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Johdanto
Laajamittaisen maahantulon varautumissuunnitelman malli kunnille on valmisteltu Suo-
men Kuntaliiton, Maahanmuuttoviraston ja Sisäministeriön välisenä yhteistyönä. Val-
mistelu on tehty vuoden 2021 aikana ja asiakirjassa on huomioitu loppuvuodesta 2021 
voimaan tulleet lainsäädännön muutokset (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vas-
taanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta). Lisäksi mallissa on 
huomioitu hyvinvointialueuudistus.

Valmiussuunnitelmamallin ensisijaisena tavoitteena on tukea kuntien varautumista laa-
jamittaisen maahantulon tilanteeseen, mutta asiakirja soveltuu hyödynnettäväksi myös 
muidenkin organisaatioiden laajamittaiseen maahantuloon varautumisessa.
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1 Yleistä
Laajamittaisen maahantulon tilanne voi syntyä, jos Suomeen tulee lyhyessä ajassa pal-
jon kansainvälistä suojelua hakevia ihmisiä. Laajamittaisen maahantulon tilanteelle ei ole 
tarkkarajaista määritelmää. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2018) mukaan laa-
jamittaisen maahantulon tilanteessa maahantulijoiden määrä voi ylittää 20 000 henkilön 
rajan. Laajamittaisen maahantulon tilanteessa on vaarana, ettei maahantulijoiden hallin-
taa, rekisteröintiä ja vastaanottoa pystytä järjestämään hallitusti eikä oleskelulupamenet-
telyä toteuttamaan nopeasti. Pitkittynyt oleskelu vastaanottokeskuksissa viranomaispro-
sessien ollessa kesken tai maasta poistamisen täytäntöönpanoa odotettaessa lisää sekä 
häiriötilanteiden todennäköisyyttä että riskiä laittoman maassa oleskelun lisääntymisestä. 
Laajamittaisen maahantulotilanteen jälkeen kotouttaminen ja muut mahdolliset toimet 
vaativat myös resursointia ja viranomaisten yhteistoimintaa.

Tässä suunnitelmassa on kuvattu varautuminen turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen 
kasvuun. Varautumismalli pyrkii erityisesti antamaan tarvittavia pohjatietoja kuntien 
varautumisen tukemiseksi ja tarjoamaan pohjamallin valmiussuunnittelulle.

Kunnan varautumisessa laajamittaiseen maahantuloon keskeistä on hahmottaa turva-
paikanhakijoiden sijoittumiseen paikallisesti liittyvät tekijät ja olosuhteet, hahmottaa eri 
toimijoiden vastuut ja sekä tehdä tarvittavat yhteistyösuunnitelmat ja yhteistoimintasopi-
mukset keskeisten kumppaneiden kanssa.

OSA I  
VARAUTUMISEN  
TAUSTA
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2 Keskeinen lainsäädäntö
Ulkomaalaislaki (301/2004) 
Lain 133 §:ssä säädetään maahantulijoiden rekisteröinnistä laajamittaisessa maahantu-
lossa.

Laki	kansainvälistä	suojelua	hakevan	vastaanotosta	(746/2011)
Lain 9 §:ssä säädetään valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten ja 10 §:ssä muiden kuin 
valtion vastaanotto- tai järjestelykeskusten perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipai-
koista. Lain 12 §:ssä säädetään vastaanotosta laajamittaisen maahantulon yhteydessä.

Aluehallintovirastoista	annettu	laki	(896/2009)
Lain 4 §:ssä todetaan aluehallintoviranomaisen yhteensovittava rooli alueen varautumi-
sen suunnittelussa ja toimivaltaisen viranomaisen tukeminen häiriötilanteessa.

Terveydenhuoltolaki	(1326/2010)	
Lain 50 §:ssä velvoitetaan kiireellisen sairaanhoidon, suun terveydenhuollon, mielen-
terveyshoidon, päihdehoidon ja psykososiaalisen tuen järjestämisestä potilaalle hänen 
asuinpaikastaan riippumatta.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Lain 12 § mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireel-
lisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei 
hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Perusopetuslaki	(628/1998)
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville 
oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edel-
tävänä vuonna esiopetusta. Säännös koskee myös turvapaikanhakijoita, joilla on oikeus 
perus- ja esiopetukseen.

Varhaiskasvatuslaki	(540/2018)
Varhaiskasvatuslain 6 §:n 3. momentin mukaan kiireellisissä tapauksissa tai olosuhtei-
den muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä 
muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle.

Laki	kotoutumisen	edistämisestä	(1386/2010)
Kotoutumislaissa säädetään kotoutumisen edistämisen lisäksi mm. kuntaan osoitta-
misesta, perheryhmäkodeista sekä ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten 
tuesta.
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Pelastuslaki	(379/2011)	ja	valtioneuvoston	asetus	pelastustoimesta	(407/2011)
Pelastuslain 3. luvussa on säädetty toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja 
haltijan velvollisuuksista. Pelastuslaitoksen on alueellaan 3 luvun säännösten noudatta-
mista (erityisesti pykälät 9–21). Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta säädetään 
pelastussuunnittelusta ja pelastussuunnitelmasta (pykälät 1-3)

Julkisuuslaki	(621/1999)
Lain 24 §:ssä säädetään salassa pidettävistä viranomaisten asiakirjoista. 

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvin-
vointialueille 1.1.2023.

Vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämistä on tarkasteltu liitteessä 1.
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3	 Keskeiset	käsitteet
Oleskeluoikeus
Laillisen oleskelun perusteista säädetään ulkomaalaislain (301/2004)  40 §:ssä.

1) Suomen viranomaisen myöntämällä oleskeluluvalla tapahtuva oleskelu;
2)  ilman oleskelulupaa tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä oleskelu, jos  
 ulkomaalainen tulee valtiosta, jonka kansalaiselta ei edellytetä oleskelulupaa;
3)  ilman viisumia tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä oleskelu kuuden  
 kuukauden aikana Schengen-alueelle tulosta lukien, jos ulkomaalainen tulee  
 valtiosta, jonka kansalaiselta ei edellytetä viisumia;
4)  Schengen-viisumilla tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä oleskelu kuuden  
 kuukauden aikana maahantulosta lukien;
5)  Schengen-valtion kansallisella viisumilla tapahtuva enintään kolme kuukautta  
 kestävä oleskelu viisumin ensimmäisestä voimassaolopäivästä; (20.7.2012/449)
6)  Schengen-valtion myöntämällä oleskeluluvalla tapahtuva enintään kolme kuukautta  
 kestävä oleskelu; sekä (20.7.2012/449)
7)  ihmiskaupan uhrin ja 52 d §:ssä tarkoitetun laittomasti maassa oleskelleen ja  
 työskennelleen kolmannen maan kansalaisen 52 b §:ssä tarkoitettuna harkinta- 
 aikana tapahtuva oleskelu. (20.7.2012/449)

Ulkomaalainen saa laillisesti oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia 
on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen 
maasta poistamiseksi.

Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi 
alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai 
poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turva-
paikan tai jonka UNHCR katsoo olevan pakolainen.

Kiintiöpakolainen on YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle 
on myönnetty oleskelulupa valtion talousarviossa vahvistetussa pakolaiskiintiössä. Suo-
men pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut 750–1050 henkilöä. 

Kotouttaminen	(kotoutumisen	edistäminen) auttaa maahanmuuttajaa asettumaan uuteen 
yhteiskuntaan niin, että hän pystyy osallistumaan aktiivisesti sen toimintaan ja säilyttä-
mään myös oman kielensä ja kulttuuripiirteensä.

Maahanmuuttaja on Suomeen muuttanut ulkomaalainen henkilö, joka oleskelee maassa 
muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä 
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luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti. 
 Turvapaikanhakijasta tulee maahanmuuttaja, kun hänelle myönnetään turvapaikka ja hän 
saa oleskeluluvan.

Maahantulija on laillisesti tai laittomasti maahan saapuva ihminen. 

Kansainvälistä	suojelua	hakeva	henkilö	(puhekielessä	turvapaikanhakija) on ulkomaa-
lainen, joka on hakenut kansainvälistä suojelua ulkomaalaislain 95 §:n mukaisesti. Vanha 
käsite turvapaikanhakija on korvattu lainsäädännössä 1.9.2011 lukien termillä kansainvä-
listä suojelua hakeva.

Tilapäistä	suojelua	saava	henkilö on ulkomaalaislain 109 §:n nojalla suojelua saava ulko-
maalainen. Henkilön turvallinen paluu kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa ei ole 
mahdollista sen vuoksi, että maasta tai sen lähialueilta on tapahtunut ihmisten joukko-
pako aseellisen selkkauksen tai muun väkivaltatilanteen taikka ympäristökatastrofin 
vuoksi. Tilapäisen suojelun antaminen edellyttää, että suojelun tarve voidaan arvioida 
lyhytaikaiseksi. Tilapäisen suojelun kesto on yhteensä enintään kolme vuotta.

Ilman	laillista	oleskeluoikeutta	maassa	oleskeleva	henkilö on henkilö, jolla ei ulkomaa-
laislain mukaan ole oikeutta oleskella Suomessa. Laillisen oleskelun perusteista sääde-
tään ulkomaalaislain 40 §:ssä.

Ilman	laillista	oleskeluoikeutta	maassa	oleskeleva	kielteisen	turvapaikkapäätöksen	
saanut henkilö on turvapaikanhakija, jonka turvapaikkahakemukseen tehty kielteinen 
ratkaisu on saanut lainvoiman tai henkilölle on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös 
maasta poistamiseksi ja hänen oikeutensa vastaanottopalveluihin on päättynyt. 

Paperiton	henkilö. Paperitonta henkilöä ei ole määritelty lainsäädännössä, vaan se on 
yleistermi, jonka piiriin lukeutuu sekä oleskeluoikeutettuja että ilman laillista oleskelu-
oikeutta maassa oleskelevia henkilöitä. Henkilö ei ole automaattisesti paperiton henkilö, 
jos hänellä ei ole kotikuntaa tai jos hän ei ole sairausvakuutettu Suomessa. Paperittomilla 
ei tässä yhteydessä tarkoiteta Suomessa lyhytkestoisella turisti- tai liikematkalla olevia 
henkilöitä (3 kk). Yleensä paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan:

• maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai 
 Sveitsistä tullutta henkilöä (joilla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon 
varalle). Henkilön oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo/maassa oleskelu ei 
ole laillista.

• Suomeen opiskelutarkoituksessa tai muusta syystä muualta kuin EU- tai Eta-valtios-
ta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, joka on saanut oleskeluluvan yksityisen sairaus-
vakuutuksen perusteella, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole riittävän 
kattava.

• Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka 
kotipaikkaoikeuden käsittely on kesken tai epäselvä.

