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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och 
till lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om främjande av integration och att den 
gällande lagen med samma namn samtidigt upphävs. Syftet med lagen är att främja integration 
och goda befolkningsrelationer och därmed förstärka förverkligandet av invandrares likabe-
handling och jämställdhet. Syftet är också att främja invandrarnas sysselsättning, delaktighet, 
välfärd och hälsa. 

Integrationsfrämjande tjänster ska enligt förslaget ordnas som en del av kommunens nya integ-
rationsprogram samt i form av andra integrationsfrämjande tjänster enligt det allmänna service-
systemet. Kommunens integrationsprogram ska utgöra en helhet av integrationstjänster för in-
vandrare i inledningsskedet, och minimikraven för innehållet avses regleras i lag. Integrations-
programmet ska åtminstone innehålla en bedömning av behovet av kompetens- och integrat-
ionstjänster, en integrationsplan, en ny flerspråkig samhällsorientering, utbildning, annan ser-
vice, vägledning och rådgivning som främjar integration och sysselsättning och baserar sig på 
servicebehovet samt fortsatt vägledning efter att programmet upphört. 

Avsikten med förslaget till lag om främjande av integration är att försnabba och effektivisera 
invandrarnas integration och sysselsättning genom att förbättra tillgången på vägledning och 
rådgivning, försnabba tillgången till tjänster, mer heltäckande än tidigare nå ut till invandrarna 
så att de får tillgång till tjänsterna i inledningsskedet av invandringen samt genom att övergri-
pande utveckla tjänsterna i inledningsskedet av integrationen. Med lagförslaget avses också 
maximitiden för integrationsplanens varaktighet förkortas och den fortsatta vägledningen till 
arbetslivet eller till allmänna sysselsättnings- eller utbildningstjänster effektiviseras. Förslaget 
avses öka integrationsplanernas ändamålsenlighet och stärka en integrationsfrämjande arbets-
livsinriktning. Den språk- och integrationsutbildning som ingår i integrationsprogrammet utö-
kas med sluttestning av språkkunskaperna och förutsättningarna för stödjande av självständiga 
studier ändras på så sätt att invandraren kan slutföra en självständig studiehelhet som stöds med 
utkomstskydd för arbetslösa och som har inletts med integrationsplanen var i kraft. Invandrarnas 
utbildnings- och sysselsättningsstigar ska enligt förslaget effektiviseras genom att förstärka 
identifieringen av kompetens och sammanjämkningen av integrationsutbildning med andra 
sysselsättnings- och utbildningstjänster.  Integration ska även främjas genom andra tjänster än 
de som finns i integrationsprogrammet, som en del av kommunala bas- eller sysselsättnings-
tjänster, det nationella utbildningssystemet, välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster el-
ler organisationers, föreningars eller sammanslutningars verksamhet. 

I lagförslaget ingår förslag om reglering av myndigheternas uppgifter och integrationsfrämjande 
samarbete samt om sammanjämkningen och uppföljningen av integrationsfrämjandet på olika 
förvaltningsnivåer. Integrering och sammanjämkning av integrationsfrämjande ska förstärkas 
genom att sammanjämka planeringen och utvecklingen av integrationsfrämjande med den öv-
riga nationella, regionala och lokala planeringen. I synnerhet ska sammanjämkningen gälla in-
tegrationsfrämjandet inom sysselsättning, kompetensutveckling, välfärd och hälsa samt delak-
tighet. De ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjande utveckling ska 
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var och en för sitt eget förvaltningsområde fastställa målen och åtgärderna för den integrations-
främjande utvecklingen som en del av verksamhets- och ekonomiplaneringen inom sitt förvalt-
ningsområde. 

Genom förslaget förtydligas myndigheternas skyldigheter och uppdateras så att de motsvarar de 
strukturella reformerna, inklusive införandet av välfärdsområden samt den regeringsproposition 
om arbetskraftservicereformen som lämnats till riksdagen samtidigt som denna proposition. En-
ligt förslaget ska kommunens ansvar för främjande av integration utökas och kommunen ska 
tilldelas uppgiften att utarbeta en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster 
samt integrationsplaner både för de invandrare som är anmälda som arbetslösa arbetssökande 
och de som är utanför arbetskraften. Genom förslaget till lag om främjande av integration avser 
man i synnerhet se till att de integrationsfrämjande tjänsterna når ut till och omfattar invandrare 
som är utanför arbetskraften, såsom föräldrar som sköter barn i hemmet, samt förstärka sektor-
sövergripande integrationsfrämjande. För utsatta personer, såsom kvotflyktingar och ensam-
kommande minderåriga barn, är det väsentligt med samarbete mellan kommunen och välfärds-
området och för dem utarbetas ovan nämnda bedömning och integrationsplan sektorsövergri-
pande. 

Genom förslaget till lag om främjande av integration förtydligas anvisandet till kommunen för 
dem som får internationellt skydd samt olika myndigheters skyldigheter i inledningsskedet av 
mottagandet av kvotflyktingar. Ordnandet av boende och stöd för ensamkommande barn och 
unga avses bli en del av den socialvård som ingår i välfärdsområdets anordnaransvar. Det före-
slås att socialvårdslagen, lagen om fritt bildningsarbete, lagen om behandling av personuppgif-
ter i migrationsförvaltningen samt andra lagar som har samband med förslaget till lag om främ-
jande av integration ska ändras. 

Enligt förslaget till lag om främjande av integration ska en del av de specialkostnader för vilka 
kommunerna får ersättning av staten bibehållas oförändrade och för en del ska ersättning i fort-
sättningen betalas till välfärdsområdena. Enligt förslaget ska staten till kommunerna och väl-
färdsområdena betala en kalkylmässig ersättning för mottagning av personer som får internat-
ionellt skydd och för ordnande av integrationsfrämjande tjänster. För att förenkla ersättningssy-
stemet ska en del av de kostnader som i nuläget ersätts separat, såsom kostnader orsakade av 
tolkning, inkluderas i den kalkylmässiga ersättningen. Dessutom föreslås det att en del av kost-
naderna, till exempel för ordnande av den nya flerspråkiga samhällsorienteringen samt vägled-
nings- och rådgivningstjänster med låg tröskel, ska ersättas till kommunerna som en del av stat-
sandelen för basservice. 

Lagarna avses träda i kraft den xxx 2024. 

————— 
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MOTIVERING 

1  Bakgrund och beredning  

1.1 Bakgrund 

Riksdagen har i en skrivelse om hur integrationen fungerar i enlighet med1 revisionsutskottets 
betänkande förutsatt2 ett flertal åtgärder för att utveckla integrationsfrämjandet. Riksdagen har 
förutsatt att integrationsprocessen snabbas upp och verksamheten effektiviseras från det invand-
raren kommer till Finland, och att integrationsperioden förkortas. Riksdagen har förutsatt att det 
samlade ansvaret för integrationstjänsterna överförs till kommunerna och att integrationstjänster 
kan tillhandahållas i tillräcklig omfattning också på andra håll än i tillväxtcentra. Dessutom har 
riksdagen framhävt vikten av att främja sysselsättningen av kvinnor, förbättra kvaliteten på 
språkstudierna och inbegripa ett språkprov i dem, bättre beakta företagens behov och öka tredje 
sektorns och det fria bildningsarbetets andel.   Riksdagen förutsätter också att regeringen omar-
betar integrationslagen i sin helhet och övrig lagstiftning vid behov utifrån riksdagsbehand-
lingen av redogörelsen. 

I statsminister Marins regeringsprogram3 ingår under den strategiska helheten Ett Finland där 
förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder målet Stabilitet och förtroende på arbetsmark-
naden genom avtal. Under detta mål ingår flera skrivningar om främjandet av integration av 
invandrare. Enligt regeringsprogrammet ska aktiv integration av invandrare i det finländska 
samhället stärkas, effektiviseras och påskyndas. Dessutom ska det enligt regeringsprogrammet 
upprättas ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande 
åtgärderna på basis av det betänkande av revisionsutskottet som godkänts av riksdagen. 

I enlighet med riksdagens förutsättningar och skrivningarna i regeringsprogrammet beredde 
statsrådet en redogörelse för riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet4. 
Redogörelsen lämnades till riksdagen i juni 2021. Riksdagen har behandlat redogörelsen sedan 
september 2021 och lämnade ett betänkande (FvUB 10/2022 rd) i april 2022. Förslaget till be-
slut i förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 10/2022 rd) var att godkänna redogörelsen med 
följande ställningstagande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen noga följer integrationsutbild-
ningens, särskilt språkutbildningens, effektivitet och den verkan som de åtgärder som ökar 
språkstudiernas förpliktande karaktär har på inlärningsresultaten samt ombesörjer att språkstu-
dierna utvecklas så att språkkunskaperna hos invandrare bättre än för närvarande motsvarar 
kraven på språkkunskaper i arbetslivet.” Utskottets betänkande innehöll två reservationer. En-
ligt den första reservationen är redogörelsen redan till sina utgångspunkter felaktig och förslaget 
var att statsrådet ska lämna en ny redogörelse om saken, där de omständigheter som framförts i 
motiveringen till reservationen 1 beaktas. Enligt reservation 2 bör det till betänkandet fogas en 
anteckning om att ”utskottet anser att rätten till långtidstolkservice bör begränsas och att kravet 
på språkkunskaper ska föreskrivas som en förutsättning för permanent uppehållstillstånd”. 

                                                      
1 Riksdagens skrivelse RSk 35/2018 rd –  EÄ 10/2017 rd Hur integrationen fungerar. 
2 Utskottsbetänkande ReUB 6/2018 rd –  EÄ 10/2017 rd. Revisionsutskottet. Hur integrationen funge-

rar. 
3 Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 10.12.2019. Ett inkluderande och kun-

nigt Finland. Statsrådets publikationer 2019:32. 
4 Statsrådets redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. Statsrådets 

publikationer 2021:63. 
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Lagändringen har också samband med betydande förändringar i omvärlden som har konsekven-
ser även för fastställandet av myndighetsansvaret i integrationsfrämjandet. I och med social- 
och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården till välfärdsom-
rådena från ingången av 2023. Lagen om främjande av integration måste därför beakta välfärds-
områdenas roll i integrationsfrämjandet och deras samarbete med andra myndigheter, särskilt 
kommunerna. Dessutom har lagförslaget samband med propositionen med förslag till lagstift-
ning om ordnande av arbetskraftsservice (RP xx/2022 rd), som beretts vid arbets- och närings-
ministeriet. I den föreslås det att uppgifterna inom sysselsättnings- och näringstjänsterna över-
förs från arbets- och näringsbyråerna till i huvudsak kommunerna. Den centrala gruppen i lagen 
om främjande av integration är invandrare som registrerat sig som arbetslösa arbetssökande, 
och därmed överförs det övergripande ansvaret även för deras sysselsättnings- och integrations-
tjänster till kommunerna. 

Totalreformen av integrationslagen bygger på ovan beskrivna riksdagens förutsättningar, skriv-
ningar i regeringsprogrammet, behandling av statsrådets redogörelse i riksdagen samt beaktande 
av förändringar i omvärlden. 

1.2 Beredning 

Propositionen har beretts vid arbets- och näringsministeriet. En annan regeringsproposition om 
samma sak har tidigare lämnats till riksdagen och den har förfallit. Regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lag om främjande av integration (RP 96/2018 rd) skulle ha genomfört 
landskapsreformen inom integrationsfrämjandet. Propositionen förföll med stöd av 49 § 1 mom. 
i grundlagen. 

Statsrådets redogörelse5 bereddes 2020–2021 i tätt samarbete med intressentgrupperna. Bered-
ningen genomfördes framför allt i samarbete mellan ministerierna och med representanter för 
kommunerna och andra myndigheter samt invandrar- och andra organisationer och föreningar. 
Samarbetet med intressentgrupperna har utifrån beredningen av statsrådets redogörelse fortsatt 
under beredningen av denna regeringsproposition. 

Arbets- och näringsministeriet har i olika skeden av beredningen av denna regeringsproposition 
ordnat samrådsmöten om lagreformens mål och förslag. Propositionen har behandlats med 
andra ministerier i ett sådant samarbetsorgan som avses i 36 § i integrationslagen 6.11.2021, 
17.12.2021 ja 20.1.2022 samt på andra separata möten mellan ministerierna. 

Med andra myndigheter har det bland annat förts diskussioner enligt följande: 26.11.2021 i TE-
byråernas och kommunförsökens nätverk, 29.11.2021, 9.12.2021 och 9.2.2022 på möten mellan 
ANM och NTM-centralerna, 8.12 på månadsmötet för TE-byråernas ledning, 8.12 och 20.12 på 
mötet för ledningen för NTM-centralernas näringsansvarsområden, 8.12 med arbetsmarknads-
parterna i underarbetsgruppen för service, förmåner och delaktighet, 9.12.2021 i uppföljnings-
gruppen vid Kompetenscentret för integration, 16.12.2021 på ett möte som ordnades av NTM-
centralen i Nyland och 26.1.2022 på aktualitetsmötet för styrnings- och rådgivningsprojekt. 

Med representanter för vissa kommuner fördes diskussioner kring beredningens särfrågor 
10.12.2021, 20.1.2022 och 25.1.2022. Ett diskussionsmöte ordnades för alla kommuner och 

                                                      
5 Statsrådets redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. Statsrådets 

publikationer 2021:63. 
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välfärdsområden 26.1.2022. Dessutom fördes diskussioner 30.11.2021 och 1.2.2022 i Kom-
munförbundets regi. 

Organisationerna har hörts enligt följande: 18.11.2021 på partnerskapsprogrammets möte, 
9.12.2021 på mötet för uppföljningsgruppen för reformen av integrationslagstiftningen vid De-
legationen för etniska relationer (ETNO) och 2.2.2022 på ett webbinarium som ordnades av 
partnerskapsprogrammet och ETNO. 

En separat arbetsgrupp tillsattes till stöd för lagberedningen för reformen av tjänster för min-
deråriga ensamkommande barn och unga som beviljats uppehållstillstånd. Arbetsgruppen består 
av representanter för arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikes-
ministeriet, NTM-centralerna i Nyland, Birkaland och Norra Österbotten, Esbo och Tammerfors 
stad samt Kommunförbundet. Arbetsgruppen sammanträdde 17.11.2021, 30.11.2021, 
14.12.2021, 11.1.2022, 25.1.2022, 16.2.2022, 16.3.2022, 31.3.2022 och 7.4.2022. 

Propositionsutkastet sändes på remiss 2.5.-10.6.2022. 

2  Nuläge och bedömning av nuläget  

[kommer 20.5.] 

3  Målsättning  

Propositionen syftar till att revidera lagstiftningen om integrationsfrämjandet med hänsyn till 
riktlinjerna för integrationsfrämjandet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram och för-
utsättningarna i riksdagens betänkande ( / ) om statsrådets redogörelse samt de ändringar i in-
tegrationsfrämjandet som förutsätts i social- och hälsovårdsreformen och propositionen om 
sysselsättnings- och näringstjänster. Målet är att främja integrationen av invandrarna samt deras 
sysselsättning, kompetens, arbetslivsfärdigheter och välfärd och hälsa. Syftet med propositionen 
är också att främja likabehandling, jämställdhet och invandrarnas delaktighet.  Ett annat mål är 
att främja arbetslivsinriktningen och det sektorsövergripande samarbetet i integrationsfrämjan-
det samt goda befolkningsrelationer i samhället. 

Syftet med propositionen är att effektivisera integrationen av invandrarna genom att utveckla 
integrationstjänsterna i inledningsfasen och övergripande beakta invandrarnas behov som en del 
av de övriga centrala delområdena i samhället, särskilt främjandet av sysselsättning, utbildning, 
välfärd och hälsa samt delaktighet.  Enligt propositionen upprättas ett integrationsprogram för 
inledningsfasen, och integrationsfrämjandet integreras i den övriga planeringen, utvecklingen 
och uppföljningen på nationell, regional och lokal nivå. Målet är också att stärka samordningen 
av integrationstjänsterna med arbetskrafts-, närings-, utbildnings-, social- och hälsovårds- och 
andra centrala tjänster. 

Ambitionen är att utveckla tillgången på integrationsfrämjande tjänster och deras tillgänglighet 
till att svara mot olika invandrargruppers behov och att snabba upp snabba upp invandrarnas 
vägar till sysselsättning och utbildning. Målet med de integrationsfrämjande tjänsterna är att 
utveckla de språkkunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet, sysselsätt-
ningen och den behovsbaserade hänvisningen till andra tjänster och utbildning som främjar in-
tegrationen och sysselsättningen. Organisationer, föreningar och sammanslutningar, näringsli-
vet och det övriga civila samhället har en betydande roll i integrationsfrämjandet och proposit-
ionen syftar också till att öka och stärka partnerskapen med tredje sektorn och näringslivet. 
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Målet är att förtydliga myndigheternas ansvar i integrationsfrämjandet och uppdatera ansvars-
fördelningen till att svara mot reformerna inom social- och hälsovården och arbetskraftsser-
vicen. Dessutom är målet att stärka ansvaret hos en part, det vill säga kommunen, för främjandet 
av integrationen av hela målgruppen och samtidigt säkerställa det sektorsövergripande samar-
betet med välfärdsområdena till stöd för i synnerhet integrationen av invandrare i utsatt ställ-
ning. Propositionen syftar också till att främja verkställigheten av integrationsfrämjandet och 
uppföljningen av dess genomslag. 

Ett annat mål är att snabba upp inledandet av integrationen och effektivisera inledningsfasen 
och tillträdet till integrationstjänsterna. Tillgången till vägledning och rådgivning avses förbätt-
ras för alla som flyttat till Finland oberoende av orsaken till inflyttningen, livssituationen eller 
hur länge personen bott i Finland. I och med integrationsprogrammet skapas en mer målinriktad 
och tydlig helhet för invandrare. Ett relaterat mål är också att mer täckande och systematiskt nå 
de invandrare som har behov av integrationstjänster. Målet är i synnerhet att i integrationstjäns-
terna nå de invandrare som står utanför arbetskraften, såsom personer som får internationellt 
skydd och kvotflyktingar, föräldrar som sköter barn hemma samt offer för människohandel. 
Propositionen syftar också till snabbare sysselsättnings- och utbildningsvägar och smidig ar-
betskraftsövergång för invandrare som står utanför arbetskraften. 

4  Förslagen och deras konsekvenser  

4.1 De viktigaste förslagen 

4.1.1 Planeringen, utvecklingen, samordningen och uppföljningen av integrationsfrämjandet 

I propositionen föreslås bestämmelser om myndigheternas uppgifter och samarbete i integrat-
ionsfrämjandet och om samordningen och uppföljningen på olika förvaltningsnivåer med hän-
syn till de ändringar som föranleds av reformerna av social- och hälsovården och arbetskrafts-
servicen. 

