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L a g

Nr 1386

om främjande av integration

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att stödja och
främja integration och invandrares möjlighe-
ter att aktivt delta i samhällsverksamheten i
Finland. Lagens syfte är dessutom att främja
jämlikhet och likabehandling och en positiv
växelverkan mellan olika befolkningsgrup-
per.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på den som har ett
giltigt uppehållstillstånd i Finland enligt ut-
länningslagen (301/2004). Lagen tillämpas
även på den vars uppehållsrätt har registrerats
eller för vilken har beviljats ett uppehållskort
i enlighet med utlänningslagen.

Bestämmelserna i 5 kap. i denna lag om
anvisande till kommuner och i 6 kap.
45—49 § om ersättning för kostnader tilläm-
pas på den som
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1) får internationellt skydd enligt utlän-
ningslagen,

2) efter att ha ansökt om internationellt
skydd har beviljats uppehållstillstånd enligt
51, 52 eller 89 § i utlänningslagen,

3) på grundval av 93 § i utlänningslagen
har tagits till Finland på särskilda humanitära
grunder eller för uppfyllande av internatio-
nella förpliktelser, och

4) har beviljats kontinuerligt uppehållstill-
stånd enligt 52 a § 2 mom. eller 54 § 5 mom.
i utlänningslagen.

Bestämmelserna i 5 kap. och 6 kap.
45—49 § i denna lag tillämpas dessutom på
en familjemedlem eller någon annan anhörig
till den som avses i 2 mom., om familjeban-
det har funnits redan innan den som avses i 2
mom. kom till Finland.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) integration invandrarens och samhällets

interaktiva utveckling med målet att ge in-
vandraren de kunskaper och färdigheter som
behövs i samhället och arbetslivet samtidigt
som invandrarens möjligheter att upprätthålla
sitt eget språk och sin egen kultur stöds,

2) integrationsfrämjande sektorsövergri-
pande främjande och stödjande av integration
med hjälp av myndigheters och andra aktö-
rers åtgärder och tjänster,

3) invandrare en person som flyttat till
Finland och som vistas i landet med ett till-
stånd som beviljats för annat än turism eller
därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars
uppehållsrätt har registrerats eller som har
beviljats uppehållskort,

4) stärkning av invandrarens sociala iden-
titet till invandrare riktade åtgärder för att
förbättra hans eller hennes livskunskap och
för att förhindra utslagning,

5) sektorsövergripande samarbete ett sam-
arbete mellan myndigheter som representerar
olika förvaltningsgrenar och andra aktörer,

6) person i behov av särskilda åtgärder
invandrare som behöver intensifierade inte-
grationsfrämjande åtgärder i synnerhet på
grund av nedsatt funktionsförmåga till följd

av sjukdom eller skada eller av någon annan
orsak eller på grund av ålder, familjesituation
eller analfabetism eller av någon annan mot-
svarande orsak.

4 §

Tillämpning av lagen på barn

När denna lag tillämpas på personer under
18 år, ska särskild uppmärksamhet fästas vid
barnets bästa och vid barnets utveckling. Vid
bedömningen av barnets bästa ska beaktas
vad som föreskrivs om det i 4 § i barnskydds-
lagen (417/2007).

Vid genomförandet av åtgärder och tjäns-
ter enligt denna lag ska barnets önskemål och
åsikter utredas och beaktas enligt barnets ål-
der och utvecklingsnivå. Ett barn som har
fyllt 12 år ska ges tillfälle att i enlighet med
34 § i förvaltningslagen (434/2003) bli hört i
ett ärende som gäller barnet självt. Barnets
åsikter ska utredas och barnet höras på ett
språk som barnet förstår.

Endast i det fall att utredningen skulle
äventyra barnets hälsa eller utveckling eller
det i övrigt är uppenbart onödigt behöver
barnets åsikter inte utredas.

5 §

Tolkning och översättning

Myndigheten ska ordna tolkning eller
översättning i ett ärende, om invandraren inte
behärskar det språk, finska eller svenska, som
enligt språklagen (423/2003) ska användas
hos myndigheten eller om han eller hon på
grund av handikapp eller sjukdom inte kan
bli förstådd i ett ärende som avses i denna lag
och som kan inledas på myndighetens initia-
tiv. Myndigheten ska i mån av möjlighet
ordna tolkning och översättning även i andra
ärenden som gäller invandrarens rättigheter
och skyldigheter.

Ärendet kan tolkas eller översättas till ett
språk som invandraren kan konstateras förstå
tillräckligt väl med hänsyn till ärendets art.

Myndighetens skyldighet att ordna tolk-
ning och översättning gäller inte sådant mate-
rial som inte inverkar på ärendets behandling.
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2 kap.

Åtgärder som främjar invandrares
integration

6 §

Ordnande av åtgärder som främjar
integration

Åtgärder och tjänster som främjar integra-
tion ordnas som en del av den kommunala
basservicen och arbets- och näringsförvalt-
ningens tjänster samt i form av andra åtgärder
som främjar integration.

7 §

Basinformation om det finländska samhället

Invandrare ska ges information om sina
rät-tigheter och skyldigheter i det finländska
arbetslivet och samhället. Invandraren ska
dessutom ges information om tjänstesystemet
och integrationsfrämjande åtgärder enligt
detta kapitel.

Basinformationsmaterial ska ges till alla
som flyttar till Finland. Materialet ska ges i
samband med delgivningen av beslutet om
uppehållstillstånd, registreringen av uppe-
hållsrätt, beviljandet av uppehållskort eller
registreringen av hemkommuns- och befolk-
ningsuppgifter.

Varje myndighet som tillämpar denna lag
svarar för sin del för produktionen och upp-
dateringen av innehållet i basinformations-
materialet. Inrikesministeriet svarar för sam-
ordningen, översättningen och distributionen
av basinformationsmaterialet.

8 §

Vägledning och rådgivning

Kommunen, arbets- och näringsbyrån och
andra myndigheter ska ge invandrare lämplig
vägledning och rådgivning om integrations-
främjande åtgärder och tjänster samt om ar-
betslivet.

9 §

Inledande kartläggning

Vid en inledande kartläggning ska det gö-
ras en preliminär bedömning av invandrarens
förutsättningar för sysselsättning, studier och
annan integration samt av behoven av språk-
utbildning och andra integrationsfrämjande
åtgärder och tjänster. I den inledande kart-
läggningen utreds i detta syfte i behövlig
omfattning invandrarens tidigare utbildning,
arbetshistoria, språkkunskaper och vid behov
andra omständigheter som påverkar syssel-
sättning och integration.

Närmare bestämmelser om inledande kart-
läggning och arrangemang för inledande
kartläggning utfärdas vid behov genom för-
ordning av statsrådet.

10 §

Arrangemang för inledande kartläggning

Arbets- och näringsbyrån ska inleda den
inledande kartläggningen för en invandrare
som är arbetslös och är registrerad som ar-
betssökande vid arbets- och näringsbyrån en-
ligt lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002). Kommunen ska inleda den inle-
dande kartläggningen för en invandrare som
annat än tillfälligt får utkomststöd enligt la-
gen om utkomststöd (1412/1997). Arbets-
och näringsbyrån eller kommunen kan inleda
en inledande kartläggning även för en annan
invandrare, om han eller hon begär det och
anses vara i behov av det. Den inledande
kartläggningen ska påbörjas inom två måna-
der från det att klientrelationen inleddes eller
begäran om inledande kartläggning lämna-
des.

Den arbets- och näringsbyrå eller kommun
som har ordnat den inledande kartläggningen
ska vid behov hänvisa invandraren till tjäns-
ter som ordnas av någon annan myndighet
eller anordnare av tjänster. Hänvisande ska
ske i samarbete med den som anordnar tjäns-
terna.

Utifrån den inledande kartläggningen be-
dömer arbets- och näringsbyrån eller kom-
munen om invandraren behöver en sådan in-
tegrationsplan som avses i 11 §. Vid bedöm-
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ningen av behovet av integrationsplan ska
uppmärksamhet fästas vid om invandraren
behöver integrationsutbildning, frivilliga stu-
dier eller andra åtgärder som avses i detta
kapitel till stöd för sin integration.

11 §

Integrationsplan

Integrationsplanen är en personlig plan för
invandraren i fråga om de åtgärder och tjäns-
ter vars syfte är att stödja invandrarens möj-
ligheter att inhämta tillräckliga kunskaper i
finska eller svenska och andra kunskaper och
färdigheter som behövs i samhället och ar-
betslivet och främja invandrarens möjligheter
att delta som en likvärdig medlem i samhälls-
verksamheten.

Utöver studier i finska eller svenska kan i
integrationsplanen överenskommas om un-
dervisning i invandrarens eget modersmål,
samhällsorienterad undervisning, läs- och
skrivundervisning samt undervisning som
kompletterar den grundläggande utbild-
ningen, integrationsutbildning och andra in-
dividuella åtgärder som främjar integration.

12 §

Rätt till integrationsplan och integrationspla-
nens varaktighet

En invandrare har rätt till integrationsplan,
om han eller hon är arbetslös och är registre-
rad som arbetssökande vid arbets- och nä-
ringsbyrån enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice eller om invandraren annat än
tillfälligt får utkomststöd enligt lagen om ut-
komststöd. En integrationsplan kan utarbetas
även för en annan invandrare, om han eller
hon med stöd av den inledande kartlägg-
ningen bedöms vara i behov av en plan för att
integrationen ska främjas.