• EU-kansalaista, jonka maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa 
sairauden tai sairaanhoidon varalle (esim. Romanian ja Bulgarian romanit).
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Maahanmuuttovirasto	(Migri)	vastaa valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten yllä-
pidosta ja päättää niiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikoista. Vastaanoton 
käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat Maahanmuuttovirastolle. 
Maahanmuuttovirasto sopii kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön 
taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa vastaanottokeskuksen perustamisesta, lak-
kauttamisesta ja toimipaikasta.

Vastaanottokeskus	(VOK) on paikka, johon kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä 
suojelua saava rekisteröidään sekä usein myös majoitetaan ja joka järjestää kansainvä-
listä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanottopalvelut. Alaikäisille turva-
paikanhakijoille tarkoitetut ryhmäkodit ja tukiasuntolat ovat myös vastaanottokeskuksia. 
Vastaanottokeskukseen rekisteröity turvapaikanhakija voi majoittua myös yksityismajoi-
tuksessa.

Järjestelykeskus on ensivaiheen vastaanottoyksikkö, jossa rekisteröidään turvapaikan-
hakijoita. Rekisteröinnin jälkeen turvapaikanhakijat siirtyvät vastaanottokeskuksiin.

Maahanmuuttoviraston sanasto: www.migri.fi/sanasto 

http://www.migri.fi/sanasto
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4 Kansallinen riskiarvio

4.1 Kansallinen riskiarvio

Suomen kansallinen riskiarvio päivitetään kolmen vuoden välein. Edellinen päivitys on 
vuodelta 2018 ja seuraava päivitys tulee 2022. Kappaleet 3.1.1.–3.1.4. ovat lainauksia kan-
sallisesta riskiarviosta. https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riski-
arvio

4.2 Taustalla oleva uhka tai uhat

Maahantulo on laajamittaista silloin kun maahan saapuneita henkilöitä ei normaaleilla 
rajavalvonnan järjestelyillä kyetä ohjaamaan viranomaistoimenpiteiden piiriin tai kun 
maahantulon edellytysten selvittäminen eikä maahantulijoiden rekisteröinti ole normaali-
järjestelyin mahdollista.

Kansainvälistä muuttoliikettä synnyttävät sodat ja konfliktit, ympäristö- ja ilmastonmuu-
tos ja toivo paremmasta elintasosta. Turvapaikanhakijat pelkäävät joutuvansa kotimaas-
saan tai pysyvässä asuinmaassaan vainotuksi alkuperänsä, uskontonsa, kansallisuutensa, 
tiettyyn uskonnolliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Myös mah-
dolliset teknologiset katastrofit ja onnettomuudet voivat synnyttää laajempaa liikehdintää 
lähtömaista.

Pakotettu siirtyminen on kasvanut viime vuosikymmeninä. Vuonna 2018 pakolaisia on 
miltei 26 miljoonaa (vuonna 2000 vastaava luku oli 14 miljoonaa) ja sisäisesti siirtymään 
joutuneita 41,3 miljoonaa (21 miljoonaa vuonna 2000). Suurimmat siirtymään joutuneiden 
henkilöiden määrät olivat Syyriassa, Kolumbiassa ja Kongossa. Syyria ja Turkki olivat suu-
rimmat pakolaisten lähtö- ja isäntämaat vuonna 2018. (IOM)

4.3 Uhkan kohde

Suomessa uhkan kohteena on ensisijaisesti yhteiskunnan henkinen kriisinkestokyky. Kes-
keisenä kriisinkestokykyä vahvistavana tekijänä on kansalaisten usko siihen, että tilanne 
on viranomaisten hallinnassa. Tällä voi epäonnistuessaan olla merkittäviä poliittisia vaiku-
tuksia ja se voi vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Toiseksi merkittävin uhkan kohde Suomessa on laajamittaisen maahantulon vaikutukset 
julkiseen talouteen. Paine kohdistuu pitkällä aikavälillä erityisesti sosiaaliturvan etuusjär-
jestelmän rahoitustasapainoon, mikäli turvapaikan saaneiden kotoutumisessa epäonnis-
tutaan.

https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio
https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio
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Maahantuloon voi liittyä poliittista painostusta Suomea kohtaan. Tällöin maahantulijoiden 
joukossa voidaan soluttaa Suomeen rikollisia, tiedustelijoita ja jopa erikoisjoukkoja. Myös 
laajamittaista maahantuloa itsessään voidaan käyttää painostuskeinona.

4.4 Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset)

Uhkamallissa oletetaan, että maahantulon syy voi olla äkillinen joukkopaon aiheuttama 
tilanne, mutta käytännössä maahantulo voi toteutua vaiheittain, ilmentyä alkuvaiheessa 
alueellisena tai paikallisena maahantulon häiriötilanteena ja laajentua vähitellen valta-
kunnalliseksi. 

Laajamittaisen maahantulon tilanteessa maareitit mahdollistavat suurimmat volyymit: 
sisärajoilla lähinnä Ruotsin vastainen maaraja ja ulkorajoilla itäraja (rajanylityspaikat ja/tai 
maastoraja). Liikehdintään voi vaikuttaa osaltaan lähtömaan tai kauttakulkumaan viran-
omaisten oma halu ja toiminta ohjailla maahantulijoita alueellaan.

4.5 Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen

Laajamittaisen maahantulon tilanteeseen liittyy riski siitä, ettei maahantulijoiden hal-
lintaa, rekisteröintiä ja vastaanottoa pystytä järjestämään hallitusti eikä oleskelulupa-
menettelyä toteuttamaan nopeasti. Kielteisen päätöksen saaneiden oleskelu vastaanot-
tokeskuksissa odottaen hallinto-oikeuden ratkaisua valitukseen tai maasta poistamista 
lisää häiriötilanteiden todennäköisyyttä niin keskusten sisällä kuin lähiympäristössäkin. 
Viranomaisten toiminta ja signaali tilanteen hallitsemattomuudesta voi aiheuttaa epäluot-
tamusta viranomaisia kohtaan.

Laajamittaisen maahantulon seurauksena kantaväestössä voi nousta voimakkaita tunteita 
maahantulijoita kohtaan. Ääripäiden mielipiteet tulevat korostetusti esiin, jolloin viran-
omaisten sekä muiden toimijoiden neutraalilla viestinnällä on suuri merkitys. Viranomais-
ten tulee tarjota kansalaisille luotettavaa ja puolueetonta tietoa ilmiöstä.

4.6 Alueellinen riskiarvio

Kansallisen riskiarvion laatimisen kanssa on samaan aikaan valmisteltu alueelliset ris-
kiarviot, joissa otetaan tarkemmin huomioon alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet. 
Tarkoitus on, että valtakunnallisen riskiarvion kokonaisuus muodostuu kansallisesta sekä 
alueellisista riskiarvioista. Alueelliset riskiarviot löytyvät osoitteesta: https://intermin.fi/
pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio

Riskin vaikuttavuus kansallisen riskiarvion mukaan

https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio
https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio
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5 Kansallinen varautuminen
Viranomaiset ja muut toimijat, kuten järjestöt ovat Suomessa kehittäneet viime vuosina 
varautumistaan laajamittaisen maahantulon varalle. Vuoden 2015 kokemukset, kun Suo-
meen saapui äkillisesti yli 32 000 turvapaikanhakijaa, on analysoitu ja huomioitu varautu-
missuunnittelussa, ohjeistuksissa ja harjoitustoiminnan suuntaamisessa.

Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen ja tilanteen hallinta edellyttää eri viran-
omaistenyhteistoimintaa. Keskeisinä kansallisina toimijoina ovat Rajavartiolaitos (RVL), 
poliisi ja Maahanmuuttovirasto sekä aluehallinnon viranomaiset. Myös kansalaisjärjes-
töillä on roolia varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa. Suomen Punainen Risti 
(SPR) toimii normaaliolojen aikana vastaanottokeskusten ylläpitäjänä ja on mukana toimi-
jana myös varautumisessa maahantulon häiriötilanteisiin.

Laajamittaiseen maahantulon varautumista ja tilanteen mukaista toimintaa maahan-
muuttohallinnossa johtaa sisäministeriön maahanmuutto-osasto. Maahanmuuttoviraston 
ohjauksessa ja valvonnassa toimii turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä. Järjes-
telykeskussuunnittelulla turvataan maahantulijoiden rekisteröinti ja ohjaus odotusajan 
vastaanottokeskuksiin turvapaikkamenettelyn ajaksi. Maahanmuutto-osasto huolehtii 
tilanteen edellyttämien lisäresurssien ja määrärahojen turvaamisesta Maahanmuutto-
virastossa sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmässä.

Turvapaikanhakijoiden rekisteröimiseksi, seulomiseksi ja vastaanottopalvelujen osoit-
tamiseksi perustetaan tarvittaessa järjestelykeskuksia. Vastaanottokeskuskapasiteettia 
nostetaan tarvittaessa, ja valmistaudutaan perustamaan lisää vastaanottokeskuksia ja 
väliaikaismajoitusyksikköjä.

Valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan tuottamisesta. 
Sisäministeriö sovittaa hallinnonalallaan yhteen eri toimialojen varautumista, seuraa 
yleistilannetta ja ylläpitää tilannekuvaa. Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikössä 
toimii tilannekeskus, joka käsittelee ja jakaa eteenpäin tietoa ja on koordinoiva taho mah-
dollisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö vastaa vastaanottotoiminnan suunnittelusta, 
ohjauksesta ja valvonnasta, kapasiteetin optimoinnista sekä varautumisesta. Sen osana 
toimivat myös Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset sekä Joutsenon ja Helsingin säi-
löönottoyksiköt. Maahanmuuttovirasto sopii kuntien, kuntayhtymien ja muiden yksityis-
ten yhteisöjen tai säätiöiden kanssa vastaanotto- ja järjestelykeskusten perustamisesta 
ja lakkauttamisesta, vastaanottokeskusten toimipaikoista sekä toiminnasta aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta. 
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Jos Suomeen tulee niin suuri määrä ulkomaalaisia, ettei heitä voida sijoittaa vastaanotto-
keskuksiin tai maahantulon edellytysten selvittäminen ja maahantulijoiden rekisteröinti 
tavallisessa menettelyssä ei ole mahdollista, vastaanottopalvelut järjestää järjestelykes-
kus. Järjestelykeskuksessa tehdään myös turvapaikanhakijan rekisteröinti ja kansainvä-
listä suojelua koskevan hakemuksen vastaanottaminen. 

Vastaanottolain 9 §:n mukaan Maahanmuuttovirasto vastaa valtion vastaanotto- ja jär-
jestelykeskusten ylläpidosta ja päättää niiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimi-
paikoista. Lain 10 §:n mukaan Maahanmuuttovirasto sopii kunnan, kuntayhtymän, muun 
julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa vastaanotto- tai 
järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta.