Arbets- och näringsministeriet föreslås på motsvarande sätt som nu svara för den riksomfattande 
planeringen, utvecklingen och styrningen av politiken för integrationsfrämjande, samordningen 
med andra politikområden, främjandet av goda befolkningsrelationer och uppföljningen och ut-
värderingen av politiken för integrationsfrämjande. För att främja samarbetet och informations-
förmedlingen mellan ministerierna samt för att samordna åtgärderna föreslås det att arbets- och 
näringsministeriet även i fortsättningen ska bistås av ett samarbetsorgan som består av repre-
sentanter för de ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjandet. 

De ministerier som är centrala för utvecklingen av integrationsfrämjandet fastställer sina för-
valtningsområdens mål och åtgärder som ett led i planeringen av förvaltningsområdets verk-
samhet och ekonomi. Förfarandet motsvarar det nuvarande och målen och åtgärderna tas in i 
statens program för främjande av integration. Närings-, trafik- och miljöcentralerna föreslås an-
svara för den regionala planeringen, utvecklingen och uppföljningen av integrationsfrämjandet. 

Enligt propositionen åläggs kommunen ansvaret för planeringen, utvecklingen och uppfölj-
ningen av integrationsfrämjandet på lokal nivå. Innehållet i kommunens planering och utveckl-
ing av integrationsfrämjandet fastställs i lag. Kommunen ställer i sin planering upp mål som 
främjar invandrarnas sysselsättning och företagande, välfärd, hälsa och delaktighet samt lika-
behandling, jämställdhet och goda befolkningsrelationer, och slår fast ansvarsfördelningen och 
åtgärderna till stöd för målen. Enligt propositionen kan kommunen välja om den för ändamålet 
upprättar ett separat åtgärdsprogram eller tar in planeringen av integrationsfrämjandet i den öv-
riga kommunala planeringen. Enligt propositionen krävs inte längre ett planeringsdokument för 
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kommunens integrationsfrämjande som förutsättning för ersättning av kostnader enligt integ-
rationslagen. Integrationsfrämjandet ska beaktas i kommunstrategin och kommunens budget 
och budgetplan främst som en viktig del i främjandet av kommunens livskraft och invånarnas 
välfärd och hälsa, men också som en del av kommunens övriga planering. Kommunen kan sam-
arbeta med andra kommuner. 

Välfärdsområdet ska beakta integrationsfrämjandet i sin övriga planering, utveckling och upp-
följning. Välfärdsområdet ska ställa upp mål som främjar invandrarnas hälsa, välfärd och del-
aktighet samt anvisa åtgärder och ansvariga parter för måluppfyllelsen. 

Både kommunen och välfärdsområdet ska i sin planering beakta de nationella målen för integ-
rationsfrämjandet. Dessutom ska de utveckla integrationsfrämjandet som ett sektorsövergri-
pande samarbete och sörja för sin egen personals kompetensutveckling i integrationsfrämjandet. 
Regionalt och lokalt kan samarbete kring planeringen, utvecklingen och uppföljningen av in-
tegrationsfrämjandet även ske i samarbetsgrupper för invandring och integrationsfrämjande. 

Kommunerna ska följa upp sina integrationsfrämjande tjänster och genomförandet av dem. Att 
integrationstjänsterna tillhandahålls jämlikt och med tillräcklig finansiering följs upp på det nat-
ionella planet av arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och ar-
bets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, på det regionala planet av nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna. 

4.1.2 Integrationsfrämjande tjänster och ordnandet av dem 

Integrationsfrämjande tjänster ska enligt förslaget ordnas inom ramen för kommunens nya in-
tegrationsprogram och i form av andra integrationsfrämjande tjänster enligt det allmänna ser-
vice- och utbildningssystemet. Väglednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel ska ordnas 
oberoende av varför invandraren kommit till Finland eller hur länge han eller hon bott här. 

Kommunens integrationsprogram föreslås vara ett koncept för integrationstjänster i inlednings-
fasen, och det föreslås att innehållet regleras i lag. Integrationsprogrammet för den lagangivna 
målgruppen ska åtminstone innehålla en bedömning av behovet av kompetens- och integrat-
ionstjänster, en integrationsplan, en flerspråkig samhällsorientering som ny lagstadgad tjänst, 
integrationsutbildning, andra på servicebehovet baserade tjänster, vägledning och rådgivning 
som främjar integrationen och sysselsättningen samt fortsatt vägledning efter programmets slut. 
Dessutom ska integrationsfrämjande tjänster enligt förslaget ordnas som en del av kommunala 
bas- eller sysselsättningstjänster, det nationella utbildningssystemet, välfärdsområdets social- 
och hälsovårdstjänster eller organisationers, föreningars eller sammanslutningars verksamhet. 
Kommunen kan genomföra integrationsprogrammet eller en del av det i samarbete med andra 
kommuner. 

Det föreslås att kommunen åläggs en skyldighet att ansvara för att integrationsprogrammet och 
andra integrationsfrämjande tjänster som hör till kommunens organiseringsansvar till sitt inne-
håll och sin omfattning motsvarar det behov som framkommit i kommunen. Kommunens ansvar 
för integrationsfrämjandet utvidgas genom att den åläggs uppgiften att upprätta en bedömning 
av behovet av kompetens- och integrationstjänster både för invandrare som registrerat sig som 
arbetslösa arbetssökande och för invandrare som enligt lagens definition står utanför arbetskraf-
ten. Propositionen har också samband med reformen av arbetskraftsservicen, som medför att 
ansvaret för att ordna arbetskraftsservice överförs till kommunerna under 2024. Det föreslås att 
målgruppen utöver arbetslösa arbetssökande också ska omfatta personer som avses i 2 § 3 eller 
4 mom. (bland annat personer som får internationellt skydd), minderåriga ensamkommande 
barn och unga, offer för människohandel, invandrare som för utkomststöd annat än tillfälligt 
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och invandrare som får stöd för hemvård av barn. Målgruppen gäller invandringens inlednings-
fas och bedömningen och integrationsplanen ska upprättas utan dröjsmål, senast inom tre år 
efter beviljandet av det första uppehållstillståndet eller uppehållskortet eller registreringen av 
uppehållsrätten. Kommunen ska också upprätta en integrationsplan för andra invandrare som 
utifrån bedömningen av behovet av kompetens- och integrationstjänster anses behöva en sådan. 

I fråga om utsatta grupper, såsom kvotflyktingar, är samarbetet mellan kommunen och välfärds-
området centralt. För dessa grupper upprättas ovannämnda bedömning och integrationsplan sek-
torsövergripande i samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet. Av grundad anledning 
kan kommunen dock upprätta dessa i samarbete med endast invandraren själv. 

Integrationsplanens varaktighet föreslås vara individuell. Maximitiden för integrationsplanens 
giltighet föreslås förkortas från nuvarande tre till två år, men grunderna för förlängning av gil-
tighetstiden med högst två år enligt den gällande integrationslagen bevaras oförändrade. 

Integrationsplanernas målorientering, individualitet och arbetslivsinriktning ska enligt förslaget 
ökas. Den som upprättar integrationsplanen hänvisar invandraren till integrationsutbildning, fri-
villig utbildning eller någon tjänst som främjar integrationen och sysselsättningen. Även hän-
visningen till tredje sektorns tjänster samt näringslivets och det civila samhällets roll som part-
ner i konceptet för integrationstjänster stärks. Kommunen sörjer för samordningen, så att in-
vandrarna har tillgång till samordnade integrationsfrämjande tjänster och servicehelheter, och 
för att invandrarna får de tjänster de behöver i form av en ändamålsenlig helhet. 

Integrationskunden ska enligt förslaget delta i utarbetandet och översynen av sin integrations-
plan, genomföra den plan som upprättats för honom eller henne, söka sig till och regelbundet 
delta i de tjänster som överenskommits i integrationsplanen. Dessutom ska invandraren under-
rätta kommunen hur han eller hon genomfört planen samt om betydande förändringar i anknyt-
ning till servicebehovet, livssituationen eller något annat som kan inverka på uppnåendet av de 
mål som överenskommits i planen och deltagandet i tjänsterna. Hur försummelse av skyldig-
heterna inverkar på rätten att få arbetslöshetsförmån regleras i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa och inverkan på utkomststödet regleras i lagen om utkomststöd. På invandrare som 
registrerat sig hos arbetskraftsservicen som arbetssökande tillämpas också serviceprocessen för 
arbetssökande, inklusive jobbsöknings- och anmälningsskyldigheten. 

Kommunen ska enligt förslaget också ansvara för ordnandet av den nya flerspråkiga samhälls-
orienteringen samt integrationsutbildningen. Integrationsutbildningen ordnas i form av arbets-
kraftsutbildning och frivillig utbildning som kan stödjas med arbetslöshetsförmån. Kommunen 
hänvisar invandraren till kommunens egen utbildning eller utbildning som tillhandahålls av en 
tjänsteproducent, till exempel en läroanstalt. Integrationsutbildningen kompletteras med ele-
ment som stöder arbets- och funktionsförmågan. Dessutom säkerställs att invandrarnas möjlig-
heter till kompetensutveckling inte försämras även om varaktigheten för integrationsplanen för-
kortas. Detta uppfylls särskilt genom en översyn av förutsättningarna för stöd för frivilliga stu-
dier och genom att de avgiftsfria studierna vid läroanstalter för fritt bildningsarbete bibehålls 
lika långa som för närvarande. 

Tillgången på vägledning och rådgivning med låg tröskel förbättras. Kommunen ska enligt för-
slaget se till att den i sitt område har verksamhetsställen och tjänster som svarar på behovet och 
där invandrarna kan få personlig rådgivning och vägledning oberoende av varför de kommit till 
Finland och hur länge de varit här. 
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Ansvaret för ordnandet av boende och stöd för ensamkommande barn och unga överförs från 
kommunerna till välfärdsområdena. Familjegrupphemsverksamheten föreslås bli en del av verk-
samheten enligt socialvårdslagen. Genom propositionens förslag till ändring av lagen om be-
handling av personuppgifter i migrationsförvaltningen skapas ett register över företrädarna för 
ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd, och genom förslaget till integrationslag 
åläggs närings-, trafik- och miljöcentralerna den nya uppgiften att vägleda, rådge och övervaka 
företrädarna. 

I propositionen ingår också bestämmelser om det nya kundinformationssystemet för integration 
och olika myndigheters rätt att få upplysningar. 

Till den del integrationstjänsterna ordnas som en del av de sysselsättnings- och näringstjänster 
som kommunen ska ordna finansieras de som en del av dessa tjänster på det sätt som föreskrivs 
om finansieringen i samband med reformen av arbetskraftsservicen. Till den del integrations-
tjänsterna ordnas som en del av kommunens basservice ordnas finansieringen via statsandels-
systemet, där en bestämningsgrund är antalet personer som talar främmande språk. Till den del 
integrationstjänsterna ordnas som en del av välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster ord-
nas finansieringen med allmän täckning i enlighet med vad som föreskrivits om dem. Antalet 
personer som talar främmande språk beaktas också i finansieringen av välfärdsområdena. 

Staten föreslås betala kommunerna och i fortsättningen också välfärdsområdena kalkylerad er-
sättning för mottagandet av bland annat personer som får internationellt skydd samt ordnandet 
av integrationsfrämjande tjänster för dem. En del av de kostnader som nu ersätts separat, såsom 
kostnader för tolkning, inkluderas i den kalkylerade ersättningen. Dessutom betalas till kommu-
nerna och välfärdsområdena fortsättningsvis kostnadsersättningar enligt integrationslagen som 
söks separat. En del av kostnaderna, till exempel för ordnandet av den nya flerspråkiga sam-
hällsorienteringen samt väglednings- och rådgivningstjänsterna med låg tröskel, ersätts enligt 
förslaget kommunerna som en del av statsandelen för basservice. 

4.1.3 Anvisande till kommuner 

I propositionen ingår bestämmelser om den nationella och regionala planeringen av anvisandet 
till kommunerna. Arbets- och näringsministeriet föreslås svara för den nationella planeringen 
och utvecklingen av anvisandet till kommunerna samt uppställningen av nationella mål för an-
talet kommunplatser inom närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområden årligen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för den regionala planeringen av anvisandet till kom-
munerna i samarbete med kommunerna, välfärdsområdena, Migrationsverket och områdets 
flyktingförläggningar, familjegrupphem och andra myndigheter som är centrala för anvisandet 
till kommunen samt aktörer inom tredje sektorn. 

För anvisandet till kommuner av personer som avses i 2 § 3 och 4 mom. (bland annat personer 
som får internationellt skydd) ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralen. Placeringen av dessa 
personer i kommunerna effektiviseras genom att avtalsbaserad flyttning till kommuner slopas 
för andra än kvotflyktingar och utsatta grupper. Vid behov kan dock även andra än dessa anvisas 
kommunplatser, till exempel minderåriga ensamkommande barn och unga. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen avtalar med kommunerna i sitt område om kommunplatserna, till vilka man i 
fortsättningen närmast anvisar kvotflyktingar och utsatta grupper. Lagen erkänner nuvarande 
praxis, att största delen av de personer som avses i 2 § 3 och 4 mom. flyttar till kommunen 
självständigt eller med hjälp av flyktingförläggningens stödåtgärder. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen ska också stödja kommunerna och välfärdsområdena i sitt område i beredskapen att 
ta emot sådana personer. I upprättandet av avtalet om kommunplatser och anvisandet till kom-
munen ska kommunen höra välfärdsområdet i den utsträckning som behövs. 
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Dessutom föreskrivs om tjänster i inledningsfasen för personer som anvisas kommunplatser. 
Kommunen har bland annat till uppgift att ordna mottagande och bostad, samarbeta med väl-
färdsområdet, sköta olika väglednings- och rådgivningsskyldigheter samt de integrationsfräm-
jande tjänster som kommunen ansvarar för enligt denna lag. Välfärdsområdet föreslås ansvara 
för hälsoundersökningarna, social- och hälsovårdstjänsterna samt besluten om utkomststödför-
måner för kvotflyktingar. Avsikten är att förtydliga arbetsfördelningen mellan kommunen och 
välfärdsområdet och säkerställa att de som anvisas kommunplatser har lika tillgång till de tjäns-
ter de behöver överallt i Finland. Samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet är av cen-
tral betydelse. Kommunen kan också samarbeta med till exempel lokala organisationer, sam-
manslutningar och föreningar. 

4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 

[kommer 1.6.] 

5  Alternativa handlingsvägar  

5.1 Handlingsalternativen och deras konsekvenser 

5.1.1 Målgruppen för integrationslagen 

Enligt den gällande integrationslagen tillämpas lagen på invandrare som har uppehållstillstånd, 
uppehållskort eller uppehållsrätt i enlighet med utlänningslagen. Detta har medfört utmaningar 
för enskilda personer med invandrarbakgrund, eftersom en invandrare med medborgarskap inte 
har rätt till tjänster enligt integrationslagen. I beredningen ansågs det dock i princip inte nöd-
vändigt att ändra tillämpningsområdet för lagen. Servicebehovet hos enskilda personer med till 
exempel dubbelt medborgarskap kan också tillgodoses genom tjänster i det allmänna service-
systemet. Förslaget till integrationslag inkluderar dock två undantag. För det första är minderå-
riga ensamkommande barn och unga som beviljas medborgarskap ändå berättigade till tjänster 
enligt 3 kap. i lagförslaget och myndigheten till ersättningar från staten för de kostnader som 
uppkommer av dessa tjänster. För det andra betalas ersättningar i fråga om offer för människo-
handel också för finska medborgare. De här två specialgrupperna är marginella och de före-
slagna bestämmelserna garanterar likabehandling och tjänster för dem oberoende av medbor-
garskap. 

I förslaget till integrationslag föreskrivs också om andra målgrupper. Anvisandet till kommuner 
och flera av ersättningarna från staten hänför sig till personens ställning enligt lagförslagets 2 § 
3 eller 4 mom., det vill säga till exempel som person som får internationellt skydd eller dennes 
familjemedlem. Till dessa delar motsvarar regleringen den gällande integrationslagen. Dessa 
grupper har ett särskilt behov av kommunplatser och tjänsterna för dem kan orsaka kommunerna 
och välfärdsområdena större kostnader än till exempel den arbets- och studierelaterade invand-
ringen, varför regleringen fortsättningsvis kan betraktas som motiverad. Av resursskäl är det 
inte heller möjligt att bredda kretsen för ersättningar. 

I förslaget till integrationslag framförs en betydande utvidgning av den målgrupp för vilken 
kommunen alltid ska upprätta en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster, 
eller kommunen och välfärdsområdet tillsammans en sektorsövergripande version av bedöm-
ningen. Enligt den gällande integrationslagen görs den inledande kartläggning som motsvarar 
bedömningen för invandrare som registrerat sig som arbetslösa arbetssökande eller som annat 
än tillfälligt får utkomststöd. Den inledande kartläggningen har också kunnat göras för andra 
invandrare som anses vara i behov av det. 
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Enligt förslaget till integrationslag ska bedömningen av behovet av kompetens- och integrat-
ionstjänster för de två ovannämnda grupperna göras i grundform eller sektorsövergripande för 
personer som avses i 2 § 3 eller 4 mom., offer för människohandel, minderåriga ensamkom-
mande samt personer som får stöd för hemvård av barn. I beredningen valdes som målgrupper 
utöver de nuvarande också särskilt utsatta grupper och grupper utanför arbetskraften, vilka i 
synnerhet bedöms behöva integrationstjänster. Även andra invandrargrupper övervägdes som 
särskilda målgrupper för bedömningen. Möjligheterna begränsas av bristen på registerbaserade 
lösningar i samband med erhållandet av personuppgifter samt de tillgängliga resurserna. Kom-
munen kan inte bedöma behovet av kompetens- och integrationstjänster hos alla invandrare på 
grund av att de tillgängliga resurserna är begränsade, och därför strävar man efter att rikta tjäns-
terna till dem som behöver dem mest. De som invandrat för att arbeta eller studera i Finland kan 
anses vara delvis integrerade i samhället och har tillgång till tjänster även via det allmänna ser-
vicesystemet. 

Kommunen ska dock också göra en bedömning för andra invandrare som anses vara i behov av 
det. Detta kan även syfta till makar, personer som invandrat för att arbeta eller studera och andra 
invandrargrupper. Bedömningen och integrationsplanen har inte begränsats så att de inte skulle 
ligga inom räckhåll för dem. Lagförslaget syftar också till att stärka behovsbaseringen och 
bredda den målgrupp som nås genom en ny anmälan om behov av integrationstjänster samt 
väglednings- och rådgivningstjänster med lägre tröskel än tidigare. 

