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Tiivistelmä 
 
Työministeriön asettaman työryhmän tarkoitus oli selvittää ja tehdä ehdotukset 
turvapaikanhakijoille, muille ulkomaalaisille ja ihmiskaupan uhreille annettavan oikeudellisen 
neuvonnan ja oikeusavun toteuttamisesta, hankinnasta ja rahoituksesta sekä näitä asioita koskevasta 
lainsäädännöstä. Työryhmän ehdotusten merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat lähinnä 
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten asiakkailleen hankkiman oikeudellisen neuvonnan ja 
yksilöllisen avustamisen järjestämiseen. Lisäksi julkisen oikeusavun sekä ihmiskaupan uhrien 
oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen osalta ehdotetaan joitakin vähäisempiä muutoksia. 
 
Ehdotettavat säädösmuutokset koskevat sekä työministeriön että oikeusministeriön hallinnonaloja. 
Maininta turvapaikanhakijoiden oikeudellisesta neuvonnasta ja avustamisesta sekä näiden 
rahoituksesta olisi sisällytettävä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta annettuun lakiin (493/1999) tai rahoituksen osalta lain nojalla annettuihin muihin 
säädöksiin. Asetuksen tasolla säädettäisiin siitä, että turvapaikanhakijoiden oikeudellisen 
neuvonnan ja avustamisen tuntitaksa seuraa julkisen oikeusavun tasoa. 
 
Oikeusapulain (257/2002) 13 §:n 3 momenttia muutettaisiin työryhmän ehdotuksen mukaan niin 
että tapauksissa, joissa tuomioistuin palauttaa asian hallintoviranomaisen tai lainkäyttöviranomaisen 
käsiteltäväksi, yksityiselle avustajalle annettu määräys on voimassa ellei asian palauttava 
tuomioistuin toisin määrää. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) vakavien 
rikosten uhrien kohdalla käytössä oleva säädös siitä, ettei oikeusapua koskevia tulorajoja sovelleta, 
ulotettaisiin koskemaan myös ihmiskaupan uhreja. 
 
Työministeriön ja oikeusministeriön väliset tai muut toimivaltasuhteet eivät ehdotusten johdosta 
muuttuisi. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta ja avustaminen hallinnollisissa 
menettelyissä rahoitettaisiin ja toteutettaisiin jatkossakin työministeriön hallinnonalalta. 
Oikeudenkäynnit ja oikeudelliset prosessit korvattaisiin taas edelleenkin oikeusapuvaroista 
voimassa olevan oikeusapulainsäädännön mukaisesti. 
 
Vastaanottokeskukset huolehtisivat jatkossakin itse järjestämästään turvapaikanhakijoille 
suunnatusta tiedottamisesta ja palveluihin ohjaamisesta. Turvapaikanhakijoiden tarvitseman 
asiantuntijoiden antaman oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen vastaanottokeskukset hankkisivat 
sen sijaan Pakolaisneuvonnalta tai muulta vastaanottokeskukselle käytettävissä olevaksi 
tarjoutuneelta asiantuntijalta.  
 
Vastaanottokeskusten olisi annettava kaikille asiantuntijoille mahdollisuus tarjoutua palvelujen 
tuottajaksi ja selvitettävä riittävällä tavalla näiden koulutus ja kokemus erityisesti 
ulkomaalaiskysymyksiä, kansainvälistä suojelua ja maatietoutta koskevissa asioissa. 
Vastaanottokeskus tekisi palvelujen tuottajiksi valitsemiensa asiantuntijoiden kanssa 
hankintasopimukset ja maksaisi näille palkkion sopimuksen ja laskutuksen perusteella. Kohtuulliset 
matkakulut ja muut palvelujen järjestämiseen liittyvät kohtuulliset kulut voitaisiin maksaa 
vastaanottokeskuksen toimintamenoista. 
 
Asiakkaan kannalta turvapaikanhakijoiden oikeudellisia palveluja koskevilla ehdotuksilla on pyritty 
kokonaisuudessaan siihen, että asiakkaan oikeusturva ja mahdollisuus avustajan valintaan ja 
tarvittaessa vaihtamiseen toteutuvat. Mitään turvapaikanhakijaryhmää ei ole rajattu oikeudellisten 
palvelujen ulkopuolelle, ja asiakkailla tulee olla mahdollisuus palvelujen tarpeen tapauskohtaiseen 
arviointiin avustajasuhteen alkaessa. Yksilölliselle avustamiselle määriteltävät tuntikehykset ja 
mahdollisuus lisäpalveluihin perustelluissa tapauksissa turvaavat osaltaan myös sen, että kaikki 
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oikeudellisen avun tarpeessa olevat turvapaikanhakijat saavat halutessaan riittävän avun. Yksin 
tulleet alaikäiset saisivat aina tarvittaessa yksilöllistä apua, ja heillä olisi aina tarvittaessa myös 
mahdollisuus avustajan osallistumiseen puhutteluihin. 
 
Ehdotusten taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset, eikä uusia määrärahoja tai määrärahojen siirtoja 
hallinnonalojen välillä esitetä. Turvapaikanhakijoiden oikeudelliseen neuvontaan ja avustamiseen 
olisi varattava edelleen vähintään 505 000 euron määräraha. Työryhmä ehdottaa lisäksi tätä 
määrärahaa koskevasta kehyksestä luopumista valtion talousarviossa. Kehyksestä luopuminen 
mahdollistaisi määrärahan ylittämisen tarvittaessa, henkilö- tai tapauskohtaisesta avuntarpeen 
arvioinnista luopumisen ja resurssien liittämisen vastaanottokeskusten muihin toimintamenoihin. 
 
Työministeriö ohjaisi määrärahan TE-keskusten kautta vastaanottokeskusten käyttöön arvioimiensa 
vastaanottokeskusten tarpeiden mukaisesti. Menettelytapojen muuttumisen myötä määräraha tulisi 
jakaa turvapaikanhakijoiden vastaanottoa valtion osalta ja vastaanottoa muiden toimijoiden osalta 
koskeville momenteille. Määrärahan jakaminen voisi tapahtua aikaisintaan valtion vuoden 2008 
talousarviossa. 
 
Määräraha osoitettaisiin vastaanottokeskuksille yhtenä kokonaisuutena erottamatta 
turvapaikanhakijoiden oikeudellista neuvontaa ja yksilöllistä avustamista toisistaan, ja rahan käyttöä 
olisi valtion talousarviossa tehdyn määrällisen rajauksen vuoksi seurattava erillään 
vastaanottokeskusten muista toimintamenoista. Rahoituksen seurannasta huolehtisivat työvoima- ja 
elinkeinokeskukset työministeriön toimeenpano-osaston ohjaamana. Vastaanottokeskukset olisivat 
velvollisia huolehtimaan laskutuksen ja palvelujen laadun seurannasta. 
 
Työryhmän ehdotukset merkitsevät erityisesti vastaanottokeskusten vastuun lisääntymistä 
palvelujen hankinnan ja palveluntarjoajien asiantuntemuksen arvioinnin yhteydessä. 
Vastaanottokeskusten riippumaton rooli turvapaikkamenettelyyn kuulumattomana toimijana säilyy. 
Vastaanottokeskusten ohella myös TE-keskusten vastuu turvapaikanhakijoiden vastaanoton 
rahoituksen ohjauksesta ja seurannasta lisääntyy jonkin verran. Työministeriön onkin huolehdittava 
hankinnan riittävästä ohjeistuksesta ja ohjauksesta sekä oltava tarvittaessa valmis antamaan tukea 
palvelujen hankinnassa. 
 
Ehdotuksilla pyritään osaltaan myös turvapaikanhakijoiden oikeudellisessa neuvonnassa ja 
avustamisessa tarvittavan erityisosaamisen säilymisen ja kehittymisen turvaamiseen. Tähän 
tähdätään ensisijaisesti pyrkimällä vakauttamaan oikeudellisten palvelujen rahoitus ja sen kautta 
turvaamaan keskeisille toimijoille mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Osaamisen riittävyyden ja leviämisen takaamiseksi tarvitaan kuitenkin myös oikeustieteellisen 
yliopistokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämistä, mutta työryhmä jättää näiden toimien 
selvittämisen tehtäväksi tarkemmin muussa yhteydessä. Osaamisen leviämistä tukee osaltaan myös 
hankintajärjestelmä, joka mahdollistaa uusien toimijoiden tulon turvapaikanhakijoille annettavien 
oikeudellisten palvelujen toteuttajiksi. 
 
Kotouttamislain nojalla toteutettu ihmiskaupan uhrien oikeudellinen neuvonta on vastikään 
aloitettu, ja sen tarvetta, rahoitusta ja toteuttamista on vielä arvioitava. Ihmiskaupan uhrien 
oikeudellinen avustaminen taas toteutetaan pääosin oikeusministeriön järjestämän julkisen 
oikeusapujärjestelmän kautta. Turvapaikanhakijoiden muussa kuin turvapaikka-asiassa saama 
oikeusapu ja muiden ulkomaalaisten saama oikeusapu toteutettaisiin jatkossakin oikeusministeriön 
järjestämän julkisen oikeusapujärjestelmän kautta. 
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Sammandrag 
 
Syftet med den arbetsgrupp som tillsattes av arbetsministeriet var att utreda och komma fram med 
förslag rörande tillgång till samt upphandling och finansiering av juridisk rådgivning och rättshjälp 
för flyktingar som söker asyl, andra utlänningar och offer för människohandel, samt den lagstiftning 
som gäller dessa ärenden. De viktigaste effekterna av arbetsgruppens förslag är tillhandahållandet 
av juridisk rådgivning och individuell hjälp som mottagningscentralerna för asylsökanden ska ordna 
för sina besökare. Dessutom föreslås ett antal smärre förändringar både när det gäller den offentliga 
rättshjälpen och den juridiska rådgivningen och hjälpen till offer för människohandel. 
 
De föreslagna lagändringarna berör både arbetsministeriet och justitieministeriets 
förvaltningsområden. Rättslig rådgivning och hjälp för asylsökanden och finansieringen av det 
borde omfattas av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökanden 
(493/1999) eller, när det gäller finansieringen, i andra bestämmelser med stöd i lagen. På 
förordningsnivå bör man införa regleringar som fastställer att timtaxan för rättshjälp och juridisk 
rådgivning för asylsökanden bör fastställas på samma nivå som för annan offentlig rättshjälp. 
 
Rättshjälpslagen (257/2002) 13 § 3 mom. bör ändras enligt arbetsgruppens förslag så att det 
förordnande av enskilt biträde i de fall då domstolen lämnar över fallet till förvaltningsmyndigheten 
eller rättsskipningsmyndigheten för behandling gäller om inte något annat bestämts av den domstol 
som överlämnat fallet. I den författning som gäller offer för allvarliga brott i lagen om rättegång i 
brottmål (689/1997) om att man inte tillämpar några inkomstgränser för rätten till rättshjälp skulle 
även utvidgas till att omfatta offer för människohandel. 
 
Fördelningen av befogenheter mellan arbetsministeriet och justitieministeriet eller andra 
förvaltningsenheter skulle inte förändras till följd av förslaget. Juridisk rådgivning och rättshjälp till 
asylsökanden med hjälp av förvaltningsmässiga förfaranden skulle även i fortsättningen finansieras 
och verkställas inom arbetsministeriets förvaltningsområde. Ersättning för rättegångar och rättsliga 
processer skulle dock fortfarande ges via de befintliga medlen för rättshjälp i enlighet med gällande 
rättshjälpslagstiftning. 
 
Mottagningscentralerna skulle även fortsättningsvis själva stå för att tillhandahålla information 
riktad till asylsökanden och vägleda dem i användandet av de tjänster de har rätt till. I de fall då 
asylsökanden behöver juridisk rådgivning och rättshjälp från en sakkunnig skulle 
mottagningscentralen dock vända sig till Flyktingrådgivningen eller till en sakkunnig vid en annan 
mottagningscentral i de fall då en sådan finns.  
 
Mottagningscentralen bör ge alla sakkunniga möjligheten att erbjuda sina tjänster och i tillräckligt 
hög grad ta reda på vilken utbildning och erfarenhet dessa har, i synnerhet i utlänningsfrågor, 
internationellt skydd och kunskaper om landet. Mottagningscentralen skulle därefter ingå ett 
anskaffningsavtal med de sakkunniga som valts ut för att tillhandahålla tjänsterna och betala ut 
ersättning till dem enligt gällande avtal och faktureringsarrangemang. Ersättning för rimliga 
resekostnader och andra rimliga kostnader förknippade med användningen av tjänsterna skulle 
kunna ingå som en post i mottagningscentralernas verksamhetsutgifter. 
 
För kundens del har man på det stora hela strävat efter att förslagen rörande de rättsliga tjänsterna 
för asylsökanden ska främja kundens rättsäkerhet och möjlighet att välja biträde och även ha 
möjlighet att byta om det behövs. Det finns ingen grupp av asylsökanden som utesluts från de 
rättsliga tjänsterna och kunden bör ha möjlighet till en individuell bedömning av behovet av tjänster 
från fall till fall i början av hjälpprocessen. Den fastställda timtaxan för det enskilda biträdet och 
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möjligheten till extra tjänster i de fall då det finns goda grunder till det bidrar till att säkerställa att 
alla de asylsökanden som har behov av rättshjälp också får det i tillräckligt stor omfattning. 
Minderåriga asylsökanden som kommit själva ska alltid få individuell hjälp vid behov, och de ska 
också alltid ha möjlighet till att ha ett biträde närvarande vid förhör. 
 
De ekonomiska verkningarna av förslagen är små, och inga nya anslag eller överföringar av anslag 
mellan förvaltningsområden presenteras. Ytterligare minst 505 000 euro skulle dock behöva 
reserveras för rättshjälp och juridisk rådgivning för asylsökanden. Arbetsgruppen föreslår vidare att 
man går utanför budgetramarna för detta anslag i statsbudgeten. Det skulle göra det möjligt att vid 
behov överskrida anslaget, avstå från bedömningar av behov av rättshjälp för enskilda personer eller 
fall och knyta ihop resurserna med mottagningscentralens övriga verksamhetsutgifter. 
 
Arbetsministeriet skulle via TE-centralerna rikta in anslagen på mottagningscentralerna i den mån 
man bedömer att det behövs. Genom att ändra förfaringssätten skulle anslagen för mottagande av 
asylsökanden kunna fördelas mellan staten och de moment som rör andra aktörer i samband med 
mottagandet. Fördelningen av anslagen skulle tidigast kunna ske inom ramen för statsbudgeten 
2008. 
 
Anslagen skulle riktas mot mottagningscentralerna som en helhet, utan att särskilja den juridiska 
rådgivningen och den individuella rättshjälpen till asylsökanden från varandra, och användningen 
av pengarna skulle på grund av den begränsade summan följas upp separat från 
mottagningscentralens andra verksamhetsutgifter. Uppföljningen av finansieringen skulle skötas av 
arbetskrafts- och näringscentralerna under ledning av arbetsministeriets verkställande avdelning. 
Mottagningscentralerna skulle vara skyldiga att sköta faktureringen och uppföljningen av kvaliteten 
på tjänsterna. 
 
Arbetsgruppens förslag innebär i synnerhet att mottagningscentralerna får ett utökat ansvar för att 
upphandla tjänsterna och att utvärdera tjänsteleverantörernas expertkunskaper. 
Mottagningscentralernas roll som oberoende aktörer bibehålls. 
Vid sidan av mottagningscentralerna behålls även TE-centralernas ansvar för styrningen av 
finansieringen av mottagandet av asylsökanden samtidigt som uppföljningen ökar något. Det är 
också arbetsministeriets uppgift att se till att tillräckliga anvisningar finns för de tjänster som köps 
in samtidigt som man vid behov ska vara beredd att ge stöd i upphandlingen av dem. 
 
Genom förslagen strävar man även efter att bevara och utveckla det nödvändiga expertkunnandet 
inom den juridiska rådgivningen och rättshjälpen för asylsökanden. Det åstadkommer man främst 
genom att säkra finansieringen av rättstjänsterna och ger på så vis samtidigt de centrala aktörerna en 
möjlighet att upprätthålla och utveckla sitt kunnande. För att säkerställa att det finns tillräckliga 
kunskaper och se till att dessa sprids skulle man dock även behöva utveckla 
universitetsutbildningarna i juridik och vidareutbildningarna. Arbetsgruppen lämnar dock denna 
fråga vidare för mer ingående utredning i ett annat sammanhang. Spridningen av kunskaperna stöds 
också delvis av upphandlingsförfarandena, som gör det möjligt för nya leverantörer att erbjuda sina 
rättshjälpstjänster till de asylsökande. 
 
Den juridiska rådgivningen till offer för människohandel enligt integrationslagen har precis 
påbörjats, och behoven, finansieringen och genomförandet måste utredas vidare. Rättshjälpen till 
offer för människohandel genomförs huvudsakligen genom det offentliga rättshjälpssystem som 
inrättats av justitieministeriet. Den rättshjälp som asylsökanden får av andra orsaker än vad som är 
direkt förknippat med asylen och rättshjälp till andra utlänningar ska även i fortsättningen 
genomföras genom detta offentliga rättshjälpssystem. 
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Summary 
 
The intention of the Working Group set up by the Ministry of Labour was to study and draft 
proposals concerning the implementation, procurement and financing of legal advice and legal aid 
provided for asylum seekers, other aliens and victims of human trafficking as well as legislation on 
these matters. The most significant repercussions of the Working Group's proposals mainly concern 
the arrangement of legal advice and individual aid procured by the asylum seeker Reception Centres 
for their customers. In addition, certain minor amendments are proposed in the public legal aid as 
well as legal aid and assistance for the victims of human trafficking. 
 
The proposed amendments to regulations concern the administrative sectors of both the Ministry of 
Labour and the Ministry of Justice. A reference to the legal advice and aid provided for asylum 
seekers and the funding of these should be included in the Act on the Integration of Immigrants and 
Reception of Asylum Seekers (493/1999) or, as regards funding, other regulations adopted pursuant 
to this Act. At the level of a decree, provisions would be issued to ensure that the hourly charge for 
legal advice and aid to asylum seekers would be in line with the levels of public legal aid. 
 
According to the Working Group's proposal, Section 13.3 of the Legal Aid Act (257/2002) would 
be amended so that whenever a court of law refers a case back to the administrative or judicial 
authorities, the appointment of a private attorney shall remain in effect unless otherwise decreed by 
the referring court. The provision in the Criminal Procedure Act (689/1997) on not applying the 
income levels for receiving legal aid to the victims of serious crimes would also be made applicable 
to victims of human trafficking. 
 
The proposals would not change the competence relations between the Ministry of Labour and 
Ministry of Justice. Legal advice and aid in administrative procedures for asylum seekers would 
also in the future be funded and implemented by the administrative sector of the Ministry of 
Labour. Court hearings and legal processes, on the other hand, would still be reimbursed from legal 
aid funds following the legal aid legislation in force. 
 
In the future, the Reception Centres would continue to provide information for asylum seekers and 
guide them to the relevant services. On the other hand, the Reception Centres would procure the 
expert legal advice and aid required by asylum seekers from the Finnish Refugee Advice Centre or 
another expert party that has offered its services to the Reception Centre.  
 
The Reception Centres would be obliged to give all experts an opportunity to offer their services 
and to an adequate level establish the training and experience of these experts in issues concerning 
aliens, international protection and information about the countries of origin in particular. The 
Reception Centre would conclude procurement contracts with the experts selected by them as 
service providers and pay them the fees based on the contract and their invoices. Reasonable travel 
expenses and other reasonable costs associated with the provision of the services could be funded 
from the operating costs of the Reception Centre. 
 
As regards the customers, the proposals concerning legal services for asylum seekers as a whole 
aim to safeguard the customers' legal protection and their possibility of selecting and, if necessary, 
changing legal advisors. No group of asylum seekers has been excluded from the legal services, and 
customers should also have the possibility of assessing the need for services in the beginning of 
their customer relationship with the advisor. The hourly time frames to be determined for individual 
aid and the possibility of receiving additional services in justified cases also contribute to ensuring 
that should they so wish, all asylum seekers in need of legal aid will receive adequate services. 
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Minors having arrived on their own would always receive individual aid whenever necessary, and 
they would also always be offered the possibility of having their legal advisor present in interviews 
whenever necessary. 
 
The financial effects of the proposals are insignificant, and no new appropriations or transfers of 
appropriations between the administrative sectors are proposed. A minimum appropriation of Eur 
505,000 should still be reserved for the legal advice and aid of asylum seekers. The Working Group 
also proposes that the framework concerning this appropriation should be abolished in the State 
budget. Abolishing this framework would enable a more flexible use of the appropriations as 
necessary, the discontinuation of assessing the need for aid for each individual and case and 
integrating the resources with the other operating expenditure of the Reception Centres. 
 
The Ministry of Labour would channel the appropriations through the Employment and Economic 
Development Centres according to the needs of the Reception Centres as assessed by the Ministry. 
As the procedure changes, the appropriations should be divided between items concerning the 
reception of asylum seekers by the State and by other actors. The division of the appropriations 
could take place in the State budget for the year 2008 at the earliest. 
 
The appropriation would be allocated to the Reception Centres as a whole without separating legal 
aid and individual aid for asylum seekers, and because of the quantitative restriction in the State 
Budget, the use of the appropriations should be monitored separately from the other operating costs 
of the Reception Centres. The monitoring of the funding would be ensured by the Employment and 
Economic Development Centres guided by the Implementation Department of the Ministry of 
Labour. The Reception Centres would have the duty to monitor the invoicing and quality of 
services. 
 
The proposals of the Working Group would increase the responsibilities of the Reception Centres in 
particular as regards the procurement of services and assessing the expertise of service providers. 
The Reception Centres would maintain their role as an actor not involved in the asylum procedure. 
In addition to the Reception Centres, the responsibilities of the Employment and Economic 
Development Centres for the guidance and monitoring of funding for asylum seeker reception will 
be slightly increased. Consequently, the Ministry of Labour shall ensure the provision of adequate 
guidelines and guidance for the procurements and, if necessary, be prepared to offer other types of 
support in the procurement of services. 
 
The proposals also strive to contribute to ensuring that the expertise needed for providing legal 
advice and aid to asylum seekers can be maintained and developed. Primarily, this can be achieved 
by establishing the funding for legal services and this way safeguarding the possibilities of central 
actors to maintain and develop their expertise. In order to safeguard the adequacy and spread of 
competence, however, development of the third-level legal science studies and further training will 
be needed, but the Working Group feels that these measures should be discussed in greater detail in 
another connection. The procurement system, which will enable the introduction of new actors as 
suppliers of legal services for asylum seekers, will also help to support the spread of expertise. 
 
Legal advice for victims of human trafficking provided pursuant to the Integration Act started 
recently, and its needs, funding and implementation still remain to be assessed. The legal aid of 
victims of human trafficking, on the other hand, is mainly implemented through the public legal aid 
system organised by the Ministry of Justice. Legal aid for asylum seekers in other than asylum 
matters and legal aid provided for other aliens would even in the future be implemented through the 
public legal aid system organised by the Ministry of Justice. 
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1. Johdanto 
 
Työministeriö asetti 15.3.2006 työryhmän arvioimaan ja selvittämään turvapaikanhakijoiden sekä 
tilapäisesti oleskelevien ja oleskelulupaa vailla olevien ulkomaalaisten oikeusavun toteuttamista ja 
siihen liittyviä tarpeita sekä tekemään ehdotuksen oikeusavun ja sitä koskevan lainsäädännön 
kehittämiseksi näiden ryhmien osalta. 
 
Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotukset: 
 

• turvapaikanhakijoiden ja muiden oleskelulupaa vailla olevien oikeusavun järjestämisestä  
• tilapäisesti maassa oleskelevien ulkomaalaisten oikeusavusta 
• ihmiskaupan uhrien oikeusavun järjestämisestä hallituksen ihmiskaupan vastaisen 

toimintasuunnitelman mukaisesti 
• edellä mainittujen ryhmien saaman oikeusavun hankinnan järjestämisestä ja arvioiduista 

kustannuksista 
 
Työryhmän edellytettiin kiinnittävän erityistä huomiota alaikäisten ulkomaalaisten, etenkin yksin 
saapuneiden alaikäisten, oikeusavun järjestämiseen. Työskentelyssä tuli ottaa huomioon 
turvapaikanhakijoita ja muita ulkomaalaisia koskevat kansainväliset sopimukset ja 
vähimmäisvaatimukset sekä oikeusapulain uudistusta koskevat ehdotukset. Työryhmä asetettiin 
31.12.2006 saakka, jolloin sen oli määrä saada työnsä valmiiksi. Määräaikaa jatkettiin myöhemmin 
28.2.2007 saakka. 
 
Työryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Mervi Virtanen ja sihteerinä erikoissuunnittelija Tero 
Mikkola työministeriön politiikkaosastolta. Jäseninä olivat suunnittelija Pia Salmela 
työministeriöstä, ylitarkastaja Teija Hyytiäinen oikeusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Tuomo 
Kurri sisäasiainministeriöstä, hallinto-oikeussihteeri Vesa Heikkilä Helsingin hallinto-oikeudesta, 
johtava julkinen oikeusavustaja Eeva-Maija Oikarinen Pääkaupunkiseudun oikeusaputoimistosta, 
asianajaja Johanna Ojala Suomen Asianajajaliitosta, johtaja Jorma Kuuluvainen Perniön 
vastaanottokeskuksesta, varajohtaja Lisbeth Näsman Oravaisten vastaanottokeskuksesta ja johtaja 
Harri Nevala Ruukin vastaanottokeskuksesta. 
 
Työryhmän kuultavana olivat toiminnanjohtaja Liisa Murto ja lakimies Elina Castrén 
Pakolaisneuvonta ry:stä, johtaja Maiju Kouki Joutsenon vastaanottokeskuksesta sekä 
vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, vt. vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen ja 
ylitarkastaja Valtteri Nieminen vähemmistövaltuutetun toimistosta. Pakolaisneuvonta ry:ltä ja 
vähemmistövaltuutetulta saatiin myös kirjalliset lausunnot, ja lisäksi työryhmän 
raporttiluonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksilta. 
Tämän ohella Ulkomaalaisvirasto toimitti kirjallista materiaalia työryhmän raportin täydentämistä 
varten. Kaikki työ tehtiin virkatyönä eikä siitä aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia. 
 
Ensisijaisena lähestymistapana ryhmän selvitystyössä pidettiin asiakaslähtöisyyttä. 
Turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat asemansa vuoksi erityisen haavoittuvassa asemassa 
oikeusjärjestelmässämme, ja tämän vuoksi heille tulee lähtökohtaisesti turvata oikeusapupalvelut ja 
neuvonta, jotta oikeudet kansainväliseen suojeluun Suomessa voivat ylipäätään toteutua. Toisaalta 
turvapaikanhakijoille, ihmiskaupan uhreille ja ulkomaalaisille annettavan oikeusavun lähtökohtana 
tulee olla asiakkaan itsensä tiedostama tarve ja/tai avun aktiivinen tarjoaminen. 
 
Työryhmä katsookin, että oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua toteuttavien järjestelmien 
toimeenpanossa ja niitä koskevan lainsäädännön laatimisessa on huolehdittava asiakaslähtöisen 
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näkökulman toteutumisesta. Neuvonnan ja avun sekä palvelujen järjestämisen lisäksi on 
huomioitava myös toiminnan resursointi sekä tähän liittyen riittävän syvän ja valtakunnallisesti 
kattavan asiantuntemuksen säilymisen ja kehittymisen turvaaminen etenkin tarkastelun piirissä 
olevien erityisryhmien � turvapaikanhakijoiden ja ihmiskaupan uhrien � tarvitsemien palvelujen 
suhteen. Lisäksi hallinnonalojen välisen työnjaon tarkoituksenmukaisuus ja yhteistyön 
toimivuudesta huolehtiminen ovat oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun asianmukaisen 
toteutumisen kannalta merkityksellisiä asioita. 
 
Työryhmä on saanut työnsä kokonaisuudessaan valmiiksi maaliskuun 2007 kuluessa ja on 
ehdotuksessaan yksimielinen. 
 
Helsingissä 30. maaliskuuta 2007. 
 
 
 
Mervi Virtanen   Teija Hyytiäinen 
Johtaja    Ylitarkastaja 
Työministeriö   Oikeusministeriö 
 
 
 
Tuomo Kurri    Vesa Heikkilä 
Neuvotteleva virkamies   Hallinto-oikeussihteeri 
Sisäasiainministeriö   Helsingin hallinto-oikeus 
 
 
 
Eeva-Maija Oikarinen   Johanna Ojala 
Johtava julkinen oikeusavustaja  Asianajaja 
Pääkaupunkiseudun oikeusaputoimisto  Suomen Asianajajaliitto 
 
 
 
Jorma Kuuluvainen   Lisbeth Näsman 
Johtaja    Varajohtaja 
Perniön vastaanottokeskus   Oravaisten vastaanottokeskus 
 
 
 
Harri Nevala    Pia Salmela 
Johtaja    Suunnittelija 
Ruukin vastaanottokeskus   Työministeriö 
 
 
 
Tero Mikkola 
Erikoissuunnittelija 
Työministeriö 
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2. Nykytilan kuvaus 
 

2.1. Nykyinen lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet 
 
Ulkomaalaislaki 
 
Ulkomaalaislain (301/2004) 9 §:n mukaan ulkomaalaisen oikeudesta saada oikeusapua säädetään 
oikeusapulaissa (257/2002). Hallintoasiaa käsiteltäessä ulkomaalaiselle määrättynä avustajana voi 
ulkomaalaislain mukaan toimia myös muu lakimieskoulutuksen saanut henkilö kuin julkinen 
oikeusavustaja. Käsitellessään ulkomaalaislaissa tarkoitettua asiaa tuomioistuin voi myöntää 
ulkomaalaiselle oikeusapua edellyttämättä selvitystä oikeusavun hakijan taloudellisesta asemasta. 
Avustajan palkkio suoritetaan ulkomaalaislain mukaan valtion varoista siten kuin oikeusapulaissa 
säädetään. 
 
Ulkomaalaislain mukaisen hallinto- ja muutoksenhakuasian käsittelyssä on lain 10 §:n mukaan 
oikeus käyttää tulkkia. Viranomaisen hankkimana tulkkina tai kääntäjänä ei saa käyttää henkilöä, 
joka on sellaisessa suhteessa asianosaiseen tai asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä 
vaarantua tai että asianosaisen turvallisuus saattaa vaarantua. Hallintoasiassa tai 
muutoksenhakuasiassa tulkkia tai kääntäjää voi käyttää myös henkilön omalla kustannuksella. 
 
Ulkomaalaislain mukainen hallintoasia on lain 8 §:n mukaan pantava vireille henkilökohtaisesti, 
jollei toisin säädetä. Suomessa oleva henkilö voidaan asian selvittämiseksi lisäksi velvoittaa 
saapumaan viranomaisen kuultavaksi. Henkilö, joka jättää noudattamatta saapumisvelvoitteen, 
voidaan määrätä noudettavaksi.  
 
Hallintoasian vireillepanossa ja käsittelyssä asianosainen saa mainitun pykälän mukaan käyttää 
avustajaa. Hallintoasian vireillepanossa ja käsittelyssä saa käyttää myös asiamiestä, jos 
ulkomaalaisen henkilökohtainen kuuleminen tai paikalle saapuminen ei ole tarpeen asian 
selvittämiseksi tai hänen henkilöllisyytensä varmistamiseksi. Myöskin ulkomaalaislain mukaisen 
muutoksenhakuasian vireillepanossa tai käsittelyssä asianosainen saa käyttää avustajaa tai 
asiamiestä. Ulkomaalainen voidaan kuitenkin velvoittaa saapumaan henkilökohtaisesti 
tuomioistuimeen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Avustajan ja asiamiehen 
kelpoisuudesta sekä salassapitovelvollisuudesta säädetään erikseen. 
 
Ulkomaalaislain 87 §:n mukaan maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle annetaan turvapaikka, jos hän 
oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella sen johdosta, että hänellä on 
perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, ja jos hän 
pelkonsa vuoksi on haluton turvautumaan sanotun maan suojeluun.  
 
Lain seuraavan pykälän mukaan maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle myönnetään oleskelulupa 
suojelun tarpeen perusteella, jos 87 §:n mukaiset edellytykset turvapaikan antamiselle eivät täyty, 
mutta häntä uhkaa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan kuolemanrangaistus, kidutus tai muu 
epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu taikka hän aseellisen selkkauksen tai 
ympäristökatastrofin vuoksi ei voi palata sinne. 
 
Ulkomaalaislain 97 §:n mukaan turvapaikkatutkinta koostuu useista erilaisista osakokonaisuuksista. 
Kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen henkilöllisyyden, 



 10

matkareitin ja maahantulon selvittää poliisi tai rajavartiolaitos. Hakijan henkilöllisyyttä 
selvitettäessä kerätään henkilötiedot hänen perheenjäsenistään ja muista omaisistaan.  
 
Ulkomaalaisvirasto suorittaa turvapaikkapuhuttelun, jossa selvitetään suullisesti hakijan perusteet 
häneen kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan kohdistuneesta vainosta tai muista 
oikeudenloukkauksista ja niiden uhkista. Poliisi voi Ulkomaalaisviraston pyynnöstä suorittaa 
puhuttelun, jos hakemusten määrä on voimakkaasti lisääntynyt � erityisestä syystä muulloinkin. 
Suojelupoliisi voi taas suorittaa turvapaikkapuhuttelun Ulkomaalaisviraston lisäksi, jos Suomen 
kansallinen turvallisuus tai kansainväliset suhteet sitä edellyttävät. 
 
Puhuttelussa on ulkomaalaislain mukaan erityisesti tiedusteltava, miten hakija suhtautuu 
mahdolliseen maasta poistamiseen turvalliseen turvapaikka- tai alkuperämaahan sekä 
maahantulokieltoon. Hakijalta on myös selvitettävä erityisesti ne perusteet, joiden vuoksi tämä 
katsoo, ettei kyseinen valtio ole hänelle turvallinen. Lisäksi on selvitettävä, onko hakijalla 
kansainvälisen suojelun tarpeen ohella muita perusteita oleskeluoikeuden saamiseksi. 
 
Ulkomaalaislain 98 §:n mukaan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan käsitellä 
tavallisessa tai niin sanotussa nopeutetussa menettelyssä. Oleskeluluvan myöntämisen edellytykset 
on arvioitava kunkin hakijan osalta yksilöllisesti ottaen huomioon hänen esittämänsä selvitykset 
olosuhteistaan asianomaisessa valtiossa sekä tiedot valtion oloista. Kansainvälistä suojelua koskeva 
hakemus voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myös jättää tutkimatta. 
 
Hankittuaan saatavilla olevan selvityksen viranomaisen on ratkaistava asia hakijan eduksi hänen 
kertomuksensa perusteella, jos hakija on siltä osin kuin se on mahdollista myötävaikuttanut asian 
selvittämiseen ja jos viranomainen on vakuuttunut hakemuksen uskottavuudesta kansainvälisen 
suojelun tarpeen osalta. Jos hakemus hylätään, päätetään samalla asianomaisen käännyttämisestä tai 
maasta karkottamisesta, jollei asiassa ilmene erityisiä syitä, joiden vuoksi maasta poistamispäätös 
tulee jättää tekemättä. Hakemus voidaan ulkomaalaislain 101 §:n mukaan tietyin edellytyksin myös 
hylätä ilmeisen perusteettomana. 
 
Ulkomaalaislain 102 §:n mukaan myös uusintahakemuksen tekeminen on mahdollista. Tällä 
tarkoitetaan hakemusta, jonka ulkomaalainen tekee saatuaan kielteisen päätöksen 
Ulkomaalaisvirastolta tai hallintotuomioistuimelta aikaisemmin tekemäänsä hakemukseen, kun hän 
oleskelee edelleen maassa tai kun hän on kielteisen päätöksen saatuaan lyhyeksi ajaksi poistunut 
maasta. Jos uusi hakemus tehdään asian ollessa vielä vireillä, hakijan esittämät tiedot toimitetaan 
käsittelevälle viranomaiselle otettavaksi huomioon uutena selvityksenä vireillä olevassa asiassa, 
mutta uusintahakemus voidaan ratkaista ilman uutta turvapaikkapuhuttelua. 
 
 
Oikeusapulaki 
 
Oikeusavun edellytyksistä, sisällöstä ja oikeudesta avun saamiseen säädetään oikeusapulain 
(257/2002) ensimmäisessä luvussa. Lain 1 §:n mukaan oikeusapua annetaan valtion varoin 
henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa 
vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Pykälän mukaan oikeusapuun 
kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja 
muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista siten kuin 
oikeusapulaissa säädetään. 
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Lain 2 §:n mukaan oikeusapua annetaan henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai 
asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa. Lisäksi oikeusapua annetaan näistä edellytyksistä riippumatta, jos henkilön asia 
käsitellään Suomen tuomioistuimessa tai jos oikeusapuun on erityistä syytä. Oikeusapuun kuuluvaa 
oikeudellista neuvontaa annetaan mainituista edellytyksistä riippumatta kansainvälisluonteisten 
oikeudenkäyntien helpottamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 47/1988) määrätyin 
edellytyksin. 
 
Lain mukaan oikeusapua ei anneta yhtiölle tai yhteisölle. Oikeusapua annetaan 
elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa koskevassa muussa kuin tuomioistuinasiassa vain, jos 
siihen on erityistä syytä huomioon ottaen toiminnan laatu ja laajuus, elinkeinonharjoittajan 
taloudellinen ja henkilökohtainen tilanne ja olosuhteet kokonaisuudessaan. 
 
 
Kotouttamislaki 
 
Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin 
(493/1999) eli kotouttamilakiin, sen nojalla annettuihin säädöksiin tai niitä koskeviin hallituksen 
esityksiin ei nykyisellään sisälly erillistä mainintaa turvapaikanhakijoille annettavista 
oikeusapupalveluista sen enempää oikeudellisen neuvonnan kuin avustamisenkaan osalta. Asia on 
järjestetty valtion talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan avulla, joka on mainittu 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa valtion osalta koskevalla momentilla. Palvelujen 
järjestämiseen voi talousarvion mukaan käyttää momentilta enintään 505 000 euroa. 
 
Ihmiskaupan uhreille järjestettävä oikeudellinen neuvonta on sen sijaan sisällytetty 
kotouttamislakiin vuoden 2007 alussa voimaan astuneen muutoksen myötä. Lain 4 luvun 25 a §:n 
mukaan 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. Myös nämä 
palvelut oikeudellinen neuvonta mukaan lukien maksetaan valtion talousarviosta pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevalta momentilta, mutta tässä yhteydessä talousarviossa ei 
ole mainittu erillistä enimmäissummaa tai muuta rajausta. 
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun 
neuvoston direktiivin (2003/9/EY) 5 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että hakijat saavat tietoja erityistä oikeusapua antavista järjestöistä tai ryhmistä sekä järjestöistä, 
jotka voivat auttaa heitä vastaanotto-olosuhteisiin liittyvissä asioissa tai antaa niitä koskevia tietoja, 
mukaan lukien terveydenhoitoa koskevat tiedot. Saman artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tiedot annetaan kirjallisesti ja mahdollisuuksien mukaan kielellä, jota 
hakijoiden voidaan kohtuudella odottaa  ymmärtävän. Tarvittaessa kyseiset tiedot voidaan myös 
antaa suullisesti. Tästä tiedottamisvelvollisuudesta on säädetty maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999, muut. 362/2005) 19 f §:ssä. 
Tiedottaminen on säädetty vastaanottokeskusten tehtäväksi. 
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Hallintolaki 
 
Hallintolain (434/2003) 2 luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Hallintolain 7 §:n mukaan 
asiointi ja käsittely viranomaisten kanssa on järjestettävä siten, että asioiva henkilö saa 
tarvitsemiaan palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. 
 
Hallintolaki velvoittaa viranomaisia jakamaan tietoa ja neuvomaan omaan hallinnonalaansa 
liittyvissä asioissa. Lain 2 luvun 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava 
asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia 
koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen 
toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. 
 
 
Kansainväliset velvoitteet 
 
Oikeusapua koskevia sopimuksia, joissa erikseen huomioitaisiin turvapaikanhakijat tai muut maassa 
tilapäisesti oleskelevat henkilöt, ei ole kansainvälisellä tai Euroopan unionin tasolla tehty. 
Kansainväliset velvoitteet rajoittuvatkin yleisiin ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin liittyviin 
sopimuksiin. Keskeisimpiä näistä on vuonna 1976 voimaan tullut YK:n kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskeva yleissopimus eli niin sanottu KP-sopimus (SopS 7-8/1976), jota valvoo YK:n 
ihmisoikeuskomitea. 
 
Muun muassa kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
(SopS 18-19/1990), jonka 6 artiklassa määrätään, että jokaisella lainkäyttövaltaan kuuluvalla on 
oltava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Artiklassa täsmennetään, että jokaisella 
rikoksesta syytetyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa 
oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, 
hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa. Tämä määräys koskee 
rikosoikeutta, mutta sopimuksen noudattamista valvova Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
todennut, että periaatetta on sovellettava myös siviilioikeuden alalla. 
 
Jo aikaisemmin mainittu Haagin yleissopimus vuodelta 1980 (SopS 47/1988) tähtää 
kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamiseen. Yleissopimuksen 1 luvun 1 artiklassa 
määrätään, että sopimusvaltioiden kansalaisten ja niissä vakinaisesti asuvien henkilöiden on saatava 
oikeusapua muissa sopimusvaltioissa samoin edellytyksin kuin jos heidän kotipaikkansa olisi 
kyseisessä valtiossa. Sopimuksen 1 luvun 5 artikla taas määrää oikeusapupyyntöjen siirtämisestä 
sopimusvaltioiden välillä yhteisen lomakkeen avulla. Euroopan unionin jäsenvaltioista kaikki eivät 
kuitenkaan ole ratifioineet tätä yleissopimusta.  
 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 3 kohdassa määrätään, että maksutonta oikeusapua 
annetaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos tällainen apu on tarpeen jotta asianomainen voisi 
tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Neuvosto hyväksyi 
tammikuussa 2003 myös direktiivin oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-
asioissa (2003/8/EY). Direktiivi vahvistaa yhteiset vähimmäisvaatimukset oikeusavun 
myöntämisestä mainituissa asioissa. 
 
Direktiivin säännöksiä sovelletaan tapauksiin, joissa oikeusapua hakeva henkilö ei asu siinä 
jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti pidetään tai jossa tuomio pannaan täytäntöön. Myös direktiivin 
mukaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, on myönnettävä asianmukainen oikeusapu, jotta heillä 
olisi mahdollisuus todelliseen oikeussuojaan. Direktiivissä määritellään lisäksi asianmukaisen 
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oikeusavun sisältö seuraavasti: riita-asian valmisteluvaiheessa annettava oikeudellinen neuvonta, 
oikeudellinen avustaminen ja edustaminen oikeudenkäynnissä, oikeusavun saajan vapauttaminen 
sekä menettelyyn että asian rajat ylittävään luonteeseen liittyvistä kustannuksista. 
 
Oikeusavun antamista säätelevä kansallinen lainsäädäntö vaihtelee EU:n jäsenmaissa erityisesti 
suhteessa unionin ulkopuolisten maiden kansalaisiin, joihin useimmat turvapaikanhakijat tai muuten 
tilapäisesti maassa oleskelevat henkilöt lukeutuvat. Muutamat maat, kuten Irlanti, Kypros, Itävalta 
ja Iso-Britannia, tarjoavat oikeusapua kaikille ilman kansallisuus- tai oleskeluluparajoitteita, mutta 
useimmat maat vaativat että henkilön on asuttava maassa pysyväisluonteisesti tai oltava kyseisen 
maan tai jonkin toisen EU-maan kansalainen. Belgian lainsäädäntö huomioi erikseen 
oleskelulupaan sekä karkotusuhkaan liittyvät tapaukset tarjoten silloin oikeusapua, vaikka muuten 
rajoittaakin ulkomaalaisten pääsyä oikeusavun piiriin.  
 
 

2.2. Nykyiset käytännöt 
 

2.2.1. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 
 
 
Turvapaikkamenettely 
 
Turvapaikkamenettely koostuu käytännössä erilaisista vaiheista, joihin liittyy vaihtelevia 
oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun tarpeita. Ulkomaalaislakiin perustuvan menettelyn vaiheet 
voidaan kuvata pääpiirteittäin seuraavasti: 
 

1. Turvapaikkamenettelyssä käsitellään Suomen rajalla tai alueella viranomaiselle esitetty 
hakemus, jonka perusteena on tarve saada kansainvälistä suojelua.  

2. Hakijan henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittää poliisi tai rajavartiolaitos. 
Samalla kerätään henkilötiedot hakijan perheenjäsenistä ja muista omaisista. 

3. Ulkomaalaisvirasto suorittaa turvapaikkapuhuttelun, jossa selvitetään suullisesti hakijan 
perusteet häneen kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan kohdistuneesta vainosta tai 
muista oikeudenloukkauksista ja niiden uhkista.  

 
Turvapaikkapuhuttelun voi Ulkomaalaisviraston pyynnöstä suorittaa myös poliisi, jos hakemusten 
määrä on voimakkaasti lisääntynyt tai erityisestä syystä muulloinkin. Suojelupoliisi voi suorittaa 
turvapaikkapuhuttelun Ulkomaalaisviraston lisäksi, jos Suomen kansallinen turvallisuus tai 
kansainväliset suhteet sitä edellyttävät. 
 
Turvapaikanhakija on asemansa ja olosuhteidensa vuoksi hyvin epävarmassa tilanteessa, ja 
turvapaikkamenettelystä säädetäänkin myös hakijan oikeusturvan takaamiseksi. Lisäksi on 
huomioitava, että menettely etenee eri tavoin riippuen hakijan hakemuksessaan esittämistä 
perusteista, hakijan alkuperämaasta, aikaisemmasta oleskelusta turvallisessa turvapaikkamaassa tai 
turvapaikanhakemisesta uudelleen Suomessa. Turvapaikanhakijan tehtävänä on joka tapauksessa 
tuoda esille ne syyt, joiden vuoksi hän tarvitsee turvapaikkaa. Usein hakijan kertomus on ainoa 
selvitys hänen olosuhteistaan. Hakemus laaditaan yleensä suhteellisen pelkistetysti, joten asioiden 
esittäminen puhuttelussa korostuu, ja tämän vuoksi oikeusavun tarve puhuttelun yhteydessä on 
suuri. 
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Myös prosessien kesto vaihtelee, ja vain osa turvapaikkahakemuksista ohjautuu niin sanottuun 
normaaliin turvapaikkamenettelyyn. Vuonna 2006 Ulkomaalaisvirasto ratkaisi kaikkiaan 2341 
käsittelemästään turvapaikkahakemuksesta normaalissa menettelyssä 891 hakemusta eli noin 38 %. 
Hakemuksista niin sanottuina Dublin-tapauksina käsiteltiin 817 eli 35 % ja ilmeisen 
perusteettomina 343 eli 15 %. Hakemuksista raukesi 282 eli 12 %. 
 
Vastaanottokeskus- ja puhuttelupaikkakuntien sekä oikeudellisten avustajien sijaintipaikoilla on 
vaikutusta järjestelmän toimivuuteen ja kustannusten kertymiseen erityisesti matkakulujen osalta. 
Ulkomaalaisvirasto puhuttelee aikuiset turvapaikanhakijat kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, 
Lappeenrannassa ja Kuhmossa. Aluksi turvapaikanhakijat sijoittuvat pääasiassa Helsingin, Metsälän 
ja Turun vastaanottokeskuksiin (Helsingissä puhuteltavat), Joutsenon vastaanottokeskukseen 
(Lappeenrannassa puhuteltavat) ja Kajaanin vastaanottokeskukseen (Kuhmossa puhuteltavat). 
Pakolaisneuvonnan toimistot sijaitsevat taas Helsingissä, Kouvolassa, Oravaisissa ja Oulussa. 
Vastaanottokeskusten, Ulkomaalaisviraston toimipisteiden ja Pakolaisneuvonta ry:n toimistojen 
sijaintipaikat on merkitty liitteenä olevaan karttaan (sivu 53). 
 
 
Oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 
 
Turvapaikanhakija voi saada hakemusasiaansa varten oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua. 
Ulkomaalaisten � myös turvapaikanhakijoiden � oikeudesta saada oikeusapua säädetään 
ulkomaalaislain 9 §:n mukaan oikeusapulaissa. Saman pykälän mukaisesti ulkomaalaiselle 
määrättynä avustajana voi hallintoasiaa käsiteltäessä toimia myös muu lakimieskoulutuksen saanut 
henkilö kuin julkinen oikeusavustaja. Neuvontaa ja apua voi siis tilanteesta ja tarpeista riippuen 
saada vastaanottokeskusten kautta järjestettynä, julkisen oikeusavun kautta tai yksityisiltä 
asianajajatoimistoilta. 
 