Laajamittaisen maahantulon hallinnan suorituskykyyn vaikuttavat keskeisesti valmiuden 
suunnittelu sekä käytettävissä olevat resurssit kuten majoitustilat, tietojärjestelmät sekä 
henkilöstön määrä ja osaaminen. Laajamittaisen maahantulon tilanteessa järjestelykes-
kuksia perustamalla turvataan maahantulijoiden rekisteröinti sekä ohjaus turvapaikka-
menettelyyn ja vastaanottopalvelujen piiriin. Vastaanottokapasiteettia kasvatetaan lisää-
mällä vastaanottokeskusten paikkamääriä, perustamalla uusia vastaanottokeskuksia ja 
väliaikaismajoitusyksiköitä sekä järjestämällä hätämajoitusta yhteistyössä esimerkiksi 
kuntien ja seurakuntien kanssa.
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6 Varautuminen alueellisesti
Kunkin maakunnan tulisi varautua majoittamaan sellainen määrän maahantulijoita, joka 
vastaa vähintään kahta (2) prosenttia väkiluvusta (esim. maakunnassa on 100 000 asu-
kasta, joten se varautuu ottamaan vastaan vähintään 2 000 maahantulijaa). Alueilla tilan-
teeseen vaikuttavat paikalliset olosuhteet, käyttöön mahdollisesti saatavat kiinteistöt ja 
mahdollisuus rekrytoida henkilöstöä.

6.1	 Vastaanotto	normaalitilanteessa	

Normaaliolojen varautumisesta vastaa Maahanmuuttovirasto yhdessä alueen vastaan-
ottokeskusten kanssa. Varautuminen perustuu toiminnassa olevien vastaanottokeskus-
ten toimintavalmiuteen ja majoituskapasiteettiin. Vastaanottokeskusjärjestelmä käsittää 
aikuisten ja perheiden vastaanottokeskukset (VOK), alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden 
turvapaikanhakijoiden ryhmäkodit ja tukiasunnot sekä säilöönottoyksiköt. Perusvalmius 
sisältää sopimuksenmukaisen majoituskapasiteetin lisäksi ns. hätämajoituspaikat, joiden 
määrä vaihtelee eri keskuksissa. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön Maahanmuuttoviraston 
erillisestä toimeksiannosta sopimukseen kirjatut lisäpaikat eli valmiuspaikat. Maahan-
muuttovirasto säätelee paikkamäärää myös sopimalla vastaanottokeskusten perustami-
sista tai irtisanomalla sopimuksia (lakkauttamiset). 

Normaalioloissa turvapaikanhakijoiden vastaanotto on järjestetty seuraavasti:

• Turvapaikanhakija saapuu maahan ja tekee turvapaikkahakemuksen joko rajaviran-
omaiselle tai poliisille. Poliisi/rajaviranomainen tekee rekisteröinnin UMA-järjestel-
mään (ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä) 

• Turvapaikanhakija majoittuu transit-vastaanottokeskuksessa turvapaikkatutkinnan 
alkuvaiheen toimien ajan. Vastaanottokeskus tarjoaa turvapaikanhakijalla vastaanot-
topalvelut, joihin kuuluvat majoitus, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, vas-
taanotto- ja käyttöraha, tulkkaus, työ- ja opintotoiminta sekä vapaaehtoinen paluu.

• Jos turvapaikanhakijoiden määrä on tilapäisesti jollakin alueella niin suuri, että heitä 
ei ehditä rekisteröidä samana päivänä, tukevat Maahanmuuttoviraston tilannekes-
kuksen osoittamat vastaanottokeskukset rekisteröintiä väliaikaismajoituksella. Tällöin 
rekisteröidyt ja rekisteröimättömät turvapaikanhakijat pidetään eri tiloissa ja poliisi 
valvoo rekisteröimättömiä hakijoita. 

• Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö selvittää hakijan matkareitin ja vainon 
perusteet turvapaikkapuhuttelussa. 

• Puhuttelun jälkeen siirretään hakija yleensä transit-keskuksesta eteenpäin ns. odo-
tusajan vastaanottokeskukseen odottamaan päätöstä turvapaikkahakemukseen. 
Vastaanottokeskus saa tiedot uusista tulijoista UMA-asiakasrekisteristä. 
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• Jos hakija on jo rekisteröity jossain muussa Schengen-maassa, tulisi hänen hake-
muksensa Dublin-sopimuksen mukaan käsitellä siinä maassa, jossa hän on ensim-
mäisen kerran ylittänyt Schengen-alueen ulkorajan. Näiden henkilöiden sijoittelu 
vastaanottokeskuksissa pyritään järjestämään siten, että maasta poistamisen täytän-
töönpano olisi toteutettavissa helposti.

6.2 Laajentuva maahantulo  
 (Normaaliolojen häiriötilanne) 

Laajentuvan maahantulon vastaanottokapasiteetti muodostuu dynaamisella hankinta-
järjestelmällä hankittavista uusista vastaanottokeskuksista ja Suomen Punaisen Ristin ja 
Maahanmuuttoviraston sopimuksesta.

Normaaliolojen häiriötilanne muodostuu, kun turvapaikanhakijamäärissä tapahtuu huo-
mattavaa kasvua suhteessa poistumaan ja käytössä oleva vastaanottokapasiteetti täyttyy 
nopeasti. Määrien kasvun lisäksi tähän vaikuttavat maasta poistamisen toimivuus, kun-
taan siirtymisen nopeus, turvapaikkahakemusten käsittelyn ruuhkautuminen ja vastaan-
ottojärjestelmän kyky laajentaa olemassa olevia yksiköitä ja reagoida kasvaviin asiakas-
määriin perustamalla uusia vastaanottokeskuksia. Häiriötilanteen hallintaan vastaanoton 
näkökulmasta pyritään vaikuttamaan huolellisella varautumisella, viranomais- ja järjes-
töyhteistyöllä, puitesopimuksilla, dynaamisella hankintajärjestelmällä sekä ennakoinnilla. 

Vastaanotontilanteen niin vaatiessa Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö lisää vas-
taanoton majoituskapasiteettia samanaikaisesti vastaanottokeskusten lisäpaikkojen käyt-
töönoton kanssa valmistautumalla hankkimaan lisämajoitustilaa ja perustamaan uusia 
vastaanottokeskuksia. Samalla tiivistetään yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa ja 
muiden vastaanottopalveluja tuottavien tahojen kanssa.

Tilanteen vaatimat uudet vastaanottokeskukset ja väliaikaismajoitusyksiköt pyritään 
perustamaan niin, että turvapaikanhakijat sijoittuisivat maakuntiin tasaisesti suhteessa 
asukaslukuun. Tällä tavalla jaetaan mahdollista taakkaa ja mahdollisuuksia. Sijoituksissa 
otetaan huomioon myös muita kriteerejä, kuten yksityismajoittujien määrät, sisäisen tur-
vallisuuden kysymykset jne. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi jokaista 
uutta keskusta perustettaessa ollaan yhteydessä poliisiin, pelastuslaitokseen ja sijainti-
kuntaan.

6.3	 Laajamittainen	maahantulo	 
 (Normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusolot)

Laajamittaista maahantuloa ei ole lainsäädännössä määritelty tulijamäärän perusteella. 
Vakiintuneen käytännön mukaan laajamittaisesta maahantulosta voidaan puhua silloin, 
kun tulijamäärä ylittää 20 000 henkilöä lyhyessä ajassa. Ulkomaalaislain mukaan olen-
naista on kuitenkin se, kyetäänkö tulijat rekisteröimään normaaleilla menetelmillä. Rat-
kaisevaa on tulijamäärien kasvun nopeus ja viranomaisten valmiudet rekisteröintiin. Nämä 
seikat määrittelevät viime kädessä, missä tilanteessa voidaan puhua laajamittaisesta 
maahantulosta. Varautumisen ylärajaa ei ole määritelty missään laissa. 
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Sisäministeriön valmiussuunnitteluohjeessa (SMDno-2014–1241) kuvataan laajamittaisen 
maahantulon tilannetta ja toimintamallia:

Laajamittaisessa maahantulossa on kyse tilanteesta, jossa sekä vanhat että peruste-
tut uudet turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset lisämajoituspaikkoineen ovat 
täyttymässä, maahantulijoiden virta on jatkuvaa ja tulijoiden määrä on suurempi kuin 
poistuma maasta. Maahantulijoiden määrä voi tällöin ylittää 20 000 henkeä. Maahan-
tulijoiden rekisteröinti ei ole enää mahdollista normaaliolojen menettelyjen mukaisesti. 
Toimintaa kuitenkin jatketaan edelleen normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti.

Suunnitelmassa tulee huomioida erikseen yksin maahan tulleet alaikäiset turvapaikan-
hakijat. Tilastollisesti heitä on noin 5 % kaikista maahantulijoista. 

Laajamittaisen maahantulon tilanteessa maakuntaan perustetaan: 

• väliaikaismajoitusyksikköjä
• vastaanottokeskuksia aikuisille ja perheille sekä alaikäisille ilman huoltajaa maahan 

tulleille 
• järjestelykeskuksia. 

Varautumisjärjestelyt toteutetaan niin kauan kuin mahdollista normaaliolojen toimintoi-
hin perustuen. 

• Maahanmuuttovirasto tiedottaa tarpeellisia tahoja ja viranomaisia vastaanottokapasi-
teetin riittämättömyyden uhasta ja antaa vastaanottokeskuksille ohjeet vastaanotto-
keskusten majoituskapasiteetin lisäämisestä varautumissuunnitelmien mukaisesti.

• Maahanmuuttovirasto antaa ohjeet ja toimeksiannot uusien vastaanottokeskusten 
perustamisesta ja valmistautumisesta järjestelykeskusten perustamiseen sisäminis-
teriön toimeksiannon mukaan (= määrärahat ja mahdollinen lupa suorahankinnoille).

• Maahanmuuttoviraston tilannekeskus seuraa ja päivittää tilannekuvaa oikea-aikaises-
ti.

• Maahanmuuttovirastot vastaavat aluetasolla laajamittaiseen maahantuloon liittyvästä 
tiedottamisesta järjestelykeskuspaikkakunnille ja muille yhteistyötahoille.

• Maahanmuuttoviraston vetämä ohjausryhmä kokoontuu ja koordinoi toimintaa alueel-
la (ks. kappale 9.1).

• Alueelliset ja paikalliset toimijat lähtevät toteuttamaan omia toimialakohtaisia val-
miussuunnitelmiaan.
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7 Yleistä kunnan  
 varautumisesta
Kuntien lakisääteiset velvoitteet turvapaikanhakijoiden maahantulovaiheessa koskevat 
velvollisuutta järjestää perusopetusta ja varhaiskasvatusta, kiireellisiä sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluita sekä pelastuslaitoksen vastuulle kuuluvia majoituskäyttöön otetta-
vien kiinteistöjen tarkastuksia. Lisäksi evakuointi- tai suojaväistötilanteissa kunnan viran-
omainen on velvoitettu antamaan pelastuslaitokselle virka-apua.

Alueuudistuksen yhteydessä vastuu sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen 
palveluista siirtyy hyvinvointialueille, joten kuntien suora lakisääteinen vastuu laajamittai-
sen maahantulon tilanteessa rajoittuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämis-
velvollisuuteen.

