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kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 44 §:n 1 momentti, 54, 55,

59 ja 61 § sekä 87 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 44 §:n 1 momentti laissa
906/2014 sekä 59 § ja 87 §:n 1 momentti laissa 1251/2011, seuraavasti:

44 §

Valtion korvaus kunnalle

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittä-
mis- ja hallintokeskus korvaa kunnalle val-
tion talousarvion rajoissa tässä laissa tarkoi-
tettujen toimenpiteiden järjestämisestä aiheu-
tuvat kustannukset sen mukaan kuin tässä
luvussa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Korvauksen maksaminen

Kunnan on haettava tässä luvussa tarkoitet-
tua korvausta kehittämis- ja hallintokeskuk-
selle osoitetulla hakemuksella viimeistään
kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden
päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta toi-
minnasta korvausta haetaan.

55 §

Maksetun korvauksen palautusvelvollisuus

Kehittämis- ja hallintokeskus voi määrätä

kunnan palauttamaan valtion maksaman kor-
vauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorit-
tamista varten on annettu virheellisiä tai ereh-
dyttäviä tietoja taikka muutoin käy selville,
että korvaus on suoritettu perusteettomasti.

Palautettavalle määrälle on suoritettava
korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mu-
kaan määräytyvän korkokannan suuruinen
viivästyskorko.

Kehittämis- ja hallintokeskuksen päätös
kunnalle perusteettomasti maksetun korvauk-
sen palauttamisesta on tehtävä viimeistään
viidentenä kalenterivuonna sen vuoden päät-
tymisestä, jolta korvaus on maksettu.

59 §

Edustajalle maksettava palkkio ja kulut

Kehittämis- ja hallintokeskus maksaa ha-
kemuksesta lapselle määrätyn edustajan palk-
kion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perus-
teella ja korvauksen edustamisesta aiheutu-
neista kuluista silloin, kun edustaja on mää-
rätty tämän lain perusteella tai kansainvälistä
suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain
(746/2011) perusteella ja lapselle on myön-
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netty oleskelulupa. Valtioneuvoston asetuk-
sella annetaan tarkempia säännöksiä palkkion
maksamisen perusteista ja palkkion suuruu-
desta, korvattavista kuluista sekä menette-
lystä palkkion maksamisessa ja kulujen kor-
vaamisessa.

61 §

Tietojen luovuttaminen kuntaanosoitus-
rekisteristä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
saa luovuttaa kuntaanosoitusrekisteristä Maa-
hanmuuttovirastolle, Kansaneläkelaitokselle,
kunnan viranomaiselle, kehittämis- ja hallin-
tokeskukselle ja työ- ja elinkeinotoimistolle
tietoja, jotka ovat tarpeen niille tässä laissa,
ulkomaalaislaissa tai muussa laissa säädetty-
jen maahanmuuttoon liittyvien tehtävien hoi-
tamista varten.

Tiedot voidaan luovuttaa myös konekieli-
sessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden
avulla.

87 §

Tiedonsaantioikeus

Työ- ja elinkeinoministeriöllä, aluehallin-
tovirastolla, elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksella, kehittämis- ja hallintokeskuk-
sella, työ- ja elinkeinotoimistolla, kunnan vi-
ranomaisella sekä Kansaneläkelaitoksella on
oikeus saada maksutta ja salassapitosäännös-
ten estämättä tämän lain 2, 5 ja 6 luvun
mukaisten tehtävien suorittamiseksi välttä-
mättömät tiedot toisiltaan, Maahanmuuttovi-
rastolta, vastaanotto- ja järjestelykeskukselta,
kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja pal-
velujen tuottajalta sekä ilman huoltajaa ole-
valle lapselle määrätyltä edustajalta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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