
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/33/EU, 

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, 

kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 
(uudelleenlaadittu) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, 
jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan f alakohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille, ottavat 
huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 1 ), 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon ( 2 ), 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä ( 3 ), 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa kos
kevista vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä tammikuuta 
2003 annettuun neuvoston direktiiviin 2003/9/EY ( 4 ) 
olisi tehtävä useita huomattavia muutoksia. Selkeyden 
vuoksi olisi mainittu direktiivi uudelleenlaadittava. 

(2) Turvapaikka-asioita koskeva yhteinen politiikka, johon 
sisältyy yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, 
on olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta muodos
taa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen pe
rustuva alue, joka on avoin henkilöille, jotka olosuhteiden 
pakosta joutuvat oikeutetusti hakemaan suojelua unionis
ta. Tällaisen politiikan olisi noudatettava jäsenvaltioiden 
yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaa
tetta, myös rahoituksen osalta. 

(3) Eurooppa-neuvosto päätti Tampereella 15 ja 16 päivänä 
lokakuuta 1999 pidetyssä erityiskokouksessaan pyrkiä 
kohti yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, 
joka perustuu 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn 

pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopi
muksen, sellaisena kuin se on täydennettynä 31 päivänä 
tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, jäl
jempänä ’Geneven yleissopimus’, täysimääräiseen ja koko
naisvaltaiseen soveltamiseen, ja näin noudattaa palautta
miskiellon periaatetta. Yhteisen eurooppalaisen turvapaik
kajärjestelmän ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen an
tamalla asianmukaiset perussopimuksissa tarkoitetut sää
dökset, direktiivi 2003/9/EY mukaan lukien. 

(4) Marraskuun 4 päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa- 
neuvosto hyväksyi Haagin ohjelman, jossa asetetaan va
pauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vuosina 
2005–2010 toteutettavat tavoitteet. Haagin ohjelmassa 
komissiota pyydettiin saattamaan ensimmäisen vaiheen 
välineiden arviointi päätökseen ja antamaan toisen vai
heen välineet ja toimenpiteet Euroopan parlamentin ja 
neuvoston käsiteltäväksi. 

(5) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 10 ja 11 päivänä joulu
kuuta 2009 pidetyssä kokouksessaan Tukholman ohjel
man, jossa vahvistettiin sitoutuminen vuoteen 2012 
mennessä sellaisen yhteisen suojelun ja solidaarisuuden 
alueen luomiseen, joka perustuu yhteiseen turvapaikka
menettelyyn ja kansainvälistä suojelua nauttivien henki
löiden yhdenmukaiseen asemaan, joka perustuu korkea
tasoisiin suojeluvaatimuksiin sekä oikeudenmukaisiin ja 
tehokkaisiin menettelyihin. Tukholman ohjelmassa edel
lytetään myös, että on ratkaisevan tärkeää, että henkilöille 
tarjotaan vastaanotto-olosuhteiden osalta samantasoinen 
kohtelu riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he tekevät 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. 

(6) Euroopan pakolaisrahaston ja Euroopan turvapaikka-asi
oiden tukiviraston resursseja olisi käytettävä, jotta yhtei
sen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toisessa vai
heessa asetettujen vaatimusten täytäntöönpanossa voi
daan asianmukaisesti tukea jäsenvaltioita, erityisesti niitä 
jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmään kohdistuu 
erityisiä ja suhteettoman suuria paineita ennen kaikkea 
niiden sijainnin tai väestötilanteen vuoksi. 

(7) Ensimmäisen vaiheen välineiden täytäntöönpanosta teh
tyjen arviointien tulosten perusteella tässä vaiheessa on 
aiheellista vahvistaa direktiivin 2003/9/EY taustalla olevat 
periaatteet, jotta kansainvälistä suojelua hakeville henki
löille, jäljempänä ’hakijat’, voidaan varmistaa aiempaa pa
remmat vastaanottoedellytykset.
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(8) Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi 
koko unionin alueella tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisten kansainvälistä suojelua koskevien hake
musmenettelyjen kaikissa vaiheissa kaikissa sijaintipai
koissa ja yksiköissä, jotka vastaanottavat hakijoita ja 
niin kauan kuin heidän sallitaan oleskella jäsenvaltioiden 
alueella hakijoina. 

(9) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä soveltaessaan pyrittävä 
noudattamaan täysimääräisesti lapsen etua ja perheen yh
tenäisyyden suojaamista koskevia periaatteita Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan, vuonna 1989 tehdyn Yhdis
tyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisesti. 

(10) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden 
osalta jäsenvaltioita sitovat sellaisten kansainvälisen oike
uden välineiden mukaiset sitoumukset, joiden osapuolia 
jäsenvaltiot ovat. 

(11) Olisi säädettävä hakijoiden vastaanottoa koskevista vaa
timuksista, jotka varmistavat heille kohtuullisen elintason 
ja tasavertaiset elinolosuhteet kaikissa jäsenvaltioissa. 

(12) Hakijoiden vastaanotto-olosuhteiden yhdenmukaistami
sen pitäisi auttaa vähentämään vastaanotto-olosuhteiden 
välisten eroavuuksien osaltaan aiheuttamaa hakijoiden 
myöhempää liikkumista jäsenvaltiosta toiseen. 

(13) Tämän direktiivin soveltamisala olisi laajennettava katta
maan toissijaista suojelua hakevat henkilöt, jotta voidaan 
varmistaa kaikkien kansainvälistä suojelua hakevien hen
kilöiden yhtäläinen kohtelu ja taata johdonmukaisuus 
EU:n voimassa olevan turvapaikkasäännöstön kanssa, eri
tyisesti vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kan
sainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja 
henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yh
denmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisäl
lölle 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU ( 1 ) 
kanssa. 

(14) Kansallisten viranomaisten tulisi asettaa sellaisten henki
löiden vastaanotto, joilla on erityisiä vastaanottotarpeita, 
ensisijaiseksi huomion kohteeksi, jotta tällaisessa vastaan
otossa voidaan nimenomaisesti varmistaa heidän erityis
ten vastaanottotarpeidensa huomioon ottaminen. 

(15) Hakijoiden säilöönotossa olisi sovellettava periaatetta, 
jonka mukaan ketään ei pitäisi ottaa säilöön vain siitä 
syystä, että hän hakee kansainvälistä suojelua, ja olisi 
erityisesti noudatettava jäsenvaltioiden kansainvälisiä oi
keudellisia velvoitteita ja Geneven yleissopimuksen 31 ar
tiklan määräyksiä. Hakijoiden säilöönoton olisi tapahdut
tava ainoastaan tässä direktiivissä säädetyissä selvästi 
määritellyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa ja noudat
taen tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita sekä tällai
sen säilöönoton toteuttamistavan että sen tarkoituksen 
osalta. Säilöön otetulla hakijalla olisi oltava tosiasiallinen 
mahdollisuus käyttää tarvittavia menettelyllisiä takeita, 
kuten oikeussuojakeinoja kansallisessa oikeusviranomai
sessa. 

(16) Säilöönottoperusteisiin liittyvien hallinnollisten menette
lyjen osalta ”asianmukaisen huolellisuuden” käsite edellyt
tää vähintään sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat konkreet
tisia ja tarkoituksenmukaisia toimia sen varmistamiseksi, 
että säilöönottoperusteiden tarkistamiseen tarvittava aika 
on mahdollisimman lyhyt ja että tällainen tarkistus on 
todellisuudessa mahdollista tehdä onnistuneesti mahdolli
simman lyhyessä ajassa. Säilöönotto ei saa kestää kau
empaa kuin sen ajan, joka kohtuudella voidaan olettaa 
tarvittavan asianomaisten menettelyjen loppuun saattami
seksi. 

(17) Tässä direktiivissä säädetyt säilöönottoperusteet eivät ra
joita kansallisessa oikeudessa sovellettavia muita säilöön
ottoperusteita, mukaan lukien rikosoikeudellisten menet
telyjen yhteydessä, jotka eivät liity kolmannen maan kan
salaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kansainvälistä 
suojelua koskevaan hakemukseen. 

(18) Säilöön otettuja hakijoita olisi kohdeltava ihmisarvoa 
kunnioittaen ja vastaanotossa olisi otettava huomioon 
heidän tästä tilanteesta johtuvat tarpeensa. Jäsenvaltioiden 
olisi erityisesti varmistettava, että noudatetaan vuonna 
1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuk
sien yleissopimuksen 37 artiklaa. 

(19) On mahdollista, että joissakin säilöönottotapauksissa ei 
käytännössä pystytä välittömästi takaamaan asianmukai
sia vastaanotto-olosuhteita esimerkiksi maantieteellisen si
jainnin tai säilöönottoyksikön erityisrakenteen vuoksi. 
Näistä takeista poikkeamisen olisi kuitenkin oltava väli
aikaista ja tapahduttava ainoastaan tässä direktiivissä sää
detyissä olosuhteissa. Poikkeamisen olisi oltava mahdol
lista ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja se olisi 
perusteltava asianmukaisesti ottaen huomioon kunkin ta
pauksen olosuhteet, kuten poikkeamisen vakavuusaste, 
kesto ja vaikutus asianomaiseen hakijaan.
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(20) Hakijoiden fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden 
turvaamiseksi säilöönottoon olisi turvauduttava viimei
senä keinona, ja sitä saadaan käyttää vasta, kun kaikki 
säilöönotolle vaihtoehtoiset toimenpiteet, jotka eivät si
sällä vapauden menettämistä, on tutkittu asianmukaisesti. 
Säilöönotolle vaihtoehtoisissa toimenpiteissä on kunnioi
tettava hakijoiden perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. 