Turvapaikanhakijat kuitenkin sijoittuvat aina johonkin kuntaan ja kuntien merkitys oman 
alueensa ihmisten yhteisönä, palveluiden järjestäjänä ja kuntalaisia lähellä olevana viran-
omaistahona on keskeinen. Osassa kuntia on nykytilanteessa olemassa vastaanottokes-
kus ja turvapaikkahakijoiden määrän kasvaessa vastaanottokeskuksia ja majoitusyksi-
köitä perustetaan eri puolille maata. On tärkeää, että kunnat ovat ennalta varautuneet 
tilanteeseen ja tiedostavat millaisin keinoin on mahdollista edesauttaa tilanteen hallin-
taa paikallisesti.

OSA II  
KUNNAN  
VARAUTUMINEN
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8 Skenaariot maahantulon  
 kiihtyessä

8.1 Skenaario 1: Turvapaikanhakijoiden määrän  
 maltillinen kasvu 

Suomeen alkaa tulla tavanomaista (vv 2017–2019) enemmän turvapaikanhakijoita  
(200/kk -> 400/kk). Koko Suomeen arvioidaan tarvittavan noin 10 uutta vastaanottokes-
kusta. Maakuntaan ollaan perustamassa yhtä 200-paikkaista keskusta ja alaikäisyksikköä. 
Hankinta toteutetaan kilpailuttamalla Dynaamiseen hankintajärjestelmään ilmoittautu-
neita yrityksiä ja yhdistyksiä. Kilpailutukseen liittyen kunnalta tiedustellaan mm. seuraa-
via asioita:

• Onko kunnan alueella vastaanottokeskukseksi sopivaa kiinteistöä tai vaihtoehtoisesti 
vapaita asuntoja (noin 30 kpl, á 6:lle tp-hakijalle) sekä toimistotilaa ja luokkatilaa?

• Onko kunnan alueella sopivia tiloja 21-paikkaiselle ryhmäkodille, ilman huoltajaa ole-
ville alaikäisille turvapaikanhakijoille?

• Onko kunnan alueelta rekrytoitavissa sosiaalityöntekijöitä ja/tai terveydenhoitajia/
sairaanhoitajia?

• Onko kunnan alueella 24 h / 7 vrk viikossa päivystävä terveyskeskus tai -asema? Jos 
ei, paljonko sellaiseen on matkaa.

• Mikä on kunnan valmius ottaa kouluunsa noin 20–30 oppivelvollisuusikäistä turvapai-
kanhakijaa?

8.2 Skenaario 2: Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu 

Suomeen alkaa tulla huomattavasti tavanomaista (vv 2017–2019) enemmän turvapaikan-
hakijoita (400 /kk -> 1 000/kk). Koko Suomeen arvioidaan tarvittavan noin 50–60 uutta 
vastaanottokeskusta. Maakuntaan ollaan perustamassa kilpailutuksen perusteella kahta 
200-paikkaista keskusta ja alaikäisyksikköä. Valtioneuvosto on päättänyt, että vastaan-
ottokeskuksia koskevat sopimukset voidaan tehdä suorahankintana. Maakuntaan ollaan 
perustamassa edellisten lisäksi SPR:n piirin toimesta kaksi vastaanottokeskusta ja alueen 
kansanopistoon sijoitetaan ilman huoltajia tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita noin 30. 
Hankintaan liittyen kunnalta tiedustellaan mm. seuraavia asioita:

• Mikä on kunnassa yhteistyöfoorumi, jossa eri viranomaiset ja järjestöt voivat yhteen-
sovittaa toimintojansa? Foorumi voi toimia myös tiedottamisessa/viestinnässä kunta-
laisille.

• Onko kunnassa yhdistyksiä, jotka voisivat tukea uusia turvapaikanhakijoita? Neuvonta, 
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ystävätoiminta, lasten harrastustoiminta, lahjoitustavaroiden/-vaatteiden käsittely, 
jne.

• Onko kunnan alueella useampia vastaanottokeskukseksi sopivaa kiinteistöjä tai vaih-
toehtoisesti vapaita asuntoja (VOK á 30 kpl) sekä toimistotilaa ja luokkatilaa? Asun-
not voivat sijaita hajallaan kunnan alueella. Jos kiinteistö ei ole kaavoitettu majoitus-
käyttöön, voidaanko sille saada poikkeuslupa?

• Onko kunnalla mahdollisuus tukea (palvelu ostetaan) vastaanottokeskuksia ja kan-
sanopistoa (suomen/ruotsinkielen) opettajilla ja tai ohjaushenkilöstöllä? Asiassa on 
huomioitava, että myös VOK:ssa voi olla 20–30 oppivelvollisuusikäistä.

• Onko kunnan alueella 24 h / 7 vrk viikossa päivystävä terveyskeskus tai -asema? Jos 
ei, paljonko sellaiseen on matkaa? Voitaisiinko sellainen perustaa määräajaksi?

• Toimiiko kunnassa vartiointiliikkeitä?

8.3 Skenaario 3: Turvapaikanhakijoiden  
	 laajamittainen	maahantulo	

Suomeen alkaa tulla huomattavasti tavanomaista (vv 2017–2019) enemmän turvapaikan-
hakijoita (1 000/kk -> 3 000/kk). Koko Suomeen arvioidaan tarvittavan noin 100–150 uutta 
vastaanottokeskusta tai väliaikaismajoitusyksikköä. Xx maakuntaan ollaan perustamassa 
kilpailutuksen perusteella kahdeksaa 200-paikkaista keskusta tai väliaikaismajoitusyk-
sikköä. Koska keskusten perustaminen kestää useita päiviä ja jopa viikkoja, pyydetään 
selvittämään kuntien mahdollisuudet järjestää tilapäistä hätämajoitusta maahantulijoille. 
Valtioneuvosto on päättänyt, että vastaanottokeskuksia koskevat sopimukset voidaan 
tehdä suorahankintana ja kuntien (seurakuntien) hätämajoituksesta koituvat kustannuk-
set korvataan valtion varoista. Tilanteeseen liittyen kunnalta tiedustellaan mm seuraavia 
asioita:

• Onko kunnan alueelta saatavissa nopeasti väliaikaismajoitusyksiköksi sopivia kiin-
teistöjä (á 100–300 paikkaa), joita SPR:n piirin henkilöstö ylläpitäisi? Onko yksiköiden 
tueksi saatavissa ruokapalveluja?

• Onko kunnalla hätämajoitusmahdollisuutta (urheiluhallit, koulujen liikuntasalit, muut 
suuret tilat) ja kuinka suurelle henkilömäärälle? Onko henkilöstöä huolehtimaan tuli-
joiden perustarpeista (suoja, ruoka ja saniteettitilat)?

• Onko seurakunnalla hätämajoitukseen sopivia tiloja ja henkilöstöä? Kuinka suurelle 
henkilömäärälle?

• Onko kunnalla yhteistyökumppaneineen mahdollisuus järjestää terveydenhoitopar-
tioita hätämajoitusten tueksi?
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9 Varautuminen majoitus- 
	 kapasiteetin	kasvattamiseen
Laajamittaisen maahantulon tilanteessa joudutaan perustamaan järjestelykeskuksia, 
vastaanottokeskuksia tai tekemään muita tilapäismajoitusjärjestelyitä eri puolilla Suo-
mea. Jokainen majoituspaikka sijaitsee jossakin kunnassa, vaikka kunta ei osallistuisikaan 
sen toiminnan järjestämiseen. Olisi erittäin tärkeää, että mahdollisuuksia kartoitettai-
siin etukäteen yhteistyössä maahanmuuttoviraston, kuntien, pelastuslaitosten, muiden 
viranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä. Lisäksi tulisi sopia etukäteen toimintamalleista, 
tilannekuvasta ja yhteistoiminnasta tilanteen kehittyessä. Ohessa on kuvattu yksi malli 
varautumiselle, jota voi soveltaa paikallistoiminnassa.

9.1	 Laajamittaisen	maahantulon	yhteistyöryhmä/ohjausryhmä 

On suositeltavaa, että perustettaisiin normaaliaikana maakunnan tai muun tarkoituksen-
mukaisen alueen yhteistyö-/ohjausryhmän, jossa on edustaja alueen jokaisesta kunnasta, 
pelastustoimesta, poliisista, hyvinvointialueelta, alueen keskeisistä maahantuloon liitty-
vistä järjestöistä ja/tai yrityksistä sekä muista viranomaisista, jotka katsotaan keskeisiksi 
toimijoiksi laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Maahanmuuttovirasto kutsuisi ryhmän 
koolle ja sen edustaja toimisi ryhmän puheenjohtajana. 

Ryhmä kokoontuisi normaalitilanteessa harvoin, esimerkiksi kerran vuodessa. On kuiten-
kin tärkeää, että ryhmä on olemassa, seuraa tilannetta ja kehittää varautumista. Jos maa-
hantulon määrissä tapahtuu oleellisia muutoksia tai syntyy häiriötilanne, valmis ryhmä 
saadaan koolle nopeasti ja se voi alkaa kokoontumaan. Ryhmästä voi myös muodostua 
tällöin tiiviimpi koordinaatio- tai ohjausryhmä. Edellä mainitun tyyppiset alueelliset koro-
nakoordinaatioryhmät ovat osoittautuneet toimiviksi malleiksi sairaanhoitopiirien, kuntien 
ja viranomaisten välisessä yhteistyössä. 

Jos maakunnan tai muun alueen sisällä on jo olemassa olevana ryhmänä vastaava tarkoi-
tuksenmukainen kokoonpano, kannattaa harkita voisiko tämän valmiin ryhmän asiakoko-
naisuuteen lisätä laajamittaiseen maahantuloon liittyvät kysymykset.

Kullakin alueella tulee harkita ryhmien kokoonpanot siten, että ne soveltuvat kaikkien 
osapuolten tarpeisiin ja resursseihin tarkoituksenmukaisella tavalla.
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9.2 Tilannekuva ja viestintä 

Lähtökohtaisesti maahanmuuttovirasto informoi kaikkia alueellisia ja paikallisia toimijoita, 
mikäli maahantulotilanteessa alkaa tapahtua muutoksia, tai jos vastaanottokapasiteetin 
suurentamistarve on todennäköinen. Tilannekuvan muodostamistavasta on syytä sopia 
etukäteen paikallisesti jokaisen toimijan kanssa. Mikäli edellä mainittu yhteistyö/ohjaus-
ryhmä on perustettu, seuraa se tilannekuvaa ja jakaa informaatiota toimintaa osallistuviin 
organisaatioihin.

Kunnan sisällä viestinnän vastuut määrittyvät hallintosäännön ja/tai kriisiviestintäohjeen 
mukaisesti. Vastaanottokeskuksen tai väliaikaismajoitusyksikön ja kunnan kannattaa myös 
sopia viestinnän vastuunjaosta ja mahdollisista yhteisistä tiedotettavista asioista. Tärkeää 
on huolehtia, etteivät eri toimijat tiedota julkisuuteen ristiriitaista informaatiota.