Käytännössä suurin osa turvapaikkamenettelyssä tarvittavista oikeusapupalveluista � oikeudellisesta 
neuvonnasta � on toteutettu työministeriön rahoittamana ja järjestämänä. Aikaisemmin 
oikeudellinen neuvonta on toteutettu suoraan ministeriön ja Pakolaisneuvonnan välisellä 
sopimuksella ja viime aikoina vastaanottokeskusten kautta hankittuna. Pakolaisneuvonta ry:llä on 
ollut keskeinen rooli neuvonnan toteuttamisessa ja asiantuntijuuden ylläpitämisessä turvapaikka-
asioita koskevan lainopillisen ja kansainvälisen tietouden hallinnassa. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluja ryhdyttiin rahoittamaan valtion varoista ja toteuttamaan 
Pakolaisneuvonnan toimesta kun Suomeen tuli aikaisempaa runsaammin turvapaikanhakijoita 1990-
luvun alussa. Oikeusaputoiminta oli tuolloin kunnallista. Tilanteiden vaihdellessa joustavin ja 
tarkoituksenmukaisin toimintatapa sekä palvelujen toimivuuden että asiantuntemuksen kehittymisen 
kannalta oli keskittää turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelut valtion rahoittamiksi ja yhden 
järjestön eli Pakolaisneuvonnan toteuttamiksi. Oikeusaputoiminnan siirryttyä kunnilta valtiolle 
vuonna 2002 Pakolaisneuvonnan asema ei muuttunut, ja myös turvapaikanhakijoille tarkoitetun 
oikeusavun rahoitusmalli pysyi muuttumattomana. 
 
Jo nyttemmin kumotun ulkomaalaislain (378/1991) 2 §:n mukaan ulkomaalaisella oli oikeus käyttää 
avustajaa ja tulkkia ulkomaalaislain mukaisissa asioissa. Myös kumotun lain voimassa ollessa 
turvapaikanhakijoiden tarvitsemat oikeusapupalvelut olivat heille maksuttomia ja ne rahoitettiin 
valtion varoista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton arviomäärärahasta. Järjestely 
pohjautui valtion talousarvioasiakirjoihin. Kotouttamislakiin tai sen nojalla annettuihin säädöksiin 
tai niitä koskeviin hallituksen esityksiin ei sisältynyt tuolloin eikä edelleenkään sisälly erillistä 
mainintaa oikeusapupalveluista. 
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Valtion talousarvion momentille 34.07.21 (pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto valtion 
osalta, arviomääräraha) on edelleen varattu 505 000 euroa käytettäväksi pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden oikeusavun rahoittamiseen. Myös aikaisempina vuosina pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden oikeusapu rahoitettiin tältä momentilta, mutta momentin käyttötarkoitus oli 
rajattu Pakolaisneuvonta ry:ltä ostettuihin oikeusapupalveluihin. Vuoden 2005 talousarvion 
perusteluissa mainittua rajausta ei enää mainittu.  
 
Pakolaisneuvonnan ja työministeriön välinen sopimus oikeusapupalvelujen järjestämisestä päättyi 
31.3.2005. Vuonna 2005 työministeriö kilpailutti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
oikeuspalvelut hankintalain edellyttämällä tavalla. Kilpailuttamisesta valitettiin 
markkinatuomioistuimeen, jonka päätöksessä todettiinkin, että kilpailuttamisessa on tapahtunut 
muotovirhe. 
 
Sopimusta työministeriön järjestämän turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan ja 
avustamisen toteutuksesta ei tämän vuoksi tällä hetkellä ole. Käytössä on väliaikaisessa 
tarkoituksessa omaksuttu järjestelmä, jonka mukaan vastaanottokeskukset järjestävät oikeudellisen 
neuvonnan asiakkaille. Avustajat lähettävät laskun kyseiseen vastaanottokeskukseen, jotka ohjaavat 
laskut työministeriöön maksettavaksi. Käytännössä neuvontaa järjestetään entiseen tapaan tarpeesta 
ja olosuhteista riippuen sekä ryhmäneuvontana että henkilö- tai perhekohtaisena neuvontana myös 
puhelintulkkauksen avulla. Palvelut on hankittu pääosin niistä aikaisemminkin vastanneelta 
Pakolaisneuvonta ry:ltä. Hakijoille tulee aina antaa tietoa vaihtoehdoista oikeudellisen neuvonnan 
antajissa. 
 
Oikeudellisen neuvonnan rahoituksesta ja neuvonnan kohdistamisesta ihmiskaupan uhrien lisäksi 
myös turvapaikanhakijoihin ei ole edelleenkään säädöstä kotouttamislaissa, vaan asia on järjestynyt 
valtion talousarvioon merkityn määrärahan ja sitä koskevien mainintojen kautta. Käytännössä 
rahoitus- ja hankintajärjestelmän kautta on voitu antaa uusille turvapaikanhakijoille oikeudellista 
neuvontaa heti kun he saapuvat vastaanottokeskukseen. On tärkeää että neuvontaa voidaan antaa jo 
ennen poliisin ja Ulkomaalaisviraston turvapaikkapuhuttelua. 
 
Valtion talousarvion toiselta momentilta 34.07.63 (pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotto, arviomääräraha) voidaan maksaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulkkipalvelujen 
kustannuksia. Tältä momentilta rahoitetaan turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tarvittavan 
tulkkipalvelun kustannukset vastaanottokeskusten järjestämänä toimintana. 
 
Oikeudellinen neuvonta kattaa turvapaikkamenettelyn eri vaiheet sekä hakijan oikeudet ja 
velvollisuudet menettelyn aikana: millä perusteella hakemukset käsitellään eri menettelyissä, miten 
muutoksenhaku on järjestetty, mitä vaikutuksia muutoksen hakemisella on, millaisia määräaikoja 
menettelyyn kuuluu, miten kielteisen päätöksen saaneen paluu järjestetään jne. Palvelun toteuttajan 
tehtävät voidaan määritellä pääpiirteittäin seuraavasti: 
 
• antaa turvapaikanhakijoille tietoa Suomen ulkomaalaislainsäädännöstä ja 

turvapaikkamenettelystä koskien erityisesti hakijan oikeuksia ja velvollisuuksia; tietoa 
annetaan pian maahan saapumisen jälkeen ja mahdollisuuksien mukaan ennen 
turvapaikkapuhuttelua 

• antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua turvapaikkatutkinnan aikana; turvapaikanhakijoille 
järjestetään mahdollisuus saada neuvontaa turvapaikkapuhuttelusta tai järjestetään tarvittaessa 
mahdollisuus avustajaan turvapaikkapuhuttelussa 
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• turvapaikanhakijoille tutkinta- ja muutoksenhakuvaiheessa annettavasta oikeusavusta 
vastaavat palveluntarjoajan kanssa työ- tai toimeksiantosuhteessa olevat henkilöt: oikeusapua 
voidaan antaa myös yhteistyössä paikallisten oikeusaputoimistojen kanssa 

• esimerkiksi yksityiskohtaisemmassa työsuunnitelmassa voidaan mainita myös säilöön 
otettujen ulkomaalaisten neuvonta ja oikeusavun antaminen heille 

 
Kaikki perustavat tehtävät � turvapaikanhakijoille ja säilöön otetuille annettava yleisinformaatio, 
yksilöllinen neuvonta sekä avustaminen turvapaikkapuhutteluissa � vaativat erityisosaamista ja 
ammatillista erikoistumista. Turvapaikanhakijoille tutkinta- ja muutoksenhakuvaiheessa annettava 
oikeusapu edellyttää lisäksi erityistä perehtyneisyyttä ulkomaalaislakiin ja sen nojalla annettuihin 
säädöksiin, ulkomaisen lainsäädännön ja käytäntöjen tarkkaa tuntemusta, riittävää kokemusta ja 
mielellään myös osaavaa kollegiaalista tukea. 
 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen rahoitus 
 
Valtion vuoden 2007 talousarviossa työministeriön pääluokassa on edellä mainittuun tapaan 
osoitettu turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeusapupalvelujen hankkimiseen enintään 505 000 
euron suuruinen määräraha, jonka voidaan katsoa sisältävän myös oikeudellisen neuvonnan. 
Turvapaikanhakijan tarvitsemat oikeusapupalvelut ovat hakijalle maksuttomia ja ne rahoitetaan 
valtion varoista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton arviomäärärahasta. 
 
Pakolaisneuvonnalla on ollut osittain työministeriön pääluokasta maksetun määrärahan tukemana 
keskeinen asema ulkomaalaisten ja erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan 
kehittäjänä. Oikeudellista neuvontaa ei ole kuitenkaan toteutettu vain yhden palvelujen tarjoajan 
toimesta, vaan kentällä on toiminut ja rahoitusta toimintaan ovat osaltaan saaneet työministeriön 
pääluokasta myös yksityiset asianajajatoimistot, ja oikeudellista apua ovat voineet antaa myös 
julkiset oikeusaputoimistot. 
 
Pakolaisneuvonnan ja työministeriön välisen sopimuksen päätyttyä turvapaikanhakijoiden 
oikeudellinen neuvonta on hankittu vastaanottokeskusten toimesta ostopalveluina joko 
Pakolaisneuvonnalta tai yksityisiltä lakimiehiltä. Vuonna 2005 turvapaikanhakijoiden 
oikeusapupalvelujen kokonaiskustannukset olivat 418 383 euroa, jonka sisällä loppuvuoden 
sopimuksettoman ajan yhteensä 293 000 euron kokonaiskustannuksista Pakolaisneuvonnan osuus 
oli noin 284 000 euroa. Näin ollen muiden toimijoiden osuudeksi jäi vain noin 9000 euroa. Vuonna 
2006 kokonaiskustannukset olivat 504 363 euroa, josta Pakolaisneuvonnan osuus oli 495 640 euroa 
(98,27 %) ja muiden 8 723 euroa (1,73 %). Tämä merkitsee sitä että erityisosaaminen on edelleen 
keskittynyt Pakolaisneuvontaan ja on vaikea nähdä rahoitusmallien uudistamisen ratkaisevasti 
ainakaan lyhyellä tähtäimellä muuttavan tätä asiaa. 
 
Nykyinen laskutuskäytäntö siis edellyttää, että vastaanottokeskusten käyttämät avustajat lähettävät 
tapaamisista tai toimenpiteistä aiheutuneet laskut siihen vastaanottokeskukseen jossa hakija on 
kirjoilla. Vastaanottokeskus toimittaa laskut edelleen työministeriöön maksettaviksi.  
 
 
Muutoksenhaku 
 
Turvapaikkahakemuksen ratkaisee Ulkomaalaisvirasto, jolla on toimivalta antaa 
turvapaikanhakijalle turvapaikka taikka myöntää hänelle ensimmäinen oleskelulupa muulla 
perusteella. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan oleskeluoikeuden 
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myöntäminen siis myös kaikilla muilla esille tulevilla perusteilla. Ulkomaalaisvirasto käsittelee 
turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ulkomaalaislain asianomaisten 
säännösten nojalla joko tavallisessa menettelyssä tai nopeutetussa menettelyssä. 
 
Turvapaikanhakijan oikeussuojan ja oikeudellisen avustamisen tarve jatkuu 
muutoksenhakuvaiheessa, mikäli Ulkomaalaisviraston päätös on hakijalle kielteinen ja hakija 
päättää hakea muutosta viraston päätökseen. Ulkomaalaisviraston päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen, jos päätös koskee hakemusta turvapaikan tai suojelun 
tarpeen perusteella myönnettävän oleskeluluvan saamiseksi tai muuta ulkomaalaislain 193 §:ssä 
tarkoitettua tilannetta. 
 
Ulkomaalaisviraston turvapaikkaa tai muuta kansainvälistä suojelua koskevaan kielteiseen 
päätökseen mahdollisesti sisältyvää päätöstä maasta poistamisesta ei saa laissa säädettyjä 
nopeutetun menettelyn tilanteita lukuun ottamatta panna täytäntöön ennen kuin asia on 
lainvoimaisesti ratkaistu. Nopeutettua menettelyä koskevissa asioissa hallinto-oikeus voi valituksen 
vireilletulon jälkeen hakemuksesta kieltää tai keskeyttää Ulkomaalaisviraston maasta poistamista 
koskevan päätöksen täytäntöönpanon valituksen käsittelyn ajaksi tai muuksi määräajaksi. Hallinto-
oikeuden päätökseen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevassa asiassa ei saa 
erikseen hakea muutosta valittamalla. 
 
Pääasian osalta hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan myöntää, jos 
lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan 
myöntämiseen on muu painava syy. Valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta ei 
estä päätöksen täytäntöönpanoa, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Myös 
Ulkomaalaisvirastolla on valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen silloin, kun Ulkomaalaisviraston päätös on kumottu tai sitä on muutettu. 
 
Turvapaikkaa ja muuta kansainvälistä suojelua koskevat asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että hakijat 
ovat oikeudellisen avustamisen tarpeessa. Oikeusaputoimistot eivät ole kuitenkaan kaikissa 
tilanteissa myöntäneet hakijoille oikeusapua hallintoviranomaisen päätöksestä valittamista varten. 
Tuomioistuinkäytännössä valittajilla on katsottu olevan oikeus oikeusapuun näissä asioissa ja 
oikeuden on katsottu ulottuvan myös nopeutetun menettelyn tilanteisiin, sisältäen esimerkiksi 
uusintahakemustapaukset. Turvapaikkaa ja muuta kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat, kun 
erityisesti otetaan huomioon, että valittaja on Suomen oikeusjärjestystä tuntematon vieraskielinen 
ihminen, on katsottu sellaisiksi asioiksi, jotka edellyttävät täysimääräisen oikeusturvan ja sitä kautta 
oikeusavun järjestämistä. 
 
Tuomioistuimella on käsitellessään ulkomaalaislaissa tarkoitettua asiaa ulkomaalaislain 9 §:n 3 
momentin nojalla myös mahdollisuus myöntää ulkomaalaiselle oikeusapua edellyttämättä selvitystä 
oikeusavun hakijan taloudellisesta asemasta. Mikäli tuomioistuin päätyy palauttamaan pääasian 
hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, on yksityiselle avustajalle annettu määräys oikeusapulain 13 
§:n 3 momentin mukaan voimassa myös tässä viranomaisessa, jos asian palauttava tuomioistuin niin 
määrää. Hallintotuomioistuimet antavat ulkomaalaisasioissa huomattavan paljon sellaisia ratkaisuja, 
joissa asia eri syistä palautetaan hallintoviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Viimeksi mainitun 
lainkohdan, jossa edellytetään tuomioistuimen erikseen antamaa määräystä avustajan määräyksen 
voimassaolon jatkumisesta, soveltaminen on osoittautunut monista syistä ongelmalliseksi näissä 
palautustilanteissa. 
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2.2.2. Ulkomaalaisviraston antama oikeudellinen neuvonta ja palveluihin 
opastaminen 

 
Myös Ulkomaalaisvirasto antaa neuvontaa ja opastusta omaan hallinnonalaansa liittyvissä asioissa. 
Ulkomaalaisviraston kotisivuille (www.uvi.fi) on kerätty useilla eri kielillä kattavasti tietoa 
maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioihin liittyen: ohjeita hakemusten tekemiseen, 
lainsäädäntöä, lomakkeita, esitteitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja käsittelyaika-
arvioita. Sivustolta löytyy myös linkkejä muiden viranomaisten palveluihin. 
 
Ulkomaalaisviraston kotisivuilta löytyvät linkit myös uusiin sähköisiin palveluihin. Muuttaisinko 
Suomeen -palvelun avulla henkilö voi tarkistaa tiettyihin kysymyksiin vastaamalla, tarvitseeko hän 
viisumin tai oleskeluluvan Suomeen muuttaessaan, täyttääkö hän ensimmäisen luvan saamisen 
edellytykset ja miten hänen tulee menetellä hakeakseen viisumia tai oleskelulupaa tai 
rekisteröidäkseen oleskeluoikeutensa. Suomen kansalaiseksi -palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka 
on kiinnostunut Suomen kansalaisuudesta. Palvelu auttaa arvioimaan, miten henkilö täyttää 
kansalaistamisen edellytykset ja kannattaako hänen hakea kansalaisuutta. Palvelun avulla saa 
tiettyihin kysymyksiin vastaamalla yleiskuvan tilanteesta kyselyhetkellä ja se auttaa näkemään, 
mitkä asiat voivat muodostua kansalaistamisen esteeksi. 
 
Ulkomaalaisprosesseihin osallistuvia viranomaisia varten on luotu toimintakäsikirja Manu 
(sähköinen ekstranet � ratkaisu), johon on koottu ulkomaalaisasioiden ohjeistusta, lomakkeita ja 
lainsäädäntöä. Manu on tarkoitettu viranomaiskäyttöön ja sen avulla selkiytetään toimintaketjuja eri 
viranomaisten välillä ja varmistetaan toimintatapojen yhdenmukaisuus. Yhteinen toimintakäsikirja 
myös tukee asiakkaiden oikeudellista neuvontaa, asiakaspalvelua hyvän hallinnon 
oikeusperiaatteiden mukaisesti.  
 
Viraston päätoimipaikassa, Helsingissä on arkipäivisin kello 9 � 15 avoinna yksi 
asiakaspalvelupiste, josta saa henkilökohtaista neuvontaa. Palveluun osallistuville viraston 
virkamiehille annetaan tehtävän hoitamisen edellyttämää koulutusta. Palvelupisteestä saa 
yleisluonteista neuvontaa asioista, jotka koskevat kansalaisuushakemuksia, -selvityksiä ja �
ilmoituksia, oleskelulupia esim. opiskelun, työnteon tai perhesiteen perusteella ja muukalaispasseja. 
Neuvontaa annetaan em. lupien hakemisesta sekä luvan myöntämisen edellytyksistä. 
Salassapitosäännöksistä ja turvallisuussyistä johtuen palvelupisteestä ei anneta tietoja vireillä 
olevista turvapaikkahakemuksista. Asiointikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Ulkomaalaisviraston 
palvelupiste ei tarjoa asiakkailleen tulkkaus-, asiamies- tai muuta vastaavaa palvelua.  
 
Henkilökohtaisen asiakaspalvelun tarve Lappeenrannan ja Kuhmon toimitiloissa on ollut melko 
vähäistä. Asiakkaat voivat niissä jättää lisäselvityksiä ja muita asiakirjoja vartijalle, joka tarvittaessa 
kutsuu muuta henkilökuntaa palvelemaan asiakasta. 
  
Puhelinvaihde ei anna oikeudellista neuvontaa. Asiakkailla on mahdollisuus olla puhelimitse 
yhteydessä maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusyksiköiden virkailijoihin kolmena päivänä 
viikossa, kunakin päivänä tunnin ajan. Ko. puhelintunnin aikana annetaan sekä yleistä oikeudellista 
neuvontaa että hakijakohtaista neuvontaa vireillä olevaan asiaan liittyen. Puhelimitse tapahtuvissa 
yhteydenotoissa ei välttämättä voida varmistua kyselijän henkilöllisyydestä ja tämä rajoittaa 
mahdollisuuksia antaa yksittäistapauksia koskevaa puhelinneuvontaa erityisesti turvapaikka-
asioissa. 
 
Lisäksi Ulkomaalaisvirastolla on puhelinasiakaspalvelunumero, josta annetaan lähinnä tietoja 
yksittäisen hakemuksen käsittelyvaiheesta. Numerosta ei kuitenkaan anneta tietoja kansainvälistä 
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suojelua koskevista hakemuksista, eikä pakolaisen matkustusasiakirjoista. Asiakaspalvelunumeroon 
vastaavan henkilökunnan valmiuksia asiakaspalveluun on lisätty substanssiasioiden koulutuksella. 
Kaikki laintulkintaa vaativat kysymykset ohjataan kuitenkin varsinaisille substanssiasiantuntijoille. 
 
Viranomaistahoilta tulevia yhteydenottoja varten on olemassa ns. viranomaislinja, joka toimii virka-
aikana. 
 
Sähköpostitse tai postitse tehdyt ns. yleistiedustelut (eivät koske vireillä olevaa asiaa) ohjataan 
aiheen mukaisesti maahanmuutto-, turvapaikka- tai kansalaisuusasioita käsittelevän yksikön 
vastattavaksi mahdollisimman asiantuntevan neuvonnan varmistamiseksi. Vireillä olevaa asiaa 
koskevat tiedustelut ohjataan ko. asiaa käsittelevälle virkailijalle.  
 
Ulkomaalaisvirasto on antanut useita ohjeita, jotka koskevat ulkomaalaislain soveltamista sekä 
määräyksiä (kuten kansalaisuuslain 19 §:n soveltamisesta annettu määräys, ns. karenssitaulukko). 
Kansainvälistä suojelua koskevan päätöksenteon tueksi on annettu useita ns. maalinjauksia, joissa 
on käyty läpi tiettyjen lähtömaiden kansalaisten kansainvälisen suojelun tarvetta. 
Lainsoveltamisohjeet ja määräykset ovat julkisia. Niistä sekä maalinjausten julkisista versioista 
toimitetaan pyydettäessä kopio asiakkaalle tai hänen asiamiehelleen.  
 
Ulkomaalaisviraston toimivaltaan kuuluvat asiat ovat pääsääntöisesti ns. hakemusasioita ja tulevat 
vireille asiakkaan tekemän hakemuksen perusteella (lähinnä maasta poistamisasioita ja lupien sekä 
matkustusasiakirjojen peruuttamista koskevia asioita lukuun ottamatta). Asian vireille tuleminen 
edellyttää asiakkaalta oma-aloitteisuutta, mutta tarvittaessa virasto ohjaa asiakasta sen suhteen, 
minkälainen hakemus on hänen kohdallaan tarpeen. Hakemusasioiden vireille tulo edellyttää asian 
vireille panoa toimivaltaisessa viranomaisessa, joita ovat kihlakunnan poliisilaitokset.  
 
Hallintoasian hoitaminen edellyttää pääsääntöisesti erilaisten lomakkeiden täyttämistä sekä niissä 
mainittujen liitteiden toimittamista. Esimerkiksi oleskelulupaa ja Suomen kansalaisuutta haetaan 
määrämuotoisilla hakemuslomakkeilla, joiden päivitetyt versiot on saatavilla viraston kotisivuilla 
(www.uvi.fi). Asian käsittelyn edetessä asianosaista neuvotaan tarvittaessa sen suhteen, mitä 
lisäselvityksiä hänen on toimitettava.  
 
Viraston päätöksiin liitetään pääsääntöisesti (lukuun ottamatta tiettyjä myönteisiä päätöksiä) 
valitusosoitus, josta asiakas saa tarpeellisen neuvonnan mahdollisen valituksen tekemistä varten.  
 
Ulkomaalaisviraston henkilökunta osallistuu pyynnöstä erilaisiin koulutustilaisuuksiin, 
seminaareihin yms. asiantuntijaluennoitsijana.  
 
Sen sijaan Ulkomaalaisviraston tehtävänä yhtenä turvapaikkamenettelyyn osallistuvana tahona ei 
ole tiedottaa oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua turvapaikanhakijoille antavista tahoista tai 
ohjata hakijoita niihin, vaan tämä on ensisijaisesti vastaanottokeskusten tehtävä. 
 

2.2.3. Julkinen oikeusapu 
 
Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja, joiden toimintaa kutsutaan julkiseksi 
oikeusavuksi. Valtion oikeusaputoimistoissa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia 
asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimistojen julkiset oikeusavustajat 
ovat itsenäisiä ja riippumattomia.  
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Oikeusaputoimistot on jaettu kuuteen oikeusapupiiriin, joita johtaa oikeusaputoimen johtaja. 
Oikeusapupiirejä ovat Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin, Kouvolan ja Rovaniemen 
oikeusapupiirit, ja ne vastaavat alueellisesti hovioikeuspiirejä. Oikeusaputoimistoja on 64 ja ne 
sijaitsevat yleensä käräjäoikeuspaikkakunnilla. Oikeusaputoimiston päällikkönä on johtava julkinen 
oikeusavustaja. Asiakas voi kääntyä minkä hyvänsä oikeusaputoimiston puoleen, mutta yleensä 
luontevinta on käyttää lähintä toimistoa. Valtion oikeusaputoimistoilla on myös sivutoimistoja ja 
sivuvastaanottoja. 
 
Oikeusaputoimistoihin saapui vuonna 2005 yhteensä noin 53 500 asiaa, ja toimistojen jonotusaika 
oli noin 12 päivää. Lokakuusta 2005 lähtien käytössä on ollut myös puhelimitse tapahtuva 
oikeusapuohjaus, josta asiakkaat ohjataan tarvittaessa eteenpäin. 
 
Oikeusapua voidaan antaa sekä oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa että muissa asioissa. Asian 
laatu ja sen merkitys vaikuttavat oikeusavun sisältöön. Oikeusapua ei kuitenkaan anneta yhtiöille tai 
yhteisöille. Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa 
tuomioistuinasiassa, mutta muussa elinkeinotoimintaansa liittyvässä asiassa vain, jos siihen on 
erityistä syytä. Oikeusapua ei myönnetä, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys tai jos 
oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden 
väärinkäyttämistä. 
 
