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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 14 ja 31 § sekä
lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti:
14 §
Vastaanottopalvelujen saaja
Vastaanottopalveluja annetaan kansainvälistä suojelua hakevalle ja tilapäistä suojelua
saavalle.
Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteella oleskeluluvan saaneelle
ja tilapäistä suojelua saaneelle, jolle on
myönnetty jatkuva oleskelulupa, voidaan antaa vastaanottopalveluja kohtuullinen aika.
14 a §
Vastaanottopalvelujen kesto
Vastaanottopalveluja saaneelle ulkomaalaiselle annetaan oleskeluluvan epäämisen tai
tilapäisen suojelun lakkaamisen jälkeen vastaanottopalveluja siihen saakka, kunnes hän
on poistunut maasta.
Kansainvälistä suojelua hakevalle, joka on
Euroopan unionin jäsenvaltion taikka Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, annetaan vastaanottopalveluja kuitenkin vain siihen saakka, kun hän on saanut
HE 170/2014
HaVM 47/2014
EV 314/2014

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 käännyttämistä koskeva päätös pannaan täytäntöön ennen kuin 30 päivää on
kulunut siitä, kun päätös on annettu tiedoksi,
voi saada vastaanottopalveluja maasta poistumiseensa saakka, enintään kuitenkin 7 vuorokauden ajan.
Kolmannen maan kansalaiselle, joka ei ole
tehnyt hakemusta avustetusta vapaaehtoisesta
paluusta, annetaan vastaanottopalveluja enintään 30 päivää sen jälkeen, kun päätös maasta
poistamisesta on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi ja poliisi on ilmoittanut vastaanottokeskukselle, että maasta poistamisen täytäntöönpano viranomaistoimin ei ole mahdollista.
Jos avustettu paluu ei hakemuksesta huolimatta ole toteutunut tai hakemus on peruutettu, vastaanottopalvelut lakkaavat, kuitenkin viimeistään 90 päivän kuluttua hakemuksesta, jollei kolmannen maan kansalaiselle
ole myönnetty oleskelulupaa. Mitä edellä
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tässä momentissa säädetään, ei sovelleta ilman huoltajaa olevan lapsen vastaanottopalveluihin.
Vastaanottokeskuksen johtaja voi päättää,
että henkilölle annetaan vastaanottopalveluja
2 ja 3 momentissa säädettyjen määräaikojen
estämättä kohtuullinen aika erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.
31 §
Paluun tukeminen
Paluun tukemiseksi voidaan kansainvälistä
suojelua hakeneelle kolmannen maan kansalaiselle, tilapäistä suojelua saaneelle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntalain mukaista kotipaikkaa Suomessa, sekä oleskeluluvan ulkomaalaislain 51 §:n nojalla saaneelle maksaa avustusta ja korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset kotimaahan
tai muuhun maahan, johon hänen pääsynsä
on taattu. Edellytyksenä avustuksen ja korvauksen maksamiseksi kansainvälistä suojelua hakeneelle on lisäksi, että hän poistuu
maasta vapaaehtoisesti pysyväisluonteisessa
tarkoituksessa peruttuaan hakemuksensa tai
oleskelulupahakemuksen tultua hylätyksi.
Avustus ja korvaus myönnetään, jos pa-

laaja on tuen tarpeessa eikä voi aloittaa uudelleenkotoutumistaan eikä kattaa matka- ja
muuttokustannuksiaan ansiotyöllään, muista
tuloistaan tai varoistaan tai muulla tavalla.
Avustuksen rahamäärän suuruuden määräämisessä otetaan huomioon palaajan henkilökohtaiset ja paluumaan olosuhteet. Avustuksen myöntäminen edellyttää suunnitelmaa
avustuksen käytöstä. Avustuksesta ja sen
määrästä sekä avustuksen myöntämisen menettelyistä säädetään tarkemmin sisäministeriön asetuksella.
Avustuksen ja korvauksen myöntää hakemuksesta se vastaanottokeskus, 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 hallintooikeudelle, jonka tuomiopiirissä vastaanottokeskus sijaitsee.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.
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