Enligt regeringsprogrammet ska det utarbetas en lag om hjälp till offer för människohandel. Den 
separata lagen bereddes sektorsövergripande i en arbetsgrupp som tillsattes av social- och häl-
sovårdsministeriet 1.6.2020 (projektnummer STM054:00/2020). Under beredningen utreddes 
bland annat möjligheten att upphäva integrationslagens bestämmelser om ersättningen av kost-
nader för tjänster och stödåtgärder till offer för människohandel, och i stället i fortsättningen 
reglera den i en separat lag om hjälp till offer för människohandel. Då skulle ersättningssystemet 
till skillnad från nuläget inte vara bundet till en klientrelation i hjälpsystemet för offer för män-
niskohandel. 

I januari 2022 fattades dock beslutet att inte bereda en separat lag under innevarande regerings-
period utan att ålägga inrikesministeriet att bereda ändringar som försvagar sambandet mellan 
hjälpen till offret och brottsprocessen i lagen om mottagande av personer som söker internat-
ionellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. Social- och häl-
sovårdsministeriet utreder ändringsbehoven inom sitt eget förvaltningsområde och dessutom 
utreds möjligheten att tydliggöra ersättningssystemet enligt den gällande integrationslagen. Där-
för innehåller förslaget till integrationslag fortfarande bestämmelser även om ersättningar i fråga 
om offer för människohandel, och tillämpningsområdet för lagen preciseras till att omfatta även 
sådana offer för människohandel som har finskt medborgarskap. Dessutom lyfter lagförslaget 
fram offer för människohandel som en målgrupp för integrationen för vilken en bedömning av 
behovet av kompetens- och integrationstjänster samt en integrationsplan alltid ska upprättas. 

5.1.2 Integrationsplanens giltighetstid och föräldrar som vårdar barn hemma 

Enligt den gällande integrationslagen är den maximala giltighetstiden för integrationsplanen tre 
år. Planen kan förlängas på basis av behov av särskilt stöd eller för en period som motsvarar 
avbrott på grund av till exempel skada, sjukdom eller föräldraledighet. Riksdagen har förutsatt 
att integrationsplanens varaktighet förkortas till ett år.6 I statsrådets redogörelse till riksdagen 
om behoven av att reformera integrationsfrämjandet föreslogs att den maximala giltighetstiden 

                                                      
6 ReUB 6/2018 rd –  EÄ 10/2017 rd 
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för integrationsplanen ska ändras till två år, och förslaget till integrationslag har beretts i enlig-
het med detta. I enlighet med riksdagens förutsättningar eftersträvas också snabbare integration 
genom att nå invandrarna och hänvisa dem till integrationstjänster så snart som möjligt efter att 
de anlänt. Grunderna för förlängning av integrationsplanen har bedömts i beredningsprocessen. 
Enligt lagförslaget ska de bevaras oförändrade, med terminologisk hänsyn till familjeledighets-
reformen. 

Under beredningen utreddes också möjligheten att ta in vårdledighet som en förlängningsgrund. 
Detta skulle dock strida mot målet att effektivisera integrationen och de facto fördröja inledan-
det av integrationen för både den vårdlediga föräldern och barnet som föräldern vårdar hemma. 
Dessutom skulle vårdledighet som förlängningsgrund kunna ha oönskade följder med tanke på 
barnets deltagande i småbarnspedagogiken. Beslutet i beredningen blev att föreslå att föräldrar 
som får stöd för hemvård ska försöka nås med hjälp av register och att kommunen ska upprätta 
en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster samt en integrationsplan för 
dem. En ny förlängningsgrund är om personen deltagit på deltid i integrationsplanen under pe-
rioden med stöd för hemvård av barn. Detta avses uppmuntra till deltagande i integrationsplanen 
i ett så tidigt skede som möjligt.  Kommunen ska erbjuda dem lämpliga tjänster och utveckla 
till exempel de utbildningar som de kan delta i medan de får stöd för hemvård av barn. 

Dessutom är målet att, trots den förkortade maximala giltighetstiden för integrationsplanen, sä-
kerställa att invandrarnas möjligheter att utveckla sig själva inte försvagas. Detta presenteras 
närmare i avsnitt 5.1.2. 

Enligt den gällande integrationslagen och lagförslaget ska integrationsplanen upprättas senast 
inom tre år från det att personen fått uppehållstillstånd. Under beredningen utreddes också al-
ternativet att i integrationsplanen ta in en individuell rättighet av engångsnatur oberoende av 
hur länge personen vistats i landet. Detta alternativ motiverades med att till exempel en förälder 
som vårdar sina barn hemma inte förlorar sin rätt till integrationsplanen om han eller hon inte 
söker sig till eller inte kan delta i integrationstjänster genast under de första åren efter invand-
ringen. Det konstaterades dock strida mot målet att effektivisera och snabba upp integrations-
främjandet och de facto kunna fördröja inledandet av integrationen betydligt. I lagförslaget strä-
vade man efter att på andra sätt säkerställa att integrationstjänster som passar livssituationen är 
tillgängliga i större utsträckning än tidigare redan i integrationens inledningsfas och att behoven 
av integrationsfrämjande också vid behov kan bemötas efter att integrationsplanens giltighetstid 
gått ut. 

5.1.3 Utveckling av invandrarnas kompetens  

I den gällande integrationslagen föreskrivs om stöd för frivilliga studier med arbetslöshetsför-
mån. Beredningen utgick från riktlinjerna i statsrådets redogörelse enligt vilka invandrarnas 
möjligheter att utveckla sig själva inte får försvagas även om den maximala giltighetstiden för 
integrationsplanen förkortas. I samband med detta bedömdes olika sätt att åtminstone bevara 
den nuvarande nivån. I förslaget till integrationslag framförs att förutsättningarna för stöd för 
frivilliga studier ska ändras. 

För integrationskunder över 25 år föreslås möjlighet att utan avbrott fortsätta de frivilliga studier 
som överenskommits i integrationsplanen och som stöds med arbetslöshetsförmån, även om 
giltighetstiden för planen går ut. I dessa fall ska invandrarens integrationsplan avslutas och en 
sysselsättningsplan upprättas för honom eller henne. Syftet är att förbättra integrationskunder-
nas möjligheter att slutföra redan påbörjade studier och att främja invandrarnas övergångar från 
integrationsplanen till sysselsättningsplanen samt öka likabehandlingen av arbetssökande. 
Denna lösning ansågs vara bättre än en förlängning på maximalt ett år av integrationsplanens 
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maximala giltighetstid för över 25-åringar, om de frivilliga studierna är oavslutade när den max-
imala giltighetstiden för integrationsplanen går ut, varvid varaktigheten för planen skulle ha 
kunnat motsvara den nuvarande. I detta fall skulle förkortandet av maxgiltighetstiden dock ha 
fått mindre betydelse. Alternativet skulle också vara schablonmässigt och inte ge full säkerhet 
om att den frivilliga studiehelhet som inletts inom ramen för integrationsplanen och stötts med 
arbetslöshetsförmån kan slutföras. 

För personer under 25 år föreslås möjlighet att förlänga integrationsplanens varaktighet med 
högst ett år så att personen kan fortsätta sina frivilliga studier. Lösningen blev olika för olika 
åldersgrupper eftersom man enligt förslaget till lag om ordnande av arbetskraftsservice inte med 
stöd av lagen kan stödja under 25-åringars frivilliga studier. I ljuset av under 25-åringarnas 
långa förestående yrkesbana och behov av utbildning på åtminstone andra stadiet ansågs det 
mer ändamålsenligt att förlänga integrationsplanens varaktighet med högst ett år, vilket mots-
varar nulägets högst tre eller fem år. 

I fråga om förslaget till lag om det fria bildningsarbetet bedömdes också alternativa sätt att 
bevara nuläget både vad gäller invandrarnas egen kompetensutveckling och läroanstaltens verk-
samhet. Lösningen blev att invandrare efter att integrationsplanen gått ut kan studera ytterligare 
ett år avgiftsfritt vid läroanstalter för fritt bildningsarbete. Detta motsvarar till vissa delar nulä-
get men medför förbättringar till exempel för invandrare som får arbete. Som alternativ bedöm-
des en motsvarande lösning som för det ovan beskrivna stödet för frivilliga studier, men regle-
ringen skulle bli komplicerad och finansieringen av läroanstalterna för fritt bildningsarbete 
skulle kunna försvagas, om antalet invandrare som deltar i utbildningen skulle sjunka som följd. 

5.1.4 Sektorsövergripande tjänster 

I beredningen bedömdes olika sätt att tillhandahålla invandrarna så ändamålsenliga tjänster som 
möjligt. I samband med alternativen i genomförandet utreddes myndighetsansvaret i integrat-
ionsprocessen särskilt med avseende på vissa målgrupper, såsom personer som får internation-
ellt skydd. Enligt riksdagens förutsättningar bedömdes stärkandet av kommunens totala ansvar 
i integrationsfrämjandet generera mest synergifördelar för ordnandet av kundinriktade integrat-
ionstjänster även när ansvaret för att ordna arbetskraftsservice överförs till kommunerna. Sam-
tidigt identifierades behovet av att skapa en fungerande kontaktyta mellan kommunerna och 
välfärdsområdena och säkerställa att kunderna tillhandahålls tjänster som motsvarar deras be-
hov och att tjänsterna samordnas med hjälp av sektorsövergripande samarbete. 

Ett nytt förslag är till exempel kommunens och välfärdsområdets gemensamma sektorsövergri-
pande bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster och den sektorsövergri-
pande integrationsplanen. För vissa målgrupper, såsom kvotflyktingar, ska dessa alltid upprät-
tas. I lagförslaget har man ändå genom olika undantag försökt säkerställa att det alltid för in-
vandrare upprättas en bedömning, antingen i grundform eller sektorsövergripande, och en in-
tegrationsplan utifrån behovet av tjänster. I beredningen utreddes också alternativet att kommu-
nen alltid ska upprätta en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster och 
alltid hänvisa vissa utsatta invandrare och invandrare i behov av social- och hälsovårdstjänster 
till välfärdsområdet för en bedömning av behovet av socialvård i enlighet med socialvårdslagen. 
Till följd av behovet av att samordna tjänsterna och undvika överlappande åtgärder blev lös-
ningen dock den nya sektorsövergripande bedömningen. 

Sektorsmångfalden återspeglas också i regleringen av anvisandet till kommunerna som beaktar 
de olika myndigheternas roller. Bestämmelsen om uppgifterna i samband med mottagningen av 
invandrare som anvisas kommunplatser lyfter särskilt fram samarbetet mellan kommunen och 
välfärdsområdet. 
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Sektorsmångfalden och samordningen av olika tjänster främjas i lagförslaget dessutom genom 
ett nytt förslag enligt vilket integrationsutbildningen också kan inkludera element som främjar 
arbets- och funktionsförmågan. Detta avser till exempel rehabilitering. I beredningen bedömdes 
behovet av rehabiliterande arbetsverksamhet. I lagstiftningen om den har integrationskunderna 
explicit uteslutits från tillämpningsområdet, och det konstaterades att det är mer ändamålsenligt 
att ta in rehabiliterande element i till exempel språkutbildningen än att komplettera rehabilite-
ring eller rehabiliterande arbetsverksamhet med språkundervisning. 

Dessutom ansvarar kommunen enligt lagförslaget för att säkerställa att integrationsprogrammet 
bildar en ändamålsenlig helhet och att tjänsterna för invandraren samordnats i integrationspla-
nen. Lagförslaget innehåller också bestämmelser om olika samarbetsgrupper i vilka man kan 
samordna tjänster och tillsammans planera, utveckla och följa upp integrationsfrämjandet på 
lokal eller regional nivå. 

5.1.5 Finansieringen av tjänsterna 

I förslaget till integrationslag framförs att finansieringssystemet ska förenklas så att en del av 
de ersättningar som nu ska sökas separat inkluderas i statsandelarna eller de kalkylerade ersätt-
ningarna. Såsom beskrivs i kap. 2 Nuläge och bedömning av nuläget är finansieringssystemet 
enligt integrationslagen komplicerat och orsakar en administrativ börda för de mottagande kom-
munerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna som behandlar ersättningsansökningarna och 
Utvecklings- och förvaltningscentren som betalar ut ersättningar. I beredningen utreddes om det 
är möjligt att ändra systemet med denna tidsplan, men i synnerhet de ändringar som gäller or-
ganiseringsansvaret hos välfärdsområdenas social- och hälsovård och reformen av arbetskrafts-
servicen förutsätter också vissa ändringar i integrationslagen. 

Det utreddes huruvida systemet kan förenklas ytterligare till exempel genom att överföra en 
större del av ersättningarna till statsandelarna eller de kalkylerade ersättningarna, men enligt 
kalkylerna skulle ersättningarna då till vissa delar fördelas oändamålsenligt mellan olika kom-
muner och välfärdsområden. Den kalkylerade ersättningen, som ska betalas för personer som 
avses i lagförslagets 2 § 3 och 4 mom., till exempel för personer som får internationellt skydd 
och deras familjemedlemmar, betalas uttryckligen till de kommuner och välfärdsområden där 
det bor sådana personer, och utbetalningen uppdateras tämligen snabbt om personen flyttar från 
en kommun till en annan. Statsandelar betalas däremot med två års fördröjning, varför det är 
motiverat att för personer som avses i 2 § 3 och 4 mom. koppla till exempel upprättandet av 
bedömningen av behovet av kompetens- och integrationstjänster samt integrationsplanen till 
den kalkylerade ersättningen. Då hänförs ersättningen i rätt tid till de kommuner och välfärds-
områden där det bor sådana personer. 

En central fråga under beredningen var också hur den kalkylerade ersättningen för personer som 
avses i 2 § 3 och 4 mom. ska fördelas mellan kommunerna och välfärdsområdena. I beräkningen 
av ersättningsfördelningen utnyttjades de kalkyler som användes i beredningen av regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration (RP 96/2018 rd) som 
förföll. Dessa jämfördes med de då föreslagna fördelningarna av myndighetsuppgifter och de 
uppgifter som nu föreslås. Avsikten har varit att beräkna ersättningarna från staten så att de 
motsvarar de kostnader för kommunerna och välfärdsområdena som uppkommer med stöd av 
integrationslagen. Det är dock bra att notera att de ersättningar som betalas med stöd av integ-
rationslagen endast utgör en liten del av kommunernas och välfärdsområdenas finansiering, som 
beskrivs närmare i kap. 2 Nuläge och bedömning av nuläget, underkapitel 2.7 om finansieringen 
av integrationsfrämjandet. 
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En betydande del av de ersättningar som ska sökas separat är specialersättningar inom social- 
och hälsovården. För deras del visade kalkylerna emellertid att ersättningarna inte skulle förde-
las ändamålsenligt om de överförs till välfärdsområdets finansiering med allmän täckning. Där-
för beslutade man hålla kvar praxis att de söks separat och utifrån verkliga kostnader. Även 
slopandet av specialersättningar övervägdes för kommunernas del, men i fråga om småbarns-
pedagogiken konstaterades det vara ändamålsenligt att bevara denna möjlighet att söka ersätt-
ning, till exempel för kostnader för assistenter till barn. I fortsättningen bör man noggrannare 
bedöma om ersättningssystemet kan förenklas och den administrativa bördan lättas ytterligare, 
eller om automation kan utnyttjas i större utsträckning än för närvarande. 

 
5.2 Lagstiftning och andra handlingsmodeller i utlandet 

[kommer 20.5.] 

6  Remissvar  

7  Specialmotiver ing  

[Lag om främjande av integration, 2 och 8 kap kommer 28.5.] 

8  Bestämmelser på lägre nivå än lag 

9  Ikraftträdande  

10  Verkstäl l ighet  och uppföljning  

[kommer 1.6.] 

11  Förhållande t i l l  andra proposit ioner  

12  Förhållande t i l l  grundlagen samt lagst if tningsordning  

 

 
Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring av av integration 

I enlighet med riksdagens beslut beslut föreskrivs: 
ändras 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att främja: 
1) invandrares integration, 
2) invandrares sysselsättning eller företagsamhet, 
3) invandrares kompetens och arbetslivsfärdigheter,  
4) förverkligandet av likabehandling, delaktighet och jämställdhet för invandrare, 
5) invandrares välfärd och hälsa, 
6) goda befolkningsrelationer och samhällets mottaglighet, 
7) tillgången på behövliga och högklassiga integrationsfrämjande tjänster, 
8) sektorsövergripande samarbete mellan integrationsfrämjande aktörer, 
9) samordningen av integrationsfrämjande planering och utveckling med övrig nationell, reg-

ional och lokal planering och utveckling. 
 

2 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på den som har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland enligt utlänningsla-
gen (301/2004). Lagen tillämpas även på den vars uppehållsrätt har registrerats eller för vilken 
har beviljats ett uppehållskort i enlighet med utlänningslagen. Lagen tillämpas även på ett nor-
diskt lands medborgare vars uppehållsrätt har registrerats i enlighet med det som har avtalats 
mellan de nordiska länderna om registrering av befolkningen. 

Avvikande från bestämmelserna i 1 mom. tillämpas 9 § även på andra invandrare som vistas 
i Finland. Avvikande från bestämmelserna i 1 mom. tillämpas 67 § även på en finsk medborgare 
som är offer för människohandel i enlighet med 4 kap. i lagen om mottagande av personer som 
söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel 
(746/2011). 

Bestämmelserna i 4 kap. i denna lag om anvisande till kommuner och i 60–65 § om ersättning 
för kostnader till kommun eller välfärdsområde tillämpas på den som: 

1) får internationellt skydd enligt utlänningslagen, 
2) efter att ha ansökt om internationellt skydd har beviljats uppehållstillstånd enligt 51, 52 

eller 89 § i utlänningslagen, 
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3) på grundval av 93 § i utlänningslagen har tagits till Finland på särskilda humanitära grunder 
eller för uppfyllande av internationella förpliktelser, och 

4) har beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd enligt 52 a § 2 mom. eller 54 § 5 mom. i ut-
länningslagen. 

Bestämmelserna i 4 kap. och 60–65 § i denna lag om ersättning av kostnader till kommunen 
eller välfärdsområdet tillämpas dessutom på en familjemedlem eller någon annan anhörig till 
den som avses i 3 mom., om familjebandet har funnits redan innan den som avses i 3 mom. kom 
till Finland. 

Bestämmelserna i 60-61 och 64 § i denna lag om ersättning för kostnader till kommunen eller 
välfärdsområdet tillämpas på ett barn som är fött i Finland till den som avses i 3 mom. 