Den första integrationsplanen ska göras
upp senast inom tre år från det att det första
uppehållstillståndet eller uppehållskortet be-
viljades eller uppehållsrätten registrerades.
Den första integrationsplanen uppgörs för
högst ett år.

Varaktigheten av invandrarens integra-
tionsplan bestäms individuellt utifrån hans

eller hennes egna mål, arbets- och utbild-
ningshistoria och de åtgärder som planerats
och tillhandahållits för honom eller henne.
Den tid som berättigar till en integrationsplan
är dock högst tre år från det att den första
integrationsplanen undertecknades.

Den tid som avses i 3 mom. kan förlängas
med högst två år, om det är motiverat på
grund av att invandraren behöver särskilda
åtgärder för att integreras. Om integrations-
planen tillfälligt inte har kunnat genomföras
på grund av skada, sjukdom, moderskaps-,
faderskaps- eller föräldraledighet eller av nå-
gon annan jämförbar orsak, kan den maxi-
mala tid som berättigar till integrationsplan
förlängas på motsvarande sätt.

13 §

Utarbetande av integrationsplan

Kommunen och arbets- och näringsbyrån
gör upp en integrationsplan tillsammans med
invandraren. Av grundad anledning får kom-
munen och invandraren eller arbets- och nä-
ringsbyrån och invandraren dock göra upp
planen sinsemellan.

Kommunen eller arbets- och näringsbyrån
inleder utifrån den inledande kartläggningen
utarbetandet av integrationsplanen inom två
veckor från det att den inledande kartlägg-
ningen har gjorts.

I arbetet med integrationsplanen tas hänsyn
till invandrarens egna integrationsfrämjande
mål. Integrationsplanen och andra relevanta
planer som utarbetats för invandraren ska
samordnas. Åtgärder enligt integrationspla-
nen genomförs vid behov genom sektorsö-
vergripande samarbete.

14 §

Uppgifter för den myndighet som utarbetar
integrationsplanen

Arbets- och näringsbyrån ska i integra-
tionsplanen tillsammans med invandraren
komma överens om utbildning, jobbsökning
och dess mål samt om åtgärder och tjänster
som stöder jobbsökningen och främjar sys-
selsättningen.

Kommunen ska i integrationsplanen till-
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sammans med invandraren komma överens
om kommunala tjänster eller andra åtgärder
som främjar integration och sysselsättning,
om invandraren på grund av hälsotillstånd,
ålder eller familjeskäl eller av jämförbara
orsaker inte kan delta i arbetskraftspolitiska
åtgärder som stöder integrationen.

Invandraren ska anvisas att söka sig till en
utbildning som motsvarar hans eller hennes
individuella behov eller till någon annan inte-
grations- och sysselsättningsfrämjande åtgärd
inom en månad från det att integrationspla-
nen utarbetades.

15 §

Integrationsplaner för minderåriga

Kommunen utarbetar tillsammans med en
minderårig invandrare en integrationsplan,
om det på grund av den minderårigas indivi-
duella omständigheter finns behov av en så-
dan. För minderåriga som anländer utan
vårdnadshavare och som fått uppehållstill-
stånd utarbetas alltid en integrationsplan.

När behovet av plan bedöms och planen
utarbetas ska den minderårigas önskemål och
åsikter utredas och beaktas enligt vad som
föreskrivs i 4 §. Planen samordnas med inte-
grationsplanen för familjen och andra rele-
vanta planer som utarbetas för den minder-
åriga.

Integrationsplanen utarbetas tillsammans
med barnet eller den unga personen och den-
nas vårdnadshavare eller företrädare. Vård-
nadshavaren eller företrädaren för den min-
derårigas talan enligt vad som föreskrivs när-
mare i förvaltningslagen.

16 §

Integrationsplaner för familjer

Kommunen utarbetar en integrationsplan
för en familj, om familjens helhetssituation
förutsätter det.

Vid bedömningen av behovet av en plan
ska särskild uppmärksamhet fästas vid för-
äldrarnas förutsättningar att stödja och väg-
leda barnets eller den unga personens utveck-
ling och vid föräldrarnas behov av stöd och
utbildning.

Integrationsplaner för familjer ska utarbe-
tas genom sektorsövergripande samarbete
och samordnas med de personliga integra-
tionsplanerna och andra relevanta planer som
utarbetats för familjemedlemmarna.

17 §

Skyldigheter som följer av integrationsplanen
och utarbetandet av den

Den kommun eller arbets- och näringsbyrå
som tillsammans med invandraren utarbetar
en integrationsplan ska skriftligen, och på
invandrarens begäran muntligen, redogöra
för vilka rättigheter och skyldigheter som
följer av planen och de anknytande åtgär-
derna. Redogörelsen ska ges så att invandra-
ren förstår vilka rättigheter och skyldigheter
han eller hon har.

Den kommun eller arbets- och näringsbyrå
som utarbetat integrationsplanen ska aktivt
tillhandahålla invandraren de åtgärder och
tjänster som ingår i hans eller hennes integra-
tionsplan inom ramen för anvisade anslag.

Invandraren ska iaktta sin plan och söka
sig till och regelbundet delta i den undervis-
ning i finska eller svenska som ingår i inte-
grationsplanen och i andra åtgärder och tjäns-
ter som överenskommits i planen.

Om invandraren utan giltig orsak vägrar
delta i arbetet med en integrationsplan, över-
synen av planen eller i en specifik överens-
kommen åtgärd i integrationsplanen, kan
hans eller hennes rätt till en förmån som
betalas som integrationsstöd begränsas enligt
vad som föreskrivs i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002) eller sänkas enligt
vad som föreskrivs i lagen om utkomststöd.

18 §

Uppföljning och översyn av integrations-
planen

Kommunen och arbets- och näringsbyrån
ska följa genomförandet av integrationspla-
nen.

Kommunen ska se över integrationsplanen
enligt invandrarens behov av tjänster eller
minst en gång om året. Arbets- och närings-
byrån ska se över integrationsplanen på det
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sätt som föreskrivs i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice. Planen kan även ses över
om parterna begär detta särskilt.

19 §

Integrationsstöd

Syftet med integrationsstödet är att trygga
invandrarens försörjning under den tid han
eller hon deltar i åtgärder enligt integrations-
planen.

Integrationsstödet betalas som arbetsmark-
nadsstöd eller utkomststöd. Rätt till integra-
tionsstöd i form av arbetsmarknadsstöd be-
stäms i enlighet med lagen om utkomstskydd
för arbetslösa och rätten till integrationsstöd i
form av utkomststöd i enlighet med lagen om
utkomststöd.

20 §

Integrationsutbildning

Som integrationsutbildning för invandrare
som passerat läropliktsåldern ordnas under-
visning i finska eller svenska och vid behov
läs- och skrivundervisning samt annan under-
visning som främjar tillträde till arbetslivet
och vidareutbildning samt färdigheter i sam-
hällsliv, kultur och livskompetens. I integra-
tionsutbildningen kan även ingå identifiering
av tidigare inhämtad kompetens och erkän-
nande av examen samt yrkesplanering och
yrkesvägledning.

Undervisning i finska eller svenska ges i
enlighet med grunderna i Utbildningsstyrel-
sens läroplan för integrationsutbildningen för
vuxna invandrare. Läs- och skrivundervis-
ning ges i enlighet med grunderna i Utbild-
ningsstyrelsens läroplan för utbildningen av
vuxna invandrare som saknar läs- och skriv-
färdigheter.

Det språkliga målet i integrationsutbild-
ningen är att invandraren ska få fungerande
elementära språkfärdigheter i finska eller
svenska.

21 §

Arrangemang för integrationsutbildning och
anvisande av invandrare till utbildning

Integrationsutbildningen genomförs i regel

som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning en-
ligt vad som föreskrivs i lagen om offentlig
arbetskraftsservice. Integrationsutbildning
kan också ordnas i form av frivilliga studier.

Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar
inom sitt verksamhetsområde för arrang-
emangen för integrationsutbildning som ge-
nomförs som arbetskraftpolitisk vuxenutbild-
ning.

Arbets- och näringsbyrån ska anvisa in-
vandraren till integrationsutbildning som ord-
nas som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
eller att söka sig till frivilliga studier.

Kommunen kan både ordna integrationsut-
bildning och anvisa invandraren att söka sig
antingen till kommunens integrationsutbild-
ning eller till frivilliga studier som ordnas av
någon annan aktör.

22 §

Stöd för frivilliga studier

En invandrare som deltar i frivillig utbild-
ning har rätt till arbetsmarknadsstöd i form av
integrationsstöd under de förutsättningar som
anges i denna lag och i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, om

1) arbets- och näringsbyrån har konstaterat
att invandraren har behov av utbildning och
byrån bedömer att frivilliga studier stöder
invandrarens integration och sysselsättning,

2) studierna har överenskommits i integra-
tionsplanen, och

3) övriga villkor som anges i detta kapitel
uppfylls.

Bestämmelser om rätten till ersättning för
uppehälle under tiden för studierna finns i 10
kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

23 §

Allmänna förutsättningar för stöd för
frivilliga studier

För att frivilliga studier som främjar in-
vandrares integration och sysselsättning ska
stödjas med integrationsstöd krävs det att det
är fråga om studier i finska eller svenska eller
att studierna sker i huvudsak på finska eller
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svenska. Genom integrationsstöd kan även
studier i läs- och skrivfärdighet stödjas.