Oikeusaputoimistojen asiakkaina on säännöllisesti ulkomaalaisia, myös EU-kansalaisia ja ilman 
oleskelulupaa olevia. Oleskelulupalaji taikka luvan tarpeettomuus tai sen puuttuminen eivät vaikuta 
oikeusaputoimiston palvelujen saamiseen vaan riittää, jos ulkomaalaisen asiassa on jokin liitäntä 
Suomeen vaikka olisi kysymys jopa turistista. Ulkomaalaisen asiakkaan tulot mitataan yleisestikin 
käytettävien tulorajojen mukaisesti ja tällöin katsotaan, mitä palvelua hän voi oikeusaputoimiston 
kautta saada. Ulkomailla asuvien tulot selvitetään usein ensin suullisesti ja myöhemmin tositteiden 
avulla. Jos Suomessa asuva saa toimeentulotukea, hänellä on taloudelliselta kannalta edellytykset 
oikeusavun saamiseen. 
 
Oikeusaputoimistoilla on vankka asiantuntemus oikeusapuun liittyvän lainsäädännön 
soveltamisessa ja osaamista myös ulkomaalaisasioissa, joten niiden palvelujen käyttäminen myös 
näissä asioissa on luontevaa ja luotettavaa. Lisäksi oikeusaputoimistojen asemaa vahvistaa se, että 
niillä on koko valtakunnan kattava verkosto, joka tarjoaa niin Suomen kansalaisten kuin 
ulkomaalaistenkin osalta hyvää palvelua yksityisten toimijoiden rinnalla. 
 
 
Oikeudenkäyntiasiat 
 
Oikeudenkäyntiasioissa asianosainen tarvitsee yleensä avukseen asiantuntevan avustajan, 
esimerkiksi kantajana ollessaan nostamaan kanteen ja syytettynä puolustamaan häntä. Jos asia 
kuitenkin on sellainen, että hakija kykenee itsekin hoitamaan sen, ei avustajaa 
tuomioistuinkäsittelyyn myönnetä. Tällaisia asioita ovat yleensä: 
 
• yksinkertaiset hakemusasiat, kuten riidattomat avioerot  
• rikosasiat, joissa odotettavissa on sakkorangaistus, tai muu selvä asia, esimerkiksi 

rattijuopumus  
• verotusta tai julkista maksua koskevat asiat  
• asiat, joissa vaatimukset perustuvat kunnan jäsenyyteen 
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Näissäkin asioissa voi kuitenkin oikeusaputoimistossa saada neuvontaa. Asiakas voi valita, 
haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan. 
Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut 
voidaan korvata. 
 
 
Muut kuin oikeudenkäyntiasiat 
 
Oikeudenkäyntien ohella oikeusapuun kuuluvat myös muut asianajopalvelut. Tällaisia palveluja 
ovat esimerkiksi oikeudellinen neuvonta, vastapuolen kanssa käytävät sovintoneuvottelut, 
perunkirjoitukset, avustaminen osituksessa ja perinnönjaossa, asiakirjojen laadinta ja valitusten 
teko. Oikeusapuna muita asianajopalveluja antavat vain julkiset oikeusavustajat, eivät yksityiset 
avustajat. 
 
Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan. 
 
 
Tulojen vaikutus julkisen oikeusavun saamiseen 
 
Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden eli 
käyttövarojen perusteella. Hakijan käyttövarojen ja talletusten perusteella määräytyy, saako hakija 
oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan. 
 
Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi muun muassa lapsilisät, 
elatusavut ja pääomatulot. Tuloista vähennetään veron ennakonpidätys. Lisäksi niistä vähennetään 
asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset ja velkajärjestelyn 
maksuohjelman mukaiset suoritukset siltä osin, kuin niiden yhteismäärä ylittää 250 euroa 
kuukaudessa. Tuloista vähennetään myös 250 euroa jokaisesta hakijan taloudessa asuvasta 
alaikäisestä lapsesta. 
 
Perheen koko vaikuttaa siihen, millä tuloilla etuuden voi saada ja mikä on omavastuun määrä. 
Hakijan avio- tai avopuolison tai rekisteröidyssä parisuhteessa hakijan kanssa asuvan tulot otetaan 
käyttövaralaskelmassa huomioon, ellei puoliso ole asiassa hakijan vastapuolena. 
 
Edelleen tulojen ohella hakijan varallisuus voi vaikuttaa oikeusavun myöntämiseen. Vakituista 
asuntoa ja työn kannalta välttämätöntä autoa ei oteta huomioon. Jos muu varallisuus on yli 25 000 
euroa, sen ylimenevästä osasta lisätään 1 % käyttövaralaskelmaan. Varat otetaan huomioon 
verotusarvonsa mukaisesti. Varoista vähennetään velat. Jos hakijalla on talletuksia tai muuta 
helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta yli 5000 euroa, näitä ei lasketa käyttövaroihin, vaan niiden 
perusteella määräytyy lisäomavastuu. 
 
 
Mitä oikeusapu maksaa 
 
Vähävaraisille oikeusapu on ilmaista. Muiden on maksettava se osittain itse. Hakijalta perittävät 
kulut muodostuvat oikeusapumaksusta ja omavastuuosuudesta. Oikeusapumaksu on määrältään 35 
euroa ja se peritään kaikilta hakijoilta, joiden käyttövarat ovat 500 euroa tai enemmän. 
 
Avustajalle valtion varoista maksettava tuntipalkkio tai toimenpidepalkkio määräytyy 
palkkioasetuksen mukaisesti (Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 389/2002). 
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Tuntilaskutusta käytettäessä tuntipalkkio on 91 euroa tunnilta. Oikeusavun saajan perus- ja 
lisäomavastuuosuus vaikuttavat siihen, minkä suuruiseksi häneltä perittävä osuus palkkiosta 
muodostuu. 
 
Oikeusavun saajan omavastuu voi muodostua kahdesta eri tavoin laskettavasta omavastuusta, 
perusomavastuusta, joka lasketaan hakijan käyttövarojen perusteella ja lisäomavastuusta, joka 
lasketaan talletuksista ja muusta helposti realisoitavasta omaisuudesta. Omavastuut ovat keskenään 
rinnakkaisia, toisistaan riippumattomia. 
 
Omavastuun määrä vahvistetaan asian tultua hoidetuksi. Omavastuuosuudesta voidaan periä 
ennakkoa. Oikeusavun saaja maksaa omavastuuosuuden avustajalleen, joko yksityiselle avustajalle 
tai julkiselle oikeusavustajalle. 
 
Valtion talousarviossa oikeudellisten palvelujen ja julkisen oikeusavun toteuttamiseen on varattu 
yhteensä 55 105 000 euron määräraha. Määräraha ohjataan oikeusaputoimistojen ja 
kuluttajariitalautakunnan toimintamenoihin (22 705 000 euroa) sekä yksityisille oikeusavustajille 
maksettaviin korvauksiin (32 400 000 euroa). Kuluttajariitalautakunnan toiminta on oikeusapua 
huomattavasti suppeampaa, ja valtaosa ensin mainitusta summasta ohjautuukin 
oikeusaputoimistoille. 
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3. Ongelmat ja niiden arviointi 
 

3.1. Neuvonnan ja oikeusavun saatavuus, asiantuntijuus ja 
avustajan valinta 

 
Suomen kansainvälistä suojelua koskeva lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmä ovat vieraita 
turvapaikanhakijoille. Vain harvat tietävät etukäteen turvapaikkatutkinnan kulusta sekä 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sen aikana. Turvapaikanhakijat eivät useinkaan osaa kertoa, 
missä prosessissa heidän asiansa on. Myöskään vastaanottokeskuksen henkilökunnalla ei ole 
mahdollisuutta pysyä selvillä prosesseista ja niiden kulusta. Oikeudellinen tuki hakijoille on tämän 
vuoksi välttämätöntä. 
 
Hakijat saattavat olla epävarmoja myös siitä, mitä turvapaikkaperusteita he voivat viranomaisille 
kertoa ja millä perusteilla on vaikusta turvapaikan saamiseen. Joistakin turvapaikan saamiseen 
vaikuttavista seikoista kertominen saattaa olla niin vaikeaa, että ilman asiantuntevaa tukea niistä 
saatetaan mieluummin vaieta. Oikeudellisten palvelujen tarve, avuntarpeen laajuus ja palvelujen 
kesto eivät olekaan kaikilla turvapaikanhakijoilla samat. Esimerkiksi Dublin-tapauksissa ei 
useinkaan ole suurta avun tarvetta, mutta näissäkin esiintyy vaihtelua muun muassa ensimmäisen 
turvapaikkamaan olosuhteiden vuoksi.  
 
Oikeusturvan saaminen kaikissa tapauksissa on kuitenkin toiminnan keskeisin tavoite, joten 
toteutuksessa ei voi lähteä siitä, että tietyt ryhmät todennäköisesti vähäisemmän avun tarpeen 
vuoksi kokonaisuudessaan suljettaisiin oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen ulkopuolelle. 
Oikeusturvan tarpeen arvioinnilla on oikeusturvan toteutumisen ja vastaanottokeskuksen neutraalin 
aseman säilymisen kannalta niin keskeinen merkitys, ettei sitä voi asettaa vastaanottokeskuksen 
tehtäväksi vaan asiassa on luotettava palveluntuottajan asiantuntemukseen. 
 
Eri menettelyissä avustaminen merkitsee erilaisia vaateita oikeusavun järjestämiselle ja sen 
kiireellisyydelle. Niin sanotussa normaalimenettelyssä oikeusavun antamiselle jää yleensä 
kohtuullisen paljon aikaa. Eräissä tapauksissa turvapaikkahakemus käsitellään nopeutetussa 
menettelyssä ja turvapaikkahakemus jätetään tutkimatta. Asiantuntijuus on kaikissa tapauksissa 
välttämätöntä, mutta erityisesti nopeasti käsiteltäviin tapauksiin liittyvät tarpeet vaativat sekä 
oikeusavun oikea-aikaisuutta että oikeusavustajaa, jolla on kokemusta ja ajan tasalla olevat tiedot 
kansainväliseen suojeluun liittyvistä oikeudellisista ja tosiasiallisista tilanteista. 
 
Poliisi voi Ulkomaalaisviraston pyynnöstä suorittaa turvapaikkapuhuttelun, jos hakemusten määrä 
on voimakkaasti lisääntynyt tai erityisestä syystä muulloinkin. Kun puhuttelun tekee vain poliisi ja 
Ulkomaalaisvirasto tekee ratkaisunsa poliisin pöytäkirjan perusteella, oikeudellisella neuvonnalla 
on käytännön merkitystä vain, jos sitä annetaan ennen poliisin puhuttelua. Hakijan tulisi ymmärtää 
ja voida tuoda esiin poliisin puhuttelussa kaikki kansainvälisen suojelun saamiseen liittyvät seikat. 
Tämä saattaa olla hänen ainoa tilaisuutensa esittää turvapaikkahakemuksen perusteet.  
 
Osa nopeutetussa menettelyssä ja tutkimatta jättämistapauksissa tehdyistä päätöksistä voidaan 
panna täytäntöön välittömästi ja osa silloin, kun 8 päivää tiedoksi saamisesta on kulunut. Koska 
tietyissä menettelyissä tehdyt päätökset voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, on 
hakijan oikeusturvan vuoksi välttämätöntä, että päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai 
keskeyttämistä koskeva hakemus tehdään ensi tilassa, jotta hallinto-oikeus ehtii käsitellä asian 
ennen kuin henkilö poistetaan Suomesta. Täytäntöönpanokieltohakemus voidaan tehdä vain asiassa, 
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jossa valitus on vireillä tai samalla kun valitus tehdään. Tämän vuoksi hakijan tulisi olla selvillä 
siitä, miten ja mistä kielteisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä haetaan. 
Hakijan tulisi siis olla selvillä siitäkin, miksi valitus ja täytäntöönpanokieltohakemus olisi tehtävä 
välittömästi kielteisen päätöksen jälkeen sekä tietysti myös siitä, miten muutosta haetaan itse 
päätökseen. Oikeusavun tarve kaikissa näissä tilanteissa on suuri. 
 
Helsingin hallinto-oikeus voi siis hakemuksesta kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon. 
Vähemmistövaltuutetun nopeutetun turvapaikkamenettelyn oikeusturvatakeista laatiman selvityksen 
(vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 2/2005) mukaan hallinto-oikeus on useissa tapauksissa 
päättänyt kieltää käännyttämispäätöksen täytäntöönpanon, kunnes se on ratkaissut asiaa koskevan 
valituksen.  
 
Lisäksi vastuuvaltion määrittämistä koskeva asetus (343/2003/EY) antaa valtiolle mahdollisuuden 3 
ja 15 artiklojen perusteella ottaa käsittelyvastuu itselleen. Artiklat eivät kuitenkaan jäsenmaiden 
tulkinnan mukaan voi tuomioistuimessa johtaa valituksen hyväksymiseen eivätkä suo hakijalle 
valituksen tai käsittelyvastuun ottamisen perusteella oikeutta jäädä valtioon. Valitukselle voi toki 
olla olemassa jokin muu peruste, ja joka tapauksessa avustajan asiantuntemuksen tarve on tällöinkin 
suuri. Tähän mennessä Suomi on tosiasiassa muutamissa tapauksissa ottanut käsittelyvastuun 
itselleen, vaikka se ei olisikaan ollut käsittelystä vastuussa asetuksen perusteella.  
 
Oikeudellisen neuvonnan tarve on perusteltua myös uusintahakemustilanteissa. Uusintahakemus 
jätetään tutkimatta vain, jos edellisestä hakemuksesta on valitus vireillä. Tällöin se liitetään uutena 
selvityksenä valitusasiakirjoihin ja tarpeen mukaan lähetetään avustajalle tiedoksi. Muissa 
tapauksissa hakemus tutkitaan ja siitä valitetaan nopeutetussa menettelyssä. Hakemukset saattavat 
koskea myös tilanteita, joissa lähtömaan tilanne on muuttunut Ulkomaalaisviraston päätöksen 
jälkeen � varsinkin jos päätöksestä on kulunut pitkä aika.  
 
Kaikenlaiset turvapaikka-asiat ovat joka tapauksessa luonteeltaan sellaisia, että niissä tarvitaan 
oikeusapua, vaikka hakemus Ulkomaalaisviraston näkemyksen mukaan olisi perusteetonkin. 
Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut kaikki oikeusaputoimistojen päätökset, joissa oikeusapua ei 
ole myönnetty kun on katsottu, että nopeutetun menettelyn asiassa ei ole oikeusavun tarvetta � 
myös uusintahakemustapauksessa. 
 
Tämän lisäksi oikeudellista neuvontaa olisi järjestettävä välittömästi turvapaikkahakemuksen 
tekemisen jälkeen, jotta mahdollisuus oikeusturvan toteutumiseen perustuslain (731/1999) 21 §:n 
mukaisesti tulisi todeksi kaikkien henkilöiden kohdalla. 
 
Oikeudellinen avustaminen vaatii kansainvälistä suojelua koskevien säännösten ja menettelyiden 
tuntemusta. Oikeudellisen avustajan on oltava myös selvillä turvapaikkaoikeuden kansainvälisestä 
soveltamisesta ja käytännön tilanteista eri maissa. Oikeudellinen avustaminen edellyttää myös 
ehdotonta riippumattomuutta ja sitä, että myös asiakkaalla on tieto ja tunne siitä, että avustaja ajaa 
vain hänen asiaansa eikä toimi vastaanottokeskuksen edustajana. Turvapaikanhakijan on voitava 
luottaa avustajaansa siten, että voi kertoa arimmatkin turvapaikkaperusteisiin liittyvät asiat. 
 
Oikeudellisen avustajan on tunnettava kaikki suojelun tarpeeseen vaikuttavat seikat, sekä 
kotimainen että kansainvälinen lainsäädäntö ja oikeussäännösten käytännön soveltaminen eri 
valtioissa. Neuvonnan antaminen edellyttää myös turvapaikanhakijan lähtömaan tilanteen 
tuntemusta. Laajan maatuntemuksen hankkimiseen ja kehittämiseen soveltuvaa keskitettyä tahoa ei 
ole esimerkiksi oikeusapujärjestelmässä; mahdollinen tietojen keruu ja vaihto tapahtuu puhtaasti 
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oikeusaputoimistojen välillä. Kysymykset eivät myöskään ole niinkään juridisia vaan 
uskottavuuskysymyksiä. 
 
Turvapaikanhakijalla � kuten muillakin henkilöillä � on oikeus valita itse oikeudenkäyntiasiamies ja 
-avustaja asiassa, joka saatetaan tuomioistuimen tutkittavaksi. Oikeudellisen avustajan valinnan 
vapaus ei koske turvapaikkamenettelyyn ja turvapaikkapuhutteluun liittyvää oikeudellista 
neuvontaa. Lakivaliokunnan mietinnön (Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 22/2001 vp - HE 82/2001) mukaan asianosaisen oikeus valita itse 
oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja on tärkeä periaate perus- ja ihmisoikeuksien kannalta ja 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kulmakivi. Avustajaa koskevaa valinnanvapautta ei sen sijaan 
ehdoteta laajennettavaksi ns. ulkoprosessuaalisiin asioihin. Nämä ovat asioita, joita ei ole 
mahdollista saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi ja hallinto- tai hallintolainkäyttöasioita, joita 
käsitellään erilaisissa lautakunnissa sekä vastaavissa elimissä ennen kuin asiasta on mahdollista 
valittaa hallinto-oikeuteen. 
 
Joka tapauksessa turvapaikanhakijat eivät tunne suomalaista oikeusjärjestelmää eikä heillä ei ole 
käsitystä suomalaisesta oikeusapujärjestelmästä tai oikeusapupalveluja antavista yhteisöistä ja 
henkilöistä. Heillä ei ole mitään mahdollisuuksia arvioida oikeudellisen avustajan valintaa 
kriteereillä, joilla olisi merkitystä oikeusavustajan tehtävässä. Tämän johdosta on erityisen tärkeää 
antaa hakijalle aidosti tietoa eri vaihtoehdoista avustajien suhteen. 
 

3.2. Neuvonnan ja oikeusavun toteuttamisjärjestelmät, menettelyt ja 
kilpailuttaminen 

 
Turvapaikanhakijoille ja tilapäisesti maassa oleskeleville ulkomaalaisille tarkoitettu julkinen 
oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu toteutetaan siis kahden erillisen kanavan kautta. Työministeriö 
vastaa turvapaikanhakijoille suunnatun tyypiltään oikeudellista neuvontaa olevan oikeusavun 
rahoituksesta, järjestämisestä ja hankinnasta. Oikeusministeriö vastaa puolestaan julkisen 
oikeusapujärjestelmän toteuttamisesta, joka koskee myös ulkomaan kansalaisia. 
 
Molemmat järjestelmät toimivat omalla alueellaan asianmukaisesti oman toteuttamisjärjestelmänsä 
puitteissa. Turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan puolella on toteuttamisjärjestelmän 
muodon vuoksi tullut esiin edellä mainittu kilpailuttamisen tarve siinä tapauksessa että toiminta 
toteutetaan suhteellisen yhdenmukaisesti ja hankinnat tehdään keskitetysti. Oikeusapujärjestelmässä 
kilpailuttamisen tarve ei tule esiin. Yksilöllisiin asioihin ja yksittäisiin tapauksiin kohdistuvaa 
toimintaa on periaatteessakin hankala kilpailuttaa. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellisessa neuvonnassa yksi merkittävä seikka nykyisin käytössä 
olevan hajautetun hankintajärjestelmän aikana on palveluntuottajien asiantuntemuksen arviointi. 
Vastaanottokeskuksilla ei yleensä ole käytettävissään sellaista oikeustieteellistä osaamista, jonka 
pohjalta yksittäisten palveluntarjoajien asiantuntemus voitaisiin arvioida. Käytännössä tästä ei 
kuitenkaan ole muodostunut ongelmaa, koska paikallisesti palveluja vastaanottokeskuksille 
tarjonneita asiantuntijoita ei ole tullut esiin suuria määriä ja nämä ovat olleet oikeustieteellisen 
tutkinnon suorittaneita. 
 
Määrärahojen riittävyys saattaa muodostua ongelmaksi. Julkisen oikeusavun puolella käytössä on 
lähinnä oikeusaputoimistojen henkilöresursseihin ja muihin kuluihin ohjautuva määräraha, jonka 
puitteissa toiminta toteutetaan. Työministeriön järjestämän turvapaikanhakijoiden oikeudellisen 
neuvonnan kohdalla käytetään kuitenkin edellä mainittua, enintään 505 000 euroon rajattua 
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vuosittaista määrärahaa. Tämän rajatun määrärahan riittävyys saattaa palvelujen tarpeen 
mahdollisesti taas kasvaessa muodostua ongelmaksi. Oikeudellista neuvontaa ei määrärahan 
loppuessa voi jättää antamatta, vaan asiakkaat tulee tarvittaessa ohjata oikeusaputoimistoihin. 
Aikaisemmin Pakolaisneuvonnan toteuttaessa neuvonnan sopimusperusteisesti järjestö saattoi 
tilanteen vaihdellessa sopeuttaa toimintaansa, mutta nykyisin tämä on hankalampaa, koska toiminta 
järjestetään laskutuspohjaisesti vastaanottokeskuksittain. 
 
Periaatteessa olisi tietysti mahdollista ohjata vastaanottokeskuksista asiakkaita enemmänkin 
oikeusaputoimistojen palvelujen piiriin myös turvapaikka-asioissa tai siirtyä ainakin osittain 
käyttämään turvapaikka-asioissa oikeusaputoimistojen palveluja. Oikeusaputoimistoilla ei 
kuitenkaan ole tällä hetkellä tähän riittäviä resursseja, joten toiminnan toteuttaminen 
oikeusaputoimistojen kautta vaatisi henkilöstöresursseja sekä lisämäärärahan tai osamäärärahan 
siirron työministeriöltä oikeusministeriön hallinnonalalle. Järjestelyyn liittyy myös muita ongelmia, 
joita käsitellään työryhmän ehdotuksien yhteydessä tätä asiaa esitettäessä. 
 

3.3. Toimintojen ja kustannusten jako työministeriön ja 
oikeusministeriön välillä 

 
Toimintojen ja kustannusten jako työministeriön ja oikeusministeriön välillä on järjestetty 
aikaisemmin kuvatulla tavalla niin, että työministeriö vastaa turvapaikanhakijoiden oikeudellisen 
neuvonnan ja suurelta osin oikeusavun rahoituksesta ja järjestämisestä ja oikeusministeriö julkisen 
oikeusapujärjestelmän toiminnasta, joka kattaa myös tilapäisesti Suomessa oleskelevien henkilöiden 
mahdollisuuden oikeusavun saamiseen täällä vireillä olevassa asiassa. 
 
Työryhmä katsoi toimintojen ja kustannusten jaon työministeriön ja oikeusministeriön välillä 
pääsääntöisesti asianmukaisesti järjestetyksi. Työssä tuli kuitenkin esiin, että asiakkaiden 
siirtymissä ulkoprosessuaalisten ja prosessuaalisten asioiden kesken (tuomioistuinkäsittelyn 
ulkopuolisten ja tuomioistuinasioiden välillä) saattaa yksittäisissä tapauksissa esiintyä aukkoja ja 
katvealueita, jotka kaipaavat täsmennystä. Työryhmä esittää näihin kohtiin toiminnallisia ja 
lainsäädännöllisiä tarkistuksia. 
 
Oikeusapulain 13 §:n 3 momentissa mainitaan, että jos tuomioistuin palauttaa asian 
hallintoviranomaisen tai edellä tarkoitetun lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi, yksityiselle 
avustajalle annettu määräys on voimassa myös tässä viranomaisessa, jos asian palauttava 
tuomioistuin niin määrää. Hallinto-oikeuden näkökulmasta tämä muotoilu aiheuttaa ongelmia, ja 
asia olisikin nähtävä niin, että määräys on voimassa ellei asian palauttava tuomioistuin toisin 
määrää. Oikeusministeriön, Asianajajaliiton tai oikeusaputoimistojen puolelta ei esitetty työryhmän 
toimiaikana muita erityisiä ulkomaalaisten julkisen oikeusavun kautta saamiin palveluihin sinänsä 
liittyviä ongelmia tai tarpeita.  
 
