
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Enligt sändlista  BEGÄRAN OM UTLÅTANDE  

   

 5.5.2017 ANM/949/03.01.01/2017 

   

   
Begäran om utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster, lag om finansiering av 
regionutveckling och tillväxttjänster, lag om privata rekryteringstjänster och till lagar om 
ändring av vissa lagar som har samband med dem samt utkastet till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration 
 

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkasten till följande 
regeringspropositioner av de aktörer som nämns i sändlistan: 

 
1) utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentliga 

rekryterings- och kompetenstjänster, lag om finansiering av regionutveckling 
och tillväxttjänster, lag om privata rekryteringstjänster och till lagar om ändring 
av vissa lagar som har samband med dem 

 
2) utkast till regeringens proposition med förslag till lag om främjande av 

integration. 
 
Utkasten till regeringspropositioner är inte färdiga till alla delar och propositionerna 
kompletteras efter remissförfarandet. I förslaget ingår inte alla lagar som har 
samband med ändringarna.   

 
Propositionsutkasten hänför sig till regeringens proposition med förslag till 
landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt lagar 
som har samband med dem (RP 15/2017 rd) och utkastet till regeringens 
proposition med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Responsen i 
remissyttrandena om regeringens proposition med förslag till lag om 
regionutveckling och tillväxttjänster har av skäl som hänför sig till tidtabellen inte 
kunnat beaktas i de propositioner som denna begäran om utlåtande gäller.  
Propositionerna kompletteras även till denna del.  
 

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om offentliga rekryterings- och 
kompetenstjänster, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster, lag om privata 
rekryteringstjänster och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem – 
centralt innehåll 

 
I propositionen föreslås det att det stiftas tre nya lagar:  
- lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster  
- lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster 
- lag om privata rekryteringstjänster.  
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De föreslagna lagarna ersätter följande gällande lagar som upphävs: 
-  lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)   
-  lagen om sektorsövergripande samservice som främjar 

sysselsättningen (1369/2014) 
-  lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt 

(7/2014) 
-  lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 

(9/2013) 
-  lagen om sociala företag (1351/2003) 
 
Dessutom ändras lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar. I 
utkomstskyddslagstiftningen görs ändringar som följer av lagen om offentliga 
rekryterings- och kompetenstjänster. Ändringarna gäller i synnerhet 
uppföljningssystemet för utkomstskyddet för arbetslösa. Dessutom föreslås det i 
propositionen att de uppgifter som gäller genomförandet av systemen med 
utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet och som för närvarande hör 
till arbets- och näringsbyråerna överförs till arbetslöshetskassorna, 
Folkpensionsanstalten och landskapen. 
 
I bestämmelserna om lönesubvention (lagen om finansiering av regionutveckling 
och tillväxttjänster, 4 kap.) har endast nödvändiga tekniska ändringar gjorts. 
Bestämmelserna om lönesubvention ska i sin helhet bedömas separat.  
 
De ändringar i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som följer av 
landskapsreformen och reformen av tillväxttjänsterna kommer att beredas av 
social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet 
under sommaren 2017, varför ändringarna inte ingår i det här utkastet till 
regeringsproposition. 

 
Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om främjande av integration – centralt 
innehåll 

 
I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om främjande av integration. Den 
gällande lagen om främjande av integration (1386/2010) upphävs. Syftet med 
lagen är att främja integration och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. 
I propositionen föreskrivs det om främjande av integrationen på ett tydligt och 
konsekvent sätt med beaktande av de ändringar som landskapsreformen, social- 
och hälsovårdsreformen samt reformen av regionutvecklingen och tillväxttjänsterna 
kräver i fråga om integrationen. I propositionen föreslås det att det ska föreskrivas 
om integrationsfrämjande tjänster och myndigheternas uppgifter när det gäller att 
främja integrationen samt om samordningen och uppföljningen av integrationen på 
olika förvaltningsnivåer. Planeringen och utvecklingen av integrationsfrämjandet 
samordnas med landskapets och kommunens övriga planering. 