I frivilliga studier som stöds kan utöver
studierna dessutom ingå arbetspraktik eller
verksamhet inom en frivilligorganisation el-
ler någon annan frivilligverksamhet. Minst
hälften av understödda frivilliga studier ska
bestå av studier eller fullgörandet av därtill
anslutna uppgifter.

24 §

Förutsättningar för frivilliga studier

När kriterierna i 23 § uppfylls kan som
frivilliga studier stödjas studier

1) om vilka det föreskrivs i lagen om
grundläggande utbildning (628/1998), om in-
vandraren inte har de kunskaper och färdig-
heter som nås i den grundläggande utbild-
ningen,

2) om vilka det föreskrivs i gymnasielagen
(629/1998), i det fall att avsaknaden av ut-
bildning utgör ett hinder för yrkesmässig ut-
veckling,

3) om vilka det föreskrivs i lagen om yr-
kesutbildning (630/1998), lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshög-
skolelagen (351/2003) eller universitetslagen
(558/2009) och som leder till yrkesinriktad
grundexamen, yrkesexamen, specialyrkes-
examen eller till lägre eller högre högskole-
examen som avläggs vid universitet eller yr-
keshögskola, eller som syftar till att avlägga
delar av nämnda examina, samt tilläggsut-
bildning eller fortbildning enligt nämnda la-
gar och öppen undervisning vid universitet
och yrkeshögskolor,

4) om vilka det föreskrivs i lagen om fritt
bildningsarbete (632/1998), i det fall att ut-
bildningen ökar yrkesfärdigheterna och behö-
righeten och en utbildnings- eller studieplan
över studierna uppvisas,

5) som gör invandraren behörig i sitt yrke i
Finland.

Som frivilliga studier kan även stödjas an-
nan utbildning än de studier som avses i 1
mom., om utbildningen uppfyller de kriterier
som anges i 22 och 23 §.

25 §

Tillämpning av lagen om offentlig
arbetskraftsservice på frivilliga studier

På överenskommelse om frivilliga studier,
stödtiden, invandrarens skyldigheter, uppfölj-
ning av och avbrott i studier samt invandra-
rens och utbildningsproducentens informa-
tionsskyldighet tillämpas vad som föreskrivs
i 9 kap. 4—9 § i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice.

26 §

Övriga åtgärder och tjänster som stöder och
främjar integration

Utöver vad som föreskrivs ovan kan som
åtgärder och tjänster som främjar och stöder
integration ordnas till exempel

1) åtgärder och tjänster som främjar inte-
gration av invandrarbarn och unga invand-
rare,

2) åtgärder och tjänster inom barnskyddets
eftervård för minderåriga invandrare som an-
länt utan vårdnadshavare och fått uppehålls-
tillstånd,

3) tjänster och stödåtgärder för dem som är
i behov av särskilda åtgärder,

4) andra åtgärder och tjänster som upp-
muntrar invandrare att på egen hand skaffa
sig de kunskaper och färdigheter som behövs
i samhället.

27 §

Stöd för barn och unga personer som bor i
landet utan vårdnadshavare

Omvårdnad, omsorg och fostran för ett
barn eller en ung person utan vårdnadshavare
som har beviljats uppehållstillstånd efter att
som minderårig ha ansökt om internationellt
skydd i Finland eller som har tagits till Fin-
land inom en flyktingkvot enligt 90 § i utlän-
ningslagen ordnas i familjegrupphem eller
med hjälp av stödd familjeplacering eller på
något annat ändamålsenligt sätt.

Ett barn eller en ung person som avses i 1
mom. kan omfattas av stödåtgärder tills han
eller hon fyller 21 år eller tills han eller hon
har en vårdnadshavare i Finland.
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28 §

Familjegrupphem och andra bostadsenheter

Kommunen kan inrätta ett familjegrupp-
hem eller någon annan bostadsenhet för barn
och unga personer. Kommunen avtalar med
närings-, trafik- och miljöcentralen om inrät-
tande av ett familjegrupphem eller någon an-
nan bostadsenhet, placering av barn och unga
personer vid dessa enheter, anordnande av
integrationsfrämjande tjänster och ersättning
av kostnaderna för åtgärderna.

I fråga om lokalerna och uppväxtförhållan-
dena i familjegrupphem eller andra bo-
stadsenheter, antalet barn och unga personer
som vårdas tillsammans och personalen gäl-
ler vad som föreskrivs i 58—60 § i barn-
skyddslagen.

På omhändertagande av ämnen och före-
mål och inspektion av rum som en invånare
förfogar över i ett familjegrupphem eller en
annan bostadsenhet tillämpas vad som före-
skrivs i 60—62 § och 63 § 1—3 mom. i
lagen om mottagande av personer som söker
internationellt skydd. En kopia av protokollet
över omhändertagandet av ämnen och före-
mål och inspektionen av rum som en invå-
nare förfogar över ska lämnas till kommunen
och den närings-, trafik- och miljöcentral som
övervakar verksamheten.

3 kap.

Integrationsfrämjande på lokal nivå

29 §

De allmänna målen för integrations-
främjande på lokal nivå

Målet för kommunens och de andra lokala
myndigheternas integrationsfrämjande är att
lokalt eller regionalt stödja internationalism,
jämlikhet och likabehandling samt främja en
positiv växelverkan mellan olika befolk-
ningsgrupper. Målet är dessutom att främja
goda etniska relationer och en dialog mellan
olika kulturer och delaktighet för invandrar-
grupper samt stödja deras möjligheter att be-
vara sitt eget språk och sin egen kultur.

Invandrarbefolkningens behov och främ-
jandet av integrationen ska beaktas i kommu-

nens och de andra lokala myndigheternas all-
männa planering, verksamhet och uppfölj-
ning.

30 §

Kommunens uppgifter

Kommunen är allmänt ansvarig och sam-
ordningsansvarig för utvecklandet av invand-
rarnas integration samt för planeringen och
uppföljningen av integrationen på lokal nivå.

Kommunen ska se till att de kommunala
tjänsterna även lämpar sig för invandrare.
Kommunen ska dessutom se till att de åtgär-
der och tjänster för invandrare som avses i
denna lag ordnas så att de till innehåll och
omfattning är sådana som behovet i kommu-
nen förutsätter.

Kommunen ska se till att den egna perso-
nalens kompetens i fråga om integration ut-
vecklas.

Åtgärder och tjänster avsedda för invand-
rare får också ordnas i samarbete mellan
kommunerna.

31 §

Sektorsövergripande samarbete på lokal nivå

De lokala myndigheterna ska utveckla in-
tegrationen som ett sektorsövergripande sam-
arbete. I samarbetet deltar kommunen, arbets-
och näringsbyrån och polisen samt organisa-
tioner, föreningar och sammanslutningar som
anordnar integrationsfrämjande åtgärder och
tjänster.

Kommunen eller flera kommuner tillsam-
mans kan i samarbete med lokala arbetsmark-
nads-, företagar- och frivilligorganisationer
tillsätta en delegation på lokal nivå för ut-
vecklande av planeringen och genomförandet
av integrationen samt främjande av etniska
relationer.

Kommunen och arbets- och näringsbyrån
svarar tillsammans för anordnandet av inte-
grationsfrämjande och stödjande åtgärder och
tjänster, anvisandet till dessa samt uppfölj-
ningen av dessa. De kan dessutom göra upp
lokala eller regionala samarbetsavtal om an-
ordnandet av åtgärder och tjänster inom sitt
område.
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32 §

Kommunens program för integrations-
främjande

Kommunen eller flera kommuner tillsam-
mans ska för att främja integrationen och
stärka det sektorsövergripande samarbetet
göra upp ett program för integrationsfräm-
jande som godkänns i respektive kommuns
kommunfullmäktige och ses över minst vart
fjärde år. Programmet beaktas när en budget
och ekonomiplan enligt 65 § i kommunalla-
gen (365/1995) görs upp.

Närings-, trafik- och miljöcentralen, ar-
bets- och näringsbyrån, Folkpensionsanstal-
ten och övriga myndigheter på kommunens
område ska inom sitt eget ansvarsområde på
kommunens initiativ delta i utarbetandet och
genomförandet av programmet och i uppfölj-
ningen av dess verkställighet. Lokala invand-
rar-, frivillig-, arbetstagar- och arbetsgivaror-
ganisationer och religiösa samfund kan i be-
hövlig omfattning delta i utarbetandet och
genomförandet av programmet samt i upp-
följningen av dess verkställighet.

33 §

Innehållet i kommunens program för
integrationsfrämjande

Kommunens program för integrations-
främjande kan innehålla

1) en redogörelse för hur programmet har
samband med den strategiska planeringen
och uppföljningen i kommunen,

2) en plan för hur kommunens allmänna
tjänster utförs så att de lämpar sig för invand-
rare och en plan i synnerhet för integrations-
främjande och stödjande åtgärder,

3) information om vilken kommunal myn-
dighet som ansvarar för samordningen av
integrationsfrämjandet samt aktörer som sva-
rar för olika åtgärder,

4) en plan för hur barns och unga perso-
ners integration ska främjas och deras sociala
identitet stärkas,

5) en plan för hur integrationen ska främ-
jas och den sociala identiteten stärkas bland
grupper som står utanför arbetskraften,

6) en flerårig plan för anvisandet av de

personer som avses i 2 § 2 och 3 mom. till
kommuner och främjande av deras integra-
tion,

7) en plan för främjande av goda etniska
relationer och en dialog mellan olika kulturer,

8) en plan för uppföljning och uppdatering
av kommunens program för integrationsfräm-
jande.