Ulkomaalaisasioissa tarvittavan osaamisen kehittäminen asianajajakentässä on kuitenkin sellainen 
asia, johon liittyviin tarpeisiin työryhmä kiinnitti huomiota ja esittää myöhemmin joitakin 
ehdotuksia. Asiaa ei ole kattavasti järjestetty tällä hetkellä; esimerkiksi oikeustieteellinen 
tutkintokoulutus ja täydennyskoulutus suomalaisissa yliopistoissa eivät sisällä säännöllistä opetusta 
ja valmennusta ulkomaalaisasioihin, ja erikoistumisen mahdollisuudet opiskelun aikana ovat 
vähäiset. Tiedon hankkiminen on jäänyt lähinnä asianajajien ja muiden avustajien oman 
aktiivisuuden ja akateemisen maailman ulkopuolisten toimijoiden � lähinnä Pakolaisneuvonta ry:n 
järjestämien koulutustilaisuuksien ja järjestön palveluksessa olevien ja olleiden avustajien 
osaamisen ja ammattitaidon kehittymisen � varaan. 
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4. Työryhmän ehdotukset 
 
Työryhmän ehdotusten pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ja 
ulkomaalaisten oikeusturvan saamista ja selkiyttää eri toimintojen ja järjestelmien välistä työnjakoa. 
Oikeusavun tarve ja sen saatavuuden varmistaminen on kaikkien käsiteltävien ryhmien osalta 
tärkeää. Tässä yhteydessä on huomattava, että julkinen oikeusapujärjestelmä on toimiva, mutta ei 
voi vastata kaikkiin turvapaikanhakijoiden ja turvapaikkamenettelyn vaatimiin erityistarpeisiin, 
vaan on hyödyksi että näitä varten on olemassa erillinen palvelujärjestelmä. Oikeusturvan kattavan 
toteutumisen ohella myös asiakkaan mahdollisuudesta ja oikeudesta avustajan valintaan on haluttu 
pitää kiinni. 
 
Työryhmän tarkasteltavana olevat palvelut voidaan jakaa kolmeen erilaiseen ryhmään ja nimetä 
seuraavasti: 
 

1. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 
2. Ulkomaalaisten oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 
3. Ihmiskaupan uhrien oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 

 
Näitä kolmea palveluryhmää ja niitä koskevia ehdotuksia tarkastellaan seuraavassa kutakin omassa 
kohdassaan. 
 

4.1. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 
 
Ylemmän oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden turvapaikanhakijoille varsinaisessa 
turvapaikka-asiassa antama asiantuntija-apu voidaan jakaa kahteen erilliseen kokonaisuuteen eli 
yleiseen oikeudelliseen neuvontaan ja yksilöllisesti toteutettavaan oikeudelliseen avustamiseen.  
 
Näitä vaiheita edeltää vielä muiden kuin yllä mainittujen asiantuntijoiden toteuttama yleisluonteinen 
tiedottaminen ja palveluihin ohjaaminen. Esityksen selkeyttämiseksi näitä kolmea kokonaisuutta 
käsitelläänkin jatkossa omina ryhminään seuraavasti: 
 

1. Tiedottaminen ja palveluihin ohjaaminen 
2. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta 
3. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen avustaminen 

 

4.1.1. Tiedottaminen ja palveluihin ohjaaminen 
 
Tässä kohdassa kuvattava toiminta tarkoittaa viranomaisten ja muiden toimijoiden toteuttamaa 
yleisluontoista ja alustavaa tiedotusta ja ohjausta, jonka tarkoituksena on antaa 
turvapaikanhakijoille tietoa saatavilla olevista palveluista ja niihin hakeutumisesta. Tehtävässä 
toimiminen ei vaadi oikeustieteellistä koulutusta. Tiedotuksen ja opastuksen antajana toimivat 
pääasiassa vastaanottokeskukset mutta lisäksi omalta osaltaan myös poliisi- ja 
rajatarkastusviranomaiset sekä Ulkomaalaisvirasto. Lisäksi Pakolaisneuvonta ja joissakin 
tapauksissa myös vähemmistövaltuutetun toimisto antavat nykyisin oikeudellisten palvelujen 
käyttöön ohjaavaa opastusta. 
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Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevan direktiivin 2003/9/EY mukaisesti kotouttamislain 19 
f § määrittelee, että turvapaikanhakijalle ja tilapäistä suojelua saavalle on annettava 
mahdollisimman pian ja viimeistään 15 päivän kuluttua turvapaikkahakemuksen tekemisestä tai 
tilapäisen suojelun alkamisesta tiedot vastaanotto-olosuhteisiin liittyvistä etuuksista, 
velvollisuuksista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Turvapaikanhakijoille on myös annettava 
mahdollisimman pian tietoa vastaanotto-olosuhteissa ja turvapaikka-asiassa oikeusapua antavista 
järjestöistä tai ryhmistä. Vastaanottokeskus vastaa siitä, että tietoa ja opastusta on saatavilla. 
 
Tiedotuksen ja ohjauksen kattavuudesta ja saavuttavuudesta on pidettävä riittävän resursoinnin ja 
yhteistyön avulla huolta niin, että käytössä on riittävän monia informointikanavia (esitteet, 
verkkosivut, tiedotustilaisuudet, perhe- ja henkilökohtainen opastus jne.), ja mahdollisuudet antaa 
tietoa eri kielillä muun muassa tulkkauksen tukemana toteutuvat. Tiedotuksen ja ohjauksen 
järjestämisestä ja toteutuksesta huolehtivat pääasiassa vastaanottokeskukset työministeriön 
ohjaamana ja tukemana muun muassa materiaalin ja sisältöjen tuottamisessa. Tiedotuksessa ja 
ohjauksessa on huomioitava turvapaikkamenettelyyn liittyvien tarpeiden lisäksi myös 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvät tarpeet. 
 
Toiminnan järjestäminen ei aiheuta muutostarpeita lainsäädäntöön tai rahoitukseen. Tiedotuksen ja 
palveluihin ohjaamisen tulee kuitenkin olla riittävän yhdenmukaisesti toteutettua eri 
vastaanottokeskuksissa. Työministeriön on huolehdittava tarpeellisesta ohjeistuksesta ja tuesta 
tiedotuksen ja palveluihin ohjaamisen turvaamiseksi sekä muun muassa valtakunnallisesti 
tuotettujen esitteiden ja muun materiaalin tuottamisesta. 
 
 
Työryhmän esitykset: 
 
Vastaanottokeskukset huolehtivat jatkossakin itse järjestämästään turvapaikanhakijoille 
suunnatusta tiedottamisesta ja oikeudellisiin palveluihin ohjaamisesta. 
 
Toiminta ei aiheuta lainsäädännön tai rahoituksen muutostarpeita, mutta työministeriön on 
ohjeistettava se riittävän yhdenmukaisesti sekä annettava vastaanottokeskuksille tarvittava 
tuki tiedotuksen ja palveluihin ohjaamisen toteuttamiseen. 
 
 

4.1.2. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta 
 
Tässä kohdassa tarkoitettu toiminta sisältää vastaanottokeskuksessa tai vastaanottokeskuksen 
järjestelemänä muualla toteutetun ryhmäneuvonnan taikka tilanteesta ja tarpeista riippuen myös 
yksilöllisen tai perhekohtaisen neuvonnan. Toiminta sisältää turvapaikka-asioita koskevan yleisen 
neuvonnan ja tietojen antamisen, ja sitä on järjestänyt pääosin Pakolaisneuvonta, jolla onkin 
palvelun järjestämiseen riittävää osaamista ja valtakunnallista kattavuutta, vaikka järjestön 
toimistojen maantieteellinen kattavuus ei kuitenkaan vastaa oikeusaputoimistojen kenttää. 
Neuvontaa voidaan antaa myös puhelimitse esimerkiksi silloin kun kysymyksessä on yksittäinen 
tulija etäisessä kohteessa, jonka kohdalla järjestyy tilanteeseen soveltuva tulkkaus. 
 
Vastaanottokeskukset voivat toimia jatkossakin nykyisen käytännön mukaisesti palvelujen 
hankkijana ja järjestäjänä. Palvelujen toteuttajana vastaanottokeskuksilla ei sen sijaan ole 
mahdollisuutta toimia senkään vuoksi, että tähän riittävää osaamista niillä ei ole hallussaan. 
Vastaanottokeskusten on huolehdittava siitä, että ne hankkivat palvelut toiminnan laadun ja 
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tarkoituksenmukaisuuden, alueellisen tarjonnan sekä kustannusten kannalta sopivimmalla tavalla 
oikeudellista apua tarjoavilta järjestöiltä, kuten Pakolaisneuvonnalta, oikeusaputoimistoilta tai 
yksityisiltä asianajajatoimistoilta. Pakolaisneuvonta ry:n ohella myös muita riittävän asiantuntevia 
toimijoita voidaan siis hyödyntää, jos niitä on paikkakunnalla käytettävissä kohtuullisin 
kustannuksin. Koska kyse on oikeudellisesta neuvonnasta, tästä toiminnosta tulee huolehtia 
ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden toteuttamana. 
 
Toimijoiden osalta Pakolaisneuvonnalla on käytettävissään ulkomaalais- ja turvapaikkakysymykset 
hallitsevat lakimiehet, ja organisaatiolla on myös riittävä asiantuntemus Euroopan unionin ja eri 
maiden turvapaikkalainsäädännöstä ja maakohtaisista olosuhteista. Vastaanottokeskusten on 
kuitenkin kaikissa tapauksissa huolehdittava toimijoiden asiantuntemuksen arvioinnista pyytämällä 
tarvittaessa riittävä selvitys palvelujen tarjoajan oikeustieteellisestä koulutuksesta ja kokemuksesta 
erityisesti ulkomaalaiskysymyksiä ja kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Alallaan 
kompetenteiksi todettujen palveluntarjoajien joukossa kiinnostusta tämänkaltaisen neuvonnan 
toteuttamiseen voidaan sinänsä pitää punnittuna ja osoituksena halusta asiantuntijuuteen.  
 
Oikeudellisen neuvonnan hankkimista koskevien vastaanottokeskusten yhteisten kriteerien 
laatimista ei tässä tilanteessa ja palvelujen tarjonnan paikkakunnittaisen vaihtelun takia pidetä 
tarpeellisena. Jos vastaanottokeskus tai asiakkaat eivät ole tyytyväisiä toimintaan, palvelun tarjoajaa 
voidaan vaihtaa. Tyytymättömyyden syyt on pyrittävä tällöin puolueettomalla ja luotettavalla 
tavalla erittelemään niin, että ne voidaan tarvittaessa dokumentoida. Vastaanottokeskus voi 
tarvittaessa myös konsultoida riippumattomia oikeustieteen asiantuntijoita arvioinnissa. 
Vastaanottokeskusten tulee laadun lisäksi kiinnittää huomiota myös palvelun hintaan ja hinta/laatu-
suhteeseen. 
 
Rahoituksen seurannasta huolehtisivat työvoima- ja elinkeinokeskukset muun vastaanottokeskusten 
toiminnan rahoitusta koskevan seurannan ohella. Laskutuksen sekä tuotettujen palvelujen laadun ja 
tarkoituksenmukaisuuden seuranta olisi kuitenkin palvelut hankkivan vastaanottokeskuksen tehtävä. 
Oikeudellisen neuvonnan rahoitus olisi oikeudellisen avustamisen kanssa yhtenevällä tavalla 
erotettu vastaanottokeskusten muista toimintamenoista, ja sitä maksettaisiin vastaanottokeskuksille 
työministeriön toimeenpano-osaston tekemän asiakkaiden tarvearvioinnin mukaan yhtenä 
kokonaisuutena oikeudellisen avustamisen rahoituksen kanssa. Myös vastaanottokeskukset olisivat 
velvollisia huolehtimaan laskutuksen seurannasta. 
 
Vastaanottokeskuksien järjestämän yleisen oikeudellisen neuvonnan ohella myös muut 
viranomaiset antavat neuvontaa erityisesti oman hallinnonalansa palveluista. 
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Vastaanottokeskukset hankkivat turvapaikanhakijoiden tarvitseman oikeudellisen 
neuvonnan Pakolaisneuvonnalta tai muulta käytettävissä olevaksi ilmoittautuneelta 
asiantuntijalta. Palvelujen on oltava paikkakunnalla saatavissa kohtuullisin kustannuksin.  
 
Vastaanottokeskuksen on pyydettävä palvelujen tarjoajalta tarvittaessa riittävä selvitys 
tämän oikeustieteellisestä koulutuksesta sekä kokemuksesta erityisesti 
ulkomaalaiskysymyksiä ja kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. 
 
Palvelun voi tarvittaessa toteuttaa myös puhelinneuvonnan ja �tulkkauksen avulla. 
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Vastaanottokeskus maksaa palveluntuottajalle palkkion sopimuksen ja laskutuksen 
perusteella. 
 
Rahoituksen seurannasta huolehtivat työvoima- ja elinkeinokeskukset työministeriön 
toimeenpano-osaston ohjaamana. Vastaanottokeskukset ovat velvollisia huolehtimaan 
laskutuksen ja palvelujen laadun seurannasta. 
 
 

4.1.3. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen avustaminen 
 
Tässä kohdassa kysymyksessä on yksilöllinen oikeudellinen avustaminen, joka koskee sekä poliisin 
tutkintaa henkilöllisyyden ja matkareitin osalta että Ulkomaalaisviraston tutkintaa 
turvapaikkaperusteiden osalta. Nämä ovat hallinnollisia menettelyjä, kun taas muutoksenhaku ja 
muunlainen oikeusprosesseihin liittyvä avustaminen tulee toteuttaa julkisen oikeusavun kautta. 
Tässäkin kohdassa tarkoitettujen avustajien tulee olla ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon 
suorittaneita henkilöitä. 
 
Lähtökohtana on asiakkaan oikeus valita avustajansa ja oikeus saada oikeusapua. 
Turvapaikanhakija-asiakkaalla ei yleensä ole itsellään riittäviä edellytyksiä etsiä vieraassa 
ympäristössä avustajaksi soveltuvaa tahoa tai henkilöä. Vastaanottokeskus voi tässä tilanteessa 
parhaiten toimia palvelujen välittäjänä ja asiakkaan saattajana yhteyteen palvelujen tarjoajan 
kanssa, ja lisäksi asiakas voi myös tarvita paljonkin apua ja tukea palvelujen hankkimisessa. 
Vastaanottokeskuksen rooliin ei kuitenkaan kuulu avustajaa koskevien päätösten tekeminen 
asiakkaan puolesta eikä se voi vaatia asiakasta pitäytymään tietyssä palvelujen tuottajassa. 
Vastaanottokeskuksen tuleekin pitää huolta asiakkaan mahdollisuudesta saada tietoa 
Pakolaisneuvonnasta ja muista pätevistä oikeudellisista avustajista, jotka ovat ilmoittaneet 
vastaanottokeskukselle halukkuudestaan toimia turvapaikanhakijoiden avustajana. 
 
Vastaanottokeskukset voivat siis oma-aloitteisesti pyytää palvelun tarjoamista Pakolaisneuvonnalta 
ja muilta alueella käytettävissä olevilta toimijoilta. Käytännössä käyttökelpoisin järjestely 
useimmilla vastaanottokeskuspaikkakunnilla lienee kuitenkin ajan mittaan se, että asiantuntevat 
lakimiehet tarjoutuvat oma-aloitteisesti ja oman aikataulunsa mukaan vastaanottokeskuksille 
asiakkaiden käytettäväksi. Osaaminen laajenemiselle sekä maantieteellisesti että toimijoittain voisi 
osaltaan tämän järjestelyn kautta olla eri maakuntien olosuhteissa realistisia mahdollisuuksia. Sekä 
vastaanottokeskus että yksittäinen asiakas voisivat tietysti edelleenkin päätyä myös 
Pakolaisneuvonnan käyttämiseen. 
 
Palvelujen toteuttajiksi tarjoutuvien tahojen ja henkilöiden valmiuksien laatu arvioidaan samalla 
tavalla kuin oikeudellisen neuvonnan yhteydessä. Erityistä kuulutus-, ilmoitus- tai 
tarjouspyyntömenettelyä ei tarvitse tässäkään yhteydessä käyttää. Laadun lisäksi tulee kiinnittää 
huomiota palvelun hintaan ja hinta/laatu-suhteeseen. Sen sijaan vastaanottokeskuksen 
menettelytapoja koskevia erityisiä säädöksiä tai määräaikoja ei tässäkään kohtaa ole tarpeellista 
laatia tai asettaa. Myöskään tarkkoja kriteereitä avustajana toimimisen edellytyksille ei luoda, mutta 
vastaanottokeskuksen on huolehdittava siitä se esittää palveluntarjoajille yhdenmukaiset kriteerit ja 
että hyväksytyllä avustajalla on muun muassa riittävä koulutus ja lainsäädännön tuntemus, 
kansainvälinen asiantuntemus turvapaikka-asioissa, tarvittava maatietous ja menetelmät sen 
ylläpitoon. Näiden asioiden edellyttäminen ei saa kuitenkaan tarpeettomasti estää aidon 
kilpailutilanteen syntymistä. 
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Kaikki asiakkaat eivät ole samassa prosessissa, joten oikeusturvan tarve on eri henkilöiden ja 
ryhmien kohdalla erilainen. Tämän ja käytettävissä olevan määrärahan rajallisuuden vuoksi tulee 
olla perusteet myös sen kohdentamista koskevaan priorisointiin sulkematta kuitenkaan mitään 
turvapaikanhakijaryhmää kategorisesti avun saamisen ulkopuolelle. Vastaanottokeskuksen 
palvelujen toteuttajaksi hankkiman lakimiehen on tarvittaessa tehtävä arviointi avustamisen 
tarpeesta. Työministeriön toimeenpano-osaston johdolla on huolehdittava siitä, että arviointi 
tapahtuu riittävän yhtenäisesti eri vastaanottokeskuksissa. Lisäksi täytyy olla mahdollisuus 
tarvittaviin poikkeamiin perustellun yksilöllisen tarpeen tai toiveen nojalla. 
 
Koska turvapaikanhakijat eroavat tarpeiltaan ja myös prosessien kulussa on eroavaisuuksia, 
toimintaan voi sisältyä myös asiakkaiden tilanteeseen perustuva arviointi oikeudellisen avun 
tarpeesta. Vastaanottokeskus ei voi neutraalin asemansa ja tarvittavan osaamisen vuoksi tehdä 
arviointia. Asiassa onkin luotettava sekä puolueettomuuden että oikeusturvan toteutumisen vuoksi 
palveluntuottajan asiantuntemukseen. 
 
Arviointi voidaan toteuttaa asiantuntijan suorittaman tapaukseen perehtymisen sekä yksilöllisesti tai 
perheittäin tapahtuvan henkilökohtaisen tapaamisen avulla. Arviointi ja apu on tarjottava jokaiselle, 
joka sitä pyytää. Myös arviointipalvelut voidaan hankkia Pakolaisneuvonnalta tai muilta riittävän 
asiantuntevilta toimijoilta, jos niitä on paikkakunnalla käytettävissä kohtuullisin kustannuksin. 
 
Erityisesti tarvearvioinnin yhteydessä on kuitenkin vältettävä sitä, ettei synny käsitystä, että 
vastaanottokeskus päättää avun tarpeesta ja/tai osallistuu prosessiin. Ainakin käytännössä tulisi siis 
huomioida se, että vastaanottokeskuksen toiminta mielletään palvelujen järjestämismenettelyn 
myötä helposti osaksi varsinaista turvapaikkaprosessia � vastaanottokeskuksen tulisi huomioida 
tässä riittääkö se, että asiat ja vastuut selvennetään aikaisemmassa vaiheessa tapahtuvan neuvonnan 
yhteydessä vai tarvitaanko asiakkaiden suuntaan myös yksilöllisempiä lähestymistapoja. 
 
Harkinnan käyttö on siis tarpeen valtion talousarviossa 505 000 euroon rajatun määrärahan 
riittävyyden vuoksi. Palvelujen tarpeen arviointiin liittyvää priorisointia voidaan pitää tämän 
johdosta tarvittavana ja välttämättömänä käytäntönä, mutta tällaisen menettelyn nojalla ei tule rajata 
tiettyjä ryhmiä kategorisesti palvelujen saamisen ulkopuolelle. Valtion talousarviossa varattu 
summa riittää laskennallisesti 5 550 palvelutuntiin, mikäli tässä yhteydessä sovelletaan työryhmän 
ehdotuksen mukaisesti julkisen oikeusavun kohdalla nykyisin käytettävää 91 euron tuntitaksaa 
säätämällä tästä työministeriön asetuksen tai muulla riittävällä tasolla. Keskimäärin neljän tunnin 
palvelutarpeella � ilman puhutteluihin tarvittaessa käytettävää aikaa � koko summa riittää teoriassa 
noin 1 400 asiakkaan palveluun, mutta on huomioitava, että samasta summasta hankitaan myös 
ryhmäneuvonta. 
 
Raha ei siis riitä kovin laajamittaiseen toimintaan, ja on otettava huomioon että rahankäytölle 
aiheuttaa vaihtelua myös se, että palvelut toteutetaan tapauskohtaisesti. Niinpä yhteen tapaukseen 
saattaa kuulua vaikkapa yksi ainoa henkilö tai kokonainen perhekunta. Myös perheet ja 
perhekäsitykset ovat monimuotoisia, ja esimerkiksi täysi-ikäiset lapset muodostavat taas omat 
tapauksensa, vaikka perhe olisikin koossa. Lisäksi tapausten vaihtelun johdosta � esimerkiksi kun 
paikkakunnalla on useita samankaltaisia tapauksia joissa voi toimia samanlaisin menettelytavoin � 
palkkioiden määräytymisessä on oltava vastaanottokeskuksella ylentämis- ja alentamisperusteet ja 
riittävä ohjeistus näiden käyttöön. Tämä ei vaikuttaisi asiakkaan saamaan palveluun, vaan olisi 
vastaanottokeskuksen ja avustajan välinen järjestely. 
 
Jonkinlainen rajausmahdollisuus on joka tapauksessa tarpeen, joten apua voisivat saada Dublin-
tapaukset vain lakimiehen harkinnan mukaan tarvittaessa. Ilmeisen perusteettomat ja selvästi 
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perusteettomat tapaukset ovat taas poikkeuksetta avustamisen tarpeessa. Yksilöllisen avustamisen 
kohdalla olisi puhutteluja lukuun ottamatta käytössä julkista oikeusapua vastaava tuntitaksa ja 
palvelun kokonaistuntimäärä (2 tuntia + erityistarpeissa 2 lisätuntia). Ensimmäinen tunti menee 
käytännössä aina henkilö- tai tapauskohtaiseen oikeusavun tarpeen arviointiin. 
 
Tarpeen vaatiessa voitaisiin soveltaa avustajan tekemän tarvearvioinnin pohjalta myös puhutteluihin 
osallistumisen takia puhuttelun keston mukaisesti matkakustannuksineen käytettävää lisälaskutusta. 
Matkakustannukset voitaisiin maksaa nykyisinkin yleisessä käytössä olevaan tapaan 
vastaanottokeskuksen toimintamenoista. Avustajan olisi esitettävä arviointiinsa perustuvat tarpeet 
vastaanottokeskukselle etukäteen, ja tarvittaessa TE-keskus ratkaisisi korvausten perusteista 
vallitsevat erimielisyydet. 
 
Yksin tulleet alaikäiset saisivat aina tarvittaessa apua, ja heillä olisi myös aina tarvittaessa 
mahdollisuus avustajan osallistumiseen puhutteluihin. Edellä mainitut muita ryhmiä rajoittavat 
menettelyt ovat käytännössä tarpeen, koska turvapaikanhakijoiden oikeudelliseen neuvontaan ja 
avustamiseen osoitettu määräraha on valtion talousarviossa rajattu mainittuun 505 000 euroon. 
 
Järjestelmän tulee turvata avustajan todellinen mahdollisuus läsnäoloon myös puhutteluissa ja yksin 
tulleiden alaikäisten kohdalla pääsääntöisesti poikkeuksetta yhdessä edustajan ja lastensuojelun 
asiantuntijan kanssa. Avustajan käyttöön tulee olla todelliset mahdollisuudet myös nopeutetun 
menettelyn ja käännytysten yhteydessä. Tämä merkitsee sitä, että avustajan tulisi tarvittaessa olla 
käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
 
Kuulusteluissa avustamisen ohella palvelujen tarjoajia huomioitaessa on huolehdittava palvelun ja 
rahoituksen ulottumisesta tarpeen mukaan myös kuulustelupöytäkirjojen tarkastukseen, 
muutoksenhakuvaiheeseen ja käännytyksiin. Lisäksi palveluihin tulee sisällyttää mahdollisuus 
vastaanottokeskusten henkilökunnalle � lähinnä sosiaalityöntekijöille � asiakkaan pyynnöstä ja 
asiakkaan tarpeisiin yksittäisten kysymysten selvittämiseksi myös varsinaisen avustamisen alettua 
tarkoitettuun puhelinneuvontaan, josta laskutetaan erikseen. 
 
Vastaanottokeskuksen tulee palveluja järjestäessään ottaa huomioon, että asiakkaan mahdollisuudet 
avustajan omatoimiseen valintaan ja ammattiosaamisen punnitsemiseen ovat oudossa 
toimintaympäristössä verraten heikot. Tämän ei tule kuitenkaan poistaa asiakkaan omaa vastuuta 
asiassaan. Asiakas voi hankkia avustajan myös omatoimisesti. Jos hän haluaa avustajan palkkion 
maksettavaksi vastaanottokeskuksesta, tästä tulee sopia vastaanottokeskuksen kanssa etukäteen. 
Tätä � kuten muitakin hallinnollisia menettelyjä varten � on laadittava vastaanottokeskuksia varten 
yhtenäinen lomake. 
 