Kriisiviestinnän tavoitteena on muun muassa varmistaa ihmisten turvallisuus, turvata 
organisaatioiden toimintaedellytykset, tiedottaa palvelujen järjestelyistä, varmistaa, että 
julkisuudessa on totuudenmukainen kuva tilanteesta, varmistaa sisäisellä tiedotuksella 
kaikkien asian hoitoon liittyvien tahojen tietoisuus vallitsevasta tilanteesta ja sen kehitty-
misestä, vahvistaa turvallisuudentunnetta, ennakoida mahdolliset kriisit ja valmistautua 
niihin hyvissä ajoin. Myös kuntalaisille suunnattu viestintä on erittäin tärkeää ja siihen 
tulee huolehtia häiriötilanteen hallinnan kannalta riittävä resurssi.

On oletettavaa, että turvapaikan hakijoiden määrän kasvaessa varsinkin sosiaalisessa 
mediassa tapahtuva viestintä kiihtyy. Valmiussuunnittelussa tuleekin huomioida riittävä 
viestintäresurssi yhteistyötahojen kesken esim. jatkuvan media- ja someseurannan var-
mistamiseksi.

9.3	 Majoituskapasiteetti

Mahdollisia majoitustiloja tulee kartoittaa ennalta ja pyrkiä löytämään tiloja, jotka saatai-
siin tarvittaessa otettua käyttöön nopeasti. Hyvänä apuna tähän voivat toimia esimerkiksi 
pelastustoimen kiinteistörekisterit, joiden pohjalta voidaan tehdä yksityiskohtaisiakin kar-
toituksia potentiaalisista paikoista.

Varautumisen koordinointi majoituskapasiteetin kasvattamiseen tehdään alueen yhteis-
työ/ohjausryhmässä. Tämä mahdollistaa myös alueen eri toimijoiden varautumistoimet ja 
tietoisuuden suunnitelmista, vaikka tiloista tai niihin perustettavista vastaanottokeskuk-
sista ei vielä tehtäisikään varsinaisia sopimuksia.

Pelastusviranomainen tekee palotarkastukset ja myöntää luvat tilapäisten majoitustilo-
jen käyttöön, ellei tilan alkuperäinen käyttötarkoitus ole majoittuminen. Mahdollisimman 
hyvä ennakkovarautuminen edesauttaa myös tilojen nopeaa käyttöönottoa.

9.4 VOK-toiminnan järjestäminen

Osa nykyisin olemassa olevista vastaanottokeskuksista on kuntien ylläpitämiä ja pääosa 
muiden toimijoiden kuten SPR:n ylläpitämiä. Laajamittaisen maahantulon tilanteessa 
joudutaan perustamaan uusia vastaanottokeskuksia. Jos kuntaan ollaan perustamassa 
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vastaanottokeskusta ja tämä on jo ennakkosuunnitelmien perusteella ilmeistä, kannattaa 
kunnan harkita hyvissä ajoin, perustaako se vastaanottokeskuksen itse vai antaako se 
jonkun muun tahon järjestää keskuksen toiminnan. Kapasiteetin kasvattaminen edellyttää 
paitsi toimivia tiloja myös riittävää määrää osaavaa henkilökuntaa. Vastaanottopalveluihin 
kuuluvat majoituksen ohella sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, vastaanotto- ja käyttöraha, 
tulkkauspalvelut, työ- ja opintotoiminta sekä ohjaus- ja neuvontapalvelut. Lisäksi vas-
taanottokeskus huolehtii turvapaikkaprosessiin, turvallisuuteen ja asiakkaiden kuntaan 
siirtymiseen liittyvistä toimista. Toiminnan rahoitus tapahtuu valtion toimesta.

Laajamittaisen maahantulon tapauksessa on oletettavaa, että myös toiminnan järjestämi-
sen resurssit kuormittuvat valtakunnallisesti. On tärkeää, että alueen sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestäjätahona hyvinvointialueet ovat mukana varautumistyössä laajamittai-
sen maahantulon varalle.  

Liitteessä 1 on kuvattu turvapaikan hakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut vastaanottokes-
kuksissa (siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023).

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa löytyy osoitteesta 
https://www.pelastuslaitokset.fi/tietopankki
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10 Perusopetus- ja  
 varhaiskasvatusjärjestelyt
Perusopetuslain (1998/628) 4§:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella 
asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista 
edeltävänä vuonna esiopetusta. Säännös koskee myös turvapaikanhakijoita, joilla on 
oikeus perus- ja esiopetukseen, mutta ei oppivelvollisuutta.

Varhaiskasvatuslain 6 §:n 3. momentin mukaisesti kunnan on huolehdittava varhaiskasva-
tuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle.

Kuntien tulee varautua ennalta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen 
myös laajamittaisen maahantulon tilanteessa ja luoda ennalta malli, jonka mukaisesti 
toimitaan, jos tilanne sitä edellyttää. Ohessa on esimerkki toimintamallista.

Toimintamalliesimerkki
• Vastaanottokeskus ilmoittaa kunnalle / kunnan opetusviranomaiselle vastaanotto-

keskukseen saapuneista koulu- ja esiopetusiässä olevista lapsista sekä lapsista, jotka 
mahdollisesti voivat tarvita varhaiskasvatuspalvelua. 

• Kartoitetaan koulut sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköt, joissa on tilaa ja 
valmiutta ottaa pakolaisia vastaan.

• Rehtorin ja/tai vastuuopettajan toimesta vieraillaan vastaanottokeskuksessa, jossa 
tavataan lapset ja heidän perheensä ja sovitaan käytännön järjestelyistä.

• Oppivelvollisuusikäisten osalta kartoitetaan mahdolliset aamu- ja iltapäiväkerhotar-
peet. 

• Oppivelvollisuusikäisten osalta pidetään infotilaisuus koulun oppilaille ja henkilökun-
nalle.

• Perheet tuodaan tutustumaan kouluun ja/tai varhaiskasvatusyksikköön.
• Järjestetään koko koulun yhteistapaaminen (esim. yhteinen aamunavaus perheiden 

tutustumiskierroksella).
• Aloitetaan valmistava opetus ja/tai perusopetus.

Kansanopistot 
Kansanopistojen mahdollisuudet toteuttaa tilapäistä majoitusta sekä tarvittavia opetus-
palveluja on hyvä selvittää paikallisesti ennakolta. Kunta voi edellyttää myös omilta kan-
sanopistoiltaan valmiussuunnitelmaa laajamittaiseen maahantuloon.
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11	 Resilienssin	kasvattaminen
Kunta parantaa kriisinsietokykyään ja varautuu laajamittaisen maahantulon jälkitilantee-
seen varautumalla oleskeluluvan saaneiden kotoutumisen edistämiseen ja myötävaikut-
tamalla sisäisen turvallisuuden tekijöihin. Onnistunut integraatio luo edellytykset sille, 
että väestöryhmien väliset suhteet ovat hyvät ja paikallisyhteisöt aidosti monikulttuurisia, 
maahanmuuttajat kotoutuvat hyvin ja osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Oleskeluluvan saamisen jälkeen maahanmuuttajan kotoutumisen onnistuminen on koko 
yhteiskunnan kannalta olennaisen tärkeää, jotta maahanmuuttajien osaaminen saadaan 
käyttöön ja voidaan ehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä ja työttömyyden kasvua. 
On tärkeää, että oleskeluluvan saaneiden siirtyminen kuntiin tapahtuu ”saattaen” tiiviissä 
yhteistyössä vastaanottokeskuksen, kunnan ja ELY-keskuksen kanssa. Sen lisäksi, että 
kartoitetaan eri alueiden asunto- ja koulutuspaikkatilanteet, alueella on pystyttävä jär-
jestämään riittävästi työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta. Valtion 
tulee varmistaa kotouttamistoimien riittävä resursointi.

Kansallisen riskiarvion mukaan laajamittainen maahantulo vaikuttaa sisäiseen turvallisuu-
teen ja erityisesti henkiseen kriisinkestävyyteen.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2018) mukaan henkinen kriisinkestävyys ilmenee 
tahtona toimia valtiollisen itsenäisyyden, väestön elinmahdollisuuksien ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa. Henkisen kriisinkestävyyden luominen ja ylläpitämi-
nen on eri hallinnonalat läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä työtä. Perusta henkiselle kriisin-
kestävyydelle luodaan normaalioloissa.

Kansakunnan henkisen kriisinkestävyyden säilymiseen vaikuttaa se, miten yhteiskunta 
onnistuu turvaamaan elintärkeät toiminnot ja niihin liittyvät strategiset tehtävät. Kriisiti-
lanteessa on mahdollista, että demokraattisten instituutioiden toimintakykyä, valtiojoh-
don asemaa ja päättäjien uskottavuutta voidaan tarkoituksellisesti pyrkiä horjuttamaan. 
Kansalaisten luottamus viranomaisen toimintaan on olennainen osa henkisen kriisinkes-
tävyyden ylläpitämistä. Myös luottamus yhteiskuntaan sekä kansalaisten keskinäinen 
luottamus ovat kriisinkestävyyden keskeisiä tekijöitä. Luottamus rakennetaan normaali-
oloissa. 

Viranomaisen toiminnan tulee perustua samoille perusperiaatteille ja arvoille niin nor-
maalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa, jotta kansalaisten luottamus säilyy. 
Kansalaisten luottamuksen säilyminen on olennaisesti riippuvainen myös viranomaisen 
viestinnän sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen viestinnän onnistumisesta häiriötilan-
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teissa ja poikkeusoloissa. Henkistä kriisinkestävyyttä ylläpidetään huolehtimalla sivistyk-
sen peruspalveluista ja viranomaisten pitkäjänteisestä viestinnästä. 

Koulutuksella ja kulttuuripalveluilla vahvistetaan kansalaisten tietoja ja taitoja toimia 
muuttuvassa yhteiskunnassa. Samalla luodaan henkisen kriisinkestävyyden edellytykset. 
Koulutus sekä järjestö- ja kansalaistoiminta – kuten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoi-
minta – tukevat myös osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Sivistys- ja kansalaistoiminta sekä hengellisten yhteisöjen toiminta antavat ihmisille 
yhteiskunnallisen ja sosiaalisen osallisuuden kokemuksia, vaikuttamismahdollisuuksia ja 
-taitoja sekä verkostoja. 

Medialla on merkittävä rooli kansakunnan henkisen kriisikestävyyden ylläpitäjänä ja 
luojana. Kansalaisten kriittisen medialukutaidon, digitaalisen perusosaamisen sekä luo-
tettavan journalismin ja mediailmapiirin edistäminen vahvistavat kansalaisten yhteiskun-
taan osallistumista ja moniulotteisen mediaympäristön turvallista hallintaa sekä auttavat 
torjumaan disinformaatiota.

Tasaisesti jakautunut hyvinvointi, terveys ja toimintakyky estävät yhteiskunnan jakautu-
mista. Syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuuskehityksen torjuminen tukevat oikeudenmu-
kaista yhteiskuntaa ja henkistä kriisinsietokykyä sekä vakauttavat yhteiskunnallisia oloja. 
Järjestöjen ja esimerkiksi hengellisten yhteisöjen toiminta tarjoaa ihmisille sosiaalisen 
viitekehyksen, joka rakentaa luottamusta, aktivoi ihmisiä yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
ehkäisee syrjäytymistä. Tämä tukee yksilöiden valmiuksia selviytyä häiriötilanteista.