Bestämmelserna om ersättning av kostnader i 3 kap. och 68 § tillämpas på en person under 25 
år som: 

1) har anlänt till Finland som minderårig utan vårdnadshavare och som har beviljats uppe-
hållstillstånd efter att som minderårig ha ansökt om internationellt skydd eller som har tagits till 
Finland inom en flyktingkvot enligt 90 § i utlänningslagen, 

2) har anvisats till Finland inom en flyktingkvot enligt 90 § i utlänningslagen då han eller hon 
var minderårig och utan vårdnadshavare, 

3) som har tagits till Finland som minderårig utan vårdnadshavare på grundval av 93 § i ut-
länningslagen på särskilda humanitära grunder eller för att uppfylla internationella förpliktelser 

4) är minderårig och har anlänt som familjemedlem eller annan anhörig till den som avses i 
1–3 punkten, 

5) avses i 1–4 punkten och som har fått finskt medborgarskap. 

 
3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med: 
1) integration invandrarens individuella process som sker i växelverkan med samhället och 

under vilken invandrarens likabehandling och jämställdhet i samhället samt delaktighet i arbets- 
och näringslivet, utbildning, organisationsverksamhet eller annan samhällelig verksamhet för-
djupas och bli mångsidigare, 

2) integrationsfrämjande stödjande av integration genom att tillhandahålla ändamålsenliga 
tjänster för invandrare samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk 
och sin egen kultur stöds och genom att främja samhällets mottaglighet,  

3) främjande av bosättning en myndighets åtgärder, genom vilka integrationen av en invand-
rare som flyttar till kommunen stöds utanför kommunens integrationsprogram, 

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

5) integrationskund invandrare med en giltig integrationsplan eller en sektorsövergripande 
invandrare, 

6) integrationsprogram tjänstehelhet som kommunen ordnar för invandrare i inledningsskedet 
av invandringen, 

7) tjänster som ingår i integrationsprogrammet tjänster som kommunen ordnar i inlednings-
skedet av invandringen och som har till syfte att främja invandrarens integration, sysselsättning 
eller företagsamhet, kompetens och arbetslivsfärdigheter, hälsa och välfärd och vardagskompe-
tens samt förverkligandet av likabehandling, delaktighet och jämställdhet för invandrare och 
deras deltagande i organisationsverksamhet och annan samhällelig verksamhet, 
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8) andra tjänster som främjar integration tjänster som inte ingår i integrationsprogrammet, 
som ordnas som en del av kommunala bas- eller sysselsättningstjänster, det nationella utbild-
ningssystemet, välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster, Folkpensionsanstaltens tjänster 
eller organisationers, föreningars eller sammanslutningars verksamhet, 

9) samhällsorientering studier som ingår i integrationsprogrammet, som förstärker förståelsen 
för det finländska samhället, de egna rättigheterna och skyldigheterna samt vardagskompeten-
sen hos integrationskunden och som ordnas på integrationskundens eget språk eller ett språk 
som denne har goda kunskaper i, 

10) integrationsplan plan som utarbetas för främjande av den individuella integrationen, där 
kommunen kommer överens med invandraren om integrations- och sysselsättningsmål samt 
tjänster som är lämpliga för denne och om deltagande i tjänsterna, 

11) sektorsövergripande integrationsplan plan som utarbetas för främjande av den individu-
ella integrationen, där kommunen kommer överens med välfärdsområdet och invandraren om 
integrationsfrämjande mål som är lämpliga för denne och om deltagande i integrationsfräm-
jande tjänster, 

12) tjänsteproducent aktör som producerar en sådan tjänst åt kommunen som avses i 9 § eller 
i 11 § 1 mom. 2, 3 eller 5 punkten, 

13) kommunplats en sådan anmälan enligt ett i 41 § avsett avtal mellan närings-, trafik- och 
miljöcentralen och kommunen som kommunen gör om sin beredskap att ordna bostad och ta 
emot en sådan invandrare som avses i 2 § 3 eller 4 mom. inom ett förfarande för anvisande till 
kommunen enligt 4 kap. 

14) anvisande till kommunen förfarande där närings-, trafik- och miljöcentralen på det sätt 
som anges i 41 § anvisar en person enligt 2 § 3 eller 4 punkten till en kommunplats som kom-
munen har beviljat eller en flyktingförläggning anvisar en person till kommunen genom utnytt-
jande av flyktingförläggningens stödåtgärder eller självständigt, 

15) sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter, organisationer, föreningar, samman-
slutningar, stiftelser, utbildningsproducenter, läroanstalter, tjänsteproducenter som represente-
rar olika förvaltningsgrenar och andra aktörer, 
16) goda befolkningsrelationer relationer mellan befolkningsgrupper som baserar sig på posi-
tiva attityder, en fungerande växelverkan, en känsla av säkerhet och deltagande i samhället 
 

4 § 

Tillämpning av lagen på barn 

När denna lag tillämpas på personer under 18 år ska barnets bästa beaktas i första hand. Vid 
bedömningen av barnets bästa ska bestämmelserna om detta i 4 § i barnskyddslagen (417/2007) 
beaktas. 

När i denna lag avsedda åtgärder vidtas och tjänster tillhandahålls ska barnets önskemål och 
åsikter utredas och beaktas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Ett barn som har fyllt tolv 
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 

Bestämmelser om myndighetens skyldighet att ombesörja tolkning eller översättning av ett 
ärende finns i 26 § i förvaltningslagen. 
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6 §  

Rätten till arbetslöshetsförmån och utkomststöd  

På invandrares rätt att få arbetslöshetsförmån tillämpas vad som föreskrivs i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002). På invandrares rätt att få utkomststöd tillämpas vad 
som föreskrivs i lagen om utkomststöd (1412/1997). 

 
7 §  

Kommunernas samarbete  

Vad som föreskrivs i denna lag om kommunens uppgifter kan även genomföras i samarbete 
mellan kommuner enligt 49 § i kommunallagen eller av den arbetskraftsmyndighet som avses i 
1 kap. 3 § 1 punkten i lagen om ordnande av arbetskraftsservice ( /20 ), om inte annat följer av 
annan lagstiftning. 

 
8 §  

Anmälan om behov av integrationsfrämjande tjänster 

En myndighet eller en annan person kan med en invandrares samtycke trots sekretessbestäm-
melserna göra en anmälan till kommunen om att invandraren bedöms ha behov av sådana in-
tegrationsfrämjande tjänster som avses i denna lag. Anmälan om behov av integrationsfräm-
jande tjänster ska innehålla invandrarens identifierings- och kontaktuppgifter. 

Kommunen ska fastställa den aktör som tar emot anmälan, utan dröjsmål ta anmälan som är 
riktad till denne till behandling samt enligt behov vidta de åtgärder som avses i 2 kap. 
 

2 kap. 

Integrationsfrämjande tjänster 

9 § 

Vägledning och rådgivning  

Kommunen ska sörja för allmän rådgivning och vägledning för invandrare och integrations-
kunder. Kommunen svarar för att det inom dess område finns verksamhetsställen eller service 
med låg tröskel, där invandraren kan få personlig rådgivning och vägledning oberoende av or-
saken till invandringen och varaktigheten av vistelsen i landet, i den mån att det motsvarar be-
hovet. 

Kommunen ska vid behov ge information om integrations- och sysselsättningsfrämjande 
tjänster som tillhandahålls av kommunen, välfärdsområdet, någon annan myndighet, en läroan-
stalt, högskola, organisation, förening, sammanslutning eller någon annan aktör som främjar 
integration, om det finländska samhället, utbildningssystemet och arbetslivet och om invandra-
rens rättigheter och skyldigheter i Finland. Kommunen ska vid behov vägleda invandraren till 
en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster samt till andra integrations-
främjande tjänster. 
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Invandrare ska ges basinformation om hans eller hennes rättigheter och skyldigheter i det 
finländska samhället och arbetslivet i samband med delgivningen av beslutet om uppehållstill-
stånd, registreringen av uppehållsrätt, beviljandet av uppehållskort eller registreringen av hem-
kommuns- och befolkningsuppgifter. Varje myndighet som tillämpar denna lag svarar för sin 
del för produktionen och uppdateringen av innehållet i basinformationsmaterialet. Arbets- och 
näringsministeriet svarar för samordningen, översättningen och distributionen av basinformat-
ionsmaterialet för myndigheternas bruk. Den myndighet som tillämpar denna lagska distribuera 
basinformationsmaterialet till invandrare i samband med ovan nämnda åtgärder. 

För att komplettera utbudet av vägledning och rådgivning kan kommunen dessutom utnyttja 
rådgivning som genomförs av en tjänsteproducent. 

 
10 § 

Ordnande av integrationsfrämjande tjänster 

Integrationsfrämjande åtgärder och tjänster ordnas som en del av det kommunala integrations-
program som avses i 11 § samt som andra integrationsfrämjande tjänster som ordnas som en del 
av kommunala bas- eller sysselsättningstjänster, det nationella utbildningssystemet, välfärds-
områdets social- och hälsovårdstjänster, Folkpensionsanstaltens tjänster eller organisationers, 
föreningars eller sammanslutningars verksamhet. 

 
11 § 

Innehållet i kommunens integrationsprogram 

Kommunen ska ordna ett integrationsprogram som ska innehålla: 
1) en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 12–13 § och utar-

betandet av en integrationsplan enligt 14–15 §, 
2) en flerspråkig samhällsorientering enligt 23 §, 
3) utbildning och tjänster enligt 24 § samt övrig utbildning och övriga tjänster som främjar 

språkkunskaper i finska och svenska, läs- och skrivkunskaper, samhälls- och arbetslivsfärdig-
heter samt sysselsättning och företagsamhet, 

4) vägledning och rådgivning under programmet, 
5) en slutbedömning av språkkunskaperna enligt 25 §,  
6) en slutbedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster i slutet av programmet 

samt fortsatt vägledning till arbets- och näringslivet, utbildning eller behövliga tjänster. 
Integrationsprogrammet kan dessutom omfatta andra tjänster som främjar integrationskun-

dens sysselsättning, företagsamhet, arbets- och funktionsförmåga, tjänster som kommunen har 
anordnaransvar för och som främjar invandrarnas välfärd och hälsa eller integration eller att 
bekanta sig med verksamheten i organisationer, föreningar eller sammanslutningar eller med 
samhället i övrigt eller med kultur- och fritidsverksamhet och att delta i dessa verksamheter. 

Kommunen ska utarbeta integrationsprogrammet i form av ett dokument som beskriver tjäns-
terna i inledningsskedet av integrationen, de ansvariga aktörerna för tjänsterna samt samarbetet 
med andra aktörer i anslutning till tjänsterna. 

 
12 §  

Bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster 
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Kommunen ska utarbeta en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster för 
en invandrare vars första uppehållstillstånd eller uppehållskort beviljades eller uppehållsrätten 
registrerades för högst tre år sedan och som: 

1) är arbetslös arbetssökande enligt lagen om ordnande av arbetskraftsservice, 
2) är en sådan person som avses i 2 § 3 eller 4 mom., 
3) får stöd för hemvård av barn enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om stöd för hemvård och 

privat vård av barn (1128/1996), eller 
4) begär en bedömning eller för vilken en sådan anmälan görs som avses i 8 eller 49 § och 

som bedöms behöva en bedömning. 
Kommunen ska bedöma personens kompetens och förutsättningar för sysselsättning, studier 

och annan integration samt dennes behov av utbildning samt andra integrationsfrämjande tjäns-
ter som kommunen eller tjänsteproducenten tillhandahåller och behovet av deltagande i en or-
ganisations, förenings eller sammanslutnings verksamhet. Under bedömningen utreds invand-
rarens mål och önskemål, tidigare utbildning, arbetshistoria och språkkunskaper samt andra om-
ständigheter som avsevärt påverkar sysselsättningen och integrationen, såsom arbets- och funkt-
ionsförmågan som påverkar förutsättningarna för dem. För utredning av servicebehovet kan en 
invandrare vägledas till behövliga expertbedömningar eller undersökningar. 

På grundval av bedömningen ska kommunen vid behov även vägleda personen till andra myn-
digheters tjänster. Kommunen kan vid behov även vägleda personen till en tjänsteproducents 
integrationsfrämjande tjänst eller till en organisations, förenings eller sammanslutnings verk-
samhet. 

Bedömning av en persons behov av kompetens- och integrationstjänster enligt 1 mom. 1 punk-
ten ska inledas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 5 § i lagen om ordnande av arbetskrafts-
service eller av grundad anledning senare. Bedömning av behovet av kompetens- och integrat-
ionstjänster för den som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten ska inledas utan dröjsmål efter att 
kommunen har fått information om en sådan person och för den som avses i 1 mom. 4 punkten 
utan dröjsmål efter att en begäran har framställts eller en anmälan har mottagits. 

Genom en förordning av statsrådet kan noggrannare bestämmelser utfärdas om innehållet i 
och genomförandet av bedömningen av behovet av kompetens- och integrationstjänster. 
 

13 § 

Sektorsövergripande bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster 

Kommunen ska tillsammans med välfärdsområdet utarbeta en sektorsövergripande bedöm-
ning av behovet av kompetens- och integrationstjänster för en invandrare vars första uppehålls-
tillstånd eller uppehållskort beviljades eller uppehållsrätten registrerades för högst tre år sedan 
och som: 

1) har tagits till Finland inom en flyktingkvot enligt 90 § i utlänningslagen, 
2) är ett sådant barn eller en sådan ung person som avses i 2 § 6 mom., 
3) är offer för människohandel i enlighet med 4 kap. i lagen om mottagande av personer som 

söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel 
(746/2011),  

4) får utkomststöd enligt lagen om utkomststöd annat än tillfälligt, eller 
5) är en annan person än den person enligt 2 § 3 eller 4 mom. som avses i 1 punkten om 

främjandet av hans eller hennes integration förutsätter samordning av de tjänster som avses i 10 
§ som hör till kommunens eller välfärdsområdets anordnaransvar. 

Om det i den bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster som avses i 12 § 
identifieras att främjandet av invandrarens integration förutsätter samordning av de tjänster som 
avses i 10 § som hör till kommunens och välfärdsområdets anordnaransvar kan kommunen och 
välfärdsområdet utarbeta en sektorsövergripande bedömning av behovet av kompetens- och in-
tegrationstjänster för invandraren. 
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Avvikande från 1 mom. kan kommunen och en sådan invandrare som avses i 1 mom. dock 
sinsemellan utarbeta en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 12 
§ om det är uppenbart att invandraren inte har några behov av social- och hälsovårdstjänster i 
anknytning till integrationen eller av någon annan grundad anledning. Någon sektorsövergri-
pande bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster behöver dock av grundad 
anledning inte göras för en sådan minderårig som avses i 1 mom. 2 punkten om hans eller hennes 
servicebehov kan tillgodoses genom någon annan kundplan. 

Beträffande offer för människohandel kan man vid behov avvika från den tidsfrist på tre år 
som avses i 1 mom. 

På grundval av bedömningen ska kommunen och välfärdsområdet vid behov även vägleda 
personen till andra myndigheters tjänster. Kommunen eller välfärdsområdet kan vid behov även 
vägleda personen till en tjänsteproducents integrationsfrämjande tjänst eller till en organisat-
ions, förenings eller sammanslutnings verksamhet. Under bedömningen utreds personens kom-
petens och förutsättningar för sysselsättning, studier och annan integration samt eventuella be-
hov av sysselsättnings-, utbildnings-, rehabiliterings-, social- och hälsovårdstjänster och andra 
integrationsfrämjande tjänster. Under bedömningen utreds invandrarens mål och önskemål, ti-
digare utbildning, arbetshistoria och språkkunskaper samt andra omständigheter som avsevärt 
påverkar sysselsättningen och integrationen. Bedömningen kan även omfatta bedömning av ar-
bets- och funktionsförmågan. För utredning av servicebehovet kan en invandrare vägledas till 
behövliga expertbedömningar eller undersökningar. Sektorsövergripande bedömning av beho-
vet av kompetens- och integrationstjänster ska inledas utan dröjsmål efter att kommunen har 
fått information om att personens hemkommun är registrerad i befolkningsdatasystemet. 

Genom en förordning av statsrådet kan noggrannare bestämmelser utfärdas om innehållet i 
och genomförandet av den sektorsövergripande bedömningen av behovet av kompetens- och 
integrationstjänster. 
 

14 § 

Integrationsplan  

Kommunen ska utarbeta en integrationsplan för en sådan invandrare som avses i 12 § 1 mom. 
eller 13 § 1 mom. om han eller hon på grundval av bedömningen enligt 12 eller 13 § bedöms 
vara i behov av en integrationsplan för att främja integrationen. 

Kommunen ska komma överens med invandraren om individuella mål för integration och 
sysselsättning på kort sikt och lång sikt samt om integrationsfrämjande tjänster som ingår i in-
tegrationsprogrammet eller andra kommunala integrationsfrämjande tjänster som en del av den 
integrationsplan som utarbetas för invandraren på grundval av den bedömning som avses i 12 
eller 13 §. 

Kommunen ska vägleda integrationskunden att söka sig till i integrationsplanen överenskom-
men utbildning som motsvarar dennes individuella behov eller till någon annan tjänst som främ-
jar integrationen och sysselsättningen inom en månad efter att integrationsplanen utarbetats. I 
vägledningen ska kommunen vid behov samarbeta med den myndighet som ansvarar för anord-
nandet av tjänsten, en tjänsteproducent eller en organisation, förening eller sammanslutning. 
 

15 § 

Sektorsövergripande integrationsplan 

Kommunen ska tillsammans med välfärdsområdet och invandraren utarbeta en sektorsöver-
gripande integrationsplan om invandraren i den sektorsövergripande bedömningen av behovet 
av kompetens- och integrationstjänster enligt 13 § har bedömts ha behov av tjänster som förut-
sätter sektorsövergripande samarbete och samordning av sysselsättnings-, utbildnings-, social- 
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och hälsovårdstjänster eller andra integrationsfrämjande tjänster. Planen ska utarbetas utan 
dröjsmål efter att bedömningen har utförts. 

Av grundad anledning får kommunen och invandraren dock sinsemellan utarbeta den integ-
rationsplan som avses i 14 §. 

I den sektorsövergripande integrationsplanen ska det överenskommas om integrationsfräm-
jande tjänster i den omfattning det krävs utifrån invandrarens egna mål och egen kompetens 
samt eventuella behov av sysselsättnings-, utbildnings-, rehabiliterings-, social- och hälsovårds-
tjänster och andra integrationsfrämjande tjänster samt om uppföljningen av genomförandet av 
dem. 

Kommunen och välfärdsområdet ska vägleda invandraren att söka sig till utbildning som mot-
svarar dennes individuella behov eller till någon annan tjänst som främjar integrationen och 
sysselsättningen inom en månad efter att den sektorsövergripande integrationsplanen utarbetats. 
I vägledningen ska samarbete ske med den myndighet som ansvarar för anordnandet av tjänsten, 
en tjänsteproducent eller en organisation, förening eller sammanslutning. 