Vastaanottokeskuksen on myös huolehdittava, että mahdollisuudesta hankkia avustaja 
omatoimisesti annetaan asiakkaille riittävä tieto alkuinfon yhteydessä. On myös huomattava, ettei 
lisätuntien hankkimisen omalla kustannuksella vastaanottokeskuksen kustantamalta avustajalta tule 
olla mahdollista; näin ei ole julkisen oikeusavunkaan puolella. Tämä olisi eettisesti arveluttavaa 
muun muassa siksi, että mahdollisuus lisätuntien ostamiseen voisi johtaa esimerkiksi rahan 
lainaamiseen sukulaisilta siinä uskossa, että oikeusasema paranee. Täysin omalla kustannuksella 
hankitulta avustajalta on tietysti sallittua ostaa haluamansa määrä palveluja. 
 
Asiakkaalla tulee olla oikeus halutessaan myös vaihtaa avustajaa jos siihen on perusteltu syy, jolloin 
käytettävissä tulee olla mahdollisuus purkaa aikaisempi sopimus ja tehdä sopimus toisen palvelujen 
tarjoajan kanssa. Avustajan vaihtaminen ei olisi mahdollista sillä tavoin että sallitut tuntirajat 
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käytetään useamman eri avustajan käyttämisen yhteydessä, vaan asiakkaan tulisi esittää tarve 
avustajan vaihtamiseen ja perustellut syyt lähtökohtaisesti jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen.  
 
Vastaanottokeskusten on huolehdittava siitä, että asiakkaat tuntevat myös mahdollista avustajan 
vaihtamista koskevat menettelytavat riittävän hyvin. Myös avustajaa vaihdettaessa 
vastaanottokeskusten tulee huomioida, että oikeusturvan asianmukaisesta toteutumisesta 
huolehtimista kaikissa tapauksissa voidaan pitää palvelujen järjestäjän keskeisimpänä tavoitteena. 
 
Oikeudellisen neuvonnan tapaan rahoituksen seurannasta huolehtisivat työvoima- ja 
elinkeinokeskukset työministeriön toimeenpano-osaston ohjaamana muun vastaanottokeskusten 
toiminnan rahoitusta koskevan seurannan ohella. Myös avustamista koskeva rahoitus olisi erotettu 
vastaanottokeskusten muista toimintamenoista, ja sitä maksettaisiin vastaanottokeskuksille 
työministeriön toimeenpano-osaston tekemän asiakkaiden tarvearvioinnin mukaan yhtenä 
kokonaisuutena oikeudellisen neuvonnan rahoituksen kanssa. Toimeenpano-osasto laatisi 
yhteistyössä TE-keskusten kanssa vastaanottokeskuksia varten ohjeet avustajien hankkimista, 
laskutuskäytäntöjä ja seurantaa varten. Vastaanottokeskukset olisivat velvollisia huolehtimaan 
laskutuksen sekä palvelujen laadun ja laskutuksen asianmukaisen mitoittamisen seurannasta. 
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Turvapaikanhakija-asiakkaalla tulee aina olla oikeus valita avustajansa ja mahdollisuus 
saada tarvittaessa oikeusapua. 
 
Vastaanottokeskukset hankkivat turvapaikanhakijoiden tarvitsemat oikeudelliset 
avustajapalvelut Pakolaisneuvonnalta tai muulta käytettävissä olevaksi ilmoittautuneelta 
lakimieheltä. Palvelujen on oltava paikkakunnalla saatavissa kohtuullisin kustannuksin. 
 
Vastaanottokeskuksen on pyydettävä palvelujen tarjoajalta tarvittaessa riittävä selvitys 
tämän oikeustieteellisestä koulutuksesta sekä kokemuksesta erityisesti 
ulkomaalaislainsäädäntöä, kansainvälistä suojelua ja maatietoutta koskevissa asioissa. 
 
Palveluun tulee sisältyä henkilöstön mahdollisuus puhelinneuvontaan asiakkaan pyynnöstä ja 
asiakkaan tarpeisiin tulevia yksittäiskysymyksiä varten. Puhelinneuvonnasta voidaan 
laskuttaa erikseen. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudelliseen avustamiseen asetetaan työministeriön asetuksella tai 
muulla riittävällä tavalla julkisen oikeusavun tapaan yleinen tuntitaksa. Tästä tulee olla 
lisäksi olemassa tietyin edellytyksin käytettävät ylentämis- ja alentamisperusteet. 
 
Yksin tulleet alaikäiset saavat aina tarvittaessa apua, ja heillä on aina tarvittaessa 
mahdollisuus avustajan osallistumiseen puhutteluihin. Muiden henkilöiden kohdalla 
noudatetaan 2+2 tunnin sääntöä ennen puhutteluja ja tarvittaessa avustajan harkinnan 
mukaan tehtävää lisälaskutusta puhuttelujen ja muiden tarpeiden vuoksi. 
 
Asiakkaalla tulee olla oikeus halutessaan vaihtaa avustajaa jos siihen on perusteltu syy. 
Halutessaan asiakas voi valita myös muun kuin vastaanottokeskuksen kautta järjestetyn 
avustajan. Jos hän haluaa avustajan palkkion maksettavaksi vastaanottokeskuksesta, tästä 
tulee sopia etukäteen avustajan ja vastaanottokeskuksen kesken. Lisätuntien hankkimisen 
omalla kustannuksella samalta avustajalta ei tule olla sallittua. 
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Vastaanottokeskukset voivat hankkia turvapaikanhakijoiden oikeudelliseen avustamiseen 
tarkoitetut palvelut myös samassa yhteydessä ja samalta taholta oikeudellisen neuvonnan 
hankkimisen kanssa. 
 
Rahoituksen seurannasta huolehtivat työvoima- ja elinkeinokeskukset työministeriön 
toimeenpano-osaston ohjaamana. Vastaanottokeskukset ovat velvollisia huolehtimaan 
laskutuksen ja palvelujen laadun seurannasta. 
 
 
 
Työnjako julkisen oikeusavun kanssa 
 
Yllä mainitut palvelut voitaisiin vaihtoehtoisesti toteuttaa julkisena oikeusapuna, jolloin toiminta 
tapahtuisi oikeusaputoimistojen käytettävissä olevien resurssien ja toimintatapojen vuoksi 
käytännössä yksityisten lakimiesten eikä oikeusavustajien toteuttamana. Tämän vaihtoehdon 
käyttöönotto ei ole työryhmän näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista, ja on otettava huomioon 
myös se, että nykyinen järjestelmä on toimiva ja turvapaikanhakijoiden tarpeisiin ja olosuhteisiin 
sekä viranomaisten toimivallan jakoon nähden sopiva. 
 
Yhtenä mallina työryhmän keskustelussa on kuitenkin ollut se, että turvapaikanhakijoiden osalta 
vastaanottokeskus hoitaisi ja koordinoisi alkuvaiheen yleisinfon. Sen jälkeen henkilö ohjattaisiin 
lähimmän oikeusaputoimiston puoleen, joka hoitaisi nykyresurssiensa puitteissa asian tai asiakas 
kääntyisi yksityisen avustajan puoleen, joka hakisi asiaan oikeusapupäätöksen. Oikeusapulain 
mukaan oikeusaputoimisto ei voi hakea avustajaa.  
 
Vastaanottokeskuksen tehtävänä siis olisi antaa tietoa avustajista, ja oikeusaputoimisto tekisi 
oikeusavun antamisesta päätöksen. Avoimeksi jää kuitenkin se, mistä hankitaan oikeudellista 
neuvontaa koskeva palvelupaketti, koska oikeusaputoimistojen ei ole syytä ryhtyä varautumaan 
tällaisten palvelujen järjestämiseen ja lopputulos olisi ulkoistaminen eli sama kuin työryhmän 
varsinaisessa ehdotuksessa. Erityisesti on huomattava, ettei oikeusaputoimistoissa ole resursseja 
turvapaikanhakijoiden ryhmäneuvonnan kaltaisen toiminnan toteuttamiseen tai sen järjestämiseen 
ostopalveluina. 
 
Kyseisen vaihtoehdon toteuttaminen merkitsisi siis sitä, että turvapaikanhakijoiden oikeudellisen 
neuvonnan ja avustamisen määräraha siirrettäisiin työministeriöltä oikeusministeriön momenteille 
ja asiasta säädettäisiin oikeusapulaissa. Toiminnan siirtäminen oikeusaputoimistoille samanlaisin 
resurssein vaikuttaisi kuitenkin lähinnä vain siihen, mitä kautta rahoitus kulkee. Rahoituksen 
siirtäminen sen pysyessä entisessä 505 000 eurossa ei myöskään antaisi toiminnalle lisäresursseja 
toimeenpanon siirtymisestä huolimatta. Myös asiakkaiden epätietoisuus palvelujen saamisesta 
lisääntyisi palvelujen saamista koskevien päätösten siirtyessä pois vastaanottokeskusten 
ympäristöstä. 
 
Työryhmä ei pidä tätä toteuttamistapaa ainakaan nykyisessä tilanteessa tarkoituksenmukaisena 
senkään takia, että se kuormittaisi joitakin oikeusaputoimistoja suuresti ja lisäisi määrärahojen, 
henkilöstöresurssien ja oikeusaputoimistojen erikoistumisen tarvetta. Tämä olisi seurauksena myös 
siitä, että vastaanottokeskus tai TE-keskus vastaisi palvelujen kustannuksista ja alueellinen 
oikeusaputoimisto niiden hankinnasta. 
 
Lisäksi ongelmia saattaisivat yksittäisissä asioissa muodostaa jääviyskysymykset, joten 
toimivaltaisen oikeusaputoimiston olisi mahdollisesti sijaittava vastaanottokeskuspaikkakunnan 
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ulkopuolella. Oikeusaputoimistot eivät myöskään pysty vastaamaan neuvonnan ja yksilöllisen avun 
tarpeisiin virka-ajan ulkopuolella. Toteutuksen siirtäminen oikeusministeriön hallinnonalalle ei 
myöskään onnistuisi ainakaan nopeasti jo avustajien määrän lisäämisen ja kustannusten vuoksi. 
 
Turvapaikka-asioissa tarvittavan maatietouden sekä erityisesti Euroopan maiden 
turvapaikkalainsäädäntöä ja turvapaikka-asioissa kulloinkin sovellettavia käytäntöjä koskevan 
erityisosaamisen hankkiminen ja ylläpitäminen vaatisi oikeusaputoimistoilta tai niiden lakimiehiltä 
erikoistumista erityisesti silloin, jos ne toteuttaisivat turvapaikanhakijoiden oikeudellisen 
neuvonnan ja avustamisen osittain tai kokonaisuudessaan omin voimin. Oikeusaputoimistoissa 
sinänsä olevan oikeudellisen asiantuntemuksen lisäksi turvapaikka-asioiden kohdalla kysymyksessä 
onkin edellä mainittuihin erikoistumisalueisiin liittyvä erityisosaaminen ja palvelujen toteutuksen 
uskottavuus tältä kannalta. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen rahoitus muun kuin 
oikeusprosessien osalta olisikin työryhmän näkemyksen mukaan toistaiseksi syytä pitää 
työministeriön hallinnonalalla. Oikeudenkäynnit ja oikeudelliset prosessit korvattaisiin siis 
edelleenkin oikeusapuvaroista nykyisen oikeusapulainsäädännön mukaisesti, kun taas 
turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta ja hallinnollisissa menettelyissä avustaminen 
kuuluisivat jatkossakin työministeriön hallinnonalalta rahoitettavaksi. 
 
Julkisessa oikeusapujärjestelmässä on sinänsä useita vahvuuksia. Kyseessä on koko valtakunnan 
kattava verkosto, joka tarjoaa niin Suomen kansalaisten kuin ulkomaalaistenkin osalta hyvää 
palvelua yksityisten toimijoiden rinnalla. Oikeusaputoimistoissa on asiantuntemus oikeusapuun 
liittyvän lainsäädännön soveltamisessa ja osaamista myös ulkomaalaisasioissa. 
Turvapaikanhakijoilla on lisäksi turvapaikka-asiansa ohella usein muita tarpeita, joissa 
oikeusapujärjestelmää tarvitaan. 
 
Monet turvapaikanhakijoiden oikeudelliset tarpeet turvapaikka-asian ulkopuolella voidaankin 
parhaiten toteuttaa oikeusaputoimistojen resurssein ja niiden monipuolisella asiantuntemuksella tai 
oikeusapupäätöksen saaneiden ulkopuolisten asiantuntijoiden turvin. Oikeudellista neuvontaa 
voidaan myös turvapaikanhakijan myöhemmissä vaiheissa hakuvaiheen jälkeen järjestää 
oikeusapujärjestelmän kautta asianajajien tai järjestöjen toteuttamana. Turvapaikanhakijalla on 
luonnollisesti mahdollisuus omissa asioissaan hankkia itse avustaja ja vastata itse kustannuksista. 
 
Ulkomaalaisviraston esittämän näkemyksen mukaan alueellista tiedottamista oikeusaputoimistojen 
palveluista myös turvapaikanhakijoille pitäisi eri tavoin lisätä. Yhtenä turvapaikkamenettelyyn 
osallistuvana tahona oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua turvapaikanhakijoille antavista tahoista 
tiedottaminen tai hakijoiden ohjaaminen niihin ei ole kuitenkaan ensisijaisesti viraston tehtävä. 
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Oikeudenkäynnit ja oikeudelliset prosessit korvataan edelleenkin oikeusapuvaroista nykyisen 
oikeusapulainsäädännön mukaisesti. 
 
Hallinnollisissa menettelyissä avustaminen kuuluu jatkossakin työministeriön hallinnonalalta 
rahoitettavaksi. 
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Turvapaikanhakijoiden oikeudellista neuvontaa ja avustamista koskevan osaamisen 
kehittäminen ja ylläpitäminen 
 
Alan toimijoiden, merkittävimpänä erityisesti Pakolaisneuvonnan, osaamisen säilymiseen ja 
kehittymiseen on suhtauduttava vakavasti ja riittävin resurssein. Valtiontalouden tarkastusvirasto on 
maininnut tarkastuskertomuksessaan Turvapaikkamenettely � turvapaikkaprosessin, 
turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja pakolaisten kotouttamisen toiminnallinen kokonaisuus 
(139/2006), että oikeudellisen neuvonnan järjestäminen on vahvistanut Pakolaisneuvonta ry:n 
asemaa ulkomaalaiskysymysten yleishyödyllisenä asiantuntijana. Virasto toteaa edelleen, että 
taloudellisen kytköksen purkaminen Pakolaisneuvonnan markkinaehtoisen ja yleishyödyllisen 
toiminnan väliltä on perusteltua muun muassa kilpailun tasapuolisuuden näkökulmasta. 
 
Oikeudellisen neuvonnan hankintaa järjestettäessä on viraston mukaan kuitenkin syytä kiinnittää 
huomiota myös siihen, miten varmistetaan Pakolaisneuvonta ry:n edellytykset huolehtia 
yleishyödyllisistä tehtävistään. Pakolaisneuvonnan tai muiden toimijoiden osalta ei ehdoteta 
erillisten toiminta-avustusten tai muun tuen osoittamista asiantuntijuudesta huolehtimiseen tai 
edunvalvontatoimintaa, vaan pyritään siihen että järjestöt ja muut toimijat saavat mahdollisuudet 
näihin riittävän vakaan palvelujen toteuttamista koskevan rahoitusjärjestelmän kautta. 
 
Saadessaan aikaisempina vuosina työministeriöltä suoraa toiminta-avustusta Pakolaisneuvonta 
ry:lle oli mahdollista ohjata resursseja myös turvapaikanhakijoiden oikeudellista neuvontaa 
koskevan osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen Suomessa. Pakolaisneuvonnalla tai muilla 
toimijoilla ei ole ollut tämänkaltaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen 
palvelujen keskitetyn kilpailuttamisen ja vastaanottokeskuskohtaisen hankinnan aikana.  
 
Kehittämistyön ja kouluttautumismahdollisuuksien � ja viime kädessä oikeusturvan � 
toteutumiseksi olisi työryhmän näkemyksen mukaan eduksi, että osaamisen säilymistä ja 
kehittymistä pidetään edelleen keskeisenä asiana ja nämä pyritään myös valtionhallinnon taholta 
turvaamaan. Työryhmä jättää kuitenkin käytännön ehdotukset selvitettäväksi muussa yhteydessä 
tulevaisuudessa. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan on tärkeää tuoda esiin myös koulutuksen tarve ja merkitys 
oikeusavun ja oikeudellisen neuvonnan osaamisen kehittymisen tukijana. Aikaisempina vuosina 
yhden � vaikkakin alalla johtavan � järjestön kautta toteutunut valmentautuminen osaamisen 
kehittymisen takaajana ei ole vielä riittävä eikä tasapuolinen toimintatapa. Kohdennetun 
koulutuksen järjestäminen oikeustieteellisen koulutuksen saaneille tukisi osaamisen kehittymistä 
edelleen. Myös alan opintovaatimuksiin olisi saatava riittävän kattava ulkomaalaislakia ja 
ulkomaalaiskysymyksiä koskeva osuus. Muun muassa velkaneuvontaa koskevan osaamisen 
kohdalla tilanne on kehittynyt nimenomaan koulutuksen järjestämisen kautta. Myös tätä vastaavaa 
toimintaa voitaisiin rahoittaa ja tukea.  
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Ulkomaalaisoikeus on sisällytettävä ja resursoitava oikeustieteelliseen koulutukseen ja 
tuettava täydennyskoulutuksen järjestämistä. 
 
Osaamisen säilymistä ja kehittymistä parhaiten turvaavia toimia on syytä selvittää 
tarkemmin muussa yhteydessä. 
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4.1.4. Julkinen oikeusapu turvapaikanhakijoille 
 
Turvapaikanhakijat ovat muissa kuin turvapaikka-asiassa oikeutettuja julkiseen oikeusapuun sekä 
oikeudenkäyntiin liittyvien asioiden että muiden asioiden osalta samoin edellytyksin kuin muutkin 
henkilöt. Toiminta on asianmukaisesti järjestetty eikä järjestäminen aiheuta muutostarpeita. 
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Turvapaikanhakijoiden muussa kuin turvapaikka-asiassa saama julkinen oikeusapu 
toteutetaan jatkossakin oikeusministeriön järjestämän oikeusapujärjestelmän kautta muiden 
tilapäisesti Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten tapaan. 
 
Toiminta on riittävää eikä sen järjestäminen aiheuta lainsäädännön, rahoituksen tai 
hallinnollisten ohjeiden muutostarpeita. 
 
 

4.2. Ulkomaalaisten oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 
 

4.2.1. Ulkomaalaisten oikeudellinen neuvonta 
 
Julkisen oikeusavun puolella yleistasoisen oikeudellisen neuvonnan saaminen tai antaminen ei 
turvapaikanhakijoiden neuvonnan toteuttamisen tapaan ole mahdollista, vaan myös neuvonnan ja 
palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi on aina varattava aika, jolloin voidaan katsoa että 
henkilökohtainen asiakassuhde syntyy. Mitään ulkomaalaisille suunnattuja yleisinfoja tai 
palvelunumeroa ei siis ole järjestetty kuten ei myöskään resursseja neuvontapalvelujen 
toteuttamiseen muilla kielillä. 
 
Myös ulkomaan kansalaiset saattavat toki kysellä käytännössä neuvoa puhelimitse mutta 
asiakkaaksi hankkiudutaan yleensä vasta siinä vaiheessa, kun on henkilökohtaista tarvetta tai 
ongelmia. Oikeusaputoimisto järjestää myös tulkin vasta silloin kun kysymyksessä on asiakassuhde. 
 
Yleisenä ongelmana viranomaisten antamassa neuvonnassa saattaa kuitenkin olla se, että useat 
viranomaiset neuvovat suomalaiseen ympäristöön tottuneesti oman hallinnonalansa asioissa, joten 
asiakkaat eivät varmuudella selviä neuvontaviidakossa ja löydä palveluja. 
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Ennen julkista oikeusapua ei jatkossakaan anneta turvapaikanhakijoiden oikeudellisen 
neuvonnan kaltaista erityisesti ulkomaalaisille suunnattua yleistä neuvontaa. 
 
Tämän johdosta asiassa ei ole lainsäädännön, rahoituksen tai hallinnollisten ohjeiden 
muutostarpeita. 
 
Viranomaisten neuvontavalmiuksiin tulee kiinnittää huomiota eri hallinnonaloilla. 
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4.2.2. Ulkomaalaisten oikeudellinen avustaminen 
 
Oikeusapujärjestelmä on periaatteessa kattava sekä asiakokonaisuuksien että asiakasryhmien 
puolesta. Järjestelmä kattaa siis sekä turvapaikanhakijat että muut ulkomaalaiset riita- ja 
rikosasioissa. Ulkomaalaisten kohdalla on käytettävissä sama erityisosaaminen kuin muidenkin 
oikeusavun asiakkaiden kohdalla.  
 
Oikeusapulain 13 §:n 3 momentissa mainitaan, että jos tuomioistuin palauttaa asian 
hallintoviranomaisen tai edellä tarkoitetun lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi, yksityiselle 
avustajalle annettu määräys on voimassa myös tässä viranomaisessa, jos asian palauttava 
tuomioistuin niin määrää. Hallinto-oikeuden näkökulmasta tämä muotoilu aiheuttaa ongelmia, joten 
työryhmä ehdottaa momenttia muutettavaksi niin, että määräys on voimassa ellei asian palauttava 
tuomioistuin toisin määrää. 
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Ulkomaalaisten julkinen oikeusapu toteutetaan jatkossakin oikeusministeriön järjestämän 
julkisen oikeusapujärjestelmän kautta. 
 
Oikeusapulain 13 §:n 3 momenttia muutetaan niin, että yksityiselle avustajalle annettu 
määräys on voimassa ellei asian palauttava tuomioistuin toisin määrää. 
 
Muilta osin toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisesti eikä aiheuta lainsäädännön, 
rahoituksen tai hallinnollisten ohjeiden muutostarpeita. 
 
 

4.3. Ihmiskaupan uhrien oikeudellinen neuvonta ja avustaminen 
 
Turvapaikanhakijoita vastaavalla tavalla myös ihmiskaupan uhrien tarvitsema oikeudellisen 
neuvonnan ja oikeusavun tarpeet voidaan jakaa toisaalta hallinnollisia menettelyjä koskevaan 
oikeudelliseen neuvontaan ja avustamiseen sekä toisaalta tuomioistuinkäsittelyä ja rikosprosessia 
kokonaisuudessaan koskevaan oikeusapuun. Molemmat tarpeet saattavat esiintyä rinnakkain ja jo 
varsin aikaisessa vaiheessa uhrien avustamisessa; lisäksi palvelujen tarve ja rajanveto erilaisten 
tarpeiden välillä vaihtelee yksittäistapauksissa. Oikeudellisen tuen lisäksi myös ihmiskaupan uhrit 
tarvitsevat turvapaikanhakijoiden tapaan palveluihin ohjaamista ja tiedotusta.  
 
Uhreille suunnattavat palvelut ja niihin ohjaaminen voidaan kuvata vaiheittain seuraavasti: 
 
1) Alkuvaiheen tiedotus ja neuvonta, joka ohjaa palveluihin ja jota voi antaa myös muu kuin 

oikeustieteellisen koulutuksen saanut henkilö, kuten sosiaalityöntekijä, poliisi tai järjestön 
edustaja 

2) Ihmiskaupan uhrin asemaa ja tilannetta koskeva oikeudellinen neuvonta, kuten neuvonta ja 
avustaminen oleskelulupaa ja muita henkilökohtaisia oikeudellisia tarpeita koskevissa asioissa 
(ulkoprosessuaaliset asiat, jotka eivät liity rikos- ja oikeudenkäyntiasioihin) 

3) Oikeusapu ihmiskauppatutkintaa ja oikeusprosessia sekä mahdollisia muita rikoksiin liittyviä 
prosesseja koskevissa asioissa (prosessuaaliset asiat, joissa uhri on asianomistajana tai 
todistajana rikosoikeudenkäynnissä tai muussa rikosprosessin vaiheessa) 
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Ensimmäisen kohdan tiedotuksesta ja neuvonnasta vastaavat ihmiskaupan uhrien auttamisesta 
huolehtivat vastaanottokeskukset ja muut viranomaiset virkatyönä sekä omalta osaltaan muut uhrien 
kanssa toimivat tahot, kuten järjestöt, kunnat ja uskonnolliset yhteisöt. Päävastuu palveluihin 
ohjaamisen asianmukaisesta toiminnasta on valtion talousarviossa mainitun määrärahan turvin 
työministeriöllä ja toimivaltaisilla vastaanottokeskuksilla. Osa toiminnasta voi tapahtua myös Raha-
automaattiyhdistyksen tai muiden tahojen tukemana. 
 