 
Propositionen innehåller i detta skede inte bestämmelser om anvisande av 
personer som beviljats internationellt skydd till kommunerna. Ärendet bedöms för 
närvarande på politisk nivå. Då de är klara sänds förslagen till bestämmelser om 
anvisandet till kommunerna som en separat helhet på en kompletterande 
remissbehandling tidigast om två veckor. För dem är remisstiden densamma som 
nedan.  

 
En svensk översättning av propositionsutkasten sänds ut senare. Till denna del 
förlängs remisstiden vid behov endast för de remissinstanser som använder 
svenska.  
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Utlåtandet ska i första hand lämnas på webbadressen XXXXXXX senast den 
16 juni 2017. I andra hand kan utlåtandet inom den angivna tidsfristen sändas per 
e-post till adressen kirjaamo@tem.fi. 
 
 

 Ytterligare information: 
- Lagen om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster, de ändringar som gäller 
utkomstskyddet för arbetslösa, de lagar som upphävs: lagen om offentlig 
arbetskrafts- och företagsservice, lagen om sektorsövergripande samservice som 
främjar sysselsättningen och lagen om sociala företag: regeringsrådet Tiina 
Korhonen (tiina.korhonen@tem.fi eller 029 50 47076) 

 
- Lagen om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster, de lagar som 
upphävs: lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och 
lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet: konsultativa 
tjänstemannen Mikko Ojala (mikko.ojala@tem.fi eller 029 50 63506). 

 
- Lagen om främjande av integration: migrationsdirektör Sonja Hämäläinen 
(sonja.hamalainen@tem.fi  eller 029 50 47112) 

  
 
 
 
 

Kimmo Ruth 
Arbetsmarknadsråd  
 

 
 
 
 

Tiina Korhonen 
Regeringsråd 

 
 

BILAGOR Utkast till regeringsproposition: lag om offentliga rekryterings- och 
kompetenstjänster m.fl. 

 Utkast till regeringsproposition: lag om främjande av integration 
 
SÄNDLISTA Närings- trafik- och miljöcentralerna 
 Arbets- och näringsbyråerna 

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter 
 NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter  
 Regionförvaltningsverken 
  

Social- och hälsovårdsministeriet 
Finansministeriet 
Undervisnings- och kulturministeriet 
Justitieministeriet 
Kommunikationsministeriet 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Miljöministeriet 
Inrikesministeriet 
Utrikesministeriet 
Ålands landskapsregering 

mailto:kirjaamo@tem.fi
mailto:tiina.korhonen@tem.fi
mailto:mikko.ojala@tem.fi
mailto:sonja.hamalainen@tem.fi
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Migrationsverket 
Förläggningen i Joutseno 
Utbildningsstyrelsen 
Republikens presidents kansli 
Statsrådets kansli 
Delegationen för etniska relationer (ETNO) 
De regionala delegationerna för etniska relationer 
 
Riksdagens justitieombudsman 
Justitiekanslersämbetet 
Diskrimineringsombudsmannen 
Människorättscentret 
Helsingfors förvaltningsdomstol 
Dataombudsmannens byrå 
 
Helsingfors stad 
Esbo stad 
Vanda stad 
Tavastehus stad 
Kotka stad 
Uleåborgs stad 
Pudasjärvi kommun 
Punkalaidun kommun 
Tammerfors stad 
Åbo stad 
Lahtis stad 
Närpes stad 
Jakobstads stad 
Raseborgs stad 
Vasa stad 
Jyväskylä stad 
Rovaniemi stad 
Kuopio stad 
Joensuu stad 
Villmanstrand 
Lieksa 
Suomussalmi 
 
Folkpensionsanstalten 
Befolkningsregistercentralen 
Magistraten i Helsingfors 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS 
Institutet för hälsa och välfärd THL 
Helsingfors Diakonissanstalt 
 
Kyrkostyrelsen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland  
Den ortodoxa kyrkan i Finland 
Helsingfors kyrkliga samfällighet 
 
Finansinspektionen 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
Landsbygdsverket 
Landskapsförbunden 
 