(21) Olisi annettava tietoa oikeusapua antavista järjestöistä ja 
ryhmistä sen varmistamiseksi, että noudatetaan menette
lyä koskevia takeita, joihin kuuluu mahdollisuus ottaa 
yhteyttä tällaisiin järjestöihin ja ryhmiin. 

(22) Jäsenvaltioiden tulisi asumisjärjestelyistä päättäessään ot
taa asianmukaisesti huomioon lapsen etu sekä sellaisen 
hakijan erityisolosuhteet, joka on riippuvainen jäsenvalti
ossa jo oleskelevista perheenjäsenistä tai muista lähisuku
laisista, kuten naimattomista alaikäisistä sisaruksista. 

(23) Hakijoiden pääsystä työmarkkinoille on tärkeää antaa sel
keät säännöt, jotta voidaan edistää heidän riippumatto
muuttaan ja vähentää suuria eroavaisuuksia jäsenvaltioi
den käytännöissä. 

(24) Jäsenvaltioiden on määritettävä hakijoille annettavan ai
neellisen tuen taso asianmukaisen viitekehyksen perus
teella, jotta voidaan varmistaa, että heille annettava tuki 
vastaa tässä direktiivissä säädettyjä periaatteita. Tämä ei 
tarkoita sitä, että aineellista tukea on myönnettävä saman 
verran kuin jäsenvaltion omille kansalaisille. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää hakijoille omiin kansalaisiinsa verrattuna 
epäedullisemman kohtelun tässä direktiivissä täsmennet
tävällä tavalla. 

(25) Vastaanottojärjestelyjen väärinkäytön mahdollisuutta olisi 
rajoitettava määrittämällä ne olosuhteet, joissa hakijoille 
myönnettyjä aineellisia vastaanotto-olosuhteita voidaan 
rajoittaa tai peruuttaa ne kokonaan, samalla kun kaikille 
hakijoille varmistetaan kohtuullinen elintaso. 

(26) Olisi turvattava kansallisten vastaanottojärjestelyjen ja jä
senvaltioiden keskinäisen yhteistyön tehokkuus hakijoi
den vastaanotossa. 

(27) Olisi rohkaistava hakijoiden vastaanoton asianmukaista 
yhteensovittamista toimivaltaisten viranomaisten välillä, 
ja sen vuoksi edistettävä paikallisyhteisöjen ja vastaan
ottokeskusten sopusointuisia suhteita. 

(28) Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa käyttöön tai pitää voi
massa suotuisampia säännöksiä kolmansien maiden kan
salaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille, jotka pyy
tävät kansainvälistä suojelua jäsenvaltiosta. 

(29) Näin ollen jäsenvaltioita kehotetaan soveltamaan tämän 
direktiivin säännöksiä myös menettelyissä, joissa pää
tetään muun kuin direktiivissä 2011/95/EU säädetyn suo
jelun myöntämisestä. 

(30) Tämän direktiivin täytäntöönpanoa olisi arvioitava sään
nöllisesti. 

(31) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on hakijoiden vastaanottoa jä
senvaltioissa koskevien vaatimusten vahvistaminen, vaan 
se voidaan tämän direktiivin laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaat
teen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteel
lisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä 
sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. 

(32) Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syys
kuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhtei
sen poliittisen lausuman ( 1 ) mukaisesti sitoutuneet perus
telluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteis
tä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy 
ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien 
suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten 
asiakirjojen toimittamista perusteltuna. 

(33) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yh
distyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapau
den, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä 
pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 2 artiklan sekä 4 a 
artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä jäsenvaltiot eivät 
osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei 
sido näitä jäsenvaltioita eikä sitä sovelleta näihin jäsen
valtioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun 
pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista. 

(34) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, 
Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 
1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän di
rektiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä 
sitä sovelleta Tanskaan.
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(35) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja nouda
tetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Tämän direktiivin tarkoituksena 
on ennen kaikkea varmistaa, että ihmisarvoa kunnioite
taan täysimääräisesti ja että perusoikeuskirjan 1, 4, 6, 7, 
18, 21, 24 ja 47 artiklan soveltamista edistetään, ja di
rektiivi on pantava täytäntöön tämän mukaisesti. 

(36) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lain
säädäntöä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä 
säännöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2003/9/EY sisäl
töä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat 
säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu tuo
hon direktiiviin. 

(37) Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvol
lisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevaa 
määräaikaa, jonka kuluessa niiden on saatettava direktiivi 
2003/9/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

I LUKU 

TARKOITUS, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA 

1 artikla 

Tarkoitus 

Tämän direktiivin tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä suo
jelua hakevien henkilöiden, jäljempänä ’hakijat’, vastaanottoa jä
senvaltioissa koskevat vaatimukset. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 

a) ’kansainvälistä suojelua koskevalla hakemuksella’ direktiivin 
2011/95/EU 2 artiklan h alakohdassa määriteltyä kansainvä
listä suojelua koskevaa hakemusta; 

b) ’hakijalla’ kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta 
henkilöä, joka on tehnyt kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen, jonka johdosta ei ole vielä tehty lopullista pää
töstä; 

c) ’perheenjäsenillä’, jos perhe oli jo ollut olemassa lähtömaassa, 
seuraavia hakijan perheenjäseniä, jotka oleskelevat siinä jä
senvaltiossa, jossa hakija on tehnyt kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksensa: 

— hakijan aviopuoliso tai hänen vakituinen avopuolisonsa, 
jos avopuolisoita asianomaisen jäsenvaltion lainsäädän
nön tai käytännön mukaan kohdellaan samalla tavalla 

kuin aviopuolisoja sen kolmansien maiden kansalaisia 
koskevassa lainsäädännössä; 

— ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen puolisoi
den tai hakijan alaikäiset lapset, jos nämä ovat naimatto
mia, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai 
avioliiton ulkopuolella tai onko heidät kansallisen lain 
määritelmän mukaisesti adoptoitu; 

— hakijan isä tai äiti tai muu aikuinen, joka on vastuussa 
hakijasta joko jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön 
perusteella, kun hakija on alaikäinen ja naimaton; 

d) ’alaikäisellä’ alle 18-vuotiasta kolmannen maan kansalaista tai 
kansalaisuudetonta henkilöä; 

e) ’ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä’ alaikäistä, joka saapuu 
jäsenvaltioiden alueelle ilman hänestä joko asianomaisen jä
senvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaisesti vastuussa 
olevaa aikuista, niin kauan kuin hän ei tosiasiallisesti ole 
tällaisen henkilön huostassa; tämä tarkoittaa myös alaikäistä, 
joka jää ilman huoltajaa sen jälkeen, kun hän on saapunut 
jäsenvaltioiden alueelle; 

f) ’vastaanotto-olosuhteilla’ kaikkia jäsenvaltioiden tämän direk
tiivin mukaisesti hakijoiden hyväksi toteuttamia toimenpitei
tä; 

g) ’aineellisilla vastaanotto-olosuhteilla’ vastaanotto-olosuhteita, 
joihin kuuluvat majoitus, ruoka ja vaatetus luontoissuorituk
sina, rahallisena etuutena tai maksukuponkien muodossa tai 
niiden yhdistelmänä sekä päivittäisiin menoihin tarkoitettu 
raha; 

h) ’säilöönotolla’ sitä, että jäsenvaltio sulkee hakijan tiettyyn 
paikkaan, jossa hakijalta on viety hänen liikkumisvapautensa; 

i) ’vastaanottokeskuksella’ mitä tahansa paikkaa, jota käytetään 
hakijoiden joukkomajoitukseen; 

j) ’edustajalla’ henkilöä tai organisaatiota, jonka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat nimittäneet avustamaan ja edustamaan il
man huoltajaa olevaa alaikäistä tässä direktiivissä tarkoite
tuissa menettelyissä, jotta lapsen etu voidaan varmistaa ja 
tehdä tarvittaessa alaikäisen puolesta oikeustoimia. Silloin 
kun edustajaksi nimitetään organisaatio, sen on nimettävä 
henkilö, joka vastaa ilman huoltajaa olevan alaikäisen edus
tajan tehtävistä tämän direktiivin mukaisesti; 

k) ’hakijalla, jolla on erityisiä vastaanottotarpeita’ 21 artiklan 
mukaisesti haavoittuvassa asemassa olevaa hakijaa, joka tar
vitsee erityistakeita, jotta hän voisi hyödyntää tämän direktii
vin mukaisia oikeuksia ja täyttää tämän direktiivin mukaiset 
velvollisuudet.
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3 artikla 

Soveltamisala 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden 
kansalaisiin ja kansalaisuudettomiin henkilöihin, jotka hakevat 
kansainvälistä suojelua jäsenvaltioiden alueella, myös rajalla, alu
evesillä tai kauttakulkualueella, niin kauan kuin heidän sallitaan 
oleskella tällä alueelle hakijoina, sekä perheenjäseniin, jos täl
lainen kansainvälistä suojelua koskeva hakemus koskee heitä 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta jäsenvaltioiden edustustoille 
esitettyihin diplomaattista suojelua tai alueellista turvapaikkaa 
koskeviin pyyntöihin. 

