
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 9 och 10 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandelUtgiven i Helsingfors den 20 december 2016

1161/2016

Lag
om ändring av 9 och 10 § i lagen om mottagande av personer som söker internatio-

nellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om

identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 9 och 10 § som följer:

9 §

Statliga förläggningar och flyktingslussar

Migrationsverket svarar för driften av statliga förläggningar och flyktingslussar samt
beslutar om inrättande och nedläggning av dem och om deras verksamhetsställen.

Föreståndaren för en statlig förläggning eller flyktingsluss förutsätts ha en för uppgiften
lämplig examen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten, i praktiken visad
ledarförmåga och sådana kunskaper i främmande språk som skötseln av uppgiften kräver.
Genom förordning av statsrådet får bestämmelser utfärdas om tillsättning av tjänster vid
de statliga förläggningarna och flyktingslussarna och om deras arbetsordningar.

10 §

Icke-statliga förläggningar och flyktingslussar

Migrationsverket avtalar om inrättande och nedläggning av förläggningar och flyk-
tingslussar och om deras verksamhetsställen med kommuner, samkommuner, andra of-
fentligrättsliga samfund eller privata sammanslutningar eller stiftelser.

Avtalet ska åtminstone innehålla bestämmelser om
1) förläggningens och flyktingslussens lokaler och personal,
2) ordnandet av mottagningstjänster med iakttagande av denna lag och allmänna för-

valtningslagar,
3) ersättning av kostnaderna,
4) styrning och tillsyn,
5) utvidgning, inskränkning och nedläggning av förläggningar och flyktingslussar,
6) en beredskapsplan.
I fråga om behörighetsvillkoren för föreståndare för icke-statliga förläggningar och

flyktingslussar tillämpas 9 § 2 mom.
När någon annan aktör än en myndighet utövar offentlig makt vid skötseln av sådana

uppgifter enligt denna lag som hänför sig till mottagningstjänster, ska bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på aktören.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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