Försäkringsdomstolen 
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Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
 
Statens revisionsverk 
Statskontoret 
Skatteförvaltningen 
Skatteförvaltningen/Enheten för utredning av grå ekonomi  
Sametinget 
 
Finlands Kommunförbund 
 Finlands Näringsliv EK 
Statens arbetsmarknadsverk 
Kommunala arbetsmarknadsverket 
Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf 
Företagarna i Finland rf 
Palvelutyönantajat ry 
Teknologiindustrin rf 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf  
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf  
 Akava ry 
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf 
 Löntagarorganisationen Pardia rf 
 Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf 
Finlands naturskyddsförbund rf 
Centralhandelskammaren 
Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation-TVY rf  
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 
SOSTE Finlands social och hälsa rf  
Handikappforum rf 
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf  
Allianssi 
Väestöliitto 
Undervisningssektorns Fackorganisation rf  
Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf  
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry 
Kansainvälinen Suomemme ry 
Monika-naiset liitto 
MONIHELI ry 
Suomen Afgaanijärjestö ry 
Suomen Islamilainen Neuvosto SINE 
Irakin Naisten Yhdistys ry 
Sondip – Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry 
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry 
Finlands Röda Kors 
Finlands Flyktinghjälp rf  
Finlands somaliska förbund rf  
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto - SVYL - Finljandskaja Assotsiatsija 
Russkojazytchnyh Obstshestv - FARO ry  
Tuglas-seura ry 
R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry 
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf  
Suomen kurdiyhdistysten liitto – Kurdiliitto ry 
Rädda Barnen rf 
 ETU - Edustajat turvapaikanhakijalapsille ry  
Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf  
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Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration ETMU rf  
Centralförbundet för Barnskydd rf  
Förbundet för mänskliga rättigheter rf  
Flyktingrådgivningen rf  
 
Amiedu 
Axxell 
Omnia 
Arffman Consulting Oy 
 
Finpro Oy 
Finnvera Abp 
Innovationsfinansieringsverket Tekes 
 
Annanpura Oy 
A-Pesu Oy 
Askolan Puhti Oy 
D4 -verkosto Oy 
Eläinhoitola Kotipesä ry 
Eräjärven Kehittämisyhdistys ry 
Eräjärven Urheilijat ry 
Fabricol Oy 
Hesehelp Oy 
Hopea Aurinko Osuuskunta 
Ikaalisten Mielekäs Oy 
Isännöinti P. Koskinen Oy 
J. Silvennoinen Tmi/Jussi Silvennoinen 
Kerkes Oy 
Kovak Oy 
Kunnon Startti Tmi 
Lakiston Palvelut Oy 
Mainos ja Paperi Pelkonen Oy 
Metalli Hänniset Ky 
Mikemet Oy 
Mouhijärven Kapsäkki Oy 
Osuuskunta Nelikataja 
PosiVire Oy 
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab 
Raahen Kansalaistaloyhdistys Jyty ry 
Raskaan Kaluston Pesut LC Clean Oy  
RC Bewesport Oy 
Siisti Homma Ky 
Siivouspalvelu Sitruuna Ky 
Finlands Hittegods-Service Ab/ 
SuomenTyöllistämispalvelu  
Suomen Valmennustalo Oy 
Tamminiemen Saha ja Höylä Tmi/Marko Tamminiemi 
Tampereen Sarka Oy 
Tietokonekierrätys Group Suomi Oy 
Tramel Oy 
Urkin Piilopirtti Oy 
VerkkoNikkarit OSK 
Viitasaaren Työpalvelu Oy 
WoodFox Oy 
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FÖR KÄNNEDOM  
 

Arbets- och näringsministeriet: 
 Kanslichef Jari Gustafsson 
 Specialmedarbetare Jannika Ranta 
 Specialmedarbetare Sakari Puisto 

TMO/ avdelningschef Pekka Timonen 
 KOY/ lagstiftningsdirektör Pasi Järvinen 
 YAO/ avdelningschef Marja-Riitta Pihlman 

 