I kommunens program för integrations-
främjande kan dessutom samarbetsformerna
mellan kommunen och det civila samhället
slås fast.

4 kap.

Statens integrationsfrämjande åtgärder

34 §

Statens program för integrationsfrämjande

Statsrådet beslutar om det nationella ut-
vecklandet av integrationen genom att för
fyra år i sänder utarbeta ett statligt program
för integrationsfrämjande i vilket målen för
integrationsfrämjandet anges.

Inrikesministeriet svarar för beredningen
av programmet. De ministerier som är centra-
la med avseende på utvecklingen av integra-
tionsfrämjandet uppställer för sina respektive
förvaltningsområden målen och åtgärderna
för utvecklingen som en del av planeringen
av verksamheten och ekonomin i förvalt-
ningsområdet.

Genomförandet av statens program för in-
tegrationsfrämjande finansieras inom ramen
för statsbudgeten.

35 §

Inrikesministeriets uppgifter

Inrikesministeriet svarar för
1) den allmänna utvecklingen, planeringen

och styrningen av integrationspolitiken,
2) samordningen av integrationspolitiken

och främjandet av goda etniska relationer,
3) den nationella utvärderingen och upp-

följningen av integrationspolitiken och främ-
jandet av goda etniska relationer.

Inrikesministeriet styr närings-, trafik- och
miljöcentralerna i uppgifter som hänför sig
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till integrationsfrämjande och främjande av
goda etniska relationer.

36 §

Samarbetsorgan mellan ministerierna

För att främja samarbetet kring och infor-
mationen om integrationsfrämjande mellan
ministerierna samt samordna åtgärderna bi-
stås inrikesministeriet av ett samarbetsorgan
som består av representanter för de ministeri-
er som är centrala med avseende på integra-
tionsfrämjandet.

37 §

Närings-, trafik- och miljöcentralens
uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar
för följande uppgifter i anslutning till främ-
jandet av invandrares integration och av goda
etniska relationer inom sitt verksamhetsom-
råde:

1) den regionala utvecklingen av integra-
tionsfrämjandet, samarbetet, samordningen
och uppföljningen,

2) stödet till kommunerna och rådgiv-
ningen i frågor som gäller främjande av inte-
grationen,

3) styrningen, rådgivningen och stödet till
arbets- och näringsbyråerna och utvecklingen
av deras kompetens i arbetet med att främja
integrationen och sysselsättningen,

4) planeringen, upphandlingen och tillsy-
nen i fråga om integrationsutbildningen för
invandrare som i enlighet med lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice är registrerade som
kunder vid arbets- och näringsbyrån,

5) uppgörandet och genomförandet av en
regional strategi för anvisande av sådana per-
soner som avses i 2 § 2 och 3 mom. till
kommuner,

6) avtal om inrättandet av familjegrupp-
hem och andra bostadsenheter för barn och
unga personer som bor i landet utan vård-
nadshavare och tillsynen över deras verksam-
het,

7) främjandet av goda etniska relationer
och en dialog mellan olika kulturer,

8) andra uppgifter som bestäms särskilt för
den i denna lag.

Närings-, trafik- och miljöcentralen stöder
uppgörandet av programmen för integrations-
främjande i kommunerna inom sitt verksam-
hetsområde och följer genomförandet av pro-
grammen. Närings-, trafik- och miljöcentra-
len lämnar årligen uppgifter till inrikesmini-
steriet om programmen för integrationsfräm-
jande inom sitt område och genomförandet
av dem.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska
samarbeta med regionförvaltningsverket
inom sitt verksamhetsområde vid skötseln av
sina uppgifter enligt denna lag.

38 §

Regionförvaltningsverkets uppgifter

Regionförvaltningsverket svarar i ärenden
som hör till dess verksamhetsområde för pla-
neringen och styrningen av samt tillsynen
över åtgärder och tjänster som främjar och
stöder invandrares integration och sörjer för
att invandrarnas behov beaktas vid plane-
ringen och anordnandet av andra åtgärder och
tjänster som hör till regionförvaltningsverkets
verksamhetsområde.

Regionförvaltningsverket ska samarbeta
med närings-, trafik- och miljöcentralen inom
sitt verksamhetsområde vid skötseln av sina
uppgifter enligt denna lag.

39 §

Regional kommission för invandrarfrågor

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan
tillsätta en regional kommission för invand-
rarfrågor. Kommissionen har till uppgift att
utveckla och planera integrationen av invand-
rare samt arbeta för likabehandling. Kommis-
sionen kan även ha andra uppgifter i anslut-
ning till invandring.

40 §

Arbets- och näringsbyråns uppgifter

Arbets- och näringsbyrån svarar för att ar-
betskraftstjänster och andra åtgärder som
främjar och stöder invandrares sysselsättning
och integration ordnas för invandrare som har
anmält sig som arbetssökande samt sköter de
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övriga uppgifter som anvisas den i denna lag.
Arbets- och näringsbyrån ska se till att

dess tjänster lämpar sig även för invandrare.

5 kap.

Anvisande till kommuner

41 §

Avtal om anvisande till kommuner och
främjande av integration

En kommun kan med närings-, trafik- och
miljöcentralen ingå avtal om anvisande av
sådana personer som avses i 2 § 2 och 3
mom. till kommuner och främjande av inte-
gration.

Avtalet är flerårigt och ses över årligen.

42 §

Plan för anvisande till kommuner och
främjande av integration

Kommunen utarbetar som en del av pro-
grammet för integrationsfrämjande ensam el-
ler tillsammans med andra kommuner efter
att ha ingått ett avtal enligt 41 § en flerårig
plan för främjande av integration av personer
som avses i 2 § 2 och 3 mom. och som ska
anvisas till en kommun.

Planen ska inbegripa en identifiering av
specialbehov bland de personer som avses i 1
mom. och anordnandet av de åtgärder och
tjänster i kommunen som de behöver.

43 §

Anvisande till kommuner

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska an-
visa en person som avses i 2 § 2 och 3 mom.
till den kommun med vilken avtal enligt 41 §
har ingåtts.

6 kap.

Ersättning för kostnader

44 §

Statens ersättning till kommunen

Närings-, trafik- och miljöcentralen ersät-

ter inom ramen för statsbudgeten kommunen
för kostnaderna för anordnandet av de åtgär-
der som avses i denna lag enligt vad som
föreskrivs i detta kapitel.

Kostnaderna ersätts enligt en kalkylmässig
grund eller enligt de faktiska kostnaderna.

Ersättning betalas från det att den första
hemkommunen registrerades i befolknings-
datasystemet för den person vars boende i
kommunen är grunden för att ersättning beta-
las.

Om den person, vars boende i kommunen
är grunden för att ersättning betalas, inte har
uppehållstillstånd när han eller hon kommer
till landet eller sedan uppehållstillstånd bevil-
jats inte kan få en hemkommun enligt lagen
om hemkommun (201/1994), betalas ersätt-
ning från det att personen beviljades uppe-
hållstillstånd.

Kommunen ersätts för de kostnader som
orsakats av de personer som avses i 2 § 2 och
3 mom. förutsatt att kommunen har gjort upp
ett program för integrationsfrämjande i kom-
munen enligt 32 § och ingått ett avtal enligt
41 § med närings-, trafik- och miljöcentralen.

Närmare bestämmelser om statens ersätt-
ningar utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

45 §

Kalkylerad ersättning för personer som
anvisats till en kommun

Till kommunen betalas av statens medel en
kalkylerad ersättning för anvisandet av perso-
nen som avses i 2 § 2 eller 3 mom. till
kommunen samt för vägledning, rådgivning
och annat ordnande av verksamhet som stö-
der integration.

Ersättning betalas för fyra år räknat från
den tidpunkt som avses i 44 § 3 eller 4 mom.

46 §

Ersättning för kommunens integrationsstöd
och utkomststöd

Kommunen ersätts för kostnaderna för in-
tegrationsstöd enligt 19 § och utkomststöd
enligt lagen om utkomststöd till en person
som avses i 2 § 2 och 3 mom. för högst tre år.
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47 §

Ersättning för återflyttningsbidrag

Kommunen ersätts för kostnaderna för
stödjande av återflyttning som avses i 85 §.

48 §

Ersättning för ordnande av tolkning

Kommunen ersätts för kostnaderna för
tolkning som kommunen ordnat för personer
som avses i 2 § 2 och 3 mom.

49 §

Ersättning för specialkostnader

Kommunen ersätts i fråga om de personer
som avses i 2 § 2 och 3 mom. för

1) kostnader som kommunen orsakas av
placeringen av en minderårig utan vårdnads-
havare i ett familjegrupphem eller någon an-
nan bostadsenhet enligt 28 § och för familje-
vård, stödtjänster för boende och andra åtgär-
der som kan jämställas med barnskyddstjäns-
ter till dess att den unga personen fyller 21 år,

2) betydande kostnader som kommunen
orsakas av att ordna långvarig social- och
hälsovård på grund av skada eller sjukdom,
om personen har varit i behov av omsorg
eller vård när han eller hon anlände till Fin-
land,

3) av särskilda skäl för övriga kostnader
som kommunen orsakats.