Kriisien ja häiriöiden aikana väestön henkisen kriisinkestävyyden kannalta on merkityk-
sellistä hallita stressitekijät ja pystyä pitämään häiriötilanteissa yllä normaaliolojen arjen 
rakenteita. Ne ylläpitävät turvallisuudentunnetta, luottamusta tulevaisuuteen ja antavat 
kansalaisille voimavaroja toimia kaikissa tilanteissa. Yksilöt voivat kantaa vastuuta oman 
ja lähiyhteisön turvallisuuden edistämisestä. 

Järjestöillä on merkittävä rooli turvallisuuskulttuurin edistämisessä sekä kansalaisten 
aktivoimisessa oman ja lähiyhteisön turvallisuuden kehittämiseen. Henkistä kriisinkestä-
vyyttä edistetään koulutuksella ja luotettavalla viestinnällä, jota kansalaisyhteiskunnan 
ja järjestöjen toimijat voivat tukea ja tuottaa roolinsa mukaisesti omissa verkostoissaan. 
Järjestöt myös tuottavat tietoa kansalaisten turvallisuustarpeista ja välittävät sitä yhteis-
kunnan päätöksentekijöille.

11.1 Henkiseen kriisinkestävyyden tekijöitä kunnassa 

Päätöksenteko
• Kunnan päätöksenteko vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja käsityksiin kunnan toimin-

nasta.
• Luottamus kuntaan ja sen viranomaisiin syntyy avoimesta päätöksenteosta, kunta-

laisten demokraattisten oikeuksien toteutumisesta ja palveluiden toimivuudesta ja 
luotettavuudesta.

• Päätöksenteko määrittää myös kunnan strategian, vuosittaiset käytettävissä olevat 
resurssit ja toiminnan painopisteet.
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• Päätöksenteon tehtävänä on myös varmistaa, että kunta on varautunut riittävillä 
suunnitelmilla laajamittaiseen maahantuloon ja siihen liittyvään henkisen kriisinkes-
tävyyden ylläpitämiseen.

• Päätöksentekorosessiin kuuluu keskeisesti valtuuston, kunnanhallituksen ja virka-
miesjohdon toiminta.  

Turvallisuussuunnittelu
• Paikallisen turvallisuussuunnitelman tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja 

onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja 
turvallisuuden tunnetta.

• On tärkeää, että kunnalla on voimassaoleva ja päivitetty paikallinen turvallisuussuun-
nitelma.

Viestintä
• Viestinnän rooli kunnan julkikuvassa sekä kriisihetkien tiedonvälittäjänä on erittäin 

keskeinen. Viestintävastuut henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi tulee mää-
rittää kuntakohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Laajamittaisen maahantulon 
tilanteessa ja myös sen jälkitilanteessa herkkyys esimerkiksi ääriajatteluun kasvaa. 

Opetus-,	kulttuuri-	ja	vapaa-ajan	toiminnot	
• Kunta vastaa varhaiskasvatuksesta, perus- ja toisen asteen opetuksesta sekä kult-

tuurin, liikunnan ja nuoristoimen toiminnoista. Sivistyksellisen toiminnan merkitys 
henkiselle kriisinkestävyydelle on oleellinen. Kasvatustyössä henkinen kriisinkestä-
vyys tehdään normaaliaikana ennen kriisejä.

Sosiaali-	ja	terveyspalvelut
• Sosiaali- ja terveystoimi vastaa kotouttamiseen, maahanmuuttoon ja syrjäytymiseen 

liittyvistä toiminnoista. Sosiaali- ja terveystoimen toimijoilla on mahdollisuus myös 
havaita asioita, joilla voi olla merkitystä sisäisen turvallisuuden ja henkisen kriisin-
kestävyyden osalta. Jatkossa kuntien tulee tehdä kiinteää yhteistyötä hyvinvointi-
alueiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja erityisesti lastensuojelun rajapinta 
kunnan kasvatustoimintaan on keskeinen.  

Järjestöt
• Kansalaisjärjestöjen merkitys yhteisöllisyyden ylläpitäjänä ja kuntalaisten aktiivisuu-

den lisääjänä on oleellinen. Kunta tukee yhdistysten toimintaa esim. avustuksin ja 
antaa tilojaan käyttöön kokouksien ja tapahtuminen pitämistä varten. Kansalaisjärjes-
töjen rooli on myös toipumisen kannalta merkityksellinen.

Seurakunta	ja	uskonnolliset	yhteisöt
• Seurakunta ja myös muut uskonnolliset yhteisöt voivat antaa merkittävää tukea kun-

nan ja viranomaisten toiminnalle laajamittaisen maahantulon yhteydessä.
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12	Muita	huomioonotettavia	 
	 asioita	laajamittaiseen	 
 maahantuloon varautumisessa

12.1 Kunnan riskiarvio

Paikallinen riskiarvio perustuu valtakunnalliseen riskiarvioon, alueelliseen riskiarvioon 
sekä paikallisesti huomioitaviin erityiskysymyksiin.

Paikallisessa riskiarviossa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi: 

• Onko kunnassa olemassa oleva VOK tai muu majoitusyksikkö?
• Onko kunnalla/alueella maarajaa Venäjän, Ruotsin tai Norjan kanssa?
• Onko kunnalla/alueella muita rajanylitys- tai rajatarkistuspaikkoja (vesiraja, lentoase-

ma)?
• Kuuluuko kunta kauttakulkureittien varrelle? (esim. liikenteen solmupisteet, juna- 

asemat)
• Kuinka suuri osaaminen ja resurssit kunnalla/alueella maahantulotilanteen hallin-

taan?
• Mikä on vallitseva mielipideilmasto, ääriajattelun riskitekijät?

12.2 Valmiussuunnitelman tarkistaminen

Tämä valmiussuunnitelma tarkastetaan aika kansallisen riskiarvion päivittyessä joka kol-
mas vuosi tai jos jokin muu syy edellyttää välitöntä päivittämistä.
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13 Lisätietoa ja oppaita
Linkit
Punaisen ristin turvapaikanhakua käsittelevä sivusto
https://www.punainenristi.fi/tyomme/apua-maahanmuuttajille/turvapaikanhakijoi-
den-vastaanotto/

Punaisen ristin ohjeita valmiussuunnitteluun
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/J%C3%A4rjest%C3%B6jen%20opas%20
MAVA.pdf

Vastaaottokeskukset maahanmuuttoviraston sivuilla
https://migri.fi/tietopankki/vastaanottokeskukset

Sisäministeriön laajamittaista maahantuloa käsittelevä sivusto
https://intermin.fi/maahanmuutto/toimijat-ja-avastuut/laajamittainen-maahantulo-ja-va-
rautuminen

Kuntaliiton maahanmuutto- ja monikulttuurisuutta käsittelevä sivusto
https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/maahanmuutto-ja-monikult-
tuurisuus

Kotoutumisen osaamiskeskus
https://kotoutuminen.fi/osaamiskeskus

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä sekä tilapäismajoituksen pelastussuun-
nitelma: https://www.pelastuslaitokset.fi/tietopankki

SPR:n toimintaohje väliaikaismajoituksen perustamiseen: 
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/2020_Toimintaohje%20v%C3%A4liaikais-
majoituksen%20perustamiseen.pdf 

Liitteet

Liitteessä 1 on kuvattu turvapaikan hakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut vastaanottokes-
kuksissa (siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023).
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Liite 1 
Vastaanottokeskuksissa	olevien	turvapaikanhakijoiden	 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Tämä yleiskirje korvaa yleiskirjeen 6/2016, Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspal-
velut vastaanottokeskuksissa ja kuntien rooli. Tässä yleiskirjeessä kuvataan kuntien ja 
vastaanottokeskusten työnjakoa turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisessä ja tuottamisessa. Omana kohtanaan tarkastellaan yksin maahan tulleisiin 
alaikäisiin turvapaikanhakijoihin liittyviä kysymyksiä. 

Tämän yleiskirjeen ulkopuolelle rajataan oleskeluluvan saaneiden sosiaali- ja terveyspal-
velut, joita koskevat toimet kuuluvat kotouttamisen piiriin. Maahanmuuttovirasto on myös 
sopinut joidenkin kuntien kanssa vastaanottokeskuksen ylläpitämisestä. Näitä erilliseen 
sopimukseen perustuvia toimintamalleja ei käsitellä tässä yleiskirjeessä. Ilman laillista 
oleskeluoikeutta maassa oleskelevien ulkomaalaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista on annettu oma yleiskirje x/2020.

Lisätietoja:
asiantuntijalääkäri Tuula Kock 09 771 2673 (terveydenhuolto)
lakimies Annika Korpela 09 771 2094
johtava lakimies Sami Uotinen 09 771 2623
erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen  
(lastensuojelu ja yksin maahan tulleet turvapaikanhakijat) 09 771 2610
erityisasiantuntija Ellen Vogt (toimeentulotuki ja asumispalvelut) 09 771 2346

Keskeisimpiä	teemaan	liittyviä	käsitteitä

Oleskeluoikeus
Laillisen oleskelun perusteista säädetään ulkomaalaislain (301/2004) 40 §:ssä.

1)  Suomen viranomaisen myöntämällä oleskeluluvalla tapahtuva oleskelu;
2)  ilman oleskelulupaa tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä oleskelu, jos  
 ulkomaalainen tulee valtiosta, jonka kansalaiselta ei edellytetä oleskelulupaa;
3)  ilman viisumia tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä oleskelu kuuden  
 kuukauden aikana Schengen-alueelle tulosta lukien, jos ulkomaalainen tulee valtiosta,  
 jonka kansalaiselta ei edellytetä viisumia;
4)  Schengen-viisumilla tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä oleskelu kuuden  
 kuukauden aikana maahantulosta lukien;
5)  Schengen-valtion kansallisella viisumilla tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä  
 oleskelu viisumin ensimmäisestä voimassaolopäivästä; (20.7.2012/449)
6)  Schengen-valtion myöntämällä oleskeluluvalla tapahtuva enintään kolme kuukautta  
 kestävä oleskelu; sekä (20.7.2012/449)
7)  ihmiskaupan uhrin ja 52 d §:ssä tarkoitetun laittomasti maassa oleskelleen ja  
 työskennelleen kolmannen maan kansalaisen 52 b §:ssä tarkoitettuna harkinta-aikana  
 tapahtuva oleskelu. (20.7.2012/449)

Ulkomaalainen saa laillisesti oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia 
on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen 
maasta poistamiseksi.
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Maahanmuuttaja on Suomeen muuttanut ulkomaalainen henkilö, joka oleskelee maassa 
muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä 
luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti. 
Turvapaikanhakijasta tulee maahanmuuttaja, kun hänelle myönnetään turvapaikka ja hän 
saa oleskeluluvan.