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta silloin, kun sovelletaan vähim
mäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään 
joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteissa 
ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vas
taanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuoli
sen jakautumisen edistämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2001 
annetun neuvoston direktiivin 2001/55/EY ( 1 ) säännöksiä. 

4. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tätä direktiiviä menet
telyihin, joiden mukaisesti päätetään suojelun myöntämisestä 
muun kuin direktiivin 2011/95/EU mukaisesti. 

4 artikla 

Suotuisammat säännökset 

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää voimassa hakijoiden 
ja heidän lähisukulaistensa osalta, jotka oleskelevat samassa jä
senvaltiossa ja ovat hakijasta riippuvaisia, taikka humanitaa
risista syistä, vastaanotto-olosuhteita koskevia suotuisampia 
säännöksiä, sikäli kuin nämä säännökset ovat tämän direktiivin 
mukaisia. 

II LUKU 

VASTAANOTTO-OLOSUHTEITA KOSKEVAT YLEISET SÄÄN
NÖKSET 

5 artikla 

Tiedottaminen 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava hakijoille kohtuullisen ajan 
kuluessa, joka ei saa ylittää viittätoista päivää siitä, kun he ovat 
tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa, ainakin 
vastaanotto-olosuhteisiin liittyvistä etuuksista ja velvollisuuksis
ta, joita heidän on noudatettava. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijat saavat tietoja eri
tyistä oikeusapua antavista järjestöistä tai ryhmistä sekä järjes
töistä, jotka voivat auttaa heitä vastaanotto-olosuhteisiin liitty
vissä asioissa tai antaa niitä koskevia tietoja, mukaan lukien 
terveydenhoitoa koskevat tiedot. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoite
tut tiedot annetaan kirjallisesti ja kielellä, jota hakija ymmärtää 
tai jota hakijan voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. Tar
vittaessa kyseiset tiedot voidaan myös antaa suullisesti. 

6 artikla 

Asiakirjat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle annetaan 
kolmen päivän kuluessa siitä, kun kansainvälistä suojelua kos
keva hakemus on tehty, henkilökohtainen asiakirja, jossa tode
taan hänen asemansa hakijana tai todistetaan, että hänellä on 
lupa jäädä jäsenvaltion alueelle siksi ajaksi, kun hänen hakemus
taan käsitellään. 

Jos asiakirjan haltija ei saa liikkua vapaasti jäsenvaltion koko 
alueella tai osalla sitä, asiakirjassa on myös todettava tämä seik
ka. 

2. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta tätä artiklaa, kun ha
kija on säilöönotettuna, rajalla tehdyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen tutkinnan aikana tai osana menettelyä, 
jonka tarkoituksena on päättää hakijan oikeudesta tulla jäsen
valtion alueelle. Erityistapauksissa jäsenvaltiot voivat kansainvä
listä suojelua koskevan hakemuksen tutkinnan aikana antaa ha
kijalle jonkin muun 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa vastaavan 
todistuksen. 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan ei välttämättä tar
vitse todistaa hakijan henkilöllisyyttä. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet toi
mittaakseen hakijalle 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, jonka on 
oltava voimassa niin kauan kuin hänellä on oikeus oleskella 
kyseisen jäsenvaltion alueella. 

5. Jäsenvaltiot voivat myöntää hakijalle matkustusasiakirjan, 
jos vakavat humanitaariset syyt edellyttävät hänen läsnäoloaan 
toisessa valtiossa.
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6. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia hakijoilta tarpeettomia tai koh
tuuttomia asiakirjoja tai asettaa heille muita hallinnollisia vaa
timuksia ennen heille tämän direktiivin nojalla kuuluvien oike
uksien myöntämistä vain siitä syystä, että he hakevat kansain
välistä suojelua. 

7 artikla 

Asuinpaikka ja liikkumisvapaus 

1. Hakijat voivat liikkua vapaasti vastaanottavan jäsenvaltion 
koko alueella tai tämän jäsenvaltion heille osoittamalla alueella. 
Osoitettu alue ei saa vaikuttaa yksityiselämän koskemattomuu
teen ja sen on oltava riittävän laaja, jotta turvataan mahdollisuus 
tämän direktiivin mukaisiin etuihin. 

2. Jäsenvaltio voi päättää hakijan asuinpaikasta yleisen edun, 
yleisen järjestyksen tai tarvittaessa hänen kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksensa sujuvan käsittelyn perusteella. 

3. Jäsenvaltio voi asettaa aineellisten vastaanotto-olosuhtei
den tarjoamisen ehdoksi sen, että hakija tosiasiallisesti asuu tie
tyssä paikassa, jonka jäsenvaltio määrää. Tämä päätös, joka voi 
olla luonteeltaan yleinen, on tehtävä kussakin yksittäistapauk
sessa erikseen, ja sen on perustuttava kansalliseen oikeuteen. 

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä mahdollisuudesta myöntää 
hakijoille väliaikainen lupa poistua 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta 
asuinpaikasta ja/tai 1 kohdassa mainitulta osoitetulta alueelta. 
Päätökset on tehtävä kussakin yksittäistapauksessa erikseen, ob
jektiivisesti ja puolueettomasti, ja kielteiset päätökset on perus
teltava. 

Hakijan ei tarvitse hakea lupaa tavatakseen sovitulla tavalla vi
ranomaisia ja ollakseen paikalla tuomioistuimessa, jos hänen 
läsnäolonsa on välttämätöntä. 

5. Jäsenvaltion on vaadittava hakijaa ilmoittamaan toimival
taisille viranomaisille kulloinenkin osoitteensa ja ilmoittamaan 
näille osoitteen muutoksista mahdollisimman pian. 

8 artikla 

Säilöönotto 

1. Jäsenvaltiot eivät saa ottaa ketään säilöön vain siitä syystä, 
että hän on kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista 
koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2013/32/EU ( 1 ) mukainen hakija. 

2. Jäsenvaltiot voivat tarpeen mukaan kunkin tapauksen yk
silöllisen arvioinnin perusteella ottaa hakijan säilöön, jos lievem
piä vaihtoehtoisia keinoja ei voida soveltaa tehokkaasti. 

3. Hakija voidaan ottaa säilöön ainoastaan 

a) jotta voidaan määrittää tai varmentaa henkilön henkilöllisyys 
tai kansalaisuus; 

b) jotta voidaan määrittää kansainvälistä suojelua koskevan ha
kemuksen perusteet, joita ei voitaisi saada ilman säilöön
ottoa, erityisesti, jos on olemassa vaara, että hakija pakenee; 

c) jotta menettelyn yhteydessä voidaan tehdä päätös hakijan 
oikeudesta tulla alueelle; 

d) jos hänet on otettu säilöön jäsenvaltioissa sovellettavista yh
teisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivin 2008/115/EY ( 2 ) mukaisen palauttamismenet
telyn yhteydessä palauttamisen valmistelemiseksi ja/tai 
maasta poistamiseksi ja asianomainen jäsenvaltio voi todeta 
puolueettomin perustein, mukaan lukien se, että hakijalla on 
jo ollut mahdollisuus päästä turvapaikkamenettelyyn, että on 
perusteltua uskoa, että hakija tekee kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen lähinnä viivyttääkseen tai häiritäkseen 
palauttamispäätöksen täytäntöönpanoa; 

e) silloin kun se on tarpeen kansallisen turvallisuuden tai ylei
sen järjestyksen vuoksi; 

f) niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden 
mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen tai kan
salaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva jäsenvaltio, 26 päivänä kesäkuuta 2013 an
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 604/2013 ( 3 ) 28 artiklan mukaisesti. 

Säilöönoton perusteista on säädettävä kansallisessa lainsäädän
nössä. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa lainsää
dännössä on säännökset säilöönoton vaihtoehdoista, joita ovat 
esimerkiksi säännöllinen ilmoittautuminen viranomaisille, asian
mukaisen rahavakuuden asettaminen tai velvollisuus pysytellä 
määrätyssä paikassa.
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9 artikla 

Säilöön otetuille hakijoille myönnettävät takeet 

1. Hakijan säilöönoton on oltava mahdollisimman lyhytkes
toinen, ja hakijaa on pidettävä säilöön otettuna ainoastaan niin 
kauan kuin 8 artiklan 3 kohdassa säädetyt perusteet ovat sovel
lettavissa. 

Edellä 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjen säilöönottoperusteiden 
vuoksi tärkeät hallinnolliset menettelyt on hoidettava asianmu
kaisella huolellisuudella. Säilöönoton jatkamista ei voida perus
tella hallinnollisten menettelyjen viivästymisellä, joka ei johdu 
hakijasta. 

2. Oikeus- tai hallintoviranomaisten on annettava hakijoiden 
säilöönottomääräykset kirjallisina. Säilöönottomääräyksessä on 
ilmoitettava määräyksen perusteena olevat tosiseikat ja oikeudel
liset seikat. 