 
16 §  

 

Mål som ska överenskommas i integrationsplaner eller i sektorsövergripande integrationspla-
ner 

Kommunen och invandraren ska komma överens i integrationsplanen eller kommunen, väl-
färdsområdet och invandraren ska komma överens i den sektorsövergripande integrationsplanen 
om de långsiktiga målen för den individuella integrationen och sysselsättningen eller företag-
samheten samt om målen under integrationsprogrammet. När de individuella målen ställs upp 
ska invandrarens önskemål, kompetens, livssituation samt arbets- och utbildningshistoria beak-
tas. 

För en invandrare som är arbetslös arbetssökande i enlighet med lagen om ordnande av ar-
betskraftsservice ska som mål anges sysselsättning eller företagsamhet, vid sidan om de andra 
integrationsfrämjande målen. 

För någon annan invandrare än en sådan som avses i 2 mom. ska det som mål huvudsakligen 
anges förstärkande av arbetslivsfärdigheter och -orientering samt sysselsättning eller företag-
samhet, vid sidan om de andra integrationsfrämjande målen. 

Avvikande från 2 och 3 mom. ska i regel åtminstone genomförande av utbildning på andra 
stadiet anges som mål för en integrationskund som är under 25 år. 
 

17 § 

Innehållet i integrationsplaner eller sektorsövergripande integrationsplaner 

Kommunen och invandraren ska komma överens i integrationsplanen eller kommunen, väl-
färdsområdet och invandraren ska komma överens i den sektorsövergripande integrationsplanen 
om tjänster som främjar integration, sysselsättning eller företagsamhet, hälsa och välbefinnande 
eller samhälleliga färdigheter, om deltagande i organisationers, föreningars eller sammanslut-
ningars verksamhet, om studier i finska eller svenska språket samt om vägledning och rådgiv-
ning i den omfattning som invandraren har behov av tjänster utifrån sina egna mål, sin kompe-
tens och integration. I integrationsplanen för en invandrare som är arbetssökande i enlighet med 
lagen om ordnande av arbetskraftsservice ska det överenskommas om jobbsökningsskyldighet 
i enlighet med 5 kap. 3 § i nämnda lag, om inte något annat följer av nämnda lag. 
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Kommunen svarar för att de tjänster som är inkluderade i integrationsplanen eller i den sek-
torsövergripande integrationsplanen utgör en ändamålsenlig och vid behov en sektorsövergri-
pande tjänstehelhet som främjar invandrarens integration. Integrationsplanen eller den sektor-
sövergripande integrationsplanen ska innehålla de tjänster som avses i 11 § och som ingår i 
integrationsprogrammet eller andra integrationsfrämjande tjänster. 

Integrationsplanen eller den sektorsövergripande integrationsplanen ska innehålla moti-
veringar till de överenskomna tjänsternas ändamålsenlighet med avseende på det mål som har 
ställts för invandrarens integration och sysselsättning eller företagsamhet. 

Genom en förordning av statsrådet kan noggrannare bestämmelser utfärdas om innehållet i 
integrationsplanen och den sektorsövergripande integrationsplanen. 

 
18 §  

Utarbetande av integrationsplaner eller sektorsövergripande integrationsplaner 

Kommunen ska tillsammans med invandraren utarbeta en sådan integrationsplan som avses i 
14 § inom fjorton dygn från det att bedömningen av behovet av kompetens- och integrations-
tjänster enligt 12 eller 13 § har gjorts för invandraren. Integrationsplanen kan utarbetas i sam-
band med den inledande intervju som ingår i bedömningen. 

Kommunen och välfärdsområdet ska utarbeta en sådan sektorsövergripande integrationsplan 
som avses i 15 § utan dröjsmål efter att den sektorsövergripande bedömningen av behovet av 
kompetens- och integrationstjänster enligt 13 § har gjorts för invandraren. 

Integrationsplanen eller den sektorsövergripande integrationsplanen ska dock senast utarbetas 
inom tre år efter det att det första uppehållstillståndet eller uppehållskortet beviljades eller up-
pehållsrätten registrerades. 

Beträffande offer för människohandel kan man vid behov avvika från den tidsfrist på tre år 
som avses i 4 mom. 

 
19 §  

Integrationsplan för familjer  

Kommunen ska tillsammans med familjen och vid behov tillsammans med andra myndigheter 
som är centrala med avseende på familjens situation utarbeta en integrationsplan för familjen 
om: 

1) familjens helhetssituation förutsätter det på grundval av den bedömning som avses i 12 
eller 13 §, och 

2).en förälder eller föräldrarna ger sitt samtycke till att en integrationsplan utarbetas för fa-
miljen. 

Integrationsplanen för familjen kan vid behov utarbetas sektorsövergripande tillsammans med 
kommunen, välfärdsområdet och familjen. 

Vid bedömningen av behovet av en integrationsplan för familjen ska kommunen fästa särskild 
uppmärksamhet vid främjande av barnets, den ungas och familjens välbefinnande, hälsa och 
delaktighet samt vid föräldrarnas behov av sektorsövergripande stöd och utbildning i anknyt-
ning till integrationen. 

Kommunen ska vägleda integrationskunden och dennes familj att utan dröjsmål efter att in-
tegrationsplanen har utarbetats söka sig till utbildning eller tjänster som har överenskommits i 
integrationsplanen för familjen. I vägledningen ska kommunen samarbeta med en tjänsteprodu-
cent eller en organisation, förening eller sammanslutning. 

 
20 §  
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Översyn av integrationsplaner eller sektorsövergripande integrationsplaner 

Kommunen ska följa upp genomförandet av den integrationsplan som avses i 14 §. För en 
integrationskund som är arbetssökande i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice 
ska integrationsplanen ses över i samband med de jobbsökningssamtal som avses i 4 kap. 6 § i 
nämnda lag. Integrationsplanen ska ses över på initiativ av kommunen med anledning av för-
ändringar som skett i integrationskundens servicebehov eller livssituation eller på begäran av 
integrationskunden. Integrationsplanen ska dock ses över minst en gång per år. 

Kommunen och välfärdsområdet ska följa upp genomförandet av den sektorsövergripande 
integrationsplan som avses i 15 §. Den sektorsövergripande integrationsplanen ska ses över på 
initiativ av kommunen eller välfärdsområdet med anledning av förändringar som skett i integ-
rationskundens servicebehov eller livssituation eller på begäran av integrationskunden. Den 
sektorsövergripande integrationsplanen ska dock ses över minst en gång per år. Översynen av 
den sektorsövergripande integrationsplanen utförs av kommunen tillsammans med välfärdsom-
rådet och integrationskunden. Kommunen eller välfärdsområdet kan dock enskilt utföra över-
synen tillsammans med integrationskunden om planen ses över och ändras endast beträffande 
tjänsten som myndigheten i fråga har anordnaransvar för. 

I samband med översynen kan den sektorsövergripande integrationsplanen ersättas med en 
integrationsplan eller integrationsplanen ersättas med en sektorsövergripande integrationsplan 
om det behövs utifrån integrationskundens gällande situation. 

 
21 §  

Varaktighet för och upphörande av integrationsplaner eller sektorsövergripande integrations-
planer  

Varaktigheten för integrationsplanen eller den sektorsövergripande integrationsplanen be-
stäms individuellt för integrationskunden på grundval av: 

1) de mål som överenskommits i integrationsplanen eller den sektorsövergripande integrat-
ionsplanen,  

2) den arbets- och utbildningshistoria samt annan kompetens som skaffats, och 
3) tjänster som planerats och erbjudits. 
Den första integrationsplanen eller sektorsövergripande integrationsplanen utarbetas för högst 

ett år. Maximitiden som berättigar till en integrationsplan eller en sektorsövergripande integrat-
ionsplan är två år från det att den första integrationsplanen utarbetades. 
  Maximitiden som avses i 2 mom. kan förlängas: 

1) med högst två år om det är motiverat 
a) på grund av att integrationskunden har en ringa utbildningsbakgrund eller behov av sek-

torsövergripande tjänster, och 
b)om särskilda åtgärder behövs för att stödja integrationskundens integration och sysselsätt-

ning, eller 
c) på grund av att maximitiden som avses i 2 mom. har gått ut medan invandraren har fått 

stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn och deltagit 
på deltid i integrationsplanen eller den sektorsövergripande integrationsplanen. 
2) för motsvarande tid som integrationsplanen tillfälligt inte har kunnat genomföras på grund 

av skada eller sjukdom eller för att invandraren använt sina graviditets- eller föräldrapenning-
dagar enligt 9 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller av någon annan jämförbar orsak. 

Integrationsplanens varaktighet för en integrationskund som är anmäld som arbetslös arbets-
sökande kan av grundad anledning förlängas för genomförande av frivilliga studier i enlighet 
med bestämmelserna i 29 § 1 mom. om han eller hon är under 25 år då den maximala varaktig-
heten för integrationsplanen enligt 2 mom. upphör. 
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Om integrationskunden fortfarande har behov av sysselsättningsfrämjande tjänster när tiden 
för integrationsplanen går ut kommer man överens om behövliga fortsatta åtgärder med stöd av 
lagen om ordnande av arbetskraftsservice. 

 
22 § 

Integrationskundens skyldighet att följa integrationsplanen eller den sektorsövergripande in-
tegrationsplanen 

Kommunen ska för integrationskunden redogöra vilka rättigheter och skyldigheter som följer 
av integrationsplanen och de anknytande tjänsterna på ett för honom eller henne begripligt sätt. 

Integrationskunden ska 
1) delta i utarbetandet och översynen av integrationsplanen eller den sektorsövergripande in-

tegrationsplanen, 
2) genomföra den plan som utarbetats med honom eller henne, 
3) söka sig till och regelbundet delta i de tjänster som överenskommits i planen, och 
4) underrätta kommunen hur han eller hon har genomfört planen samt om betydande föränd-

ringar i anknytning till servicebehovet, livssituationen eller något annat som kan inverka på 
uppnåendet av de mål som överenskommits i planen och deltagandet i tjänsterna. 

Dessutom ska en integrationskund som är anmäld som arbetssökande meddela om genomfö-
randet av planen på det sätt som förutsätts i 4 kap. 13 § i lagen om ordnande av arbetskraftsser-
vice. 

Hur försummelse av skyldigheterna inverkar på rätten att få arbetslöshetsförmån regleras i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inverkan på utkomststödet regleras i lagen om ut-
komststöd. 

 
23 § 

Flerspråkig samhällsorientering 

Kommunen ska i mån av möjlighet ordna samhällsorientering för integrationskunden på hans 
eller hennes modersmål eller på ett språk som han eller hon annars har goda kunskaper i med 
beaktande av integrationskundernas servicebehov och språkliga behov som förekommer i kom-
munen. Flerspråkig samhällsorientering kan genomföras av kommunen eller av en tjänstepro-
ducent. 

Samhällsorienteringen ska åtminstone innehålla information om att bo, leva och arbeta i Fin-
land, hur det finländska samhället fungerar samt om individens rättigheter och skyldigheter. 

Genom en förordning av statsrådet kan noggrannare bestämmelser utfärdas om innehållet i 
och genomförandet av flerspråkig samhällsorientering. 

 
24 §  

Innehållet i integrationsutbildning  

Som integrationsutbildning för en integrationskund vars läroplikt har upphört ordnas på basis 
av dennes integrationsmål, kompetens och behov av integrationstjänster:  

1)undervisning i finska eller svenska, 
2) undervisning i yrkesfärdigheter och andra färdigheter som behövs i arbetslivet, karriärväg-

ledning eller yrkesplanering och vägledning till fortsatta studier, till sysselsättningsfrämjande 
tjänster eller till arbetsmarknaden, och 
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3) annan undervisning som främjar färdigheter i samhällsliv och kultur samt medborgarfär-
digheter för det dagliga livet. 

Integrationsutbildningen ska även innehålla en period med inlärning i arbete eller verksamhet 
som stöder arbets- och funktionsförmågan. I integrationsutbildningen kan även ingå identifie-
ring av tidigare inhämtad kompetens och erkännande av examen. 

Det språkliga målet i integrationsutbildningen är att integrationskunden ska få fungerande 
elementära språkfärdigheter i finska eller svenska. Sluttestning i finska eller svenska ska ordnas 
som en del av integrationsutbildningen. 

Utbildningsstyrelsens fastställer läroplansgrunderna för integrationsutbildningen för vuxna 
invandrare samt genomförandet av sluttestning av finska eller svenska. I utbildningsgrunderna 
fastställs målen med, det centrala innehållet i och bedömningen av utbildningen samt den in-
formation som ska antecknas i den personliga studieplanen och i intyget. Den som producerar 
utbildningstjänsterna ska på basis av grunderna utarbeta en plan för genomförandet av utbild-
ningen. Utbildningsproducenten kan av särskild anledning avvika från läroplansgrunderna. Ut-
bildningsproducenten ska genomföra sluttestningen av språkkunskaper i enlighet med Utbild-
ningsstyrelsens föreskrifter. 

Avvikande från 1–4 mom. kan integrationsutbildning genomföras i enlighet med kundens be-
hov: 

1) utbildning i läskunnighet som ges i enlighet med Utbildningsstyrelsens Rekommendation 
för läroplan för utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete, eller  

2) grundläggande utbildning för vuxna som ges i enlighet med Utbildningsstyrelsens grunder 
för läroplanen för grundläggande utbildning för vuxna. 

 
25 §  

Ordnande av integrationsutbildning  

Kommunen svarar för att det i kommunen finns integrationsutbildning i den grad att tillgången 
motsvarar behovet hos de integrationskunder som bor i kommunen. Kommunen ska vägleda en 
integrationskund vars läroplikt har upphört att delta i integrationsutbildning som genomförs av 
kommunen eller någon annan aktör. 

Integrationsutbildningen för en integrationskund som är anmäld som arbetslös arbetssökande 
i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice genomförs i regel som arbetskraftsut-
bildning enligt bestämmelserna i nämnda lag. Integrationsutbildning för integrationskunden kan 
också ordnas i form av frivilliga studier. 

Kommunen ska dessutom samordna integrationsutbildningen med de tjänster som ingår i in-
tegrationsprogrammet, kommunens övriga tjänster, tjänsterna som avses i lagen om ordnande 
av arbetskraftsservice samt med det nationella utbildningssystemet på ett sätt som ger integrat-
ionskunden tillgång till samordnade tjänstehelheter som främjar sysselsättning och yrkeskom-
petens. 

26 § 

Stöd för frivilliga studier 

En integrationskund som bedriver frivilliga studier har rätt till arbetslöshetsförmån enligt de 
förutsättningar som föreskrivs i denna lag och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om 

1) integrationskunden har ett utbildningsbehov som kommunen konstaterat och kommunen 
bedömer att frivilliga studier stöder integrationskundens integration och sysselsättning, 

2) utbildningen har överenskommits i integrationsplanen, och 
3) de övriga förutsättningarna som föreskrivs i detta kapitel uppfylls. 
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Bestämmelser om rätten till kostnadsersättning under tiden för studierna finns i 30 § och 11 
kap. 5 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice. 
 

27 §  

Allmänna förutsättningar för stöd för frivilliga studier 

För att frivilliga studier som främjar integrationskundens integration och sysselsättning ska 
stödjas med arbetslöshetsförmån krävs det att det är fråga om studier i finska eller svenska eller 
att studierna sker i huvudsak på finska eller svenska. 

Avvikande från bestämmelserna i 1 mom. kan även studier som sker på något annat språk 
stödjas med arbetslöshetsförmån om de ingår i den samhällsorientering som avses i 23 §. 

I frivilliga studier som stöds kan utöver studierna dessutom ingå inlärning i arbete eller verk-
samhet inom en medborgarorganisation eller någon annan frivilligverksamhet. Minst hälften av 
understödda frivilliga studier ska bestå av studier. 

 
28 § 

Förutsättningar för frivilliga studier  

När kriterierna i 26 och 27 § uppfylls kan som frivilliga studier stödjas studier: 
1) om vilka det föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), om integrations-

kunden inte har de kunskaper och färdigheter som nås i den grundläggande utbildningen och 
studierna kan anses vara ändamålsenliga med beaktande av de mål som fastställts i integrations-
kundens integrationsplan, 

2) om vilka det föreskrivs i gymnasielagen (714/2018), i det fall att avsaknaden av utbildning 
utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling, 

3) om vilka det föreskrivs i lagen om yrkesutbildning (531/2017), yrkeshögskolelagen 
(932/2014) eller universitetslagen (558/2009) och som leder till yrkesinriktad grundexamen, 
yrkesexamen, specialyrkesexamen eller till lägre eller högre högskoleexamen som avläggs vid 
universitet eller yrkeshögskola, eller som syftar till att avlägga delar av nämnda examina, samt 
tilläggsutbildning, fortbildning eller specialiseringsutbildning enligt nämnda lagar, yrkeshög-
skolornas förberedande utbildning för invandrare och öppen undervisning vid universitet och 
yrkeshögskolor,  

4) om vilka det föreskrivs i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning 
(1215/2020),  

5) om vilka det föreskrivs i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), i det fall att utbildningen 
är sådan integrationsutbildning som avses i 24 §, utbildning inom läs- och skrivkunnighet eller 
utbildning som ökar yrkesfärdigheterna och behörigheten och en utbildnings- eller studieplan 
över studierna uppvisas, 

6) som gör integrationskunden behörig i sitt yrke i Finland. 
Som frivilliga studier kan även stödjas annan utbildning än de studier som avses i 1 mom., 

om utbildningen uppfyller de kriterier som anges i 26 och 27 §. 
 

29 § 

Fortsatta frivilliga studier efter att maximitiden för integrationsplanen eller den sektorsöver-
gripande integrationsplanen har uppfyllts 

Integrationsplanens varaktighet för en integrationskund som inte har fyllt 25 år kan förlängas 
med högst ett år för slutförande av de frivilliga studierna om hans eller hennes studier som stöds 
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med arbetslöshetsförmån i enlighet med denna lag fortfarande pågår när maximitiden för integ-
rationsplanen eller den sektorsövergripande integrationsplanen som avses i 21 § uppfylls. 

Om studier som stöds med arbetslöshetsförmån i enlighet med denna lag fortfarande pågår för 
en integrationskund som har fyllt 25 år när maximitiden för integrationsplanen eller den sektor-
sövergripande integrationsplanen som avses i 21 § uppfylls kan stödet för studierna fortsätta 
trots att maximitiden för planen uppfylls. 

 
30 § 

Tillämpning av lagen om ordnande av arbetskraftsservice på frivilliga studier 

På överenskommelse om frivilliga studier som ingår i integrationsplanen och stöds med ar-
betslöshetsförmån, på stödtiden, integrationskundens skyldigheter, uppföljning av och avbrott i 
studier samt integrationskundens och utbildningsproducentens informationsskyldighet tilläm-
pas vad som föreskrivs i 9 kap. 3–8 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice. 

