihin, jotka ovat saaneet ulkomaalaislain 20 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla
oleskeluluvan painavan humanitaarisen syyn perusteella ja heidän perhesiteen perusteella
oleskeluluvan saaneisiin perheenjäseniinsä sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
pakolaisesta.
HE 66/1998, HaVM 30/1998, EV 298/1998
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
15.2.2002/118:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.
HE 25/2001, HaVM 30/2001, EV 220/2001
30.12.2002/1292:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.
HE 115/2002, StVM 43/2002, EV 229/2002

9.7.2004/649:

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2004.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Mitä tässä laissa säädetään pakolaisesta, sovelletaan myös henkilöön:
1) joka on saanut oleskeluluvan ulkomaalaislain (378/1991) 31 §:n tai 18 §:n 4 kohdan
perusteella;
2) henkilöön, joka on hakenut turvapaikkaa tai saanut tilapäistä suojelua Suomessa ja saanut
tämän jälkeen pysyväisluonteisen oleskeluluvan ulkomaalaislain (378/1991) 20 §:n 1
momentin 3 kohdan perusteella, ei kuitenkaan, jos oleskelulupa on myönnetty opiskelun,
työnteon tai ammatin harjoittamisen tai avioliiton johdosta; sekä
3) joka on pakolaisen tai 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön perheenjäsen tai muu omainen
edellyttäen, että hänellä on ollut perheside pakolaisen tai oleskeluluvan saaneen henkilön
kanssa ennen tämän tuloa Suomeen.
HE 78/2004, HaVM 10/2004, EV 96/2004
27.5.2005/362:

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2005. Sen 19 d §:n 2 momentti tulee kuitenkin
voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2005.
HE 280/2004, HaVM 7/2005, EV 47/2005
29.12.2005/1215:

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta 2006.
HE 166/2005, HaVM 26/2005, EV 214/2005
22.12.2006/1269:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.
HE 183/2006, HaVM 23/2006, TyVL 21/2006, EV 18