En förutsättning för ersättning är dessutom
att närings-, trafik- och miljöcentralen och
kommunen har avtalat om ersättningen sär-
skilt.

Kostnader som avses i denna paragraf er-
sätts för högst tio år.

50 §

Ersättning för ordnande av inledande
kartläggning

Till kommunen betalas kalkylerad ersätt-
ning för kostnader för anordnande av inle-
dande kartläggning enligt 9 §.

51 §

Ersättning för kostnader för personer som
kommer från det forna Sovjetunionens terri-

torium

Kommunen ersätts i fråga om personer
som kommer från det forna Sovjetunionens
territorium och fått uppehållstillstånd med
stöd av 48 § eller 49 § 1 mom. 1 punkten i
utlänningslagen för:

1) kostnaderna för integrationsstöd enligt
19 § och utkomststöd enligt lagen om ut-
komststöd för högst sex månader,

2) betydande kostnader som kommunen
orsakas av att ordna långvarig social- och
hälsovård till följd av en skada eller sjukdom
för högst fem år.

Om en kommun ordnar försörjningen för
en person av den anledningen att personen på
grund av sin ställning vid invandringen inte
kan få pension eller någon annan social-
skyddsförmån, kan kommunens kostnader för
detta ersättas för högst fem år.

52 §

Ersättning för kostnaderna för personer som
deltagit som frivilliga i krigen

Närings-, trafik- och miljöcentralen och
kommunen kan avtala om ersättning för kost-
naderna för ankomstgranskning av hälsotill-
ståndet samt för boende, tryggande av för-
sörjningen och ordnande av social- och häl-
sovård i fråga om personer från det forna
Sovjetunionens territorium vilka deltog som
frivilliga i Finlands krig åren 1939—1945,
samt deras makar.

Kostnaderna ersätts för hela den tid som de
personer som avses i 1 mom. är bosatta i
Finland.

53 §

Ersättning för kostnader för tjänster och
stödåtgärder till offer för människohandel

En kommun ersätts för kostnader som or-
sakas av hälso- och socialvårdstjänster som
ordnas på grund av specialbehov till följd av
en persons ställning som offer för människo-

4612 Nr 1386



handel enligt 4 kap. i lagen om mottagande
av personer som söker internationellt skydd,
tolkning, skyddet av personens säkerhet och
andra åtgärder och tjänster som ordnas på
grund av specialbehov i anslutning till perso-
nens ställning som offer.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska be-
gära ett utlåtande av föreståndaren för en
förläggning som sörjer för hjälpen till offer
för människohandel om huruvida de kostna-
der för vilka ersättning söks härrör från till-
handahållandet av åtgärder och tjänster på
grund av personens ställning som offer för
människohandel.

54 §

Utbetalning av ersättning

Kommunen ska ansöka om sådan ersätt-
ning som avses i detta kapitel genom en
ansökan hos närings-, trafik- och miljöcentra-
len inom två år från det att det kalenderår gått
ut under vilket den verksamhet för vilken
ersättning söks har ägt rum.

55 §

Skyldighet att betala tillbaka ersättning

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan
bestämma att kommunen helt eller delvis ska
betala tillbaka den ersättning som staten beta-
lat, om felaktiga eller vilseledande uppgifter
har getts för betalningen av ersättning, eller
om det i övrigt framgår att ersättningen har
betalats utan grund.

På det belopp som betalas tillbaka ska en
förseningsränta betalas enligt den räntesats
som bestäms i enlighet med 4 § 1 mom. i
räntelagen (633/1982).

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska be-
sluta om återbetalning av en ersättning som
utan grund betalats till en kommun senast det
femte kalenderåret efter utgången av det
verksamhetsår för vilket ersättningen beta-
lats.

7 kap.

Företrädande av barn utan
vårdnadshavare

56 §

Förordnande av företrädare

För en minderårig som fått uppehållstill-
stånd inom flyktingkvoten och för ett barn
som fallit offer för människohandel och har
uppehållstillstånd ska utan dröjsmål utses en
företrädare, om barnet vistas i Finland utan
vårdnadshavare eller någon annan laglig före-
trädare. Företrädare kan även utses för ett
annat barn som fått uppehållstillstånd och
som vistas i Finland utan vårdnadshavare el-
ler någon annan laglig företrädare.

Ansökan om förordnande av företrädare
görs av det organ i barnets vistelsekommun
som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen
(710/1982). Innan ansökan görs ska barnet
höras och barnets bästa beaktas på det sätt
som föreskrivs i 4 §.

I övrigt tillämpas på förordnande av före-
trädare vad som föreskrivs i 39 § 3 mom. i
lagen om mottagande av personer som ansö-
ker om internationellt skydd. På tingsrättens
anmälningsskyldighet tillämpas vad som fö-
reskrivs i 44 § i nämnda lag.

57 §

Företrädarens behörighet och uppgifter

På behörighet och uppgifter för en företrä-
dare som förordnas med stöd av denna lag
tillämpas vad som föreskrivs i 40 och 41 § i
lagen om mottagande av personer som ansö-
ker om internationellt skydd.

58 §

Befriande av företrädaren från uppdraget
och uppdragets upphörande

På befriande av företrädaren från uppdra-
get tillämpas vad som föreskrivs i 42 § 1 och
3 mom. i lagen om mottagande av personer
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som ansöker om internationellt skydd. På
tingsrättens anmälningsskyldighet tillämpas
vad som föreskrivs i 44 § i nämnda lag.

Ansökan om befriande av företrädaren från
uppdraget kan göras av företrädaren, barnet
självt efter fyllda 15 år, ett sådant organ i
barnets vistelsekommun som avses i 6 § 1
mom. i socialvårdslagen eller barnets vård-
nadshavare.

På upphörande av företrädaruppdrag til-
lämpas 43 § i lagen om mottagande av perso-
ner som ansöker om internationellt skydd.

59 §

Arvodet till företrädaren och kostnader

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar
på ansökan arvode till en företrädare som
förordnats för ett barn på basis av den tid
som använts till företrädarens uppgifter och
ersättning för kostnaderna för företrädandet,
om företrädaren har förordnats med stöd av
denna lag eller lagen om mottagande av per-
soner som söker internationellt skydd och
barnet har beviljats uppehållstillstånd. Ge-
nom förordning av inrikesministeriet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för ut-
betalning av arvode, arvodets storlek, kostna-
der som ska ersättas och förfarandet vid utbe-
talning av arvode och ersättning för kostna-
der.

8 kap.

Registerbestämmelser

60 §

Kommunanvisningsregistret

Kommunanvisningsregistret är ett person-
register som används vid anvisande av de
personer som avses i 2 § 2 och 3 mom. till
kommuner.

I registret förs information om till vilken
kommun personen har anvisats. För registret
får dessutom samlas och föras in följande

uppgifter om de personer som anvisas till
kommuner och som avses i 2 § 2 och 3
mom.:

1) ärendets nummer eller klientens num-
mer, namn, kön, födelsedatum, födelseort
och födelseland, personbeteckning, utländskt
personnummer eller någon annan utländsk
beteckning för identifiering av invandraren,
uppgifter om medborgarskap och om civil-
stånd och familjeförhållanden,

2) uppgifter om modersmål och språkkun-
skaper, utbildning, yrkesskicklighet och ar-
betserfarenhet.

Kommunanvisningsregistret förs av nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen.

61 §

Utlämnande av uppgifter ur kommunanvis-
ningsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen får
lämna ut sådana uppgifter ur kommunanvis-
ningsregistret till Migrationsverket, Folkpen-
sionsanstalten, kommunala myndigheter och
arbets- och näringsbyrån som behövs för
skötseln av deras uppgifter i anslutning till
invandring enligt utlänningslagen eller någon
annan lag.

Uppgifterna kan även lämnas ut i maskin-
läsbar form eller med hjälp av en teknisk
anslutning.

62 §

Avförande av uppgifter ur kommunanvis-
ningsregistret och lagring av uppgifter

Uppgifterna i kommunanvisningsregistret
om en registrerad ska avföras när de inte
längre behövs och senast fem år efter att den
sista uppgiften om den registrerade har förts
in.

Arkivverket bestämmer om varaktig lag-
ring av kommunanvisningsregistret och de
uppgifter som ingår i registret i enlighet med
vad som bestäms i 8 § 3 mom. i arkivlagen
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(831/1994). I övrigt tillämpas vad som i 8 § 2
mom. i arkivlagen bestäms om förvaring av
handlingar.

9 kap.

Försöket Delaktig i Finland

63 §

Försökets innehåll

I detta kapitel ingår bestämmelser om för-
söket Delaktig i Finland. En kommun eller
kommunen och arbets- och näringsbyrån till-
sammans kan medan försöket pågår pröva
nya utbildningshelheter inom integrationsut-
bildning, upphandling och anordnande av in-
tegrationsutbildning samt anvisande till ut-
bildning enligt vad som bestäms i detta kapi-
tel. Även flera kommuner tillsammans kan
delta i försöket. Närings-, trafik- och miljö-
centralen kan upphandla integrationsutbild-
ning under försökstiden enligt vad som före-
skrivs i detta kapitel.

Kommunen kan dessutom pröva åtgärder
som främjar invandrarbarns och invandrar-
ungdomars integration i den grundläggande
utbildningen och i dagvården enligt vad som
bestäms i detta kapitel.