När integrationskundens frivilliga studier stöds med arbetslöshetsförmån på grundval av 29 § 
2 mom tillämpas inte bestämmelserna om rätten till kostnadsersättning i 11 kap. 5 § i lagen om 
ordnande av arbetskraftsservice, och inte heller tillämpas bestämmelserna om rätten till arbets-
löshetsförmån i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa på dessa studier. 
 

3 kap. 

Bestämmelser om minderåriga barn och unga personer som har kommit till landet utan 
vårdnadshavare 

31 § 

Ordnande av boende för barn som har kommit till landet utan vårdnadshavare 

För ett barn som avses i 2 § 6 mom. och som befinner sig i Finland utan vårdnadshavare inom 
välfärdsområdets område ska välfärdsområdet ordna omvårdnad, omsorg och fostran i ett sådant 
familjegrupphem som avses i 22 a § i socialvårdslagen (1301/2014), i form av familjevård enligt 
familjevårdslagen (263/2015) eller på ett annat ändamålsenligt sätt i form av en sådan tjänst 
som avses i 14 § i socialvårdslagen. 

Välfärdsområdet ska avtala med närings-, trafik- och miljöcentralen om grundande av ett fa-
miljegrupphem om servicebehovet i området förutsätter det. Välfärdsområdet ska innan avtalet 
ingås höra kommunen där familjegrupphemmet avses bli grundat. 

Välfärdsområdet ska på grundval av en bedömning av servicebehovet i enlighet med 36 § i 
socialvårdslagen fatta beslut om ordnande av barnets boende i familjegrupphem, familjevård 
eller på något annat ändamålsenligt sätt med beaktande av barnets individuella situation och 
bästa. 

 
32 § 

Stöd för barn och unga personer som har kommit till landet utan vårdnadshavare 

Välfärdsområdet ska ordna stöd för ett barn eller en ung person som avses i 2 § 6 mom. i 
enlighet med hans eller hennes individuella behov på det sätt som det föreskrivs i socialvårds-
lagen. 
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Kommunen ska ordna de tjänster som avses i 10 §, som ligger på kommunens ansvar, för ett 
barn eller en ung person som avses i 2 § 6 mom. i enlighet med hans eller hennes individuella 
behov. 

Välfärdsområdet och kommunen ska samordna sina tjänster för barn och unga som kommit 
till landet utan vårdnadshavare. 

En sådan person som avses i 2 § 6 mom. kan omfattas av stödåtgärder tills han eller hon fyller 
25 år. 

 
33 § 

Förordnande av företrädare 

En företrädare ska utan dröjsmål utses för ett barn som fått uppehållstillstånd och som vistas 
i Finland utan vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. 

Välfärdsområdet ska ansöka om förordnande av företrädare efter att barnet har hörts och bar-
nets bästa har beaktats på det sätt som föreskrivs i 4 §. 

Företrädaren förordnas av den tingsrätt inom vilkens domkrets barnets hemkommun finns. 
Ändring i tingsrättens beslut får sökas genom besvär hos hovrätten på det sätt som föreskrivs i 
rättegångsbalken. Beslutet om förordnande av företrädare ska följas trots att beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

Tingsrätten ska meddela till välfärdsområdet, kommunen, Migrationsverket och befolknings-
datasystemet om beslut rörande förordnande av företrädare för barn eller befriande från upp-
drag. 

Om barnet har egendom som förvaltas av en företrädare på det sätt som föreskrivs i 66 § i 
lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) ska tingsrätten meddela förmyndarmyndigheten om 
förordnande av företrädare för anteckning om företrädarens uppdrag i registret över förmynder-
skapsärenden. 

 
34 § 

Styrning, planering och tillsyn av företrädarverksamhet 

Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för styrning, planering och tillsyn av företrädar-
verksamheten. 

 
35 § 

Företrädarens behörighet och uppgifter 

På behörighet och uppgifter för en företrädare som förordnas med stöd av denna lag tillämpas 
vad som föreskrivs i 40 och 41 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt 
skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. 

 
36 § 

Befriande av en företrädare från sitt uppdrag och upphörande av företrädaruppdraget 

Om det efter att en företrädare har förordnats framkommer att barnet har en vårdnadshavare i 
Finland ska företrädaren befrias från sitt uppdrag om inte befriandet strider mot barnets bästa. 
Företrädaren kan befrias från sitt uppdrag om denne begär det eller på grund av sjukdom eller 
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någon annan orsak är förhindrad eller oförmögen att sköta sitt uppdrag eller om det finns någon 
annan särskild orsak till detta. 

Ansökan till tingsrätten om befrielse från uppdraget som företrädare kan göras av företräda-
ren, av barnet självt om han eller hon har fyllt 15 år, av välfärdsområdet, barnets vårdnadshavare 
eller någon annan laglig företrädare. 

Företrädaren befrias från sitt uppdrag av den tingsrätt inom vilkens domkrets barnets hem-
kommun finns. Ändring i tingsrättens beslut får sökas genom besvär hos hovrätten på det sätt 
som föreskrivs i rättegångsbalken. Beslutet om befriande av företrädaren från dennes uppdrag 
ska följas trots att beslutet inte har vunnit laga kraft. 

På tingsrättens rapporteringsskyldighet tillämpas vad som föreskrivs i 33 § 4 och 5 mom. 
På upphörande av företrädaruppdrag tillämpas vad som föreskrivs i 43 § i lagen om motta-

gande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer 
för människohandel. 

 
37 § 

Arvodet till företrädaren och kostnader 

Utvecklings- och förvaltningscentret för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- 
och näringsbyråerna betalar på ansökan ett arvode ur statens medel till en företrädare som för-
ordnats 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 personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och 
hjälp till offer för människohandel och den minderåriga har beviljats uppehållstillstånd. 

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om grunderna för utbe-
talning av arvode, arvodets storlek, kostnader som ska ersättas och förfarandet vid utbetalning 
av arvode och ersättning för kostnader. 
 

4 kap. 

Anvisande till kommuner 

38 § 

Riksomfattande planering och utveckling av anvisande till kommuner 

Arbets- och näringsministeriet svarar för den riksomfattande planeringen och utvecklingen av 
anvisande till kommuner samt för att årligen fastställa riksomfattande kommunplatsmål för nä-
rings-, trafik- och miljöcentralernas områden. 

 
39 § 

Regional planering och utveckling och regionalt genomförande av anvisande till kommuner 

Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för den regionala planeringen och utvecklingen av 
anvisande till kommunen samt för den regionala strategin för anvisande av personer som avses 
i 2 § 3 och 4 mom. till kommunen som ska utarbetas och genomföras som en del av detta. Som 
en del av den regionala planeringen ska närings-, trafik- och miljöcentralen säkerställa att det 
finns kommunplatser i området som motsvarar de riksomfattande målen. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen ska även inom sitt område stödja kommunerna i beredskapen att ta emot personer 
som flyttar till kommunen med eller utan utnyttjande av flyktingförläggningarnas stödåtgärder. 
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Närings-, trafik- och miljöcentralen ska inom sitt verksamhetsområde även stödja välfärdsom-
rådena i beredskapen inför ordnandet av social- och hälsovårdstjänster som stöder mottagandet 
av sådana personer som avses i 2 § 3 och 4 mom. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska genomföra regional planering i samarbete med kom-
munerna, välfärdsområdena, Migrationsverket, flyktingförläggningarna och familjegrupphem-
men i området samt med andra myndigheter som är centrala med avseende på anvisande till 
kommunen och med aktörer inom tredje sektorn.  

 
40 § 

Avtal om anvisande till kommunen och främjande av integration  

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska tillsammans med kommunen upprätta ett avtal om 
anvisande till kommunen och främjande av integration. Som en del av avtalet ska man komma 
överens om kommunplatserna som den som avses i 2 § 3 eller 4 mom. kan anvisas enligt 41 §. 
Kommunen ska höra välfärdsområdet innan avtalet upprättas. 

Avtalet är i princip flerårigt och det ses årligen över på grundval av de nationella målen. 

 
41 § 

Anvisande till kommuner 

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska på förslag av Migrationsverket och genom ett sådant 
avtal som avses i 40 § anvisa en person som tagits till Finland inom en flyktingkvot enligt 90 § 
i utlänningslagen till en avtalad kommunplats eller på förslag av flyktingförläggningen anvisa 
en annan person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. och som är i utsatt ställning i enlighet med 6 § 
i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och 
hjälp till offer för människohandel. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan även anvisa någon 
annan person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. till kommunen. 

Innan anvisandet till en kommunplats ska närings-, trafik- och miljöcentralen avtala med kom-
munen om anvisande till kommunen. Kommunen ska höra välfärdsområdet innan anvisande till 
kommunen görs om personen har uppenbara behov av social- och hälsovårdstjänster. 

Den som avses i 2 § 3 eller 4 mom. kan flytta från flyktingförläggningen till kommunen med 
eller utan utnyttjande av flyktingförläggningens stödåtgärder om personen anser det vara ända-
målsenligt. 

Avvikande från 1–3 mom. ska närings-, trafik- och miljöcentralen genom ett avtal enligt 40 § 
avtala med kommunen och välfärdsområdet om anvisande till avtalad kommunplats av min-
deråriga barn eller unga personer som har kommit till landet utan vårdnadshavare. Av grundad 
anledning kan närings-, trafik- och miljöcentralen, kommunen och välfärdsområdet även utan 
avtal enligt 40 § avtala om placering av ovan avsedda barn eller unga personer till sådan famil-
jevård som avses i 31 §. 

 
42 § 

Uppgifter som gäller mottagning av person som anvisats till kommunplats i kommunen 

Kommunen svarar för uppgifter som gäller mottagning av den som anvisats till kommunplats 
till den del de inte är social- och hälsovårdsuppgifter. Kommunen ska utse en ansvarig aktör för 
mottagandet av dessa personer. 

Till kommunens uppgifter hör att för den som anvisas till en kommunplats: 
1) ordna bostad, 
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2) samordna åtgärderna för mottagandet och samarbeta med välfärdsområdet för samordnande 
av tjänsterna, 

3) vägleda till den ankomstgranskning av hälsotillståndet som välfärdsområdet genomför om 
den inte redan har gjorts samt vid behov till välfärdsområdets bedömning av behovet av social-
vårdstjänster, 

4) vid behov vägleda och ge råd angående andra myndigheters tjänster, och 
5) sköta kommunens integrationsfrämjande uppgifter som avses i 2 kap. 
Avvikande från 1 mom. behöver kommunen inte ordna bostad åt en minderårig person som 

kommit till landet utan vårdnadshavare om välfärdsområdet har ordnat personens boende på det 
sätt som avses i 31 §. 

 
5 kap. 

Integrationsfrämjande i kommunen 

43 § 

Planering, utveckling och uppföljning av integrationsfrämjandet i kommunen 

Kommunen har det allmänna ansvaret och samordningsansvaret för planeringen, utvecklingen 
och uppföljningen av främjandet av integrationen av invandrare och integrationskunder på lokal 
nivå. Kommunen ska utveckla integrationen genom sektorsövergripande samarbete. Kommu-
nen ska ombesörja samordningen av kommunens integrationsfrämjande planering och utveckl-
ing med planeringen och utvecklingen av de tjänster som välfärdsområdet har anordnaransvar 
för. 

Kommunen ska vid planering av integrationsfrämjandet ställa upp mål åtminstone för invand-
rarnas sysselsättning, utbildning, välfärd och hälsa, boende, delaktighet, jämställdhet och lika-
behandling, möjligheter att upprätthålla det egna språket och den egna kulturen samt för främ-
jande av goda befolkningsrelationer samt fastställa åtgärder, ansvariga aktörer, samarbete och 
uppföljning som stöder målen. Kommunen ska skriva ner dessa i ett separat åtgärdsprogram 
eller inkludera dem i någon annan planeringshandling i kommunen inklusive mätare. Kommu-
nen ska minst vartannat år rapportera till närings-, trafik- och miljöcentralen om uppnåendet av 
de integrationsfrämjande målen och genomförandet av de integrationsfrämjande åtgärderna, in-
klusive de uppgifter som avses i 52 §. 

Kommunen ska i sin planering beakta de nationella målen för integrationsfrämjandet samt 
främjandet av kommunens livskraft. Kommunen ska i sin integrationsfrämjande planering be-
akta möjligheterna till samarbete med aktörer inom näringslivet samt med organisationer, före-
ningar och sammanslutningar. 

Planeringen, utvecklingen och uppföljningen av kommunens integrationsfrämjande ska beak-
tas när man utarbetar den kommunstrategi som avses i 37 § i kommunallagen (410/2015) och 
den budget och ekonomiplan som avses i 110 § i den lagen, kommunens välfärdsberättelse och 
-plan enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) samt den plan om 
ordnande av arbetskraftsservice som avses i 2 kap. 4 § 4 mom. i lagen om ordnande av arbets-
kraftsservice och när kommunen utarbetar och följer upp annan planering. 
 

44 § 

Ordnande av kommunala integrationsfrämjande tjänster 

Kommunen svarar för att integrationsprogrammet ordnas inom ramen för tillgängliga anslag 
så att det till innehåll och omfattning är sådant som invandrarnas behov i kommunen förutsätter. 
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Kommunen svarar för att de tjänster som ingår i integrationsprogrammet och kommunens öv-
riga integrationsfrämjande tjänster utgör en ändamålsenlig och vid behov en sektorsövergri-
pande tjänstehelhet som främjar integrationen. 

Kommunen ska beakta sektorsövergripande samarbete i ordnandet och uppföljningen av 
tjänster som ingår i integrationsprogrammet. 

Kommunen ska se till att dess tjänster även lämpar sig för invandrare. Kommunen ska se till 
att den egna personalens integrationsfrämjande kompetens utvecklas. 

 
45 § 

Samordning av integrationsfrämjande tjänster  

Kommunen ska vid behov i samarbete med välfärdsområdet, någon annan myndighet och 
tjänsteproducent ombesörja samordningen av de integrationsfrämjande tjänsterna som avses i 
10 § på så sätt att de invandrare och invandrargrupper som behöver samordnade tjänster identi-
fieras och de tjänster de behöver fastställs. 

 
46 § 

Kommunal samarbetsgrupp för invandring och integrationsfrämjande 

Kommunen ska tillsätta en sektorsövergripande samarbetsgrupp på lokal nivå för att utveckla 
planeringen och genomförandet av invandringen och integrationsfrämjandet i kommunen och 
för att främja goda befolkningsrelationer. Samarbetsgruppen kan bestå av förutom kommunen 
även välfärdsområdet, närings-, trafik- och miljöcentralen, en kommun i ett annat område, po-
lisen, flyktingförläggningen, någon annan myndighet, en organisation, förening eller samman-
slutning samt tjänsteproducent som genomför integrationsfrämjande åtgärder och tjänster. 

Samarbetsgruppen ska: 
1) stödja planering, utveckling och uppföljning av integrationsfrämjandet på lokal nivå, 
2) stödja samordningen av integrationsfrämjandet med olika myndigheters övriga planering, 
3) samordna genomförandet av mottagningen av en sådan person som avses i 2 § 3 och 4 

mom., och 
4) främja likabehandling och goda befolkningsrelationer på lokal nivå. 
Samarbetsgruppen kan även ha andra uppgifter i anknytning till invandring och integrations-

främjande. 
6 kap. 

Integrationsfrämjande i välfärdsområdet 

47 § 

Beaktande av integrationsfrämjande i planeringen och utvecklingen av välfärdsområdets 
verksamhet 

Välfärdsområdet ska i sin planering ställa upp mål som främjar invandrarnas välfärd, hälsa 
och delaktighet samt fastställa åtgärder och ansvariga aktörer som stöder målen. Välfärdsområ-
det ska i sin planering beakta behoven hos de invandrare som finns i välfärdsområdet liksom de 
nationella målen för integrationsfrämjandet. 

Främjande av integrationen ska beaktas som en del av utvecklingen och uppföljningen av 
välfärdsområdets övriga verksamhet. 
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48 § 

Välfärdsområdets integrationsfrämjande tjänster 

Välfärdsområdet ska se till att dess tjänster även lämpar sig för invandrare. Välfärdsområdet 
ska se till att den egna personalens kompetens utvecklas i integrationsfrämjandet. 

Välfärdsområdet svarar för följande uppgifter i anknytning till främjande av invandrares in-
tegration inom sitt verksamhetsområde: 

1) ordnande av social- och hälsovårdstjänster på det sätt som avses i lagen om ordnande av 
social- och hälsovård (612/2021),  

sektorsövergripande bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 13 
§ samt utarbetande av en sektorsövergripande integrationsplan enligt 15 § och uppföljning i 
samarbete med kommunen och invandraren enligt 19 §, 

uppgifterna som avses i 31–32 § angående ordnande av boende och stöd för minderåriga barn 
eller unga personer som kommit till landet utan vårdnadshavare, och 

uppgifterna enligt 33 § som gäller företrädare för minderåriga utan vårdnadshavare. 

 
49 § 

Kontakt för bedömning av integrationsfrämjande behov 

Välfärdsområdet ska på grundval av socialvårdens bedömning av servicebehovet vid behov 
vägleda invandraren till kommunens bedömning av behovet av kompetens- och integrations-
tjänster enligt 12 § eller om personen ger sitt samtycke kontakta kommunen för bedömning av 
stödbehovet. 

 
7 kap 

Statens integrationsfrämjande tjänster 

50 § 

Riksomfattande planering, utveckling och styrning av integrationsfrämjandet 

Arbets- och näringsministeriet svarar för: 
1) riksomfattande planering, utveckling och styrning av den integrationsfrämjande politiken 

och för dess samordning med andra politikområden och med arbetet för att främja goda befolk-
ningsrelationer, och 

2) uppföljning och utvärdering av integrationshelheten samt den integrationsfrämjande poli-
tiken. 

Arbets- och näringsministeriet styr närings-, trafik- och miljöcentralerna och närings-, trafik- 
och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral i 
uppgifter som gäller integrationsfrämjande och främjande av goda befolkningsrelationer. 

 
51 § 

Statens program för integrationsfrämjande 

Statsrådet beslutar om hur integrationsfrämjandet ska utvecklas på riksomfattande nivå genom 
att för fyra år åt gången utarbeta ett statligt program för integrationsfrämjande, där målen för 



   

  

 

 37  

 

 

 

integrationsfrämjande ingår. Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av program-
met. De ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjande utveckling faststäl-
ler för sitt förvaltningsområde de mål och åtgärder för den integrationsfrämjande utvecklingen 
som ska ingå i statens program för integrationsfrämjande och som ska beaktas som en del av 
verksamhets- och ekonomiplaneringen inom respektive förvaltningsområde. 