Kansainvälistä suojelua hakeva henkilö (puhekielessä turvapaikanhakija) on ulkomaalai-
nen, joka on hakenut kansainvälistä suojelua ulkomaalaislain 95 §:n mukaisesti. Vanha 
käsite turvapaikanhakija on korvattu lainsäädännössä 1.9.2011 lukien termillä kansainvä-
listä suojelua hakeva.

Tilapäistä suojelua saava henkilö on ulkomaalaislain 109 §:n nojalla suojelua saava ulko-
maalainen. Henkilön turvallinen paluu kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa ei ole 
mahdollista sen vuoksi, että maasta tai sen lähialueilta on tapahtunut ihmisten jouk-
kopako aseellisen selkkauksen tai muun väkivaltatilanteen taikka ympäristökatastrofin 
vuoksi. Tilapäisen suojelun antaminen edellyttää, että suojelun tarve voidaan arvioida 
lyhytaikaiseksi. Tilapäisen suojelun kesto on yhteensä enintään kolme vuotta.

Ilman laillista oleskeluoikeutta maassa oleskeleva henkilö on henkilö, jolla ei ulkomaa-
laislain mukaan ole oikeutta oleskella Suomessa. Laillisen oleskelun perusteista sääde-
tään ulkomaalaislain 40 §:ssä.

Ilman laillista oleskeluoikeutta maassa oleskeleva kielteisen turvapaikkapäätöksen 
saanut henkilö on turvapaikanhakija, jonka turvapaikkahakemukseen tehty kielteinen 
ratkaisu on saanut lainvoiman tai henkilölle on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös 
maasta poistamiseksi ja hänen oikeutensa vastaanottopalveluihin on päättynyt. 

Paperiton henkilö. Paperitonta henkilöä ei ole määritelty lainsäädännössä, vaan se on 
yleistermi, jonka piiriin lukeutuu sekä oleskeluoikeutettuja että ilman laillista oleskelu-
oikeutta maassa oleskelevia henkilöitä. Henkilö ei ole automaattisesti paperiton henkilö, 
jos hänellä ei ole kotikuntaa tai jos hän ei ole sairausvakuutettu Suomessa. Paperittomilla 
ei tässä yhteydessä tarkoiteta Suomessa lyhytkestoisella turisti- tai liikematkalla olevia 
henkilöitä (3 kk). Yleensä paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan:

• maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveit-
sistä tullutta henkilöä (joilla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon va-
ralle). Henkilön oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo/maassa oleskelu ei ole 
laillista.

• Suomeen opiskelutarkoituksessa tai muusta syystä muualta kuin EU- tai Eta-valtios-
ta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, joka on saanut oleskeluluvan yksityisen sairausva-
kuutuksen perusteella, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole riittävän katta-
va.

• Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka 
kotipaikkaoikeuden käsittely on kesken tai epäselvä.

• EU-kansalaista, jonka maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa 
sairauden tai sairaanhoidon varalle (esim. Romanian ja Bulgarian romanit).

Maahanmuuttovirasto (puhekielessä usein myös Migri) vastaa valtion vastaanotto- ja 
järjestelykeskusten ylläpidosta ja päättää niiden perustamisesta, lakkauttamisesta ja 
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toimipaikoista. Vastaanoton käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat 
Maahanmuuttovirastolle. Maahanmuuttovirasto sopii kunnan, kuntayhtymän, muun julki-
soikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa vastaanottokeskuk-
sen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta.

Vastaanottokeskus on paikka, johon kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä suojelua 
saava rekisteröidään sekä usein myös majoitetaan ja joka järjestää kansainvälistä suoje-
lua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanottopalvelut. Alaikäisille turvapaikanha-
kijoille tarkoitetut ryhmäkodit ja tukiasuntolat ovat myös vastaanottokeskuksia. Vastaan-
ottokeskukseen rekisteröity turvapaikanhakija voi majoittua myös yksityismajoituksessa.

Valtion korvaus kunnan järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista
Valtion korvauksen tarkoituksena on korvata valtion varoista
• hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle, kun se on antanut hoitoa henkilölle, 

jolla ei ole kotikuntaa Suomessa tai jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sai-
raus- ja äitiysetuuksien kustannuksista vastaa toinen EU-lainsäädäntöä soveltava 
valtio

• kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksia kunnalle tai kuntayhtymälle, kun se on 
antanut välttämättömänä huolenpitona ruokaa, lääkkeitä tai tilapäistä asumispalvelua 
henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jonka vastaanottopalve-
lut ovat lakanneet.

Oleskelulupapäätöstä	odottavien	turvapaikanhakijoiden	 
sosiaali-	ja	terveyspalvelut

Vastaanottopalvelut järjestää se vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi kansainvälistä suo-
jelua hakeva tai tilapäistä suojelua saava rekisteröidään. Vastaanottopalveluihin kuuluvat 
majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- 
ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta siten kuin vastaanottolain (746/2011) 3 
luvussa säädetään. Vastaanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat. Eräissä tilan-
teissa kunnalla on velvollisuus tuottaa myös vastaanottokeskuksen vastuulla olevalle 
turvapaikanhakijalle sosiaali- ja terveyspalveluja.

Terveyspalvelut

Vastaanottolain 26 §:ssä on kuvattu ne terveyspalvelut, jotka vastaanottokeskuksen on 
turvattava kansainvälistä suojelua hakevalle, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua koti-
kuntaa. Palvelutaso vastaa terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:ssä ja erikoissairaanhoi-
tolain (1062/1989) 3 §:n 2 momentissa säädettyjä kiireellisen hoidon palveluja sekä terve-
ydenhuollon ammattihenkilön muita välttämättömiksi arvioimia terveyspalveluja. 

Vastaanottolain 26 §:n mukaan tilapäistä suojelua saavalle sekä kansainvälistä suojelua 
hakevalle lapselle, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, anne-
taan terveydenhuoltopalvelut samoin perustein kuin henkilölle, jolla on kotikuntalaissa 
tarkoitettu kotikunta Suomessa.

Vastaanottokeskuksessa työskentelee sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Turvapaikan-
hakijoille tehdään vastaanottokeskuksessa terveystarkastus ja tartuntatautien seulonta 
STM:n ja THL:n voimassa olevien ohjeiden ja suositusten mukaan:
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• STM:n suositus Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisystä
• THL: Turvapaikanhakijoiden infektiotautien ehkäisy
• THL: Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastus
• THL: Turvapaikkaa hakevien rokotukset

Kunnan rooli ja kustannusvastuut
Julkisen vallan, eli valtion ja kuntien, on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistettävä väestön ter-
veyttä perustuslain (731/1999) 19.3 §). Vastaanottolailla vastaanottokeskuksille on sää-
detty velvollisuus järjestää turvapaikanhakijoiden välttämättömät sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut (vastaanottolain 13 §) edellä kuvatulla tavalla.

Kunta tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ensisijaisesti kunnassa vakitui-
sesti asuville ja mitoittaa toimintansa kuntalaisten palvelutarpeiden mukaisesti. Tervey-
denhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellinen sairaanhoito on kuitenkin annettava potilaalle 
hänen asuinpaikastaan riippumatta. Vastaava säännös on myös erikoissairaanhoitolain 3 
§:ssä. 

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan: 
• äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintaky-

vyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Näissä tapauksissa hoidon 
aloittamista ei voida pitkittää ilman, että sairaus pahenee tai vamma vaikeutuu. 

• kiireellistä suun terveydenhuoltoa, mielenterveyshoitoa, päihdehoitoa ja psykososiaa-
lista tukea.

Potilaan kiireellisen hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. Kyse on 
lääketieteellisestä arviosta, joka perustuu potilaan terveydentilaan ja kansallisiin hoito-
käytäntöihin. Tämän hoidon kustannuksista vastaa se vastaanottokeskus, johon hoitoa 
saanut henkilö on rekisteröity.

Vastaanottokeskus ostaa tarpeellisiksi katsomiaan palveluja yksityisiltä palveluntuotta-
jilta Maahanmuuttoviraston kilpailutuksen mukaisesti. Vastaanottokeskus voi myös tehdä 
sopimuksen kunnan kanssa vastaanottolaissa säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen hankkimisesta ostopalveluna. Valtio korvaa kunnalle vastaanottopalveluista 
aiheutuneet kustannukset (vastaanottolaki 7 §). Ennen palveluntarjonnan käynnistymistä 
kunta päättää asiasta hallintosääntönsä mukaisesti kunnan toimielimessä, useimmiten 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Sosiaalipalvelut

Vastaanottolain 25 §:ssä on määritelty ne sosiaalipalvelut, jotka vastaanottokeskuksen 
on turvattava kansainvälistä suojelua hakevalle, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua 
kotikuntaa.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 15 §:ssä tarkoitettua sosiaalityötä ja 16 §:ssä tarkoitettua 
sosiaaliohjausta tekee vastaanottokeskuksessa sosiaalihuollon ammattihenkilö. Työhön 
kuuluu neuvontaa, ohjausta, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja muita tukitoimia, 
jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/73989/URN%3aNBN%3afi-fe201504225907.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/turvapaikanhakijoiden-infektiotautien-ehkaisy
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijat/turvapaikanhakijan-alkuterveystarkastus/alkuterveystarkastuksen-lomakkeet
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/turvapaikkaa-hakevien-rokotukset
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yhteisöjen toimivuutta. 

Kansainvälistä suojelua hakevalla ja tilapäistä suojelua saavalla on oikeus saada sosiaa-
lihuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluja, jos sosiaalihuollon ammattihenkilö 
arvioi ne välttämättömiksi sinä aikana, jona henkilö on oikeutettu vastaanottopalveluihin. 
Arviossa otetaan huomioon asiakkaan arvioitu Suomessa oleskelun pituus. Käytännössä 
vastaanottokeskus ostaa sellaisia välttämättömiä sosiaalipalveluja, joita sen palveluk-
sessa oleva sosiaalihuollon ammattihenkilö ei voi tarjota, kunnalta tai yksityiseltä palve-
luntuottajalta. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi välttämätön sosiaalityö, kasvatus- ja 
perheneuvonta, koti- ja asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito sekä vammaispalvelut. 

Kunnan rooli ja kustannusvastuut
Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus 
saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut 
siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. 

Kiireellisessä tilanteessa palvelutarpeen arviosta ja työskentelystä vastaa kunnan sosiaa-
lihuollon ammattihenkilö. Lapsiperheiden ja lasten kohdalla kyseessä on akuutti lapsen 
kiireellisen turvaamisen tarve, ei esimerkiksi perheen tukeminen ja ohjaaminen vanhem-
muudessa. 

Kiireellisissä sosiaalipalvelua edellyttävissä tilanteissa valtio korvaa kunnalle palvelun 
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Vastaanottokeskus voi myös tehdä sopimuksen kunnan kanssa vastaanottolaissa säädet-
tyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankkimisesta ostopalveluna. Valtio korvaa 
kunnalle vastaanottopalveluista aiheutuneet kustannukset (vastaanottolaki 7 §).