Alkuvaiheen tiedotuksen ja neuvonnan riittävän vakaa järjestäminen vaatii viranomaisneuvonnan 
suunnitelmallista kehittämistä, toiminnan koordinointia ja myös yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotta 
uhrit tavoitettaisiin riittävän varhaisessa vaiheessa ja heillä olisi jo tässä vaiheessa tilaisuus 
hahmottaa oikeudellisten palvelujen saamisen mahdollisuuksia. Tämän toiminnan olisi ainakin 
järjestöjen toiminnan osalta pystyä tavoittamaan ihmiskaupan uhrien lisäksi myös muut 
ulkomaalaiset rikoksen uhrit, joita ei virallisten järjestelmien kautta tavoiteta. 
 

4.3.1. Ihmiskaupan uhrien oikeudellinen neuvonta 
 
Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva laki (HE 183/2006) on astunut voimaan 2007 alusta lukien. 
Lakiin on sisällytetty auttamisen sisältöä koskevaan 25 a §:ään maininta siitä, että palvelut ja 
tukitoimet sisältävät oikeudellisen ja muun neuvonnan. Hallintovaliokunta mainitsee esitystä 
koskeneessa mietinnössään (23/2006 vp), että oikeudellisen neuvonnan saamista tarkennetaan 
työministeriön asettaman, turvapaikanhakijoiden ja eräiden ulkomaalaisten oikeusapua selvittävän 
työryhmän raportissa kuluvan vuoden lopussa. Valiokunnan tiedon mukaan työhön sisältyvät myös 
ihmiskaupan uhrien oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa koskevat kysymykset. Valiokunta 
kiirehtii oikeudellisen neuvonnan järjestämistä. Toiminnan koordinointiin ja asianmukaisiin 
voimavaroihin on valiokunnan mukaan tarpeen kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Ihmiskaupan uhrien oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun tarpeet eroavat sekä 
turvapaikanhakijoiden oikeudellisesta neuvonnasta ja avustamisesta että ulkomaalaisille yleensä 
annettavasta oikeusavusta. Ihmiskaupan ja törkeän ihmiskaupan uhrit ovat aina vakavien rikosten 
uhreja, joten avun tarve on useimmiten syvempi ja monipuolisempi kuin turvapaikanhakijoiden 
kohdalla. Oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua järjestettäessä on otettava huomioon, että 
kysymyksessä on hyvin heterogeeninen ryhmä, johon kuuluu muun muassa seksuaalisen ja 
työvoiman hyväksikäytön uhreja, alaikäisiä, tilapäisesti ja eri syistä vailla lupaa oleskelevia 
ulkomaalaisia kuten myös Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja Suomen kansalaisia.  
 
Turvapaikkaprosessiin ihmiskaupan uhrit eivät useimmiten ohjaudu lainkaan, ja oleskelulupa-
asioissa tarpeet vaihtelevat tapauksittain suuresti. Muuhun oikeusapuun verrattuna ihmiskaupan 
uhrien tarpeet keskittyvät ihmiskaupparikokseen ja siihen liittyviin ilmiöihin, kuten taloudellisiin 
saataviin ja vahingonkorvauksiin. Keskeistä on usein myös ihmiskauppaan syyllistyneitä koskeva 
rikostutkinta ja oikeusprosessi, jossa uhri esiintyy usein todistajana. Ihmiskaupan uhri saattaa 
joissakin tapauksissa olla myös syytettynä ihmiskauppatapauksen tai muiden rikosten yhteydessä. 
 
Käytännön kokemusten perusteella on osoittautunut virheelliseksi ajatella, että oikeudellisen 
neuvonnan ja oikeusavun tarpeet alkavat ihmiskaupan uhrin kohdalla vasta siinä vaiheessa, kun 
hänet on saatu avun ja mahdollisen oleskeluluvan piiriin, ihmiskaupparikosta koskeva tutkinta on 
meneillään ja henkilö alkaa mahdollisesti valmistautua todistajana toimimiseen. Varsinkin 
oikeudellisen neuvonnan tarve on suuri jo varhaisesta vaiheesta lähtien, ja lisäksi tapaukset ovat 
osoittautuneet niin monimuotoisiksi, että varsinkin oleskeluoikeutta ja uhrin muita oikeuksia 
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koskevissa asioissa sekä tapahtuneen rikoksen suhteen myös avustajan tarve nousee esiin hyvinkin 
varhaisessa vaiheessa. 
 
Ihmiskaupan uhrien oikeudellisen neuvonnan rahoituksesta ja neuvonnan hankkimisesta vastaavat 
työministeriö ja toimivaltaiset vastaanottokeskukset valtion talousarviossa mainitun määrärahan 
turvin. Vastaanottokeskukset hankkivat avustajan yhteisymmärryksessä kyseisen ihmiskaupan uhrin 
kanssa. Toiminta jäänee laajuudeltaan ja frekvenssiltään niin suppeaksi, ettei tarkemmista 
menettelytavoista hankinnan suhteen ole syytä laatia kotouttamislain maininnan lisäksi muita 
säännöksiä. Vastaanottokeskukset voivat sopia palvelujen hankinnasta ja laskutuksesta etukäteen 
laaditun puitesopimuksen tai tapauskohtaisten sopimusten avulla. Kotouttamislain mukaiseen 
maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaan ihmiskaupan uhreilla on mahdollisuus kaikissa 
tapauksissa. 
 
Lisäksi auttamista koordinoivat vastaanottokeskukset voivat hankkia esimerkiksi oleskelulupa-
asioissa tarvittavaa oikeudellista neuvontaa myös suoraan asianajajilta tai järjestöiltä. Palvelujen 
hankkiminen voidaan perustaa vastaanottokeskusten palvelun tuottajien kanssa solmimien 
puitesopimusten varaan. Myös järjestöjen rooli oikeudellisen neuvonnan antamisessa ihmiskaupan 
uhreille on vahvistumassa: Pro-tukipiste ja Pakolaisneuvonta ovat saaneet kolmivuotisen 
rahoituksen hankkeelle, jonka toiminta kohdistuu oikeudellisessa neuvonnassa erityisesti siihen 
vaiheeseen, kun henkilöllä ei vielä ole avustajaa. 
 
Tässä yhteydessä on huomioitava, että ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö on 
tullut voimaan vasta vuoden 2007 alussa eikä uhrien oikeudellisen neuvonnan järjestämisestä ole 
vielä kertynyt riittävästi kokemusta sen tarpeen, rahoituksen tai toteuttamisen arvioimiseksi.  
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Kotouttamislain nojalla toteutettu ihmiskaupan uhrien oikeudellinen neuvonta on vastikään 
aloitettu, ja sen tarvetta, rahoitusta ja toteuttamista on vielä arvioitava. 
 
Toiminta ei toistaiseksi aiheuta lainsäädännön, rahoituksen tai hallinnollisten ohjeiden 
muutostarpeita. 
 
 

4.3.2. Ihmiskaupan uhrien oikeudellinen avustaminen 
 
Ihmiskaupan uhrien oikeudellinen avustaminen kuuluu julkisen oikeusavun ja oikeusapulain piiriin. 
Siinä käsitellään rikos- ja oikeusprosessiin kuuluvia asioita ja on kysymys näihin prosesseihin 
liittyvästä asiakassuhteesta. Tässä tarkoitettua apua voi hakea jo siinä vaiheessa kun rikosta aletaan 
tutkia. Asiakassuhteen alkuvaiheessa on yleensä avustajan ja asiakkaan kesken tehtävä 
kartoitusvaihe, jossa vasta alustetaan prosesseihin liittyviä asioita. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että asiakassuhteeseen tässä vaiheessa kuuluvia asioita tulisi rahoittaa ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmän kautta, vaan tämä vaihe kuuluu tavallisena osana julkisen oikeusavun 
antamiseen. Asiakassuhde voi jatkua myös valitusprosesseihin. Oikeusaputoimistojen kautta 
järjestettyjen palvelujen kustannukset ohjautuisivat julkisen oikeusavun normaalien käytäntöjen 
tapaan. 
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Ihmiskaupan uhrien kohdalla oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun vaatima aikajänne saattaa olla 
hyvinkin pitkä ja monivaiheinen alkaen esimerkiksi lupa-asioista sekä oikeuksia ja velvollisuuksia 
koskevasta neuvonnasta harkittaessa lähtemistä yhteistyöhön viranomaisten kanssa ja päätyen 
ihmiskaupparikosta ja vaikkapa palkkasaatavia koskevien prosessien kautta kotimaahan paluuseen 
liittyviin asioihin. Oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun mahdollisuuksien tulee voida toteutua 
koko ajan mahdollisesti myös rinnakkain tai toisaalta tarvittaessa yhden ja saman henkilön 
toteuttamana. Oikeusavun saajan tulee aina voida valita avustajansa itse, mutta on huomioitava se, 
että julkisen oikeusavun piiriin ei aina pääse tulojen puolesta. Turvallisuuden takaamiseksi ja 
uudelleen uhriutumisen ehkäisemiseksi on pidettävä huolta siitä, ettei neuvonta- tai 
avustamisprosesseihin tule muutenkaan katkoksia esimerkiksi henkilövaihdosten tai palvelusta 
toiseen siirtymisen takia. 
 
On selvää ettei esimerkiksi turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan yhteydessä esitettyjä 
aika- ja resurssirajoituksia voi käyttää monitahoisissa ja moninaisia prosesseja ja tarpeita 
sisältävissä ihmiskauppatapauksissa. Myös turvallisuus ja luottamuksellisuus nousevat tärkeään 
asemaan ihmiskaupan yhteydessä: on huolehdittava tarkkaan siitä, ettei avustajalla ole 
aikaisempiakaan kytköksiä syytettyihin. Lisäksi tulkkien käyttö vaatii huomiota, koska tulkilla 
saattaa olla suoria tai epäsuoria yhteyksiä esimerkiksi asianosaisten sukuihin tai jopa ihmiskaupasta 
epäiltynä olevaan rikollisliigaan. 
 
Ihmiskaupan uhrien julkisen oikeusavun toteuttaminen ei vaadi varsinaisesti erityisiä määrärahoja 
tai muita lisäresursseja. Tapauksia ei todennäköisesti tule kovin suurta määrää mutta niiden vaatima 
asiantuntemus saattaa ihmiskauppatapausten monimuotoisuuden takia olla kovinkin monenlaista 
osaamista vaativaa. Tällainen apu voidaan hyvinkin toteuttaa oikeusaputoimistojen resurssein ja 
niiden monipuolisella asiantuntemuksella tai oikeusapupäätöksen saaneiden ulkopuolisten 
asiantuntijoiden turvin. Ihmiskaupan uhrilla olisi luonnollisesti mahdollisuus valita myös itse 
avustajansa esimerkiksi sellaisissa tapauksissa joissa uhrilla on palkkasaatavia, mutta tällöin hän 
myös vastaisi itse kustannuksista. 
 
Ihmiskaupan uhrien oikeusavun järjestäminen ja avun piiriin pääseminen ei sinänsä vaadi 
säädösmuutoksia. Uhrien auttamista koskevat säännökset kotouttamislaissa sisältävät oikeudellisen 
ja muun neuvonnan, ja julkinen oikeusapu järjestyy normaaliin tapaan oikeusapulain mukaisesti. 
Lisäksi uhreilla on mahdollisuus hankkia avustaja itse omalla kustannuksellaan. Julkisen 
oikeusavun saaminen voi kuitenkin periaatteessa estyä myös ihmiskaupan uhrien kohdalla tulojen 
takia esimerkiksi palkkasaatavien ja vahingonkorvausten ajankohtaistumisen vuoksi. 
 
Vaikka hallinto-oikeus voi jo nykyisten säädösten ja käytäntöjen perusteella määrätä oikeusavun 
jatkumaan myös ihmiskaupan uhrien kohdalla, työryhmän näkemyksen mukaan on oikeusturvan 
saamisen turvaamiseksi kaikissa tapauksissa tarpeen säätää niin, ettei ihmiskaupan uhrien kohdalla 
sovelleta oikeusavun saamista koskevia tulorajoja, vaan määrätään oikeudenkäyntiavustaja 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) eli ROL:in mukaan. Vastaava menettely 
on käytössä muunlaisten vakavien rikosten uhrien kohdalla. Näin olisi tehtävä myös ihmiskaupan 
uhrien kohdalla, jolloin julkiseen oikeusapujärjestelmään tai sitä koskevaan lakiin ei oikeusavun 
tasapuolisuuden toteutumisen vuoksi puututa. Julkisen puolustuksen järjestelmän kautta uhreilla 
olisi mahdollisuus saada apua myös ollessaan syytettynä. 
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Työryhmän ehdotukset: 
 
Ihmiskaupan uhrien oikeudellinen avustaminen toteutetaan pääosin oikeusministeriön 
järjestämän julkisen oikeusapujärjestelmän kautta. 
 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa vakavien rikosten uhrien kohdalla käytössä 
oleva säädös siitä, ettei oikeusapua koskevia tulorajoja sovelleta, ulotetaan koskemaan myös 
ihmiskaupan uhreja. 
 
Toiminnan järjestäminen ei aiheuta muita lainsäädännön, rahoituksen tai hallinnollisten 
ohjeiden muutostarpeita. 
 
 

4.4. Hallinnolliset menettelyt 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen neuvonta 
 
Oikeudellinen neuvonta turvapaikanhakijoille voidaan järjestää vastaanottokeskuksien hankkimana 
joko ryhmäneuvontana tai tarkoituksenmukaisuussyistä yksilö- tai perhekohtaisesti. Oikeudellisen 
neuvonnan hankinta tulee järjestää paikkakuntakohtaisten olosuhteiden mukaisesti sopivilla 
kuulutus- tai ilmoitusmenettelyillä sekä vastaanottokeskuksien ja palveluntuottajien kesken 
olosuhteissa ja palvelujen tarjonnassa tapahtuviin muutoksiin nähden riittävän usein tehtävillä 
hankintasopimuksilla. 
 
Paikkakuntakohtaisten olosuhteiden ja eri vastaanottokeskusten asiakaskunnan eroavaisuuksien 
takia palvelujen hankinnassa ei ole syytä lähteä kaikkia vastaanottokeskuksia koskevien säädösten 
tai yhtenäisten menettelytapojen laadintaan tai määräaikojen asettamiseen. Myöskään yksikkö- tai 
muita hintoja ei määriteltäisi valtakunnallisesti, vaan kokonaiskustannuksiltaan edullisimman sekä 
tärkeimpinä kriteereinä laadultaan ja asiantuntemukseltaan riittävällä tasolla olevan 
palveluntuottajan valinta tapahtuisi vastaanottokeskusten toimesta. Palvelujen toteuttamisen ohella 
hankintasopimukseen voidaan sisällyttää vastaanottokeskuksen muista toimintamenoista 
kustannettavat matkakulut ja muita palvelujen järjestelyihin liittyviä seikkoja. 
 
Määräraha oikeudellisen neuvonnan hankkimiseen ohjautuisi vastaanottokeskuksille niiden muiden 
toimintamenojen tapaan työministeriöltä TE-keskusten kautta. Oikeudellisen neuvonnan rahoitus 
olisi oikeudellisen avustamisen kanssa yhtenevällä tavalla erotettu vastaanottokeskusten muista 
toimintamenoista, ja sitä maksettaisiin vastaanottokeskuksille työministeriön toimeenpano-osaston 
tekemän asiakkaiden tarvearvioinnin mukaan yhtenä kokonaisuutena oikeudellisen avustamisen 
rahoituksen kanssa. Rahoituksen seurannasta huolehtivat työvoima- ja elinkeinokeskukset muun 
vastaanottokeskusten toiminnan rahoitusta koskevan seurannan ohella. Vastaanottokeskukset 
olisivat velvollisia huolehtimaan laskutuksen ja toiminnan laadun seurannasta. 
 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen avustaminen 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellisen avustamisen kohdalla hankintajärjestelmä toimisi niin, että 
vastaanottokeskus huolehtii paikkakunnan olosuhteisiin nähden riittävästä tiedotuksesta palvelujen 
tuottajille ja asiantuntijat tarjoutuvat tietonsa perusteella oma-aloitteisesti ja oman aikataulunsa 
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mukaan vastaanottokeskuksille asiakkaiden käytettäväksi. Vastaanottokeskuksella voi taas olla 
käytössä asiakkaille tarkoitettu lista palvelujen tuottajista. 
 
Palveluntuottajan osaamisen ja laadun lisäksi hankinnoissa tulee oikeudellisen neuvonnan tapaan 
kiinnittää huomiota palvelun hintaan ja hinta/laatu-suhteeseen. Vastaanottokeskuksen tehtävänä 
olisi palvelujen yleinen laadullinen seuranta muun muassa siinä mielessä, onko toiminnan 
toteutuksessa ja laskutuksen laajuudessa havaittavissa joidenkin palveluntuottajien kohdalla 
epäjohdonmukaisuutta. 
 
Työministeriö huolehtii tarvittavien asetustason säädösten tekemisestä sekä tuottaa toiminnan 
kannalta tarpeelliset lomakkeet ja hallinnolliset ohjeet. Sen sijaan vastaanottokeskuksen palvelujen 
hankinnassa käyttämiä tiedottamismenettelyjä koskevia erityisiä säädöksiä tai määräaikoja ei ole 
tarpeellista laatia tai asettaa, vaan tässä voidaan noudattaa muun muassa paikkakunnan koosta ja 
sijainnista johtuvia tarkoituksenmukaisia käytäntöjä. Myöskään tarkkoja kriteereitä avustajana 
toimimisen edellytyksille ei luoda, mutta vastaanottokeskuksen on huolehdittava siitä se esittää 
palveluntarjoajille yhdenmukaiset kriteerit ja että hyväksytyllä avustajalla on muun muassa riittävä 
koulutus ja lainsäädännön tuntemus, kansainvälinen asiantuntemus turvapaikka-asioissa, tarvittava 
maatietous ja menetelmät sen ylläpitoon. 
 
Oikeudelliseen avustamiseen käytettävissä olevan määrärahan rajallisuuden ja henkilöittäisten 
prosessien eroavaisuuksien vuoksi vastaanottokeskuksilla tulee olla perusteet myös avustamisen 
kohdentamista koskevaan tarpeen arviointiin tarvittaessa. Harkinnan käyttö on tarpeen valtion 
talousarviossa rajatun määrärahan riittävyyden vuoksi, mutta palvelujen tarpeen arvioinnin ei tule 
rajata tiettyjä ryhmiä kategorisesti palvelujen saamisen ulkopuolelle. Yksin tulleet alaikäiset saisivat 
aina tarvittaessa apua, ja heillä olisi myös aina tarvittaessa mahdollisuus avustajan osallistumiseen 
puhutteluihin. Yleisesti käytössä olisi yleinen 2+2 tunnin aikaraja ja lisäksi tarvittaessa avustaminen 
puhuttelussa sekä tarvittaessa eräät lisätarpeet. 
 
Oikeudellisen avustamisen käynnistyminen vaatii aina henkilökohtaisen tapaamisen, ja 
ensimmäinen tunti menee käytännössä tapauksen arviointiin. Avustajan on esitettävä arviointiinsa 
perustuvat lisäpalvelujen tarpeet vastaanottokeskukselle aina ennen niiden toteuttamista. 
Tarvittaessa TE-keskus ratkaisee korvausten perusteista vallitsevat erimielisyydet, kuten muutkin 
oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen järjestelyissä mahdollisesti syntyvät kiistakysymykset. TE-
keskuksen ratkaisuista voi edelleen valittaa hallinto-oikeuteen. Myös palvelun tuottajalla pitää olla 
oikeus valittaa, jos vastaanottokeskus ei maksa palkkiota sopimuksen ja laskutuksen mukaan. 
 
Riippumattoman aseman turvaamiseksi vastaanottokeskusten on pyrittävä riittävällä tavalla 
ehkäisemään sellaisen käsityksen syntyminen, että vastaanottokeskus päättäisi avun tarpeesta ja/tai 
osallistuisi turvapaikkaprosessiin. Käytännössä tulisi siis huomioida se, että vastaanottokeskuksen 
toiminta mielletään palvelujen järjestämismenettelyn myötä helposti osaksi varsinaista 
turvapaikkaprosessia. Asiat ja vastuut selvennetään siis aikaisemmassa vaiheessa tapahtuvan 
neuvonnan yhteydessä ja tarvittaessa käytetään asiakkaiden suuntaan myös yksilöllisempiä 
lähestymistapoja. 
 
Oikeudellisen neuvonnan tapaan rahoituksen seurannasta huolehtisivat TE-keskukset työministeriön 
toimeenpano-osaston ohjaamana muun vastaanottokeskusten toiminnan rahoitusta koskevan 
seurannan ohella. Myös oikeudellista avustamista koskeva rahoitus olisi erotettu 
vastaanottokeskusten muista toimintamenoista, ja sitä maksettaisiin vastaanottokeskuksille 
työministeriön toimeenpano-osaston tekemän vastaanottokeskuskohtaisen tarvearvioinnin mukaan 
yhtenä kokonaisuutena oikeudellisen neuvonnan rahoituksen kanssa. Työministeriön toimeenpano-
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osasto laatii yhteistyössä TE-keskusten kanssa vastaanottokeskuksia varten ohjeet avustajien 
hankkimista, laskutuskäytäntöjä ja seurantaa varten. Vastaanottokeskukset olisivat velvollisia 
huolehtimaan laskutuksen seurannasta. 
 
Vastaanottokeskus sopii kustannusten korvaamisesta käytettävissään olevien palvelujen tarjoajien 
kanssa tapauskohtaisesti yksilöittäin tai perheittäin riittävän kevyellä menettelyllä, esimerkiksi 
avustajan sopimuksen pohjalta tekemällä yhteydenotolla. Menettelyjä varten luodaan käytännöt ja 
tarvittavat asiakirjat yhteistyössä työministeriön toimeenpano-osaston, TE-keskusten ja 
vastaanottokeskusten välillä. Toimeenpano-osasto voi käyttää pohjana julkisen oikeusavun 
hankinnassa käytettävää sopimuslomaketta. 
 
Erityisiä maksusitoumuksia ei tässä menettelyssä tarvitsisi käyttää, vaan avustaja laskuttaisi 
vastaanottokeskusta sopimuksen perusteella, jonka perusteella hän on tietoinen myös käytettävistä 
tuntitaksoista ja -rajoituksista. Vastaanottokeskuksen olisi tästä huolimatta huolehdittava siitä, että 
tarveharkintaa käyttämään tottuneen Pakolaisneuvonnan ohella myös muita käytettäviä avustajia 
ohjataan riittävästi niin, etteivät kustannukset kasva tarpeettoman suuriksi puhutteluihin 
osallistumista koskevan tarveharkinnan mahdollisen väljentymisen vuoksi. Vastaanottokeskus 
hankkii tarvittaessa myös tulkin ja vastaa tämänkin kustannuksista ja matkoista.  
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Vastaanottokeskus hankkii asiakkaidensa tarvitsemat oikeudellista neuvontaa ja avustamista 
turvapaikka-asiassa koskevat palvelut. 
 
Vastaanottokeskus huolehtii paikkakunnan olosuhteet huomioon ottaen siitä, että lakimiehet 
voivat halutessaan tarjoutua palvelujen tuottajiksi. 
 
Vastaanottokeskus tekee riittävät edellytykset täyttäviksi katsomiensa asiantuntijoiden 
kanssa hankintasopimukset oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen järjestämisestä. 
Molemmat voidaan järjestää myös yhdellä sopimuksella saman palveluntuottajan kanssa. 
 
Palveluntuottaja laskuttaa vastaanottokeskusta hankintasopimuksen mukaisesti. 
 
Asiantuntijoille on annettava mahdollisuus tarjoutua palveluntuottajaksi halutessaan, ja 
hankintasopimukset on uudistettava riittävän usein. 
 
