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kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 6, 16 ja

40 § seuraavasti:

6 §

Lain soveltaminen haavoittuvassa asemassa
olevaan

Tätä lakia sovellettaessa on otettava huo-
mioon erityistarpeet, jotka johtuvat kansain-
välistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua
saavan ja ihmiskaupan uhrin haavoittuvasta
asemasta, kuten iästä taikka fyysisestä tai
psyykkisestä tilasta. Haavoittuva asema ja
siitä johtuvat erityistarpeet selvitetään yksi-
löllisesti kohtuullisen ajan kuluessa asian vi-
reille tulon jälkeen. Erityistarpeet otetaan
huomioon koko kansainvälistä suojelua kos-
kevan hakemuksen käsittelyn ajan, tilapäisen
suojelun antamisen ajan ja sen ajan, jonka
ihmiskaupan uhri saa 4 luvun mukaisia autta-
mispalveluja.

16 §

Majoitus vastaanottokeskuksessa

Kansainvälistä suojelua hakeva ja tila-
päistä suojelua saava majoitetaan vastaanot-
tokeskukseen. Majoittamisessa otetaan huo-

mioon majoitettavien ikä ja sukupuoli. Hakija
voidaan siirtää toiseen vastaanottokeskuk-
seen, jos se on tarpeen hänen itsensä, vas-
taanottokeskuksen toiminnan tai kansainvä-
listä suojelua koskevan hakemuksen käsitte-
lyn vuoksi. Majoitus on järjestettävä niin, että
perheenjäsenet voivat halutessaan asua yh-
dessä.

Majoittamisesta ja siirrosta päättää vas-
taanottokeskus. Ennen siirtoa koskevan pää-
töksen tekemistä siirrettävää on kuultava. Il-
man huoltajaa olevan lapsen siirtämisestä
päätettäessä myös lapsen edustajaa on kuul-
tava.

Maahanmuuttovirasto voi pidättää itselleen
päätösvallan majoittamisesta tai siirrosta, jos
se on tarpeen kansainvälistä suojelua koske-
van hakemuksen käsittelyn vuoksi tai jos 1
momentissa tarkoitettua siirtoa koskevassa
asiassa ei päästä yksimielisyyteen siitä, mihin
vastaanottokeskukseen siirto tapahtuu.

40 §

Edustajan kelpoisuus

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

Edustajaksi määräämisen edellytyksenä
on, että henkilö on toimittanut käräjäoikeu-

den nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993)
6 §:n 2 momentissa tarkoitetun otteen rikos-
rekisteristä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2015.
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