Näkökohtia	alaikäisille	turvapaikanhakijoille	tarjottavista	palveluista

Vastaanottolain 26 §:n mukaan tilapäistä suojelua saavalle sekä kansainvälistä suojelua 
hakevalle lapselle ja ihmiskaupan uhrille, joka on lapsi ja jolla ei ole kotikuntalaissa tar-
koitettua kotikuntaa Suomessa, annetaan terveydenhuoltopalvelut samoin perustein kuin 
henkilölle, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön mukaan tämä tarkoittaa kunnan järjestämisvastuuta näistä palveluista. Vastaan-
ottolain sanamuoto huomioiden järjestämisvastuu tässä tarkoittaa käytännössä kunnan 
viimesijaista tuottamisvastuuta näistä palveluista. Vastaanottokeskus on vastaanottolain 
13 §:n nojalla velvollinen järjestämään alaikäisille vastaanottolain 25 § ja 26 §:ssä tarkoi-
tetut sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalvelut.

Vastaanottolain 26 §:n mukaisten palvelujen järjestäminen perustuu siis Maahanmuutto-
viraston tai tämän valtuuttamana vastaanottokeskuksen laatimaan sopimukseen alaikäi-
sille tarkoitettujen vastaanottopalvelujen, esimerkiksi neuvolapalvelut, tuottamisesta ja 
kustannusten korvaamisesta. Kunta on vastaanottolain 7 §:n nojalla oikeutettu laskutta-
maan järjestämistään palveluista aiheutuvien kustannusten mukaisesti valtiota.

Alaikäisillä kansainvälistä suojelua hakevilla tai ilman oleskelulupaa kunnassa asuvilla 
lapsilla on oikeus kunnan järjestämään perusopetukseen. Kunnan on järjestettävä kou-
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luterveydenhuollon palvelut mukaan lukien suun terveydenhuollon palvelut alueellaan 
sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Kouluterveydenhuollon pal-
velujen osalta valtio ei ole vastaanottolain perusteella korvausvelvollinen kunnalle.

Lastensuojelun osalta kunnan järjestämisvastuu rajautuu lapsen kiireelliseen turvaami-
sen tarpeeseen, eikä se sisällä esimerkiksi perheen tukemista ja ohjaamista vanhemmuu-
dessa. Tältä osin Kuntaliiton kanta poikkeaa Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfossa 
2/2016 esitetystä ”Jos turvapaikanhakijalapsella todetaan lastensuojelun tarve, lasten-
suojelun järjestämisestä vastaa kunta”. 

Ilman	huoltajaa	maahan	tulleiden	alaikäisten	turvapaikanhakijoiden	palvelut

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten asumisen järjestäminen
Alaikäisistä ilman huoltajaa tulevista turvapaikanhakijoista säädetään vastaanottolain 17 
ja 18 §:ssä. 

Vastaanottolain 17 §:n mukaan ilman huoltajaa oleva lapsi majoitetaan ryhmäkotiin, johon 
sovelletaan eräiltä osin lastensuojelulain (417/2007) 59–60 §. Näiden mukaan ryhmäkodin 
asuinyksikössä saadaan hoitaa yhdessä enintään seitsemää lasta tai nuorta ja samaan 
rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta. Ryhmäkodissa tulee olla 
vähintään seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Jos samassa 
rakennuksessa on useampi asuinyksikkö, asuinyksikköä kohden tulee olla vähintään 
kuusi hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Kiireellisissä tilanteissa voidaan 
väliaikaisesti poiketa em. lasten määristä, jos se on välttämätöntä lapsen hoidon järjes-
tämiseksi. Edelleen saman säännöksen perusteella tukiasuntolaan voidaan majoittaa 16 
vuotta täyttänyt ilman huoltajaa oleva lapsi, jos se on hänen kehityksensä ja hyvinvoin-
tinsa kannalta perusteltua. Samaan rakennukseen voidaan majoittaa enintään 40 lasta, ja 
kutakin kymmentä lasta kohden tulee olla vähintään kolme hoito- ja kasvatustehtävissä 
toimivaa työntekijää. Kiireellisissä tapauksissa voidaan poiketa näistä määristä tukiasun-
tolassa, jos se on välttämätöntä lapsen vastaanottopalvelun järjestämiseksi. Ilman huol-
tajaa oleva lapsi voidaan 17 §:n perusteella majoittaa myös muuhun hänelle soveltuvaan 
majoituspaikkaan, jossa asukkaiden ja työntekijöiden määrän osalta on voimassa mitä 
yllä on sanottu henkilöstön määrästä asuinyksikössä ja tukiasuntolassa.

Ilman huoltajaa oleva lapsi voidaan majoittaa myös yksityismajoitukseen. Vastaanottolain 
18 §:n mukaan vastaanottokeskuksen johtaja päättää ilman huoltajaa olevan lapsen siir-
tymisestä yksityismajoitukseen kuultuaan lasta ja hänen edustajaansa sekä vastaanotto-
keskuksen sosiaalityöntekijää. Vastaanottokeskus ilmoittaa yksityismajoituksessa asuvan 
ilman huoltajaa olevan lapsen osoitteen ja tiedot henkilöistä, joiden luona hän asuu, 
asuinpaikan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Ilmoitukseen on liitettävä 
vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän ja lapsen edustajan selvitykset yksityismajoi-
tuksen olosuhteiden sopivuudesta sekä lapsen luokseen ottavan henkilön tai henkilöiden 
kyvystä huolehtia lapsesta.

Vaikka ryhmäkotien toimintaan sovelletaan eräitä lastensuojelulain säännöksiä, ne eivät 
kuitenkaan ole lastensuojelua, eivätkä sijoitukset ryhmäkotiin tapahdu sosiaalihuollon 
viranhaltijan toimesta lastensuojelulain mukaisilla päätöksillä. Lapset eivät ole ryhmä-
kodissa sijaishuollossa. Alaikäisen majoittamisesta päättää vastaanottokeskus ja majoi-
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tuksen muuttamisesta vastaanottokeskus kuultuaan siirrettävää ja alaikäisen edustajaa 
(vastaanottolaki 16 §). Ryhmäkodeissa tai tukiasuntoloissa ei näin ollen voida soveltaa 
myöskään lastensuojelulain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä, kuten esimerkiksi aineiden 
ja esineiden haltuunottoa, omaisuuden, lähetysten ja tilojen tarkastamista tai liikkumis-
vapauden rajoittamista.

Ryhmäkodin, tukiasuntolan ja muun lapselle tarkoitetun majoituspaikan henkilöstön 
pätevyysvaatimuksista on voimassa, mitä lastensuojelulain 60 §:ssä säädetään. Sen 
mukaan ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille tarkoitetuissa majoituspaikoissa on 
oltava lapsen tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuol-
lon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä. Hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavan 
johtajan tulee täyttää sosiaalihuoltolain 46 a §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset eli 
hänellä on oltava tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä 
johtamistaito.

Edustajan määrääminen ilman huoltajaa tulleelle alaikäiselle
Vastaanottolain 39 §:n mukaan ilman huoltajaa maassa oleville turvapaikanhakijalapsille 
on käräjäoikeuden viivytyksettä määrättävä edustaja, joka käyttää huoltajalle kuuluvaa 
puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa sekä hoitaa lapsen varal-
lisuutta koskevia asioita. Edustajan palkkion tämän edustajan tehtäviin käyttämän ajan 
perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista voi vastaanottolain 7 §:n 
nojalla laskuttaa Maahanmuuttovirastolta.

Edustajan kelpoisuudesta ja tehtävistä on säädetty vastaanottolain 40-41 §:ssä. Edusta-
jaksi määrätään tehtävään sopiva täysivaltainen henkilö, joka antaa siihen suostumuk-
sensa ja joka kykenee hoitamaan tehtävänsä moitteettomasti. Edustajaksi ei voida mää-
rätä henkilöä, jolla on tai voisi olla eturistiriita lapsen kanssa. Edustaja käyttää huoltajalle 
kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa sekä hoitaa lap-
sen varallisuutta. Edustajan tehtäviin ei kuulu lapsen päivittäinen hoito, kasvatus tai muu 
huolenpito. Edustajan on tehtävänsä päättyessä tehtävä tili siten kuin holhoustoimesta 
annetussa laissa säädetään.

Lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus ilman huoltajaa tulleesta alaikäisestä
Lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti vastaanottokeskusten palveluksessa olevat henkilöt 
ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosi-
aalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, 
jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytymi-
nen edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Vastaanottokeskusten 
ja ryhmäkotien sijaintipaikkakunnilla olisi suositeltavaa sopia yhteistyö- ja konsultaatio-
käytännöistä kunnan lastensuojelun ja vastaanottokeskuksen sosiaalihuollon ammat-
tihenkilöiden välillä lastensuojelulain 11 §:n mukaisesti tarvittavan asiantuntemuksen 
turvaamiseksi ja tarvetta vastaavien palvelujen järjestämiseksi ilman huoltajaa maahan 
saapuneille lapsille. Kunnan lastensuojeluviranomaisen vastuulla on selvittää kiireellisen 
avun tarve ja arvioida, mihin toimiin ryhdytään kunnan toimesta, vai ovatko vastaanotto-
keskuksen tarjoamat palvelut riittäviä. Lastensuojelutoimien tarpeelle ei ole perusteena 
vastaanottopalvelujen puutteellisuus tai puuttuva ammattitaito tai riittämätön henkilöstö 
vastaanottopalveluissa.
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Ohjeita	ja	oppaita

Maahanmuuttovirasto, sanasto
https://migri.fi/sanasto

Maahanmuuttovirasto: turvapaikanhakijat
https://migri.fi/turvapaikka-suomesta

Kela: Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa
https://www.kela.fi/ulkomailta-suomeen-sairaanhoito-suomessa

STM Kuntainfo 1/2016: Turvapaikanhakijoiden oikeus terveyspalveluihin
http://stm.fi/documents/1271139/2044491/Kuntainfo_turvapaikanhankijoiden+oikeus+ter-
veyspalveluihin.pdf/3a428e1c-4b22-4985-9e08-c9cd7ba9f13f

STM Kuntainfo 2/2016: Turvapaikanhakijoiden oikeus lastensuojelun palveluihin
http://stm.fi/documents/1271139/2044491/Kuntainfo_2_2016.pdf/98d97a41-10e6-40d0-
a5f9-9eb6bcb53d70

STM: Terveyssanastoja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskenteleville
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/terveyssanastoja-turvapaikanhakijoiden-ja-pako-
laisten-kanssa-tyoskenteleville

THL: Turvapaikanhakijoiden infektioiden ehkäisy ja rokotukset 30.11.2015
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/erityisryhmittain/turvapaikan-
hakijoiden-infektioiden-ehkaisy-ja-rokotukset

THL: Turvapaikkaa hakevien rokotukset 10.2.2016
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/turvapaikkaa-hake-
vien-rokotukset

Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotukilain soveltajille 2013:4
https://www.julkari.fi/handle/10024/104369
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