 

4.5. Kustannukset ja rahaliikenne 
 
Vastaanottokeskukset hankkivat turvapaikanhakijoiden tarvitseman oikeudellisen neuvonnan ja 
avustamisen työministeriön hallinnonalan turvapaikanhakijoiden vastaanottoa valtion osalta 
koskevalle momentille 34.07.21 tähän tarkoitukseen varatun 505 000 euron määrärahan turvin. 
Käytännössä tämä tapahtuu TE-keskusten kautta eri vastaanottokeskuksille ohjattavalla 
määrärahalla, joka siirretään osaksi vastaanottokeskusten toimintamenoja mutta säilytetään 
erillisenä määrärahana erotettuna muista toimintamenoista. Määräraha osoitetaan 
vastaanottokeskuksille yhtenä kokonaisuutena erottamatta rahoituksessa turvapaikanhakijoiden 
oikeudellista neuvontaa ja yksilöllistä avustamista toisistaan.  
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Kuntien ja järjestöjen hallinnoimien vastaanottokeskusten toimintamenoja ei rahoiteta 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa valtion osalta koskevalta momentilta. Tämän vuoksi valtion 
talousarviossa mainittu määräraha olisi jaettava kahdelle momentille, joista toinen on pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskeva momentti 34.07.63. Määrärahan jakaminen vaatii 
siirtymäajan eli voi tapahtua aikaisintaan valtion vuoden 2008 talousarviossa. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudelliseen neuvontaan ja avustamiseen olisi varattava edelleen 
vähintään 505 000 euron määräraha. Työryhmä esittää lisäksi, että tämän määrärahan kehyksestä 
luovuttaisiin, jolloin määräraha ei olisi rajattu vaan sitä käytettäisiin harkinnan mukaan. Tällöin 
oikeudelliseen neuvontaan ja avustamiseen varatut resurssit voitaisiin liittää vastaanottokeskusten 
muihin toimintamenoihin. 
 
Kuitenkin toistaiseksi on huomioitava, että työministeriön pääluokkaan valtion talousarvioon 
sisällytetty määräraha on tällä hetkellä tarkkaan rajattu eikä sitä voi ylittää. Tämän ohella muihin 
kuluihin, kuten avustajan tai asiakkaan tarvitsemiin matkakuluihin, voidaan käyttää nykyisinkin 
yleisesti sovellettavaan tapaan vastaanottokeskusten muita toimintamenoja. 
 
Vastaanottokeskusten olisi laadittava vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä myös 
suunnitelma yleisen oikeudellisen neuvonnan ja yksilöllisen avustamisen toteuttamisesta ja 
toiminnan budjetista. Työministeriön toimeenpano-osasto jakaisi näiden pohjalta määrärahan 
toimitettavaksi TE-keskusten kautta vastaanottokeskusten käyttöön ja varautuisi myös siirtämään 
määrärahoja vuoden aikana käytössä ilmenneiden lisätarpeiden tai ylijäämien vuoksi. 
Toimeenpano-osasto voi varata myös osan määrärahasta jaettavaksi vasta myöhemmin vuoden 
aikana.  
 
Palveluista maksettavasta tuntihinnasta ja tuntirajoituksista olisi säädettävä työministeriön 
asetuksella tai muulla riittävällä menettelyllä oikeusavun toteuttamista vastaavalla tavalla. 
Oikeusavun palkkioperusteista annetussa asetuksessa taksa on tällä hetkellä 91 euroa/tunti. 
Toiminta rahoitettaisiin kuitenkin edelleen työministeriön hallinnonalan turvapaikanhakijoiden 
vastaanottoa koskevilta momenteilta ja ohjattaisiin TE-keskusten kautta vastaanottokeskusten 
toimintamenoihin pääsääntöisesti turvapaikanhakijoiden määrän mukaisesti jaettavalla 
määrärahalla. Työministeriön toimeenpano-osaston tulisi ohjeistaa rahoitus ja seurata määrärahojen 
käyttöä kokonaisuudessaan. 
 
TE-keskukset toimisivat rahoituksen seurannassa omilla alueillaan, ja vastaanottokeskukset olisivat 
velvoitettuja seuraamaan laskutusta. TE-keskukset voisivat seurannassa ja arvioinnissa olla 
tarvittaessa yhteydessä vastaanottokeskuksiin saadakseen tarvitsemaansa tapauskohtaista tietoa, 
mutta vastaanottokeskukset eivät itse arvioisi toimintaansa. Vastaanottokeskukset maksavat 
avustajille palkkiot ainoastaan sopimusten perusteella.  
 
Määrärahaa olisi valtion talousarviossa tehdyn määrällisen rajauksen vuoksi seurattava erillään 
vastaanottokeskusten muista toimintamenoista. Vastaanottokeskuksilla tulisikin olla käytössään 
riittävän tarkka ja ajantasainen määrärahan käyttöä koskeva seuranta siksikin, että yleisen 
käytännön mukaisesti avustaja laskuttaa vasta ehkä useitakin kuukausia kestävän asiakassuhteen 
päättyessä. Vastaanottokeskuksen tulisi myös informoida käytettävissään olevia avustajia siinä 
tilanteessa, että määräraha on kyseisenä vuotena loppumassa. Määrärahan loppuessa kokonaan 
asiakkaita voitaisiin ohjata oikeusaputoimistoon. 
 
Julkisessa oikeusavussa rahoitukseen ei esitetä muutoksia. Oikeusministeriö ohjaa jatkossakin 
oikeusaputoimistoille määrärahat henkilöstökustannuksien ja muiden toimintamenojen kattamiseen. 
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Työryhmän ehdotukset: 
 
Vastaanottokeskukset laativat vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä myös 
suunnitelman oikeudellisen neuvonnan ja yksilöllisen avustamisen toteuttamisesta ja 
toiminnan budjetista. 
 
Työministeriö ohjaa turvapaikanhakijoiden oikeusapuun omassa pääluokassaan valtion 
talousarviossa olevan määrärahan TE-keskusten kautta vastaanottokeskusten käyttöön 
arvioimansa vastaanottokeskusten tarpeen mukaisesti. 
 
Tätä varten määräraha jaetaan vastaanottoa valtion osalta ja vastaanottoa muiden 
toimijoiden osalta koskeville momenteille. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudelliseen neuvontaan ei laadita laskutusta koskevia 
valtakunnallisia taksoja mutta oikeudellisen avustamisen osalta työministeriö määrittelee 
käytettävät tuntitaksat ja laskutuksen perusteet. 
 
Vastaanottokeskukset hankkivat oikeusapupalvelut ja palveluntuottajat laskuttavat 
vastaanottokeskuksia tehtyjen hankintasopimusten perusteella. 
 
Kohtuulliset matkakulut ja muut palvelujen järjestämiseen liittyvät kohtuulliset kulut 
voidaan lisäksi maksaa vastaanottokeskuksen toimintamenoista. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tarkoitetun määrärahan rajauksesta enintään 505 000 
euroon luovutaan, ja palvelut liitetään muiden ostopalvelujen tapaan osaksi 
vastaanottokeskusten toimintamenoja. 
 
 

4.6. Lainsäädäntö 
 
Vastaanottokeskusten turvapaikanhakijoille järjestämä oikeudellista neuvontaa ja avustamista 
koskeva tiedottaminen ja palveluihin ohjaaminen tapahtuu vastaanottokeskusten toimesta 
asianmukaisesti, eikä tämän toiminnan jatkaminen vaadi säädösmuutoksia. Hallintolaki ja eri 
hallinnonalojen ohjeistus velvoittavat lisäksi viranomaisia neuvomaan ja opastamaan asiakkaita 
heidän asiassaan viranomaisen omalla hallinnonalalla tai ohjaamaan tämän oikean viranomaisen 
puoleen. Asiassa ei tarvita lainsäädännön muutoksia. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen osalta työryhmä esittää joitakin 
tarkentavia lainsäädäntöehdotuksia. Ryhmä-, yksilö- tai perhekohtaisesti vastaanottokeskusten 
ostopalveluna toteuttama oikeudellinen neuvonta sekä hallinnollisiin prosesseihin rajoittuva 
turvapaikka-asioissa avustaminen olisi sisällytettävä kotouttamislakiin. Myös toimintojen rahoitus 
olisi syytä mainita kotouttamislaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä pelkän valtion 
talousarvioon sisällytetyn maininnan ja rajatun määrärahan sijaan. Lisäksi kustannustason 
valtakunnallinen määrittäminen julkisen oikeusavun tapaan oikeudellisen neuvonnan puolella vaatii 
säädöspohjan. Asia voidaan järjestää työministeriön asetuksella tai muulla riittävällä menettelyllä. 
 
Oikeudellisiin prosesseihin ulottuva julkinen oikeusapu ulottuu Suomen kansalaisten lisäksi myös 
Suomessa oleskeleviin ja muihin ulkomaalaisiin. Edellytyksenä ulkomaalaisten osalta ainoastaan se, 
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että heidän täällä ajamassaan asiassa on side Suomeen. Julkisen oikeusavun saaminen on myös 
ulkomaalaisten osalta asianmukaisesti järjestetty, eikä asiassa ole tarvetta säädösmuutoksiin. 
 
Oikeusapulain 13 §:n 3 momentin maininta yksityiselle avustajalle annetun määräyksen 
jatkuvuudesta on kuitenkin hallinto-oikeuden näkökulmasta ongelmallinen. Nykyisessä 
muodossaan momentissa mainitaan että jos tuomioistuin palauttaa asian hallintoviranomaisen tai 
edellä tarkoitetun lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi, yksityiselle avustajalle annettu määräys on 
voimassa myös tässä viranomaisessa, jos asian palauttava tuomioistuin niin määrää. Työryhmä 
ehdottaa momenttia muutettavaksi niin, että määräys on voimassa ellei asian palauttava 
tuomioistuin toisin määrää. 
 
Ihmiskaupan uhrien oikeudellinen neuvonta on järjestetty asianmukaisesti kotouttamislakiin vuoden 
2007 alussa sisällytetyllä muutoksella. Ihmiskaupan uhreilla on lainsäädännön mukaan oikeus myös 
julkiseen oikeusapuun. Sen sijaan lainsäädännön tarkennusta vaatii se, ettei palvelujen saannin 
varmistamiseksi oikeusapua koskevia tulorajoja sovellettaisi muiden vakavien rikosten uhrien 
tapaan myöskään ihmiskaupan uhrien kohdalla. 
 
 
Työryhmän ehdotukset: 
 
Maininta turvapaikanhakijoiden oikeudellisesta neuvonnasta ja avustamisesta sekä näiden 
rahoituksesta sisällytetään kotouttamislakiin tai rahoituksen osalta lain nojalla annettuihin 
muihin säädöksiin. 
 
Asetuksen tasolla säädetään siitä, että turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan ja 
avustamisen tuntitaksa seuraa julkisen oikeusavun tasoa. 
 
Oikeusapulain 13 §:n 3 momenttia muutetaan niin että tapauksissa, joissa tuomioistuin 
palauttaa asian hallintoviranomaisen tai lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi, yksityiselle 
avustajalle annettu määräys on voimassa ellei asian palauttava tuomioistuin toisin määrää. 
 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa vakavien rikosten uhrien kohdalla käytössä 
oleva säädös siitä, ettei oikeusapua koskevia tulorajoja sovelleta, ulotetaan koskemaan myös 
ihmiskaupan uhreja. 
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5. Ehdotusten vaikutukset 
 
Työryhmän ehdotusten merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat lähinnä turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskusten asiakkailleen hankkiman oikeudellisen neuvonnan ja yksilöllisen avustamisen 
järjestämiseen. Julkista oikeusapua sekä ihmiskaupan uhrien oikeudellista neuvontaa ja avustamista 
koskevilla pienillä lainsäädäntöä koskevilla ehdotuksilla ei ole suuria toiminnallisia vaikutuksia 
eikä näiden osalta esitetä rahoitusta koskevia ehdotuksia lainkaan. 
 
Työryhmän ehdotukset merkitsevät erityisesti vastaanottokeskusten vastuun lisääntymistä 
palvelujen hankinnan ja palveluntarjoajien asiantuntemuksen arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin 
tarve ei koske niinkään yleistä oikeudellista asiantuntemusta, vaan turvapaikka-asioihin liittyvää 
erityisosaamista, kuten maatuntemusta ja turvapaikkajärjestelmiä eri maissa koskevaa tietoa sekä 
näiden tietojen päivittämistä. Pakolaisneuvonnan kaltaisen tunnetun toimijan kohdalla tässä ei liene 
vaikeuksia, mutta muiden toimijoiden osalta vastaanottokeskuksissa saattaa syntyä epävarmuutta 
siitä, onko palveluntarjoajan osaaminen turvapaikka-asioissa riittävä ja tapahtuuko palvelun 
hankkiminen oikealta taholta. 
 
Ehdotuksilla pyritäänkin kokonaisuudessaan siihen, että turvapaikanhakijoiden oikeudellisessa 
neuvonnassa ja avustamisessa tarvittava erityisosaaminen olisi turvattu. Rahoitus- ja 
hankintajärjestelmän vakautuminen antaa toimijoille nykyistä paremmat mahdollisuudet 
osaamisensa kehittämiseen ilman että erillisiä toiminta-avustuksia osaamisen kehittämisen 
turvaamiseksi olisi haettavana. Ehdotettu hankintajärjestelmä mahdollistaa myös uusien toimijoiden 
tulon turvapaikanhakijoille annettavien oikeudellisten palvelujen toteuttajiksi ja tätä kautta 
mahdollisuuden erityisosaamisen vähittäiseen leviämiseen erilaisille toimijoille, kuten uusille 
yksityisille lakimiehille.  
 
Osaamisen riittävyyden ja leviämisen takaamiseksi tarvitaan kuitenkin myös oikeustieteellisen 
peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämistä. Yhtenä tekijänä myös valtion 
talousarviossa olevasta turvapaikanhakijoiden oikeudellisia palveluja koskevan määrärahan 
kehyksestä luopuminen ja siirtyminen arviomäärärahan käyttöön lisäisi mahdollisuuksia osaamisen 
leviämiseen ja syventymiseen erilaisissa toimijoissa. 
 
Turvapaikanhakijan oikeusturva varsinaisessa turvapaikka-asiassa kohenee palvelujen saannin 
yhdenvertaisuuden niiden tasalaatuisuuden tehokkaamman turvaamisen myötä. Mitään ryhmää ei 
rajata oikeudellisten palvelujen ulkopuolelle, ja henkilöillä on mahdollisuus palvelujen tarpeen 
tapauskohtaiseen arviointiin avustajasuhteen alkaessa. Peruspalvelujen tuntimäärät ja mahdollisuus 
lisäpalveluihin perustelluissa tapauksissa turvaavat osaltaan myös sen, että kaikki oikeudellisen 
avun tarpeessa olevat turvapaikanhakijat pääsevät halutessaan avun piiriin.  
 
Palvelujen hankinnan ja laskutusperusteiden tarkempi määrittely lisännevät myös  
turvapaikanhakijoiden oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen tasalaatuisuutta ja valtakunnallista 
kattavuutta. Lisäksi on tärkeää, että vastaanottokeskusten riippumaton rooli turvapaikkamenettelyyn 
kuulumattomana toimijana säilyy. Työryhmän tekemät lainsäädäntöä koskevat ehdotukset 
kohentavat myös julkista oikeusapua saavien henkilöiden ja ihmiskaupan uhrien oikeusturvaa 
joissakin erityistilanteissa. 
 
Turvapaikanhakija-asiakkaan mahdollisuutta valita avustajansa pidettiin työryhmässä tärkeänä. 
Asiakkaan mahdollisuudet avustajansa valitsemiseen ja tarvittaessa avustajan vaihtamiseen 
lisääntyvät menettelyjen selkeytymisen myötä. Henkilöillä on vastaanottokeskuksen järjestämän 
avustajan ohella myös mahdollisuus hankkia avustaja valtion kustannuksella muulta taholta 
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sopimalla tästä etukäteen vastaanottokeskuksen kanssa. Turvapaikanhakijat voivat myös hankkia 
avustajan omalla kustannuksellaan tai valtion kustantaman avustajan ohella lisäpalveluja joltakin 
toiselta avustajalta. 
 
Vastaanottokeskusten ohella myös TE-keskusten vastuu turvapaikanhakijoiden vastaanoton 
rahoituksen ohjauksesta ja seurannasta lisääntyy jonkin verran. Työministeriön onkin huolehdittava 
hankinnan riittävästä ohjeistuksesta ja ohjauksesta sekä oltava tarvittaessa valmis antamaan tukea 
palvelujen hankinnassa. Työministeriön rooli tai työministeriön ja oikeusministeriön väliset 
toimivaltasuhteet eivät kuitenkaan ehdotusten johdosta muutu. 
 
Ehdotusten taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Täysin uusia määrärahoja tai määrärahojen 
siirtoja hallinnonalojen välillä ei esitetä. Valtion talousarviossa olevasta turvapaikanhakijoiden 
oikeudellisia palveluja koskevasta 505 000 euron kehyksestä luopuminen mahdollistaisi kuitenkin 
määrärahan ylittämisen tarvittaessa. Muutos mahdollistaisi myös resurssien riittävyyden 
turvaamiseksi tehtävästä henkilö- tai tapauskohtaisesta avuntarpeen arvioinnista luopumisen 
turvapaikanhakijoiden kohdalla ja resurssien liittämisen vastaanottokeskusten muihin 
toimintamenoihin. Talousarviossa mainitun määrärahan jakamisella kahdelle eri momentille ei olisi 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna toiminnallisia vaikutuksia. 
 
 
Työryhmän ehdotukset ovat kaiken kaikkiaan seuraavat: 
 
Työryhmän ehdotusten merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat lähinnä 
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten asiakkailleen hankkiman oikeudellisen 
neuvonnan ja yksilöllisen avustamisen järjestämiseen. Turvapaikanhakijoiden oikeudellinen 
neuvonta ja avustaminen hallinnollisissa menettelyissä rahoitetaan ja toteutetaan kuitenkin 
jatkossakin työministeriön hallinnonalalta. Oikeudenkäynnit ja oikeudelliset prosessit 
korvataan taas edelleenkin oikeusapuvaroista nykyisen oikeusapulainsäädännön mukaisesti. 
 

●●● 
 
Vastaanottokeskukset huolehtivat jatkossakin itse järjestämästään turvapaikanhakijoille 
suunnatusta tiedottamisesta ja palveluihin ohjaamisesta.  
 
Vastaanottokeskukset hankkivat turvapaikanhakijoiden tarvitseman oikeudellisen 
neuvonnan ja avustamisen Pakolaisneuvonnalta tai muulta käytettävissä olevaksi 
ilmoittautuneelta asiantuntijalta.  
 
Vastaanottokeskus huolehtii paikkakunnan olosuhteet huomioon ottaen siitä, että 
asiantuntijat voivat halutessaan tarjoutua palvelujen tuottajiksi. Palvelujen on oltava 
paikkakunnalla saatavissa kohtuullisin kustannuksin, ja ne voidaan tarvittaessa toteuttaa 
myös puhelinneuvonnan ja �tulkkauksen avulla.  
 
Palveluihin on sisällytettävä tarvittaessa myös asiakkaiden tilanteeseen perustuva arviointi 
oikeudellisen avun tarpeesta ja henkilöstön mahdollisuus puhelinneuvontaan asiakkaan 
pyynnöstä ja asiakkaan tarpeisiin tulevia yksittäiskysymyksiä varten. Puhelinneuvonnasta 
voidaan laskuttaa erikseen. 
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Vastaanottokeskuksen on pyydettävä palvelujen tarjoajilta tarvittaessa riittävä selvitys tämän 
oikeustieteellisestä koulutuksesta sekä kokemuksesta erityisesti ulkomaalaiskysymyksiä ja 
kansainvälistä suojelua ja maatietoutta koskevissa asioissa. 
 

●●● 
 
Yksin tulleet alaikäiset saavat aina tarvittaessa yksilöllistä apua, ja heillä on aina tarvittaessa 
mahdollisuus avustajan osallistumiseen puhutteluihin. Muiden henkilöiden kohdalla 
noudatetaan 2+2 tunnin sääntöä ennen puhutteluja ja tarvittaessa avustajan harkinnan 
mukaan tehtävää lisälaskutusta puhuttelujen ja muiden tarpeiden vuoksi. 
 
Turvapaikanhakija-asiakkaalla tulee aina olla oikeus valita avustajansa ja mahdollisuus 
saada tarvittaessa oikeusapua sekä vaihtaa perustelluissa tapauksissa avustajaa. Halutessaan 
asiakas voi valita valtion kustantamana myös muun kuin vastaanottokeskuksen kautta 
järjestetyn avustajan sopimalla tästä etukäteen. Lisätuntien hankkimisen omalla 
kustannuksella samalta avustajalta ei tule olla sallittua. 
 

●●● 
 
Maininta turvapaikanhakijoiden oikeudellisesta neuvonnasta ja avustamisesta sekä näiden 
rahoituksesta sisällytetään kotouttamislakiin tai rahoituksen osalta lain nojalla annettuihin 
muihin säädöksiin. Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tarkoitetun määrärahan rajauksesta 
enintään 505 000 euroon luovutaan. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudelliseen avustamiseen määritetään työministeriön asetuksella 
tai muulla riittävällä menettelyllä julkisen oikeusavun tapaan yleinen tuntitaksa. Tästä tulee 
olla lisäksi olemassa tietyin edellytyksin käytettävät ylentämis- ja alentamisperusteet. 
 
Työministeriö ohjaa turvapaikanhakijoiden oikeusapuun omassa pääluokassaan valtion 
talousarviossa olevan määrärahan TE-keskusten kautta vastaanottokeskusten käyttöön 
arvioimansa vastaanottokeskusten tarpeen mukaisesti. Tätä varten määräraha jaetaan 
vastaanottoa valtion osalta ja vastaanottoa muiden toimijoiden osalta koskeville momenteille. 
 
Vastaanottokeskus tekee sopiviksi katsomiensa asiantuntijoiden kanssa hankintasopimukset 
oikeudellisen neuvonnan ja avustamisen järjestämisestä. Molemmat voidaan järjestää myös 
yhdellä sopimuksella saman palveluntuottajan kanssa. 
 
Vastaanottokeskus maksaa palveluntuottajille palkkion sopimuksen ja laskutuksen 
perusteella. Kohtuulliset matkakulut ja muut palvelujen järjestämiseen liittyvät kohtuulliset 
kulut voidaan maksaa vastaanottokeskuksen toimintamenoista. 
 
Rahoituksen seurannasta huolehtivat työvoima- ja elinkeinokeskukset työministeriön 
toimeenpano-osaston ohjaamana. Vastaanottokeskukset ovat velvollisia huolehtimaan 
laskutuksen ja palvelujen laadun seurannasta. 
 

●●● 
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Turvapaikanhakijoiden muissa kuin turvapaikka-asiassa saama julkinen oikeusapu 
toteutetaan jatkossakin oikeusministeriön järjestämän oikeusapujärjestelmän kautta muiden 
tilapäisesti Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten tapaan. 
 
Turvapaikanhakijoiden oikeudellista neuvontaa koskevan osaamisen säilyminen ja 
kehittyminen on oikeusturvan toteutumisen kannalta keskeistä, mutta osaamisen säilymistä ja 
kehittymistä parhaiten turvaavia toimia on syytä selvittää tarkemmin muussa yhteydessä. 
 

●●● 
 
Ulkomaalaisten julkinen oikeusapu toteutetaan jatkossakin oikeusministeriön järjestämän 
julkisen oikeusapujärjestelmän kautta. 
 
Oikeusapulain 13 §:n 3 momenttia muutetaan niin että tapauksissa, joissa tuomioistuin 
palauttaa asian hallintoviranomaisen tai lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi, yksityiselle 
avustajalle annettu määräys on voimassa ellei asian palauttava tuomioistuin toisin määrää. 
 

●●● 
 
Kotouttamislain nojalla toteutettu ihmiskaupan uhrien oikeudellinen neuvonta on vastikään 
aloitettu, ja sen tarvetta, rahoitusta ja toteuttamista on vielä arvioitava. Ihmiskaupan uhrien 
oikeudellinen avustaminen toteutetaan pääosin oikeusministeriön järjestämän julkisen 
oikeusapujärjestelmän kautta. 
 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa vakavien rikosten uhrien kohdalla käytössä 
oleva säädös siitä, ettei oikeusapua koskevia tulorajoja sovelleta, ulotetaan koskemaan myös 
ihmiskaupan uhreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

 
 
 

Ulkomaalaisviraston toimipisteet

Pakolaisneuvonnan toimistot

LIITE: TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOKESKUSTEN, 
ULKOMAALAISVIRASTON TOIMIPISTEIDEN JA PAKOLAIS-
NEUVONNAN TOIMISTOJEN SIJAINTI 

Joutseno 

Tampere 

Oravainen

Ruukki
Oulu 

Kajaani

Kontiolahti

Rovaniemi

Helsinki
Kotka

Perniö 

Turku Metsälä

Vastaanottokeskukset 

Kuhmo

Lappeenranta 

Helsinki 

Oravainen

Oulu 

Helsinki

Kouvola


	Julkluettelo.pdf
	TYÖHALLINNON JULKAISU  


	Text2:  2007
	alateksti: Työhallinnon julkaisu
	numero: 377
	nimet:                            
	teos: Ulkomaalaisille annettava oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu
	ingressi: Työryhmän ehdotus turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaisten oikeudellisten palvelujen järjestämiseksi  