3. Kun hallintoviranomaiset antavat säilöönottomääräyksen, 
jäsenvaltioiden on varmistettava viran puolesta tai hakijan pyyn
nöstä, että oikeusviranomainen tutkii viipymättä säilöönoton 
laillisuuden. Viran puolesta tehtävän säilöönoton laillisuuden 
tutkimisesta on päätettävä mahdollisimman nopeasti säilöö
noton alkamisesta. Hakijan pyynnöstä siitä on päätettävä mah
dollisimman nopeasti asiaankuuluvien menettelyjen aloittamises
ta. Jäsenvaltioiden on tätä varten määritettävä kansallisessa lain
säädännössä määräaika laillisuuden tutkimiselle joko viran puo
lesta ja/tai hakijan pyynnöstä. 

Mikäli laillisuuden tutkimisen yhteydessä osoittautuu, että säi
löön ottamista on pidettävä laittomana, asianomainen hakija on 
vapautettava välittömästi. 

4. Säilöön otetulle hakijalle on ilmoitettava välittömästi kir
jallisesti kielellä, jota hän ymmärtää tai jota hänen voidaan 
kohtuudella olettaa ymmärtävän, säilöönoton perusteet ja kan
sallisen lainsäädännön mukaiset menettelyt, joilla säilöönotto
määräykseen voidaan hakea muutosta, sekä mahdollisuudesta 
vaatia maksutonta oikeusapua ja edustusta. 

5. Oikeusviranomaisen on tarkasteltava säilöönoton perus
teita säännöllisin väliajoin viran puolesta ja/tai hakijan pyynnös
tä, varsinkin jos säilöönotto pitkittyy, ilmenee merkityksellisiä 
seikkoja tai saadaan uusia tietoja, jotka saattavat vaikuttaa säi
löönoton laillisuuteen. 

6. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa säilöönottomääräystä kos
kevissa laillisuuden tutkimistapauksissa jäsenvaltioiden on var
mistettava, että hakijoilla on mahdollisuus saada oikeusapua ja 
oikeudellinen edustaja maksutta. Tällainen oikeusapu ja oike
udellinen edustus tarkoittaa vähintäänkin tarvittavien menettelyä 
koskevien asiakirjojen laatimista ja osallistumista kuulemiseen 
oikeusviranomaisissa hakijan puolesta. 

Maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta saavat antaa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyt tai luvan saa
neet riittävän pätevät henkilöt, joiden edut eivät ole tai voi 
mahdollisesti olla ristiriidassa hakijan etujen kanssa. 

7. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että maksuton oikeusapu 
ja oikeudellinen edustus voidaan myöntää: 

a) ainoastaan henkilöille, joilla ei ole riittäviä varoja; ja/tai 

b) käyttämällä ainoastaan sellaisten oikeudellisten avustajien tai 
muiden neuvonantajien palveluja, jotka on kansallisessa lain
säädännössä erikseen nimetty avustamaan ja edustamaan 
kansainvälistä suojelua hakevia. 

8. Jäsenvaltiot voivat lisäksi: 

a) asettaa rahallisia ja/tai aikarajoituksia maksuttomalle oikeusa
vulle ja oikeudelliselle edustukselle edellyttäen, että tällaiset 
rajoitukset eivät mielivaltaisesti rajoita mahdollisuutta saada 
oikeusapua ja oikeudellista edustusta; 

b) säätää, että palkkioiden ja muiden kustannusten osalta haki
joiden kohtelu ei saa olla edullisempi kuin jäsenvaltioiden 
omille kansalaisilleen oikeusapuun liittyvissä asioissa yleensä 
myöntämä kohtelu. 

9. Jäsenvaltiot voivat vaatia kaikkien hakijan puolesta suori
tettujen kulujen maksamista takaisin kokonaan tai osittain, jos 
ja kun hakijan taloudellinen tilanne on merkittävästi parantunut 
tai jos päätös kyseisten etuuksien myöntämisestä tehtiin hakijan 
toimittamien väärien tietojen perusteella. 

10. Oikeusavun ja oikeudellisen edustajan saatavuutta kos
kevista menettelyistä on säädettävä kansallisessa lainsäädännös
sä. 

10 artikla 

Säilöönotto-olosuhteet 

1. Hakijan säilöönotto on toteutettava lähtökohtaisesti erityi
sissä säilöönottoyksiköissä. Jos jäsenvaltio ei pysty tarjoamaan 
majoitusta erityisessä säilöönottoyksikössä ja sen on turvaudut
tava vankilamajoitukseen, säilöön otettu hakija on pidettävä 
erillään tavanomaisista vangeista ja on noudatettava tässä direk
tiivissä säädettyjä säilöönotto-olosuhteita koskevia säännöksiä.
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Säilöön otetut hakijat on lähtökohtaisesti pidettävä erillään 
muista kolmansien maiden kansalaisista, jotka eivät ole tehneet 
kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta. 

Jos säilöön otettuja hakijoita ei voida pitää erillään muista kol
mansien maiden kansalaisista, asianomaisen jäsenvaltion on var
mistettava, että tässä direktiivissä säädettyjä säilöönotto-olosuh
teita koskevia säännöksiä noudatetaan. 

2. Säilöön otetuilla hakijoilla on oltava mahdollisuus ulkoi
luun. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Yhdistyneiden kan
sakuntien pakolaisasiain päävaltuutettua edustavilla henkilöillä 
on mahdollisuus olla yhteydessä hakijoihin ja vierailla heidän 
luonaan yksityisyyden suojaa kunnioittavalla tavalla. Tämä mah
dollisuus on oltava myös järjestöllä, joka toimii asianomaisen 
jäsenvaltion alueella Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun puolesta kyseisen jäsenvaltion kanssa tehdyn so
pimuksen nojalla. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perheenjäsenillä, oi
keudellisilla avustajilla ja asianomaisen jäsenvaltion tunnustamia 
valtiosta riippumattomia järjestöjä edustavilla henkilöillä on 
mahdollisuus olla yhteydessä hakijoihin ja vierailla heidän luo
naan yksityisyyden suojaa kunnioittavalla tavalla. Pääsyrajoituk
sia säilöönottoyksikköön voidaan ottaa käyttöön vain, jos ne 
ovat kansallisen lainsäädännön perusteella objektiivisesti arvioi
tuna turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai säilöönottoyksikön 
hallinnoinnin kannalta välttämättömiä edellyttäen, että tämä ei 
vakavasti rajoita tai estä pääsyä tiloihin. 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että säilöön otetuille ha
kijoille annetaan järjestelmällisesti tietoja yksiköissä noudatetta
vista säännöistä ja määritetään heidän oikeutensa ja velvollisuu
tensa kielellä, jota he ymmärtävät tai jota heidän voidaan koh
tuudella olettaa ymmärtävän. Jäsenvaltiot voivat poiketa tästä 
velvoitteesta asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja mah
dollisimman lyhyen ajan, mikäli hakija otetaan säilöön rajavar
tioasemalla tai kauttakulkualueella. Tätä poikkeusta ei sovelleta 
direktiivin 2013/32/EU 43 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa. 

11 artikla 

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja erityisiä 
vastaanottotarpeita omaavien hakijoiden säilöönotto 

1. Kansallisten viranomaisten on ensisijaisesti huolehdittava 
haavoittuvassa asemassa olevien säilöön otettujen hakijoiden 
fyysisestä ja henkisestä terveydestä. 

Jos haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä otetaan säilöön, 
jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisten henkilöiden tilanteen 
säännöllinen seuranta ja riittävät tukitoimet ja otettava huomi
oon heidän henkilökohtainen tilanteensa, mukaan lukien heidän 
terveytensä. 

2. Alaikäisiä saa ottaa säilöön vain viimeisenä keinona ja sen 
jälkeen, kun on todettu, että muita lievempiä vaihtoehtoisia 
keinoja ei voida soveltaa tehokkaasti. Tällaisen säilöönoton kes
ton on oltava mahdollisimman lyhyt, ja on tehtävä kaikki mah
dollinen säilöön otettujen alaikäisten vapauttamiseksi ja sijoitta
miseksi asianmukaiseen alaikäisille soveltuvaan majoitukseen. 

Jäsenvaltioiden on otettava ensisijaisesti huomioon alaikäisen 
etu 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Jos alaikäisiä otetaan säilöön, heillä on oltava mahdollisuus 
ikäänsä sopivaan vapaa-ajan toimintaan, leikki- ja virkistystoi
minta mukaan luettuina. 

3. Ilman huoltajaa olevia alaikäisiä saa ottaa säilöön vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. On pyrittävä kaikin tavoin sii
hen, että säilöön otetut alaikäiset vapautetaan mahdollisimman 
pian. 

Ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ei saa milloinkaan majoittaa 
vankilassa. 

Heidät on lähtökohtaisesti majoitettava laitoksissa, joissa on 
heidän ikäistensä tarpeita vastaava henkilökunta ja tilat. 

Jos ilman huoltajaa olevia alaikäisiä otetaan säilöön, jäsenvalti
oiden on varmistettava, että heidät majoitetaan erilleen aikuisis
ta. 

4. Säilöön otetuille perheille on järjestettävä erilliset majoitus
tilat, joilla taataan riittävä yksityisyys. 

5. Jos naispuolisia hakijoita otetaan säilöön, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että heidät majoitetaan erilleen miespuolisista 
hakijoista, paitsi jos nämä ovat perheenjäseniä ja kaikki asian
omaiset suostuvat yhteismajoitukseen. 