Åtgärderna i försöket Delaktig i Finland
planeras och ordnas som klientbaserade ut-
bildningshelheter vilka lämpar sig för föl-
jande grupper:

1) invandrare som siktar på arbetsmarkna-
den och invandrare som är på arbetsmarkna-
den (integrationsväg 1),

2) invandrare i behov av särskilt stöd (inte-
grationsväg 2), och

3) invandrarbarn och invandrarungdomar
(integrationsväg 3).

64 §

Försökets förhållande till andra lagar

I försöket tillämpas bestämmelserna i
denna lag, lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice, lagen om barndagvård (36/1973), lagen
om stöd för hemvård och privat vård av barn
(1128/1996), lagen om grundläggande utbild-
ning och lagen om offentlig upphandling

(348/2007), om inte något annat bestäms i
detta kapitel.

65 §

Försökets syfte

Syftet med försöket är att försöka bredda
den personkrets som får integrationsutbild-
ning för invandrare och pröva nya sätt att
upphandla och ordna integrationsutbildning.
Syftet är dessutom att effektivisera integra-
tionsutbildningens genomslagskraft genom
att testa nya klientbaserade utbildningar. I
synnerhet effektiviseras undervisningen i fin-
ska eller svenska, samhällsorienterande un-
dervisning och undervisning som stöder sys-
selsättning och deltagande i arbetslivet.

Syftet med försöket är i fråga om invand-
rarbarn och invandrarungdomar att effektivi-
sera undervisningen i finska eller svenska
som andra språk och undervisningen i det
egna modersmålet. Syftet är dessutom att
pröva nya modeller för undervisning av in-
vandrarungdomar som passerat grundskolål-
dern och saknar avgångsbetyg från grundsko-
lan.

66 §

Försökets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på personer som
avses i 2 § 1 mom. i de kommuner och
arbets- och näringsbyråer som deltar i försö-
ket.

67 §

Försökskommun

En försökskommun är en kommun som på
basis av en ansökan som lämnats till inrikes-
ministeriet har antagits till försöket.

68 §

Kriterier för val av deltagare i försöket

Inrikesministeriet godkänner på ansökan
dem som får delta i försöket. Vid valet ska
det beaktas hur projekten fördelas geogra-
fiskt. Vid bedömningen av ansökan ska upp-
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märksamhet fästas vid följande omständighe-
ter:

1) projektet motsvarar försökets innehåll
enligt 63 § och försökets syfte enligt 65 §,

2) i projektet ingår samarbete över förvalt-
ningsgränserna,

3) i projektplanen anges de allmänna och
specificerade målen för försöket Delaktig i
Finland, projektets åtgärder, deltagare och
tidtabell samt kostnadskalkyl, av vilken ska
framgå för vilka kostnader finansiering söks.

69 §

Försökskommunernas skyldigheter

Försökskommunen svarar för planeringen,
samordningen och genomförandet av åtgär-
der som ingår i försöket enligt vad som be-
stäms närmare i detta kapitel. Kommunen
kan pröva integrationsutbildning eller åtgär-
der som stärker undervisning för barn och
ungdomar med hjälp av en eller flera av de
utbildningshelheter som avses i 63 § 3 mom.

Försökskommunen ska utse en ansvarig
aktör för skötseln av de uppgifter som avses i
1 mom.

70 §

Bestämmelser om arbets- och näringsbyråer
som deltar i försöket

De arbets- och näringsbyråer som deltar i
försöket får upphandla integrationsutbildning
enligt 63 § 3 mom. för de kunder hos byrå-
erna som deltar i försöket.

En invandrare som deltar i utbildning en-
ligt försöket har rätt att söka sig som kund till
arbets- och näringsbyrån oavsett om integra-
tionsutbildning ordnas för honom eller henne
i enlighet med 63 § 3 mom. 1 eller 2 punkten.

På integrationsutbildning som arbets- och
näringsbyrån ordnar under försökstiden til-
lämpas denna lag, om inte något annat föran-
leds av lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice.

71 §

Samordningav åtgärder under försökstiden

De uppgifter som avses i 69 § ska plane-

ras, genomföras och samordnas till nödvän-
diga delar tillsammans med kommunen, ar-
bets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och
miljöcentralen eller någon annan myndighet
eller med utbildningsanordnaren eller någon
annan tjänsteproducent.

72 §

Upphandling av integrationsutbildning under
försökstiden

I försöket kan avvikelser göras från be-
stämmelserna om upphandling av arbets-
kraftspolitisk utbildning i lagen om offentlig
upphandling och i 6 kap. i lagen om offentlig
arbetskraftsservice så att arbets- och närings-
byrån eller närings-, trafik- och miljöcentra-
len får upphandla integrationsutbildning un-
der försökstiden som arbetskraftspolitisk ut-
bildning under de förutsättningar som anges i
3 och 4 mom.

I försöket kan avvikelser göras från lagen
om offentlig upphandling så att kommunen
eller närings-, trafik- och miljöcentralen får
upphandla annan integrationsutbildning un-
der försökstiden än sådan som ges som ar-
betskraftspolitisk utbildning under de förut-
sättningar som anges i 3 och 4 mom.

Vid valet av utbildning under försökstiden
används vid bedömningen av den totalekono-
miskt mest fördelaktiga upphandlingen som
jämförelsegrund vid sidan av priset i synner-
het hur utbildningen motsvarar utbildnings-
helheterna enligt 63 § 3 mom. i fråga om
mål, kontinuitet, innehåll och kvalitet.

När kommunen, arbets- och näringsbyrån
eller närings-, trafik- och miljöcentralen fat-
tar beslut om upphandling av utbildning un-
der försökstiden ska den säkerställa att upp-
handlingsförfarandet är öppet och proportio-
nellt, att anbudsgivarna bemöts jämlikt och
icke-diskriminerande, att marknaden fung-
erar, inköpsverksamheten är effektiv samt att
principerna för god förvaltning iakttas.

Kommunen upphandlar integrationsutbild-
ning under försökstiden med anslag som i
statsbudgeten anvisats för upphandling av ut-
bildning eller med någon annan finansiering
som anvisats kommunen.
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73 §

Anvisning till integrationsutbildning under
försökstiden och vägledning av invandrare

under utbildningen

Utöver vad som föreskrivs i 9 § om den
inledande kartläggning som kommunen eller
arbets- och näringsbyrån gör för en invand-
rare, hänvisande till utbildning och till någon
annan myndighets eller tjänstearrangörs
tjänster, ska den kommun eller arbets- och
näringsbyrå som har gjort den inledande kart-
läggningen hänvisa invandraren till lämplig
integrationsutbildning med beaktande av de
utbildningshelheter som avses i 63 § 3 mom.

Kommunen, arbets- och näringsbyrån eller
utbildningsanordnaren ska under integra-
tionsutbildningen vägleda invandraren så att
övergången mellan utbildningsperioderna
sker målinriktat utan långa väntetider. In-
vandraren anvisas vid behov att delta flexi-
belt i olika utbildningsperioder och till de
utbildningshelheter som avses i 63 § 3 mom.

74 §

Antagning till integrationsutbildning under
försökstiden

Om integrationsutbildning under försöksti-
den genomförs som arbetskraftspolitisk ut-
bildning, svarar arbets- och näringsbyrån el-
ler arbets- och näringsbyrån och utbildnings-
anordnaren tillsammans för antagningen av
studerande.

Om integrationsutbildning under försöksti-
den genomförs som anordnad eller upphand-
lad av kommunen, svarar kommunen eller
kommunen och utbildningsanordnaren till-
sammans för antagningen av studerande.

En förutsättning för antagning till integra-
tionsutbildning är att invandraren bedöms
lämplig för utbildning enligt försöket och för
andra åtgärder.

75 §

Studerandes rättigheter och skyldigheter
under integrationsutbildning som ordnas av

kommunen

På studerandes rättigheter och skyldigheter

under integrationsutbildning som ordnas av
kommunen tillämpas vad som föreskrivs om
studerandes rättigheter och skyldigheter un-
der arbetskraftspolitisk utbildning i 6 kap. 8 §
i lagen om offentlig arbetskraftsservice. Vid
bedömningen av studerandes regelbundna
deltagande i studier beaktas invandrarens
möjlighet enligt individuell situation att delta
i utbildningen.

76 §

Integrationsutbildningens omfattning under
försökstiden

Som integrationsutbildning under försöks-
tiden ges undervisning som motsvarar högst
60 studieveckor och genomförs andra inte-
grationsfrämjande åtgärder.

77 §

Intyg över genomgången integrationsutbild-
ning i Delaktig i Finland

Läroanstalten eller någon annan utbild-
ningsanordnare ger invandraren ett intyg över
genomgången integrationsutbildning i pro-
jektet Delaktig i Finland, om han eller hon
har genomgått en utbildningshelhet.

78 §

Utbetalning av integrationsstöd under
försökstiden

Invandraren har rätt till integrationsstöd
som betalas av kommunen som utkomststöd
enligt lagen om utkomststöd för den tid han
eller hon deltar i integrationsutbildning som
ordnas eller upphandlas av kommunen.

Dessutom betalar kommunen ersättning för
uppehälle för utbildningstiden enligt bestäm-
melserna om ersättning för uppehälle i 10
kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

79 §

Försöksåtgärder i den grundläggande
utbildningen

I försökskommunerna utvecklas nya kon-
cept för grundläggande utbildning i synnerhet
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för att effektivt utnyttja undervisning som
förbereder för grundläggande utbildning, un-
dervisning i finska eller svenska som andra
språk och undervisning på invandrarens eget
modersmål.