Statens program för integrationsfrämjande ska beakta främjandet av lika och tillräcklig till-
gång till integrationsfrämjande tjänster i kommunerna och välfärdsområdena samt de riksom-
fattande målen för anvisande till kommunen som avses i 38 §. 

Genomförandet av statens program för integrationsfrämjande finansieras inom ramen för sta-
tens budget. 

 
52 § 

Uppföljning av tillgången till tjänster och kostnadsutvecklingen 

Arbets- och näringsministeriet ska tillsammans med andra centrala ministerier övervaka att 
kommunens integrationsfrämjande tjänster som avses i 2 kap. genomförs genom lika tillgång 
och att nivån på finansieringen är tillräcklig och effektiv. 

 
53 § 

Samarbetsorgan mellan ministerierna 

För att främja samarbetet kring och informationen om integrationsfrämjande mellan ministe-
rierna samt samordna åtgärderna stöds arbets- och näringsministeriet av ett samarbetsorgan som 
består av representanter för de ministerier som är centrala med avseende på integrationsfräm-
jandet. 

 
54 §  

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för följande uppgifter i anknytning till främjandet 
av invandrares integration och av goda befolkningsrelationer inom sitt verksamhetsområde: 

1) utveckling, samarbete, samordning, uppföljning och tillsyn i anknytning till regionalt främ-
jande av integration och förhållningssätt inklusive uppföljning och tillsyn av tillgången, kvali-
teten och effekten av de tjänster som avses i 2 kap. vilka ordnas för personer utanför arbetskraf-
ten, 

2) stöd och råd angående integrationsfrämjande till kommunerna och välfärdsområdena, 
3) utarbetande och genomförande av en regional strategi i enlighet med 39 § för anvisande av 

de personer som avses i 2 § 3 och 4 mom. till kommunen samt övriga uppgifter rörande anvi-
sande till kommunen som föreskrivs i 4 kap., 

4) avtal med välfärdsområdet om inrättandet av familjegrupphem för minderåriga som kom-
mit till landet utan vårdnadshavare, 

5) styrning och tillsyn av familjegrupphem avsedda för minderåriga som kommit till landet 
utan vårdnadshavare tillsammans med välfärdsområdet, regionförvaltningsverket, Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården och vid behov med Migrationsverket, 

6) styrning, rådgivning och tillsyn av företrädarverksamheten för dem som har fått uppehålls-
tillstånd och är i landet utan vårdnadshavare, 

7) avtal med kommunen eller välfärdsområdet om de ersättningar som föreskrivs i 8 kap., och 
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8) främjande av goda befolkningsrelationer samt dialog och samarbete mellan befolknings-
grupperna, 

9) övriga uppgifter som separat föreskrivits närings-, trafik- och miljöcentralen i denna lag. 
Dessutom kan närings-, trafik- och miljöcentralen fungera som statsbidragsmyndighet i upp-

gifter förknippade med integrationsfrämjande enligt 9 och 11 § i statsunderstödslagen 
(688/2001). 

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

 
55 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenters uppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter svarar för följande uppgifter i anknytning till främjande av invandrares in-
tegration: 

1) informationsproduktion angående integrationsfrämjande tjänster och uppföljningen av 
dem, inklusive tjänster enligt 2 kap. som ordnas för personer utanför arbetskraften,  

2) uppgifter i anknytning till behandling och betalning av ersättningsansökningar enligt 8 kap., 
och 

3) uppgifter i anknytning till registerföring i informationssystem enligt 9 kap. 
Dessutom kan närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas ut-

vecklings- och förvaltningscenter fungera som statsbidragsmyndighet i en sådan integrations-
främjande uppgift som avses 12 § i statsunderstödslagen (688/2001). 

 
56 § 

Regionförvaltningsverkets och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens upp-
gifter 

Regionförvaltningsverket svarar i ärenden som hör till dess verksamhetsområde för plane-
ringen och styrningen av samt tillsynen över åtgärder och tjänster som främjar och stöder in-
vandrares integration och sörjer för att invandrarnas behov beaktas vid planeringen och anord-
nandet av andra åtgärder och tjänster som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsom-
råde. 

Regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården styr 
och övervakar verksamheten i sådana familjegrupphem som avses i 31 § tillsammans med väl-
färdsområdet och närings-, trafik- och miljöcentralen. På tillsynen av socialvårdstjänster tilläm-
pas 42–49 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). 

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

 
57 § 

Regional samarbetsgrupp för invandring och integrationsfrämjande 

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska tillsätta en regional samarbetsgrupp för invandring 
och integrationsfrämjande. Till samarbetsgruppens uppgifter kan höra integrationsfrämjande 
planering, utveckling och uppföljning regionalt, samordning av integrationsfrämjande tjänster 
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regionalt, regional samordning av mottagningen av dem som anvisas kommunplats samt främ-
jande av likabehandling och goda befolkningsrelationer. Samarbetsgruppen kan bestå av reg-
ionens kommuner, välfärdsområden, polisen, flyktingförläggningar, andra myndigheter samt 
organisationer, föreningar, sammanslutningar och tjänsteproducenter som genomför integrat-
ionsfrämjande åtgärder och tjänster. Samarbetsgruppen kan även ha andra uppgifter i anknyt-
ning till invandring och integrationsfrämjande. 
 

8 kap. 

Ersättning för kostnader 

58 § 

Statens ersättning till kommunen och välfärdsområdet 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter ersätter inom ramen för statsbudgeten kommunen och välfärdsområdet för 
kostnaderna för anordnandet av de tjänster som avses i denna lag enligt vad som föreskrivs i 
detta kapitel. För en kommun som hör till något annat landskap än Åland är förutsättningen för 
ersättning att ett integrationsprogram har utarbetats i kommunen. För en kommun inom land-
skapet Åland är förutsättningen för ersättning att kommunen har utarbetat ett sådant program 
för integrationsfrämjande som avses i 26 § i landskapslagen om främjande av integration 
(Ålands författningssamling 2012/74). Dessutom kräver ersättningen att kommunen har ingått 
ett avtal enligt 40 § med närings-, trafik- och miljöcentralen. 

Ersättning betalas från det att den första hemkommunen enligt lagen om hemkommun 
(201/1994) registrerades i befolkningsdatasystemet för den person vars boende i kommunen 
eller erhållande av välfärdsområdets tjänster är grunden för att ersättning betalas. 

Om den person, vars boende i kommunen eller erhållande av välfärdsområdets tjänster är 
grunden för att ersättning betalas, inte har uppehållstillstånd när han eller hon kommer till landet 
eller sedan uppehållstillstånd beviljats inte kan få en hemkommun enligt lagen om hemkom-
mun, betalas ersättning från det att personen beviljades det första uppehållstillståndet. 

Tidpunkten som avses i 2 eller 3 mom. tillämpas inte på det som föreskrivs i 59, 62, 63 eller 
66 §. När ett offer för människohandel är finsk medborgare betalas ersättning enligt 67 § från 
det att han eller hon omfattas av hjälpsystemet enligt lagen om mottagande av personer som 
söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. 

 
59 § 

Statsandel 

Kommunen beviljas statsandel enligt bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal 
basservice (618/2021) för ordnande av följande tjänster och skötseln av följande uppgifter: 

1) vägledning och rådgivning enligt 9 §, och 
2) för någon annan än den som avses i 2 § 3 och 4 mom. eller för arbetslös arbetssökande 

enligt lagen om ordnande av arbetskraftsservice: 
a) den bedömning som avses i 12 eller 13 §, 
b) utarbetande av den plan som avses i 14, 15 eller 19 §, 
3) för ordnande av flerspråkig samhällsorientering enligt 23 § för någon annan än den som 

avses i 2 § 3 och 4 mom. 

 
60 § 
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Kalkylerad ersättning till kommunen 

Till kommunen betalas ur statens medel kalkylerad ersättning för mottagning, bedömning av 
kompetens- och integrationsbehovet, utarbetande av en integrationsplan, vägledning och råd-
givning samt för ordnande av flerspråkig samhällsorientering, integrationsutbildning, tolkning 
och annan integrationsfrämjande verksamhet för en person som avses i 2 § 3 och 4 mom. 

Ersättning betalas för tre år räknat från den tidpunkt som avses i 58 §. I fråga om en person 
som har tagits till Finland inom den flyktingkvot som avses i 90 § i utlänningslagen betalas 
kalkylerad ersättning dock för fyra år. 

Med avvikelse från 2 mom. ska kalkylerad ersättning för ett barn som avses i 2 § 5 mom. 
betalas högst tills dess som hans eller hennes förälder som avses i 2 § 3 mom. har ersättningstid 
som avses i 2 mom. kvar. 

Närmare bestämmelser om grunderna för och utbetalningen av ersättning får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 
61 § 

Kalkylerad ersättning till välfärdsområdet 

Till välfärdsområdet betalas ur statens medel kalkylerad ersättning för integrationsfrämjande 
social- och hälsovårdstjänster, sektorsövergripande bedömning av kompetens- och integrations-
behovet, utarbetande av en sektorsövergripande integrationsplan samt för ordnande av tolkning 
för en person som avses i 2 § 3 och 4 mom. 

Ersättning betalas för tre år räknat från den tidpunkt som avses i 58 §. I fråga om en person 
som har tagits till Finland inom den flyktingkvot som avses i 90 § i utlänningslagen betalas 
kalkylerad ersättning dock för fyra år.  

Med avvikelse från 2 mom. ska kalkylerad ersättning för ett barn som avses i 2 § 5 mom. 
betalas högst tills dess som hans eller hennes förälder som avses i 2 § 3 mom. har ersättningstid 
som avses i 2 mom. kvar. 

Närmare bestämmelser om grunderna för och utbetalningen av ersättning får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 
62 § 

Ersättning för utkomststöd 

Kommunerna i landskapet Åland och välfärdsområdet får ersättning för de kostnader som 
under en period om högst tre år orsakats av betalningen av kompletterande utkomststöd som 
avses i 7 c § eller förebyggande utkomststöd som avses i 13 § i lagen om utkomststöd till en 
person som avses i 2 § 3 och 4 mom. 

Vad som föreskrivs i 58 § 2 och 3 mom. och i 1 mom. ovan om betalning av ersättning till 
kommun i landskapet Åland eller välfärdsområde gäller även för Folkpensionsanstalten beträf-
fande det grundläggande utkomststöd som avses i 7 § i lagen om utkomststöd som den betalat. 
Bestämmelser om ersättning av kostnader för grundläggande utkomststöd enligt denna lag till 
Folkpensionsanstalten finns i 5 a § i lagen om utkomststöd. 

 
63 § 

Ersättning för beredskap att ta emot personer 
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Kommunen kan få ersättning för nödvändiga kostnader orsakade av beredskap att ta emot 
personer som har tagits till Finland inom den flyktingkvot som avses i 90 § i utlänningslagen 
för högst fyra månader innan personen anländer till Finland eller flyttar till kommunen. Av 
grundad anledning kan kostnaderna ersättas för högst åtta månader. 

En förutsättning för betalning av ersättning till kommunen är dessutom ett beslut av närings-
, trafik- och miljöcentralen om betalning av ersättningar. 

 
64 § 

Statens ersättning för specialkostnader 

Kommunerna i landskapet Åland eller välfärdsområdet ersätts i fråga om de personer som 
avses i 2 § 3 och 4 mom. ur statens medel för betydande kostnader som välfärdsområdet 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 Finland, eller av särskilda skäl 
för andra betydande kostnader som orsakas en kommun i landskapet Åland eller välfärdsområ-
det. 

Kommunen ersätts ur statens medel för kostnader för särskilt stöd som avses 15 a § 3 mom. i 
lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller i 17 § i lagen om grundläggande utbildning för 
en person som avses i 2 § 3 och 4 mom. om behovet baserar sig på en skada eller sjukdom. 

En förutsättning för ersättning är dessutom ett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen 
om betalning av ersättningar. 

De kostnader som avses i denna paragraf ersätts för högst tio år räknat från personens första 
anteckning om hemkommun. 

 
65 § 

Ersättning för återflyttningsbidrag 

Kommunerna i landskapet Åland eller välfärdsområdet ersätts för kostnaderna för stödjande 
av återflyttning som avses i 93 §. 

 
66 § 

Ersättning för kostnaderna för personer som deltagit som frivilliga i krigen 

Närings-, trafik- och miljöcentralen och välfärdsområdet kan avtala om ersättning för kostna-
derna för ankomstgranskning av hälsotillståndet samt för boende, tryggande av försörjningen 
och ordnande av social- och hälsovård i fråga om personer från det forna Sovjetunionens terri-
torium 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. 

 
67 § 

Ersättning för kostnader för tjänster och stödåtgärder till offer för människohandel  

En kommun eller ett välfärdsområde ersätts för kostnader som orsakas av åtgärder och tjänster 
som ordnas på grund av särskilda behov som ett i lagen om mottagande av personer som söker 
internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 
avsett offer för människohandel har till följd av sin ställning som offer. 
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Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära ett utlåtande av föreståndaren för en flykting-
förläggning som sörjer för hjälpen till offer för människohandel, eller av en tjänsteman som 
denne har förordnat, om huruvida det är möjligt att de kostnader för vilka ersättning söks kan 
härröra från ordnandet av åtgärder och tjänster på grund av personens ställning som offer för 
människohandel. 

 
68 § 

Ersättning för ordnande av boende eller stöd för minderåriga barn eller unga personer som 
anlänt utan vårdnadshavare 

Kommunerna i landskapet Åland eller välfärdsområdet får ersättning för de kostnader som 
orsakas av i 31–32 § avsedda tjänster som ordnats för minderåriga barn eller unga personer som 
anlänt utan vårdnadshavare. 

Kostnaderna ersätts till dess personen fyller 25 år. 
En förutsättning för de ersättningar som betalas till en kommun i landskapet Åland eller till 

välfärdsområdet är dessutom ett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen om betalning av 
ersättningar. 

 
69 § 

Utbetalning av ersättning 

Kommunen eller välfärdsområdet ska ansöka om sådan ersättning som avses i detta kapitel 
genom en ansökan riktad till närings-, trafik- och miljöcentralens samt arbets- och näringsbyrå-
ernas utvecklings- och förvaltningscenter senast inom två år från utgången av det kalenderår 
under vilket den verksamhet för vilken ersättning söks har ägt rum.  

Utan särskild ansökan kan den kalkylerade ersättning som avses i 60 § betalas till kommunen 
och den kalkylerade ersättning som avses i 61 § betalas till välfärdsområdet. 

 
70 § 

Skyldighet att betala tillbaka ersättning 

Närings-, trafik- och miljöcentralens samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och för-
valtningscenter kan bestämma att kommunen eller välfärdsområdet helt eller delvis ska betala 
tillbaka den ersättning som staten betalat, 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 dröjsmålsränta betalas enligt den räntesats som be-
stäms i enlighet med 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter ska besluta om återbetalning av en ersättning som utan grund betalats till en 
kommun eller ett välfärdsområde senast det femte kalenderåret efter utgången av det verksam-
hetsår för vilket ersättningen betalats. 

9 kap. 

Behandling av personuppgifter och riksomfattande informationssystemtjänster 

71 § 

Användningsändamål för kunduppgifter 
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Kundernas uppgifter kan användas för: 
1) ordnande och produktion av de tjänster och uppgifter som avses i denna lag, 
2) tillsyn, utveckling, uppföljning, utvärdering, prognostisering och styrning av de uppgifter 

som avses i 1 punkten, 
3) statistikföring och kompetensledning av de uppgifter som avses i 1 punkten. 
Bestämmelser om användningsändamålen för de kunduppgifter som avses i lagen om ord-

nande av arbetskraftsservice och de uppgifter som behandlas finns i 13 kap. i nämnda lag.  
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(den allmänna dataskyddsförordningen) och i dataskyddslagen (1050/2018). 

 
72 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På behandling av uppgifter tillämpas lagen om informationshantering inom den offentliga 
förvaltningen (906/2019). 

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas bestämmelserna om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet på rätten att få information och annat utlämnande av per-
sonuppgifter ur myndighetens personregister. 

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag ska de uppgifter och handlingar som 
erhållits för skötsel av uppgifter enligt denna lag hållas hemliga enligt bestämmelserna i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

 
73 § 

Riksomfattande informationssystemtjänster för integrationsfrämjande 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter svarar för utvecklingen och driften av det riksomfattande informationslagret 
och kundinformationssystemhelheten för integrationsfrämjande enligt de närmare bestämmel-
serna i detta kapitel. 

Utvecklingen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna för integrationsfrämjande 
genomförs i samarbete mellan närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och närings-
byråernas utvecklings- och förvaltningscenter och de kommuner som använder de riksomfat-
tande informationssystemtjänsterna. Kommunen är skyldig att använda det riksomfattande in-
formationslagret i genomförandet av integrationsfrämjandet. 

För skötseln av de uppgifter som avses i denna lag samt för behandlingen och införandet av 
kunduppgifter i det riksomfattande informationslagret kan kommunen även använda något an-
nat informationssystem än den kundinformationssystemhelhet som avses i 1 mom. 

 
74 § 

Uppgifter som behandlas och sparas i det riksomfattande informationslagret 

Följande uppgifter kan behandlas för en personkund: 
1) personbeteckning, 
2) namn och kontaktuppgifter, 
3) uppgifter som gäller uppehållstillstånd, 
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4) uppgifter som gäller kommunens ärendehantering hos en myndighet samt uppgifter i an-
knytning till eventuella specialarrangemang som ärendehanteringen förutsätter, 

5) uppgifter om utbildning, arbetshistoria och yrkeskompetens samt övriga uppgifter som an-
vänds vid integrationsfrämjandet, 

6) uppgifter som gäller bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster, tjäns-
teinnehållet i och varaktigheten av integrationsplanen och andra planer samt genomförandet av 
planerna, 

7) uppgifter om integrationsfrämjande tjänster och fortsatt vägledning till andra tjänster, 
8) sådana uppgifter och bedömningar som gäller hälsotillståndet samt arbets- och funktions-

förmågan som har inverkan på personens integration och som är nödvändiga för att tillhanda-
hålla tjänster för honom eller henne. 

Om personuppgiften som behandlas har erhållits på något annat sätt än av den registrerade 
själv ska det antecknas i personens uppgifter varifrån uppgiften har erhållits och vem som har 
antecknat uppgiften. 

Den registrerade har inte rätt i enlighet med artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen 
att begränsa behandlingen av de uppgifter som avses i 1 mom. 