Poikkeuksia ensimmäisessä alakohdassa säädettyyn voidaan so
veltaa myös sellaisten yhteistilojen käyttöön, jotka on tarkoitettu 
virkistystoimintaan tai sosiaaliseen toimintaan, mukaan lukien 
ruokailut.
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6. Jäsenvaltiot voivat poiketa 2 kohdan kolmannesta alakoh
dasta, 4 kohdasta ja 5 kohdan ensimmäisestä alakohdasta asian
mukaisesti perustelluissa tapauksissa ja kohtuulliseksi ajaksi, 
jonka on oltava mahdollisimman lyhyt, kun hakija on otettu 
säilöön rajavartioasemalla tai kauttakulkualueella, lukuun otta
matta direktiivin 2013/32/EU 43 artiklassa tarkoitettuja tapauk
sia. 

12 artikla 

Perhe 

Jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet perheen 
yhtenäisyyden säilyttämiseksi mahdollisimman hyvin alueellaan, 
jos kyseinen jäsenvaltio on huolehtinut hakijoiden majoitukses
ta. Tällaisia toimenpiteitä sovelletaan hakijan suostumuksella. 

13 artikla 

Lääkärintarkastukset 

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hakijoille tehdään kansantervey
dellisiin syihin perustuva lääkärintarkastus. 

14 artikla 

Alaikäisten koulunkäynti ja opiskelu 

1. Jäsenvaltioiden on annettava hakijoiden alaikäisille lapsille 
ja alaikäisille hakijoille mahdollisuus käydä koulua vastaavin 
edellytyksin kuin omille kansalaisilleen, niin kauan kuin heitä 
tai heidän vanhempiaan koskevaa maastapoistamistoimenpidettä 
ei tosiasiallisesti panna täytäntöön. Tällainen koulutus voidaan 
järjestää vastaanottokeskuksissa. 

Asianomainen jäsenvaltio voi määrätä, että mahdollisuus kou
lunkäyntiin koskee ainoastaan valtion koulutusjärjestelmän mu
kaista opetusta. 

Jäsenvaltiot eivät voi kieltää henkilöä jatkamasta keskiasteen 
opetuksen seuraamista vain siitä syystä, että hänestä on tullut 
täysi-ikäinen. 

2. Koulunkäynnin aloittamista voidaan lykätä enintään kol
mella kuukaudella siitä päivästä, jona alaikäinen teki kansainvä
listä suojelua koskevan hakemuksen tai se tehtiin hänen puoles
taan. 

Alaikäisille on tarjottava tarvittaessa valmistavaa opetusta, myös 
kieliopetusta, silloin kun on välttämätöntä helpottaa heidän 
koulunkäyntinsä aloittamista ja koulujärjestelmään osallistumista 
1 kohdassa tarkoitetun mukaisesti. 

3. Jollei 1 kohdassa tarkoitettu koulunkäynti alaikäisen eri
tyistilanteen vuoksi ole mahdollista, asianomaisen jäsenvaltion 

on tarjottava muita koulutusjärjestelyjä kansallisen lainsäädän
tönsä ja käytäntönsä mukaisesti. 

15 artikla 

Työllistäminen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijat pääsevät työ
markkinoille viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua kansain
välistä suojelua koskevan hakemuksen tekopäivästä, jos toimi
valtainen viranomainen ei ole tehnyt ensimmäistä päätöstä eikä 
viive johdu hakijasta. 

2. Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
päätettävä, millä edellytyksillä hakijalle sallitaan pääsy työmark
kinoille, ja samalla varmistettava, että hakijoilla on tosiasiallinen 
pääsy työmarkkinoille. 

Jäsenvaltiot voivat työmarkkinapoliittisista syistä asettaa etusi
jalle unionin kansalaiset ja Euroopan talousalueesta tehdyn so
pimuksen sopimusvaltioiden kansalaiset sekä laillisesti oleskele
vat kolmansien maiden kansalaiset. 

3. Pääsyä työmarkkinoille ei saa evätä muutoksenhakumenet
telyn aikana, jos tavanomaisessa menettelyssä tehtyä kielteistä 
päätöstä koskevalla muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus, en
nen kuin muutoksenhaussa annettu kielteinen päätös on an
nettu tiedoksi. 

16 artikla 

Ammatillinen koulutus 

Jäsenvaltiot voivat sallia hakijoiden pääsyn ammatilliseen koulu
tukseen riippumatta siitä, onko heillä pääsy työmarkkinoille. 

Mahdollisuus päästä sellaiseen ammatilliseen koulutukseen, jo
hon liittyy työsopimus, riippuu siitä, millaiset mahdollisuudet 
hakijalla on päästä työmarkkinoille 15 artiklan mukaisesti. 

17 artikla 

Aineellisia vastaanotto-olosuhteita ja terveydenhoitoa 
koskevat yleiset säännökset 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aineelliset vastaan
otto-olosuhteet ovat hakijoiden saatavilla, kun he hakevat kan
sainvälistä suojelua. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aineellisilla vastaan
otto-olosuhteilla tarjotaan hakijoille riittävä elintaso, jolla taa
taan heidän toimeentulonsa ja suojellaan heidän fyysistä terve
yttään ja mielenterveyttään.
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sama elintaso taataan 
myös 21 artiklassa tarkoitetuille haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille sekä säilöön otetuille henkilöille. 

3. Jäsenvaltiot voivat asettaa kaikkien tai joidenkin aineellis
ten vastaanotto-olosuhteiden ja terveydenhuollon ehdoksi sen, 
että hakijalla ei ole riittäviä varoja hänen terveytensä kannalta 
riittävään elintasoon ja toimeentuloon. 

4. Jäsenvaltiot voivat vaatia 3 kohdan säännöksen nojalla, 
että hakija osallistuu tässä direktiivissä säädettyjen aineellisten 
vastaanotto-olosuhteiden ja terveydenhuollon kustannuksiin tai 
maksaa ne kokonaan itse, jos hänellä on siihen riittävästi varoja, 
esimerkiksi jos hän on ollut töissä kohtuullisen ajan. 

Jos käy ilmi, että hakijalla oli riittävästi varoja aineellisten vas
taanotto-olojen ja terveydenhuollon kustannusten suorittami
seen silloin, kun näistä perustarpeista huolehdittiin, jäsenvaltiot 
voivat vaatia hakijalta tästä korvauksen. 

5. Jos jäsenvaltio tarjoaa aineelliset vastaanotto-olosuhteet ra
hallisena etuutena tai maksukuponkeina, niiden määrä on vah
vistettava tasolle, jonka asianomainen jäsenvaltio on lainsäädän
nössä tai käytännössä vahvistanut kansalaistensa riittävän elin
tason varmistamiseksi. Jäsenvaltiot voivat tarjota hakijoille epä
edullisempaa kohtelua kuin omille kansalaisille, etenkin jos ai
neellista tukea tarjotaan osittain luontoissuorituksena tai jos ky
seinen omiin kansalaisiin sovellettu taso tarjoaisi hakijoille tässä 
direktiivissä säädettyä korkeamman elintason. 

18 artikla 

Aineellisia vastaanotto-olosuhteita koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt 

1. Jos asuminen järjestetään luontoissuorituksena, tämän olisi 
tapahduttava jollain seuraavista tavoista tai niiden yhdistelmänä: 

a) tiloissa, joita rajalla tai kauttakulkualueilla tehdyn kansainvä
listä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn ajan käytetään 
hakijoiden majoittamiseen; 

b) vastaanottokeskuksissa, joiden tarjoama asumisen taso on 
asianmukainen; 

c) yksityiskodeissa, erillisissä asunnoissa, hotelleissa tai muissa 
hakijoiden majoittamista varten mukautetuissa tiloissa. 

2. Rajoittamatta 10 ja 11 artiklassa säädettyjä erityisiä säilöö
noton edellytyksiä jäsenvaltioiden on tämän artiklan 1 kohdan 

a, b ja c alakohdassa tarkoitetun majoituksen osalta varmistet
tava, että 

a) hakijoille taataan perhe-elämän suoja; 

b) hakijoilla on mahdollisuus pitää yhteyttä sukulaisiin, oike
udellisiin avustajiin tai neuvonantajiin ja henkilöihin, jotka 
edustavat Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain pääval
tuutettua ja muita asian kannalta merkityksellisiä kansallisia, 
kansainvälisiä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä ja elimiä; 

c) perheenjäsenet, oikeudelliset avustajat tai neuvonantajat ja 
henkilöt, jotka edustavat Yhdistyneiden kansakuntien pako
laisasiain päävaltuutettua ja asian kannalta merkityksellisiä, 
asianomaisen jäsenvaltion tunnustamia valtioista riippumat
tomia järjestöjä, pääsevät avustamaan hakijoita. Näiden hen
kilöiden pääsyä majoitustiloihin voidaan rajoittaa ainoastaan 
tilojen ja hakijoiden turvallisuuteen liittyvistä syistä. 

3. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettuihin tiloihin ja vastaanottokeskuksiin si
joitettujen hakijoiden ikään ja sukupuoleen liittyvät seikat sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden tilanne. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimet es
tääkseen väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan, 
myös seksuaalisen väkivallan ja häirinnän, 1 kohdan a ja b ala
kohdassa tarkoitetuissa tiloissa ja vastaanottokeskuksissa. 

5. Jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti varmistettava, että riip
puvuussuhteessa olevat aikuiset hakijat, joilla on erityisiä vas
taanottotarpeita, majoitetaan samassa jäsenvaltiossa jo oleskele
vien aikuisten lähisukulaisten kanssa, jotka ovat vastuussa heistä 
joko asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön 
mukaisesti. 

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että hakijoita siirre
tään yhdestä majoituspaikasta toiseen ainoastaan silloin, kun se 
on tarpeen. Jäsenvaltioiden on annettava hakijoille mahdollisuus 
ilmoittaa oikeudellisille avustajilleen tai neuvonantajilleen siir
rosta ja uudesta osoitteestaan. 

7. Vastaanottokeskusten henkilöstöllä on oltava asianmukai
nen koulutus, ja sitä koskee työssä saatujen tietojen osalta kan
sallisen lainsäädännön mukainen salassapitovelvollisuus. 

8. Jäsenvaltiot voivat ottaa hakijat mukaan päättämään vas
taanottokeskusten aineellisista voimavaroista ja ilmapiiriin vai
kuttavista tekijöistä muodostamalla asukkaita edustavia neuvoa- 
antavia neuvostoja tai komiteoita.
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9. Jäsenvaltiot voivat asianmukaisesti perustelluissa tapauk
sissa poikkeuksellisesti vahvistaa aineellisille vastaanotto-olosuh
teille tässä artiklassa säädetystä poikkeavat yksityiskohtaiset 
säännöt kohtuulliseksi ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, jos: 

a) hakijan erityistarpeiden arviointi on tarpeen 22 artiklan mu
kaisesti; 

b) tavallisesti käytettävissä olevat majoitustilat ovat tilapäisesti 
täynnä. 

Tällaisten poikkeavien olosuhteiden on aina täytettävä perustar
peet. 

19 artikla 

Terveydenhuolto 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että hakijat saavat 
tarpeellisen terveydenhuollon, joka käsittää vähintään ensiavun 
sekä sairauksien ja vakavien mielenterveyshäiriöiden kannalta 
välttämättömän hoidon. 

2. Jäsenvaltioiden on järjestettävä tarpeellinen lääketieteelli
nen tai muunlainen hoito, tarvittaessa myös asianmukainen 
mielenterveyshoito, hakijoille, joilla on erityisiä vastaanottotar
peita. 

III LUKU 

AINEELLISTEN VASTAANOTTO-OLOSUHTEIDEN RAJOITTA
MINEN TAI PERUUTTAMINEN 

20 artikla 

Aineellisten vastaanotto-olosuhteiden rajoittaminen tai 
peruuttaminen 

1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa aineellisia vastaanotto-olosuh
teita tai asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa pe
ruuttaa ne, jos hakija: 

a) poistuu toimivaltaisen viranomaisen määräämästä asuinpai
kasta ilmoittamatta tästä kyseiselle viranomaiselle tai ilman 
lupaa, jos sellaista edellytetään; tai 

b) laiminlyö turvapaikkamenettelyyn liittyvän ilmoittautumis
velvollisuutensa tai ei ole noudattanut pyyntöä toimittaa tie
toja tai kutsua saapua turvapaikkamenettelyä koskevaan hen
kilökohtaiseen haastatteluun kansallisessa lainsäädännössä 
säädetyn kohtuullisen ajan kuluessa; tai 

c) on tehnyt myöhemmän, direktiivin 2013/32/EU 2 artiklan q 
alakohdassa määritellyn hakemuksen. 

Kun hakija on jäljitetty tai hän ilmoittautuu vapaaehtoisesti toi
mivaltaiselle viranomaiselle a tai b kohdassa tarkoitetuissa ta
pauksissa, on tehtävä katoamisen syihin perustuva perusteltu 
päätös rajoitettujen tai peruutettujen aineellisten vastaanotto- 
olosuhteiden uudelleen myöntämisestä kokonaan tai osittain. 

2. Jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa aineellisia vastaanotto- 
olosuhteita, jos ne voivat todeta, että hakija, ilman perusteltua 
syytä, ei ole tehnyt kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta 
kyseiseen jäsenvaltioon saavuttuaan heti, kun hakemuksen teon 
olisi voitu kohtuudella katsoa olevan käytännössä mahdollista. 

3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa aineellisia vastaanotto-olosuh
teita tai peruuttaa ne, jos hakija on kätkenyt varoja ja saanut 
näin ollen aiheetonta etua myönnetyistä aineellisista vastaan
otto-olosuhteista. 

4. Jäsenvaltiot voivat määrätä seuraamuksia, joita sovelletaan 
majoitustiloja koskevien sääntöjen vakaviin rikkomisiin sekä tör
keän väkivaltaiseen käyttäytymiseen. 

5. Aineellisten vastaanotto-olosuhteiden rajoittamista tai pe
ruuttamista taikka tämän artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoi
tettujen seuraamusten määräämistä koskevat päätökset on teh
tävä kussakin yksittäistapauksessa erikseen, objektiivisesti ja 
puolueettomasti ja päätökset on perusteltava. Päätösten on pe
rustuttava erityisesti 21 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden 
osalta asianomaisen henkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on aina 
varmistettava terveydenhuollon saatavuus 19 artiklan mukaisesti 
sekä varmistettava ihmisarvon turvaava elintaso kaikille 
hakijoille. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei aineellisia vastaan
otto-olosuhteita rajoiteta tai peruuteta, ennen kuin 5 kohdassa 
tarkoitettu päätös on tehty. 

IV LUKU 

HAAVOITTUVASSA ASEMASSA OLEVAT HENKILÖT 

21 artikla 

Yleisperiaate 

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden, kuten alaikäisten, ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten, vammaisten, vanhusten, raskaana olevien naisten, 
yksinhuoltajien, joilla on alaikäisiä lapsia, ihmiskaupan uhrien, 
vakavista sairauksista kärsivien henkilöiden, mielenterveyshäiri
öistä kärsivien henkilöiden sekä kidutuksen, raiskauksen tai 
muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 
kohteeksi joutuneiden henkilöiden, kuten naisten sukuelinten 
silpomisen uhrien erityistilanne kansallisessa lainsäädännössään, 
jolla tämä direktiivi pannaan täytäntöön.
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22 artikla 

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityisten 
vastaanottotarpeiden arvioiminen 

1. Edellä olevan 21 artiklan panemiseksi tehokkaasti täytän
töön jäsenvaltioiden on arvioitava, onko hakijalla erityisiä vas
taanottotarpeita. Jäsenvaltioiden on myös yksilöitävä, millaisia 
tällaiset tarpeet ne ovat. 

Tämä arviointi on aloitettava kohtuullisen ajan kuluessa kan
sainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekemisestä, ja se 
voidaan yhdistää olemassa oleviin kansallisiin menettelyihin. Jä
senvaltioiden on myös varmistettava, että näihin erityisiin vas
taanottotarpeisiin vastataan tämän direktiivin säännösten mukai
sesti, jos ne ilmenevät turvapaikkamenettelyn myöhemmässä 
vaiheessa. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijoille, joilla on erityisiä 
vastaanottotarpeita, tämän direktiivin mukaisesti myönnettä
vässä tuessa otetaan huomioon heidän erityiset vastaanottotar
peensa koko turvapaikkamenettelyn ajan, ja huolehdittava hei
dän tilanteensa asianmukaisesta seurannasta. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ei ole välttämä
töntä tapahtua hallinnollisen menettelyn muodossa. 

3. Ainoastaan 21 artiklassa tarkoitetuilla haavoittuvassa ase
massa olevilla henkilöillä voidaan katsoa olevan erityisiä vas
taanottotarpeita, ja vain he voivat siten saada tämän direktiivin 
mukaisesti säädettyä erityistukea. 

4. Edellä 1 kohdassa säädetty arviointi ei rajoita kansainväli
sen suojelun tarpeen arviointia direktiivin 2011/95/EU mukai
sesti. 

23 artikla 

Alaikäiset 

1. Jäsenvaltioiden on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen 
etu pannessaan täytäntöön tämän direktiivin alaikäisiä koskevia 
säännöksiä. Jäsenvaltioiden on taattava alaikäisen elintaso, joka 
vastaa hänen fyysistä, henkistä, hengellistä, moraalista ja sosiaa
lista kehitystasoaan. 

2. Jäsenvaltioiden on lapsen etua arvioidessaan otettava huo
mioon erityisesti seuraavat tekijät: 

a) perheen yhdistämisen mahdollisuus; 

b) alaikäisen hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys, ottaen erityisesti 
huomioon hänen taustansa; 

c) turvallisuusnäkökohdat erityisesti silloin, kun on olemassa 
vaara, että alaikäinen saattaa olla ihmiskaupan uhri; 

d) alaikäisen näkemykset hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukai
sesti. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alaikäisillä on mah
dollisuus ikäänsä sopivaan vapaa-ajan toimintaan, leikki- ja vir
kistystoiminta mukaan luettuina, 18 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitetuissa tiloissa ja vastaanottokeskuksissa sekä 
mahdollisuus ulkoiluun. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikenlaisten väärin
käytösten, laiminlyöntien, hyväksikäytön, kidutuksen tai julman, 
epäinhimillisen ja halventavan kohtelun uhriksi joutuneille ja 
aseellisista selkkauksista kärsineille alaikäisille annetaan kuntou
tusta ja että soveltuvia mielenterveyspalveluita kehitetään ja pä
tevää neuvontaa annetaan tarvittaessa. 