80 §

Ersättning för kostnaderna för försöket

Staten betalar en separat ersättning till
kommunen för de kostnader som orsakas av
anordnande och upphandling av integrations-
utbildning enligt detta kapitel samt av plane-
ringen, styrningen och samordningen av an-
dra åtgärder som ingår i försöket.

81 §

Uppföljning och utvärdering av försöket

Försökskommunerna och arbets- och nä-
ringsbyråerna sköter uppföljningen och ut-
värderingen av försöket. De är skyldiga att
lämna närings-, trafik- och miljöcentralen i
sitt område och inrikesministeriet de uppgif-
ter som dessa begär om försöket. Närings-,
trafik- och miljöcentralen ska göra en utvär-
dering av försöken inom sitt område och
lämna den till inrikesministeriet. Inrikesmini-
steriet svarar för att en slutrapport om försö-
ket avfattas.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

82 §

Ändringssökande

Om inte något annat föreskrivs någon an-
nanstans i lag, får ändring i beslut enligt
denna lag sökas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen enligt vad som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Bestämmelser om sökande av ändring i
arbets- och näringsbyråns beslut enligt lagen
om offentlig arbetskraftsservice finns i 13
kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Bestämmelser om sökande av ändring i
beslut om arbetsmarknadsstöd i form av inte-

grationsstöd finns i 12 kap. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa.

Bestämmelser om sökande av ändring i
beslut om utkomststöd finns i 7 kap. i social-
vårdslagen.

83 §

Besvärsförbud

I en integrationsplan som avses i 11—18 §
i denna lag får ändring inte sökas genom
besvär.

I närings-, trafik- och miljöcentralens be-
slut om anvisande till en kommun enligt 43 §
får ändring inte sökas genom besvär.

84 §

Försäkringsskyddet för personer som deltar i
integrationsfrämjande åtgärder

För olycksfall som inträffat eller yrkes-
sjukdom som ådragits i samband med delta-
gande i integrationsfrämjande frivilliga stu-
dier enligt 22 § eller i andra integrationsfräm-
jande åtgärder om vilka överenskommits spe-
cificerat betalas till en person som får arbets-
marknadsstöd i form av integrationsstöd er-
sättning av statens medel enligt samma
principer som gäller för ersättning för olycks-
fall enligt lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948). Ersättningen betalas dock endast
om den som lidit skada inte har rätt till en
minst lika stor ersättning enligt någon annan
lag.

Statskontoret behandlar ett ärende som gäl-
ler betalning av ersättning av statens medel
med stöd av 1 mom. I beslut som Statskonto-
ret fattar med stöd av denna paragraf får
ändring sökas så som bestäms i 5 kap. i lagen
om olycksfallsförsäkring.

Inrikesministeriet ordnar gruppansvarsför-
säkring för personer som deltar i sådana inte-
grationsfrämjande åtgärder som avses i 1
mom.

85 §

Stödjande av återflyttning

Kommunen kan ersätta en person som av-
ses i 2 § 2 och 3 mom. och som frivilligt i
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annat än tillfälligt syfte återvänder till sitt
hem- eller utreseland för skäliga rese- och
flyttkostnader. Kommunen kan dessutom be-
tala ett återflyttningsbidrag som motsvarar
utkomststödets grunddel till en person under
högst två månader och till en familj under
högst fyra månader.

Ersättning för rese- och flyttkostnader
samt återflyttningsbidrag beviljas på ansökan
av den kommun där en person som avses i 1
mom. är bosatt.

Ersättningar för rese- och flyttkostnader
samt återflyttningsbidrag får återkrävas av
den kommun som beviljat dem om det visar
sig att ersättningen eller bidraget har betalats
på felaktiga grunder eller utan grund. Ansö-
kan om återkrav lämnas till den förvaltnings-
domstol inom vars domkrets kommunen
finns.

86 §

Ersättning för kostnader för inresa i landet

Migrationsverket ersätter kostnaderna för
inresa i landet för en person som tagits till
Finland inom den flyktingkvot som avses i
90 § i utlänningslagen och dennes familje-
medlemmar.

Migrationsverket kan i enskilda fall besluta
att på ansökan ersätta kostnaderna för inresa i
landet för familjemedlemmarna till någon an-
nan person som får internationellt skydd än
en sådan som avses i 1 mom., om det vore
oskäligt att inte ersätta kostnaderna med be-
aktande av en svår skada eller allvarig sjuk-
dom hos den som får internationellt skydd
eller hans eller hennes familjemedlem eller
något annat därmed jämförbar exceptionellt
vägande skäl.

87 §

Rätt att få uppgifter

Inrikesministeriet, regionförvaltningsverk,
närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets-
och näringsbyråer, kommunala myndigheter
och Folkpensionsanstalten har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att av varandra, Migra-
tionsverket, förläggningar och flyktingslus-
sar, de som tillhandahåller åtgärder och tjäns-

ter som stöder integration och företrädare
som förordnats för barn utan vårdnadshavare
avgiftsfritt få den information som är nöd-
vändig för att utföra uppgifterna enligt 2, 5
och 6 kap. i denna lag.

Den som tillhandahåller åtgärder och tjäns-
ter som stöder integration och som en in-
vandrare hänvisas till som kund har trots
sekretessbestämmelserna rätt att av arbets-
och näringsbyråer och kommunala myndig-
heter avgiftsfritt få den information som är
nödvändig för att ordna åtgärder och tjänster
enligt 2 kap. i denna lag.

En företrädare som förordnats för ett barn
utan vårdnadshavare har trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att av arbets- och närings-
byråer, kommunala myndigheter, Migrations-
verket och förläggningar och flyktingslussar
avgiftsfritt få den information som är nöd-
vändig för att sköta uppgifterna enligt 57 § i
denna lag.

Uppgifterna kan även lämnas ut i maskin-
läsbar form eller med hjälp av en teknisk
anslutning.

88 §

Tystnadsplikt

Information och handlingar som erhållits
för skötseln av uppgifter enligt denna lag ska
hållas hemliga enligt vad som föreskrivs i
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999).

11 kap.

Ikraftträdande

89 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011. Lagens 9 kap. och 86 § träder dock i
kraft den 1 januari 2011. Lagens 9 kap. gäller
till den 31 december 2013.

Lagens 9 § tillämpas från och med den 1
januari 2011 på de i 2 § 1 mom. avsedda
personer på vilka 9 kap. tillämpas.

Genom denna lag upphävs lagen om främ-
jande av invandrares integration samt motta-
gande av asylsökande (493/1999).
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90 §

Övergångsbestämmelse

Bestämmelsen i 86 § tillämpas på ersätt-
ning för kostnader för inresa för en utlänning
som tagits till Finland inom flyktingkvoten
eller som har fått uppehållstillstånd på basis
av familjeband, om beslut om uppehållstill-
stånd för den person som tagits inom flyk-
tingkvoten eller för den som fått uppehålls-

tillstånd på basis av familjeband har fattats
den 1 januari 2011 eller därefter.

De integrationsplaner som gjorts upp med
stöd av den lag som gällde vid ikraftträdandet
av denna lag följs till utgången av den avta-
lade tiden.

När ändring söks i beslut som fattats före
denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors
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L a g

Nr 1387

om ändring av lagen om offentlig arbetskraftservice

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 1 kap. 7 § 1 mom. 1 och 15

punkten, 5 kap. 3 § 1 mom., 7 kap. 1 a § 1 mom. 7 punkten och 10 kap. 3 §,
av dem 1 kap. 7 § 1 mom. 15 punkten, 5 kap. 3 § 1 mom. och 7 kap. 1 a § 1 mom. 7 punkten

sådana de lyder i lag 312/2010 och 10 kap. 3 § i lag 1198/2009, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

7 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) kunder enskilda personer (enskilda kun-

der) och arbetsgivare (arbetsgivarkunder)
som ansöker om eller får arbetskraftsmyndig-
heternas tjänster samt stöd, understöd och
förmåner enligt denna lag,
— — — — — — — — — — — — —

15) plan som ersätter sysselsättningspla-
nen en aktiveringsplan som avses i lagen om
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
(189/2001) och en integrationsplan som av-
ses i lagen om främjande av integration
(1386/2010),
— — — — — — — — — — — — —

5 kap.

Intervju med arbetssökande och
sysselsättningsplan

3 §

Utarbetande och revidering av
sysselsättningsplan

Arbetslösa arbetssökande och arbetssö-

kande som omfattas av omställningsskydd
enligt 5 a kap. har rätt till en sysselsättnings-
plan. Bestämmelser om invandrares rätt till
en integrationsplan och arbets- och närings-
byråns medverkande i utarbetandet av planen
finns i lagen om främjande av integration.
Bestämmelser om arbetslösa arbetssökandes
rätt till en aktiveringsplan och arbets- och
näringsbyråns medverkande i utarbetandet av
planen finns i lagen om arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte.
— — — — — — — — — — — — —

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av
sysselsättningsanslag

1 a §

Beviljande av lönesubvention till arbetsgi-
vare som bedriver näringsverksamhet

Till arbetsgivare som bedriver närings-
verksamhet beviljas lönesubvention i form av
stöd enligt kommissionens förordning (EG)
nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den gemen-
samma marknaden enligt artiklarna 87 och 88
i fördraget (allmän gruppundantagsförord-
ning), när den som ska anställas med löne-
subventionen
— — — — — — — — — — — — —
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7) är berättigad till en integrationsplan en-
ligt lagen om främjande av integration.
— — — — — — — — — — — — —

10 kap.