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että hakijoiden ala
ikäiset lapset tai alaikäiset hakijat majoitetaan yhdessä vanhem
piensa, alaikäisten naimattomien sisarustensa tai muun aikuisen 
kanssa, joka on heistä vastuussa joko asianomaisen jäsenvaltion 
lain tai käytännön mukaan edellyttäen, että tämä on asianomais
ten alaikäisten edun mukaista. 

24 artikla 

Ilman huoltajaa olevat alaikäiset 

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisimman pikaisesti toteutettava 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että edustaja edustaa ja avus
taa ilman huoltajaa olevaa alaikäistä, jotta hän voi hyödyntää 
tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja täyttää tämän direktiivin 
mukaiset velvollisuudet. Ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on 
ilmoitettava välittömästi edustajan nimittämisestä. Edustajan on 
hoidettava tehtävänsä 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä lapsen 
etua koskevaa periaatetta noudattaen ja hänellä on oltava tätä 
varten tarvittava asiantuntemus. Jotta varmistetaan 23 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettu alaikäisen hyvinvointi ja sosi
aalinen kehitys, edustajana toimiva henkilö on vaihdettava ai
noastaan, kun se on välttämätöntä. Edustajaksi ei saa valita 
organisaatiota tai henkilöä, jolla on tai voi mahdollisesti olla 
eturistiriita ilman huoltajaa olevan alaikäisen kanssa. 

Asianomaisten viranomaisten on säännöllisesti tarkistettava ti
lanne mukaan lukien ilman huoltajaa olevan alaikäisen edustuk
seen saatavilla olevien välttämättömien resurssien osalta. 

2. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset, jotka tekevät kansainvä
listä suojelua koskevan hakemuksen, on siitä lähtien, kun heille 
on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle, siihen asti, kun heidän 
on lähdettävä siitä jäsenvaltiosta, jossa kansainvälistä suojelua 
koskeva hakemus tehtiin tai sitä käsitellään, sijoitettava: 

a) täysi-ikäisten sukulaisten luokse;
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b) sijoitusperheeseen; 

c) vastaanottokeskuksiin, joissa on alaikäisille soveltuvia järjes
telyjä; 

d) muihin alaikäisille soveltuviin majoituspaikkoihin. 

Jäsenvaltiot voivat sijoittaa ilman huoltajaa olevat 16-vuotiaat tai 
sitä vanhemmat alaikäiset täysi-ikäisille hakijoille tarkoitettuihin 
vastaanottokeskuksiin, jos se on heidän etunsa mukaista 23 ar
tiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Sisarukset on mahdollisuuksien mukaan pidettävä yhdessä ot
taen huomioon kyseisen alaikäisen etu sekä erityisesti hänen 
ikänsä ja kehitysasteensa. Ilman huoltajaa olevien alaikäisten 
asuinpaikan muutokset on rajoitettava mahdollisimman vähiin. 

3. Jäsenvaltioiden on alettava jäljittää ilman huoltajaa olevan 
alaikäisen perheenjäseniä tarvittaessa kansainvälisten tai muiden 
järjestöjen avulla mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun 
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on tehty, ja samaan 
aikaan suojeltava hänen etuaan. Jos alaikäisen tai hänen lähisu
kulaistensa elämä tai koskemattomuus saattaa olla uhattuna, 
varsinkin jos sukulaiset ovat jääneet lähtömaahan, on huolelli
sesti varmistettava, että kyseisiä henkilöitä koskevien tietojen 
keruu, käsittely ja välittäminen tapahtuu luottamuksellisesti, jot
tei heidän turvallisuuttaan vaaranneta. 

4. Ilman huoltajaa olevien alaikäisten parissa työskentelevillä 
henkilöillä on oltava alaikäisten tarpeita vastaava koulutus ja 
heidän on jatkossakin saatava koulutusta, ja heitä koskee työs
sään saamiensa tietojen osalta kansallisen lainsäädännön mukai
nen salassapitovelvollisuus. 

25 artikla 

Kidutuksen ja väkivallan uhrit 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kidutuksen, rais
kauksen tai muun vakavan väkivallanteon kohteeksi joutuneet 
henkilöt saavat tällaisten tekojen aiheuttamien vammojen edel
lyttämää hoitoa ja että he erityisesti saavat asianmukaista lää
ketieteellistä ja psykologista hoitoa. 

2. Kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan väkivallan uh
rien parissa työskentelevillä henkilöillä on oltava uhrien tarpeita 
vastaava koulutus ja heidän on jatkossakin saatava koulutusta, ja 
heitä koskee työssään saamiensa tietojen osalta kansallisen lain
säädännön mukainen salassapitovelvollisuus. 

V LUKU 

MUUTOKSENHAKU 

26 artikla 

Muutoksenhaku 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin 
mukaisten etujen myöntämistä, peruuttamista tai rajoittamista 
koskeviin päätöksiin tai 7 artiklan nojalla tehtyihin päätöksiin, 
jotka koskevat hakijaa henkilökohtaisesti, voidaan hakea muu
tosta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mu
kaisesti. Ainakin päätöksentekomenettelyn viimeisessä vaiheessa 
on annettava mahdollisuus hakea muutosta tai uudelleenkäsitte
lyä oikeusviranomaisessa sekä tosiseikkojen että oikeudellisten 
seikkojen osalta. 

2. Haettaessa oikeusviranomaiselta 1 kohdassa tarkoitettua 
muutosta tai uudelleenkäsittelyä jäsenvaltioiden on varmistettava 
mahdollisuus saada pyynnöstä oikeusapua ja oikeudellinen edus
taja maksutta, jos tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen 
voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistui
men käsiteltäväksi. Tämä tarkoittaa vähintäänkin tarvittavien 
menettelyä koskevien asiakirjojen laatimista ja osallistumista ha
kijan puolesta kuulemiseen oikeusviranomaisessa. 

Maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta saavat antaa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyt tai luvan saa
neet riittävän pätevät henkilöt, joiden edut eivät ole tai voi 
mahdollisesti olla ristiriidassa hakijan etujen kanssa. 

3. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että maksuton oikeusapu 
ja oikeudellinen edustus voidaan myöntää: 

a) ainoastaan henkilöille, joilla ei ole riittäviä varoja; ja/tai 

b) käyttämällä ainoastaan sellaisten oikeudellisten avustajien tai 
muiden neuvonantajien palveluja, jotka on kansallisessa lain
säädännössä erikseen nimetty avustamaan ja edustamaan ha
kijoita. 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että maksutonta oikeusapua ja oike
udellista edustusta ei myönnetä, jos toimivaltainen viranomai
nen katsoo, ettei muutoksenhaulla tai uudelleen käsittelyllä ole 
todellisia menestymismahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden on tällöin 
varmistettava, ettei oikeusapua ja oikeudellista edustusta rajoiteta 
mielivaltaisesti ja ettei hakijaa estetä käyttämästä tehokkaasti 
oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

4. Jäsenvaltiot voivat lisäksi: 

a) asettaa rahallisia ja/tai aikarajoituksia maksuttomalle oikeusa
vulle ja oikeudelliselle edustukselle edellyttäen, että tällaiset 
rajoitukset eivät mielivaltaisesti rajoita mahdollisuutta saada 
oikeusapua ja oikeudellista edustusta;
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b) säätää, että palkkioiden ja muiden kustannusten osalta haki
joiden kohtelu ei saa olla edullisempi kuin jäsenvaltioiden 
omille kansalaisilleen oikeusapuun liittyvissä asioissa yleensä 
myöntämä kohtelu. 

5. Jäsenvaltiot voivat vaatia kaikkien hakijan puolesta suori
tettujen kulujen maksamista takaisin kokonaan tai osittain, jos 
ja kun hakijan taloudellinen tilanne on merkittävästi parantunut 
tai jos päätös kyseisten etuuksien myöntämisestä tehtiin hakijan 
toimittamien väärien tietojen perusteella. 

6. Oikeusavun ja oikeudellisen edustajan saatavuutta kos
kevista menettelyistä on säädettävä kansallisessa lainsäädännös
sä. 

VI LUKU 

VASTAANOTTOJÄRJESTELMÄN TEHOSTAMINEN 

27 artikla 

Toimivaltaiset viranomaiset 

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viranomaiset, 
jotka ovat vastuussa tähän direktiiviin perustuvien velvoitteiden 
täyttämisestä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden 
viranomaisten vaihtumisesta. 

28 artikla 

Ohjaus, seuranta ja valvonta 

1. Jäsenvaltioiden on perustuslailliset rakenteensa asian
mukaisesti huomioon ottaen otettava käyttöön tarvittavat järjes
telyt, joilla varmistetaan vastaanotto-olosuhteiden tason asian
mukaisen ohjaamisen, seurannan ja valvonnan järjestäminen. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava liitteessä I olevassa lomak
keessa vaaditut tiedot komissiolle viimeistään 20 päivänä heinä
kuuta 2016. 

29 artikla 

Henkilöstö ja varat 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että viranomaisilla ja tämän direktiivin täytän
töönpanosta huolehtivien järjestöjen edustajilla on riittävä per
uskoulutus sekä mies- että naispuolisten hakijoiden tarpeisiin 
vastaamiseksi. 