Ersättning för kostnader för uppehälle

3 §

Rätt till ersättning för uppehälle

Arbetssökande har rätt att få 9 euro per dag
i ersättning för uppehälle som ersättning för
de resekostnader och övriga kostnader för
uppehälle som föranleds av deltagandet i ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning eller i fri-
villiga studier enligt 9 kap samt i frivilliga
studier enligt lagen om främjande av integra-
tion.

Om en arbetssökande deltar i arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning, i frivilliga studier
enligt 9 kap. eller i frivilliga studier enligt
lagen om främjande av integration utanför sin
pendlingsregion, betalas i förhöjd ersättning
för uppehälle 18 euro per dag. Rätt till för-
höjd ersättning för uppehälle har också ar-
betssökande

1) som inom sin pendlingsregion deltar i
utbildning som ordnas utanför hans eller hen-
nes hemkommun,

2) som orsakas inkvarteringskostnader på
grund av deltagande i utbildning, och

3) som visar upp ett hyresavtal eller någon
annan tillförlitlig utredning om kostnaderna
för inkvarteringen.

Rätt till ersättning för uppehälle som beta-
las per dag för deltagande i utbildning enligt
1 och 2 mom. har också

1) mottagare av arbetslöshetsförmån som
deltar i en arbetsmarknadsåtgärd enligt 8 kap.
1 §,

2) arbetssökande som får arbetslöshetsför-
mån eller som inte har rätt till arbetslöshets-
förmån på grund av omständigheter som
nämns i 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa eller på grund av
minskad förmån enligt 4 kap. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa och som deltar i
sådan jobbsökarträning som arbetskraftsmyn-
digheterna anordnat eller anskaffat och som
genomförs som grupptjänst och pågår i minst
5 och högst 20 dagar.

För att den som deltar i arbetspraktik ska
ha rätt till ersättning för uppehälle för de
dagar dagar som han eller hon deltar i prakti-
ken förutsätts dessutom att rätten till arbets-
löshetsdagpenning har upphört på grund av
maximitiden eller att han eller hon på basis
av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd
för minst 500 dagar.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

På åtgärder som har inletts innan denna lag
har trätt i kraft och som fortsätter efter lagens
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors
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Nr 1388

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 2 §, sådan den lyder i

lag 1188/2009,
ändras 1 kap. 5 § 1 mom. 10 a-punkten, 2 kap. 19 § 1 mom., 10 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten

och 3 § samt 11 kap. 4 § 1 mom.,
sådana de lyder, 1 kap. 5 § 1 mom. 10 a-punkten, 2 kap. 19 § 1 mom. och 11 kap. 4 § 1

mom. i lag 313/2010 samt 10 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten och 3 § i lag 1188/2009, samt
fogas till 1 kap. 2 § ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag

1188/2009, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Förmåner

— — — — — — — — — — — — —
Arbetsmarknadsstöd betalas till invandrare

i form av integrationsstöd under den tid in-
vandraren har en gällande integrationsplan.

5 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —

10 a) plan som ersätter sysselsättningspla-
nen en aktiveringsplan som avses i lagen om
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
(189/2001) och en integrationsplan som av-
ses i lagen om främjande av integration
(1386/2010),
— — — — — — — — — — — — —

2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för
erhållande av förmåner

19 §

Vägran att delta i sysselsättningsfrämjande
service och avbrytande av servicen

En arbetssökande har inte rätt till arbets-
löshetsförmåner under 60 dagar från vägran,
om han eller hon utan giltig orsak vägrar att
delta i följande service som arbets- och nä-
ringsbyrån erbjuder och som ingår i syssel-
sättningsplanen eller den plan som ersätter
sysselsättningsplanen:

1) arbetsprövning eller arbetslivsträning
enligt 8 kap. i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice, eller

2) arbets- och utbildningsprövning enligt 6
kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.
— — — — — — — — — — — — —
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10 kap.

Bestämmelser om förmåner som betalas
under tiden för sysselsättningsfrämjande

service

1 §

Rätt till förmåner under tiden för
sysselsättningsfrämjande service

— — — — — — — — — — — — —
Med sysselsättningsfrämjande service av-

ses
— — — — — — — — — — — — —

5) frivilliga studier som avses i 22—24 § i
lagen om främjande av integration,
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande
service

Under tiden för sysselsättningsfrämjande
service som avses i 1 § 2 mom. 3, 4 och 6
punkten har en arbetssökande inte rätt till
arbetslöshetsförmån för de dagar då han eller
hon inte deltar i servicen, om inte frånvaron
beror på

1) arbetsoförmåga,
2) ett under 10-årigt barns sjukdom för

högst fyra arbetsdagar per gång,
3) en anställningsintervju eller något annat

jämförbart skäl som anknyter till sysselsätt-
ning.

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 §

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbets-
kraftspolitiskt utlåtande om de förutsättningar
som anges i 2 kap., 7 kap. 3 § och 11 § 2
mom., 8 kap., 10 kap. 2 § 1, 2, 4 och 5 mom.,
3 § och 5 § 1 och 3 mom. i denna lag samt i
5 a kap. 2 § 1—3 mom. i lagen om offentlig
arbetskraftsservice, om sådant bevisligt av-
brott som avses i 9 kap. 3 § 2—4 mom. samt
om de förutsättningar som anges i 5—7 § i
den lagen. Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande
ska också ges om stödtiden för invandrarens
frivilliga studier, invandrarens skyldigheter
samt uppföljning av och avbrott i studier som
avses i 25 § i lagen om främjande av integra-
tion. I det arbetskraftspolitiska utlåtandet ska
det konstateras huruvida sysselsättningsfräm-
jande service ingår i den sysselsättningsplan
som utarbetats tillsammans med den arbets-
sökande eller i en plan som ersätter syssel-
sättningsplanen och huruvida den arbetssö-
kande omfattas av omställningsskydd.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

På åtgärder som har inletts innan denna lag
har trätt i kraft och som fortsätter efter lagens
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors
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Nr 1389

om ändring av 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 3 § 4 mom. som följer:

3 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — —
Denna lag tillämpas inte på den som har

rätt till en integrationsplan enligt lagen om
främjande av integration (1386/2010). Då ti-
derna enligt 1 och 2 mom. räknas ut skall

dock beaktas arbetsmarknadsstöd och ut-
komststöd som på grund av arbetslöshet utbe-
talats i form av integrationsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors
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Nr 1390

om ändring av 5 c § och 10 § i lagen om utkomststöd

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 5 c § 3 mom. samt 10 § 1 mom. 2 punkten och

3 mom. 1 punkten,
sådana de lyder, 5 c § 3 mom. i lag 1555/2009 samt 10 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom. 1

punkten i lag 1294/2002, som följer:

5 c §

Fastställande av statsandelen

— — — — — — — — — — — — —
I statsandelsutredningen ska till kostna-

derna för det grundläggande utkomststödet
inte hänföras sådant utkomststöd som staten
med stöd av lagen om främjande av integra-
tion (1386/2010) ska ersätta fullt ut.

10 §

Sänkt grunddel

Grunddelens belopp kan sänkas med högst
20 procent i fråga om en person vars behov
av utkomststöd föranleds av att

— — — — — — — — — — — — —
2) en invandrare som avses i lagen om

främjande av integration utan grundad anled-
ning har vägrat delta i utarbetandet av en
integrationsplan eller i sysselsättningsfräm-
jande åtgärder som avtalats specificerat i in-
tegrationsplanen eller om han eller hon ge-
nom sin försummelse har föranlett att ingen
integrationsplan har kunnat utarbetas,
— — — — — — — — — — — — —

Grunddelens belopp kan sänkas med ett
större belopp än vad som nämns i 1 mom.,
dock sammanlagt med högst 40 procent,

1) om det av en persons upprepade förfa-
rande enligt 1 mom. kan dras den slutsatsen
att han eller hon inte vill ta emot arbete eller
delta i åtgärder som avses i lagen om offent-
lig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om
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främjande av integration eller lagen om ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte, eller
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors
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Nr 1391

om ändring av 25 § i barnskyddslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 25 § 1 mom. i barnskyddslagen (417/2007), sådan den lyder i lag 88/2010, en ny

10 a punkt som följer:

25 §

Anmälningsskyldighet

De som är anställda eller innehar ett förtro-
endeuppdrag hos
— — — — — — — — — — — — —

10 a) ett familjegrupphem eller någon an-
nan bostadsenhet som avses i 28 § i lagen om
främjande av integration (1386/2010),
— — — — — — — — — — — — —

eller de som utför motsvarande uppgifter i
uppdragsförhållanden eller som självständiga
yrkesutövare samt alla yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården är skyldiga

att utan dröjsmål och utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna göra en anmälan till det
organ som ansvarar för socialvården i kom-
munen, om de i sin uppgift fått kännedom om
ett barn för vars del behovet av vård och
omsorg, omständigheter som äventyrar bar-
nets utveckling eller barnets eget beteende
kräver att behovet av barnskydd utreds.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister Astrid Thors
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