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä riittävät varat tämän di
rektiivin täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädän
nön yhteydessä. 

VII LUKU 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

30 artikla 

Kertomukset 

Komissio toimittaa viimeistään 20 päivänä heinäkuuta 2017 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän di
rektiivin soveltamisesta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia sen 
muuttamisesta. 

Jäsenvaltioiden on viimeistään 20 päivänä heinäkuuta 2016 
toimitettava komissiolle kaikki tämän kertomuksen laatimista 
varten tarvittavat tiedot. 

Ensimmäisen kertomuksen esittämisen jälkeen komissio antaa 
vähintään joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta. 

31 artikla 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1–12, 14–28 ja 30 artiklan 
sekä liitteen I säännösten noudattamisen edellyttämät lait, ase
tukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päi
vänä heinäkuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle. 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne jul
kaistaan virallisesti. Niissä on myös mainittava, että voimassa 
olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevat 
viittaukset tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin on katsottava 
viittauksiksi tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä sii
tä, miten viittaukset ja maininta tehdään. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännel
lyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle. 

32 artikla 

Kumoaminen 

Kumotaan direktiivi 2003/9/EY niiden jäsenvaltioiden osalta, 
joita se sitoo, 21 päivästä heinäkuuta 2015, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia määräaikoja, joiden kulu
essa niiden on saatettava liitteessä II olevassa B osassa mainittu 
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän 
direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
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33 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

Edellä olevia 13 ja 29 artiklaa sovelletaan 21 päivästä heinäkuuta 2015. 

34 artikla 

Osoitus 

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti. 

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2013. 

Euroopan parlamentin puolesta 
Puhemies 

M. SCHULZ 

Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja 

A. SHATTER
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LIITE I 

Raportointilomake tiedoille, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

Edellä 28 artiklan 2 kohdassa mainitun ajankohdan jälkeen tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava, on toimitettava 
uudelleen komissiolle silloin, kun kansallisiin lakeihin tai käytäntöihin tehdään merkittäviä muutoksia, joilla korvataan 
toimitetut tiedot. 

1. Kuvaillaan 2 artiklan k alakohdan ja 22 artiklan perusteella eri vaiheita, joiden avulla tunnistetaan henkilöt, joilla on 
erityisiä vastaanottotarpeita, myös se hetki, jolloin tarpeiden tunnistaminen käynnistettiin ja mitä tarpeisiin vastaa
misesta seurasi; tässä tarkoitetaan erityisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun 
vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhreja ja ihmiskaupan uhreja. 

2. Annetaan täydelliset tiedot 6 artiklassa säädettyjen asiakirjojen tyypistä, nimestä ja muodosta. 

3. Edellä olevaan 15 artiklaan viitaten: kuvaillaan, missä määrin hakijoiden pääsyä työmarkkinoille rajoitetaan erityiseh
doilla, ja kuvaillaan tällaiset rajoitukset yksityiskohtaisesti. 

4. Edellä olevan 2 artiklan g alakohtaan viitaten: kuvaillaan aineellisia vastaanotto-olosuhteita (eli mikä osa aineellisista 
vastaanotto-olosuhteista tarjotaan luontoissuorituksena, rahallisena etuutena tai maksukuponkien muodossa tai niiden 
yhdistelmänä) ja ilmoitetaan hakijoille annettavan päivittäisiin menoihin tarkoitetun rahan määrä. 

5. Edellä olevaan 17 artiklan 5 kohtaan viitaten: kuvaillaan tarvittaessa, millaisten puitteiden perusteella kansallisessa 
lainsäädännössä tai käytännössä on vahvistettu hakijoille annettavan taloudellisen tuen taso. Jos hakijoita kohdellaan 
epäedullisemmin kuin oman maan kansalaisia, ilmoitetaan syyt siihen.
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LIITE II 

A OSA 

Kumottu direktiivi 

(32 artiklassa tarkoitettu) 

Neuvoston direktiivi 2003/9/EY (EUVL L 31, 6.2.2003, s. 18) 

B OSA 

Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä 

(32 artiklassa tarkoitettu) 

Direktiivi Määräaika saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä 

2003/9/EY 6. helmikuuta 2005
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LIITE III 

Vastaavuustaulukko 

Direktiivi 2003/9/EY Tämä direktiivi 

1 artikla 1 artikla 

2 artikla, johtolause 2 artikla, johtolause 

2 artiklan a alakohta — 

2 artiklan b alakohta — 

— 2 artiklan a alakohta 

2 artiklan c alakohta 2 artiklan b alakohta 

2 artiklan d alakohta, johtolause 2 artiklan c alakohta, johtolause 

2 artiklan d alakohdan i alakohta 2 artiklan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta 

2 artiklan d alakohdan ii alakohta 2 artiklan c alakohdan toinen luetelmakohta 

— 2 artiklan c alakohdan kolmas luetelmakohta 

2 artiklan e, f ja g alakohta — 

— 2 artiklan d alakohta 

2 artiklan h alakohta 2 artiklan e alakohta 

2 artiklan i alakohta 2 artiklan f alakohta 

2 artiklan j alakohta 2 artiklan g alakohta 

2 artiklan k alakohta 2 artiklan h alakohta 

2 artiklan l alakohta 2 artiklan i alakohta 

— 2 artiklan j alakohta 

— 2 artiklan k alakohta 

3 artikla 3 artikla 

4 artikla 4 artikla 

5 artikla 5 artikla 

6 artiklan 1–5 kohta 6 artiklan 1–5 kohta 

— 6 artiklan 6 kohta 

7 artiklan 1 ja 2 kohta 7 artiklan 1 ja 2 kohta 

7 artiklan 3 kohta — 

7 artiklan 4–6 kohta 7 artiklan 3–5 kohta
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Direktiivi 2003/9/EY Tämä direktiivi 

— 8 artikla 

— 9 artikla 

— 10 artikla 

— 11 artikla 

8 artikla 12 artikla 

9 artikla 13 artikla 

10 artiklan 1 kohta 14 artiklan 1 kohta 

10 artiklan 2 kohta 14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta 

— 14 artiklan 2 kohdan toinen alakohta 

10 artiklan 3 kohta 14 artiklan 3 kohta 

11 artiklan 1 kohta — 

— 15 artiklan 1 kohta 

11 artiklan 2 kohta 15 artiklan 2 kohta 

11 artiklan 3 kohta 15 artiklan 3 kohta 

11 artiklan 4 kohta — 

12 artikla 16 artikla 

13 artiklan 1–4 kohta 17 artiklan 1–4 kohta 

13 artiklan 5 kohta — 

— 17 artiklan 5 kohta 

14 artiklan 1 kohta 18 artiklan 1 kohta 

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, johtolause ja 
a ja b alakohta 

18 artiklan 2 kohdan johtolause ja a ja b alakohta 

14 artiklan 7 kohta 18 artiklan 2 kohdan c alakohta 

— 18 artiklan 3 kohta 

14 artiklan 2 kohdan toinen alakohta 18 artiklan 4 kohta 

14 artiklan 3 kohta — 

— 18 artiklan 5 kohta
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Direktiivi 2003/9/EY Tämä direktiivi 

14 artiklan 4 kohta 18 artiklan 6 kohta 

14 artiklan 5 kohta 18 artiklan 7 kohta 

14 artiklan 6 kohta 18 artiklan 8 kohta 

14 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan johtolauseen 
ensimmäinen luetelmakohta 

18 artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan johtolauseen 
a alakohta 

14 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen 
luetelmakohta 

— 

14 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas 
luetelmakohta 

18 artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta 

14 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan neljäs 
luetelmakohta 

— 

14 artiklan 8 kohdan toinen alakohta 18 artiklan 9 kohdan toinen alakohta 

15 artikla 19 artikla 

16 artiklan 1 kohdan johtolause 20 artiklan 1 kohdan johtolause 

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan 
ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta 

20 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c 
alakohta 

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen alakohta 20 artiklan 1 kohdan toinen alakohta 

16 artiklan 1 kohdan b alakohta — 

16 artiklan 2 kohta — 

— 20 artiklan 2 ja 3 kohta 

16 artiklan 3–5 kohta 20 artiklan 4–6 kohta 

17 artiklan 1 kohta 21 artikla 

17 artiklan 2 kohta — 

— 22 artikla 

18 artiklan 1 kohta 23 artiklan 1 kohta 

— 23 artiklan 2 ja 3 kohta 

18 artiklan 2 kohta 23 artiklan 4 kohta 

— 23 artiklan 5 kohta 

19 artikla 24 artikla 

20 artikla 25 artiklan 1 kohta 

— 25 artiklan 2 kohta 

21 artiklan 1 kohta 26 artiklan 1 kohta
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Direktiivi 2003/9/EY Tämä direktiivi 

— 26 artiklan 2–5 kohta 

21 artiklan 2 kohta 26 artiklan 6 kohta 

22 artikla — 

— 27 artikla 

23 artikla 28 artiklan 1 kohta 

— 28 artiklan 2 kohta 

24 artikla 29 artikla 

25 artikla 30 artikla 

26 artikla 31 artikla 

— 32 artikla 

27 artikla 33 artiklan ensimmäinen kohta 

— 33 artiklan toinen kohta 

28 artikla 34 artikla 

— Liite I 

— Liite II 

— Liite III
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