Kommunen är skyldig att i det riksomfattande informationslagret föra in de uppgifter som 
behövs för genomförandet av de uppgifter som avses i 71 § 1 mom. Kommunen ska föra in 
uppgifter om varje integrationskund och invandrare för vilken en bedömning i enlighet med 12 
eller 13 § genomförs, inklusive om arbetssökande enligt lagen om ordnande av arbetskraftsser-
vice. Sådana uppgifter är åtminstone de uppgifter som avses i 1 mom. Genom en förordning av 
statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska föras in i det riksomfat-
tande informationslagret. 
 

75 § 
 

Radering och arkivering av uppgifter som registrerats i det riksomfattande informationslagret 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter ska radera alla uppgifter om kunden eller tjänsteproducenten ur det riksom-
fattande informationslagret när fyra år har förflutit från den dag då kundrelationen eller avtals-
förhållandet upphörde. En uppgift behöver dock inte raderas, om den behövs för skötseln av en 
uppgift som baserar sig på bestämmelser eller ett ärende som fortfarande är anhängigt. 

Bestämmelser om arkivering av uppgifter finns i arkivlagen (831/1994). 
 

76 § 

Personuppgiftsansvariga för det riksomfattande informationslagret för integrationsfrämjande 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter och kommunerna är gemensamma personuppgiftsansvariga för det riksom-
fattande informationslager som avses i 73 §. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter har följande ansvar för det riksomfattande informationslagret på grundval av 
den allmänna dataskyddsförordningen: 

1) den personuppgiftsansvariges skyldigheter som avses i artikel 12.1 och 12.2, 
2) det inbyggda dataskyddet och dataskyddet som standard enligt artikel 25, 
3) säkerheten i samband med behandlingen enligt artikel 32, 
4) konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35, 
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5) det förhandssamråd som avses i artikel 36 och andra sådana skyldigheter för den person-
uppgiftsansvarige som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen och som gäller data-
säkerheten hos det informationssystem som används. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter svarar för utlämnande av uppgifter till de aktörer som har lagstadgad rätt att 
trots sekretessbestämmelserna få uppgifter om integrationskunder. 

Kommunen ansvarar för sina kunders del för den personuppgiftsansvariges andra skyldigheter 
enligt den allmänna dataskyddsförordningen än de skyldigheter som avses i 2 och 3 mom.  
 

77 § 

Användarrättigheter till det kundinformationssystem som hör till de riksomfattande informat-
ionssystemtjänsterna 

Användningen av det kundinformationssystem som hör till de riksomfattande informations-
systemtjänsterna förutsätter en personlig användarrättighet. Bestämmelser om administration av 
användarrättigheter för informationssystem och insamling av logginformation finns i 16 och 17 
§ i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). 

Användarrättigheterna ska till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter och sin varak-
tighet begränsas enligt vad som är nödvändigt för att en person ska kunna sköta sina arbetsupp-
gifter. 

Den som har beviljats användarrättigheter får behandla endast sådana uppgifter som avses i 
74 § som är nödvändiga för skötseln av hans eller hennes arbetsuppgifter och behandla dem 
endast på ett för skötseln av arbetsuppgifterna nödvändigt sätt. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter ska utan dröjsmål meddela kommunen om avvikelser i logginformationen 
rörande användarrättigheterna som den observerar. Kommunen ska utan dröjsmål reda ut vad 
de observerade avvikelserna beror på och vidta de åtgärder som behövs om avvikelserna är en 
följd av missbruk av användarrättigheter. 
 

78 § 

Beviljande av användarrättigheter till det kundinformationssystem som hör till de riksomfat-
tande informationssystemtjänsterna 

Kommunen beviljar användarrättigheter till de riksomfattande informationssystemtjänsterna 
för sina anställda samt för personer som är anställda av en utomstående aktör beträffande tjänst 
som den anskaffar. Kommunen beviljar användarrättigheter för personer som är anställda av 
välfärdsområdet och som deltar i en sektorsövergripande inledande kartläggning enligt 13 § 
eller i utarbetandet, översynen eller revideringen av en sektorsövergripande integrationsplan 
enligt 15 §. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utveckl-
ings- och förvaltningscenter beviljar användarrättigheter för sina anställda eller för personer 
som är anställda hos arbets- och näringsministeriet. Dessutom beviljar närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter användar-
rättigheter för personer som är anställda av en utomstående aktör då det gäller uppdrag som 
gjorts eller tjänst som anskaffats av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och nä-
ringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

Användarrättigheter kan beviljas en person som är anställd vid någon av de i 1 mom. nämnda 
myndigheterna och som sköter: 

1) uppgifter enligt denna lag, 
2) sådana tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styr-

uppgifter som anknyter till de tjänster, stöd eller kundprocesser som avses i 1 punkten, 
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3) uppgifter för personuppgiftsansvariga eller uppgifter som anknyter till administration av 
användarrättigheter eller insamling av logginformation. 

Användarrättigheter kan dessutom beviljas till en person som: 
1) är anställd av en aktör som utför separat utvärdering, granskning eller utredning antingen på 
uppdrag av arbets- och näringsministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt 
arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, och som sköter en 
utvärderings-, gransknings- eller utredningsuppgift, 
2) är anställd av en aktör som utför utvecklings- och serviceuppgifter rörande de 
informationssystemtjänster som avses i 73 § på uppdrag av närings-, trafik- och 
miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, och 
sköter sådana utvecklings- eller serviceuppgifter, 
3) är anställd av en producent av integrationsfrämjande tjänster och sköter uppgifter som gäller 
integrationsfrämjande. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter svarar för det tekniska öppnandet av användarrättigheterna på grundval av 
anmälan av den myndighet som beviljat dem. 
 

79 § 

Ändring och upphävande av användarrättigheter som beviljats till det kundinformationssy-
stem som hör till de riksomfattande informationssystemtjänsterna 

Den myndighet som har beviljat en användarrättighet ska utan dröjsmål anmäla till närings-, 
trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltnings-
center om upphävande eller ändring av användarrättigheten. Den utomstående aktör som avses 
i 78 § 3 mom. ska utan dröjsmål anmäla om grunderna för upphävande eller ändring av en 
användarrättighet till den myndighet som har beviljat den anställde hos aktören användarrättig-
heten. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- 
och förvaltningscenter svarar för det tekniska upphävandet eller ändrandet av användarrättig-
heten på grundval av anmälan av den myndighet som beviljat dem. 

En användarrättighet ska upphävas om: 
1) förutsättningarna enligt 78 § för beviljande av användarrättigheter inte längre uppfylls, 
2) det är nödvändigt att upphäva användarrättigheterna av något annat vägande skäl än skyd-

det av personuppgifter eller kundinformationssystemets informationssäkerhet enligt 1 punkten. 
Den myndighet som har beviljat användarrättigheten kan upphäva rättigheten om de uppgifter 

som avses i 74 § har behandlats i strid med 77 § 3 mom., den allmänna dataskyddsförordningen 
eller dataskyddslagen. 

Den myndighet som har beviljat användarrättigheten ska ändra användarrättigheten om den 
sökta eller beviljade användarrättigheten inte längre till sitt innehåll, sin omfattning, sina behö-
righeter eller sin varaktighet motsvarar det syfte för vilket rättigheten har sökts eller beviljats. 

 
80 § 

Kommunens kundinformationssystem 

Då kommunen för utförandet av sina uppgifter enligt denna lag samt för behandlingen av 
kunduppgifter och införandet av dem i det riksomfattande informationslagret använder någon 
annan kundinformationssystemhelhet än den som hör till de riksomfattande informations-
systemtjänsterna svarar kommunen för det kundinformationssystem den använder. Bestämmel-
ser om administration av användarrättigheter för informationssystem finns i 16 § i lagen om 
informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). 
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Då en användarrättighet till kommunens system enligt 1 mom. gäller den information som 
avses i 74 § ska kommunen vid beviljandet av användarrättigheter dessutom iaktta bestämmel-
serna i 77 § 2 och 3 mom. 

 
81 § 

Rätt att få uppgifter för den riksomfattande planeringen av anvisande till kommuner 

Arbets- och näringsministeriet har rätt att av Migrationsverket och närings-, trafik- och mil-
jöcentralen avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få nödvändig information om till 
kommunen anvisade personer enligt 2 § 3 och 4 mom. för utförandet av uppgifterna enligt 38 
och 50–52 §. 

 
82 § 

Rätt att regionalt få uppgifter för anvisande till kommuner 

Migrationsverket ska avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för utförandet av uppgif-
terna enligt 40 och 41 § lämna nödvändig information till närings-, trafik- och miljöcentralen 
om de personer enligt 2 § 3 eller 4 mom. för vilka Migrationsverket föreslår anvisande till kom-
munplats. 

Kommunen och välfärdsområdet har rätt att av varandra, Migrationsverket och närings-, tra-
fik- och miljöcentralen avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för utförandet av uppgif-
terna enligt 40–42 § få nödvändig information om de personer enligt 2 § 3 eller 4 mom. för vilka 
ett förslag om anvisande till kommunen enligt 41 § har lämnats till närings-, trafik- och miljö-
centralen. 

83 §  

Rätt att få uppgifter för att nå ut till personer som ska omfattas av tjänster i enlighet med in-
tegrationsprogrammet 

Migrationsverket ska avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för tillgodoseendet av be-
hovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 12 § lämna nödvändig information till kom-
munen om en person enligt 2 § 3 eller 4 mom. 

Folkpensionsanstalten ska avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för tillgodoseendet 
av behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 12 § lämna nödvändig information till 
kommunen om en invandrare på vilken denna lag tillämpas och som får stöd för hemvård av 
barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.  

Folkpensionsanstalten ska avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för tillgodoseendet 
av det sektorsövergripande behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 13 § lämna 
nödvändig information till kommunen och välfärdsområdet om en invandrare på vilken denna 
lag tillämpas och som får utkomststöd enligt lagen om utkomststöd annat än tillfälligt. 

Migrationsverket ska avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för tillgodoseendet av det 
sektorsövergripande behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 13 § lämna nödvän-
dig information till kommunen och välfärdsområdet om en person enligt 2 § 3 eller 4 mom. eller 
ett offer för människohandel. 

 
84 § 

Rätt att få uppgifter för tillhandahållande av kommunala integrationsfrämjande tjänster 
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Kommunen har rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få nödvändig informat-
ion av Migrationsverket eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om en invand-
rare, för vilken en bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 12 § ska 
göras, för utarbetande av en bedömning enligt 12 § och en integrationsplan enligt 14 §. 

Kommunen och välfärdsområdet har rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få 
nödvändig information av varandra, Folkpensionsanstalten, Migrationsverket eller Myndig-
heten för digitalisering och befolkningsdata om en invandrare, för vilken en sektorsövergri-
pande bedömning av behovet av kompetens- och integrationstjänster enligt 13 § ska göras, för 
utarbetande av en bedömning enligt 13 § och en integrationsplan enligt 15 §. 

Kommunen och välfärdsområdet har rätt att för de uppgifter som avses i 18 och 20 § avgifts-
fritt och trots sekretessbestämmelserna få nödvändig information av varandra, invandrarens fö-
regående hemkommun, närings-, trafik- och miljöcentralen, den tjänsteproducent som avses i 2 
kap. och den företrädare för minderårig som avses i 34 §. 
 

85 § 

Folkpensionsanstaltens rätt att få uppgifter 

Folkpensionsanstalten har rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få informat-
ion av kommunen om utarbetandet av en integrationsplan enligt 14 § eller en sektorsövergri-
pande integrationsplan enligt 15 § för en invandrare samt om upphörandet av planen i fråga om 
invandraren fortsätter de frivilliga studierna efter att maximitiden för integrationsplanen har 
upphört i enlighet med 29 §, för att Folkpensionsanstalten ska kunna beakta den förändrade 
situationen när arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning betalas till invandraren. 

 
86 § 

Rätt att få uppgifter för behandling av kalkylerad ersättning 

 Arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och 
näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har rätt att av Migrationsverket samt Myn-
digheten för digitalisering och befolkningsdata avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få 
nödvändig information om en person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. för utförande av uppgifterna 
enligt 60 och 61 §. 

Kommunen har rätt att av Migrationsverket samt Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för granskning av de ersättningar som 
avses i 60 § få nödvändig information om uppehållstillståndet och hemkommunen enligt lagen 
om hemkommun för en person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. 

Välfärdsområdet har rätt att av Migrationsverket samt Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för granskning av de ersättningar 
som avses i 61 § få nödvändig information om hemkommunen enligt lagen om hemkommun 
för en person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. 

 
87 § 

Rätt att få uppgifter för ansökan om och behandling av andra ersättningar 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och 
förvaltningscenter har rätt att av Migrationsverket samt Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få nödvändig information om en 
person som avses i 2 § 3 eller 4 mom., ett offer för människohandel eller ett barn eller en ung 
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person som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare för behandlingen av ansök-
ningar om ersättning enligt 62–64, 67 eller 68 §. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att av Migrationsverket, Myndigheten för digita-
lisering och befolkningsdata, kommunen och välfärdsområdet avgiftsfritt och trots sekretessbe-
stämmelserna få nödvändig information om en person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. eller ett 
barn eller en ung person som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare för utar-
betandet av ett sådant avtal som avses i 63, 64 och 68 §. 

Välfärdsområdet har rätt att av Migrationsverket avgiftsfritt och trots sekretessbestämmel-
serna för ansökan om de ersättningar som avses i 62 och 64 § få nödvändig information om en 
person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. Välfärdsområdet och kommunen har rätt att av Migrat-
ionsverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata avgiftsfritt och trots sekre-
tessbestämmelserna få nödvändig information om offer för människohandel för ansökan om 
ersättningar enligt 67 §. Välfärdsområdet har rätt att av Migrationsverket och Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få nödvändig 
information om barn och unga personer som kommit till landet som minderåriga utan vårdnads-
havare för ansökan om ersättningar enligt 68 §. 

Välfärdsområdet har rätt att använda information som erhållits på grundval av 3 mom. för 
upprättande av ett avtal enligt 64 och 68 §. 

Kommunen har rätt att av Migrationsverket samt Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna för ansökan om de ersättningar som 
avses i 63 § få nödvändig information om en person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. 

Kommunen har rätt att använda information som erhållits på grundval av 5 mom. för upprät-
tande av ett avtal enligt 63 §. 

 
88 § 

Rätt att få uppgifter för tillsynsuppgifter 

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna 
få nödvändig information av kommunen, välfärdsområdet och tjänsteproducenten för utförandet 
av uppgifterna enligt 54 §. 

Regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har 
rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få nödvändig information av kommunen, 
välfärdsområdet och tjänsteproducenten för utförandet av uppgifterna enligt 56 §. 

 
89 § 

Rätt att få uppgifter för en företrädare för en minderårig 

En företrädare som förordnats för ett barn utan vårdnadshavare har rätt att avgiftsfritt och trots 
sekretessbestämmelserna få nödvändig information av Migrationsverket, välfärdsområdet, flyk-
tingförläggningen, flyktingslussen, kommunen, Folkpensionsanstalten, familjegrupphemmet 
och tjänsteproducenten för utförandet av uppgifterna enligt 35 §. 

 
90 § 

Rätt att få uppgifter för tjänsteproducentens produktion av integrationsfrämjande tjänster 

En offentlig eller privat läroanstalt eller annan tjänsteproducent som producerar sådana tjäns-
ter som avses i 2 kap. och till vilken en integrationskund eller invandrare vägleds som kund i 
enlighet med integrationsplanen har rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få 
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följande uppgifter av kommunen och föregående tjänsteproducenter för utförandet av de upp-
gifter som avses i 2 kap: 

1) namn (alla), 
2) födelsedatum och -plats, 
3) personbeteckning, 
4) modersmål, 
5) kontaktspråk, 
6) medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap och nationalitet, 
7) hem- och bostadsort, 
8) kontaktuppgifter, 
9) tjänstemannens namn, 
10) datum då den första integrationsplanen utarbetats, 
11) antecknad utbildningsrekommendation och andra kartläggningar i anknytning till utbild-

ning som framkommit vid bedömningen av behovet av kompetens- och integrationstjänster, 
12) resultatet från testningen av utgångsnivån på språkkunskaperna, 
13) tidigare avlagd utbildning eller examen, 
14) tidigare yrke eller arbetserfarenhet, 
15) kundens målyrke, 
16) en studieplan över integrationsfrämjande utbildning eller studier som eventuellt genom-

förts tidigare samt en bedömning av dess genomförande, 
17) åtgärder och mål för fortsättningen som avtalats i integrationsfrämjande utbildning eller 

studier som eventuellt genomförts tidigare, 
18) övrig nödvändig information med avseende på undervisningen eller deltagandet i tjänsten. 

 
10 kap. 

Särskilda bestämmelser 

 
91 § 

Omprövningsbegäran och besvär  

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, får omprövning av beslut som har fattats med stöd 
av denna lag begäras på det sätt som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003).  

Bestämmelser om sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen i beslut om omprövnings-
begäran finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut enligt lagen om ordnande av arbetskraftsservice 
finns i 16 kap. i nämnda lag. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om arbetslöshets-
förmån finns i 12 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelser om sökande av 
ändring i beslut om utkomststöd finns i 6 kap. i socialvårdslagen. 

I kommunens beslut om att inte stödja frivilliga studier för en arbetslös arbetssökande enligt 
lagen om ordnande av arbetskraftsservice får rättelse inte yrkas och besvär inte anföras. 

I den integrationsplan som avses i 14 § eller den sektorsövergripande integrationsplan som 
avses i 15 § får ändring inte sökas genom besvär. I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut 
enligt 41 § angående anvisande till kommunplats får ändring inte sökas genom besvär. 

 
92 § 

Försäkringsskydd 
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En i 3 § 1 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) avsedd 
försäkring samt gruppansvarsförsäkring ska ordnas av kommunen för den som deltar i sådana 
integrationsfrämjande tjänster som avses i denna lag, i enlighet med vad som föreskrivs separat 
om dessa försäkringar. 

 
93 § 

Stödjande av återflyttning  

Välfärdsområdet kan på ansökan till en person som avses i 2 § 3 eller 4 mom. och som frivilligt 
i annat än tillfälligt syfte återvänder till sitt hem- eller utreseland betala ersättning för skäliga 
rese- och flyttkostnader. Dessutom kan välfärdsområdet betala ett återflyttningsbidrag som mot-
svarar beloppet av utkomststödets grunddel för högst två månader när det gäller en enda person 
och för högst fyra månader när det gäller en familj. 

Ersättning för rese- och flyttkostnader samt återflyttningsbidrag beviljas på ansökan av det 
välfärdsområde inom vars område den i 1 mom. avsedda personen är bosatt. 

Ersättningar för rese- och flyttkostnader samt återflyttningsbidrag får återkrävas av det väl-
färdsområde som beviljat dem om det visar sig att ersättningen eller bidraget har betalats på 
felaktiga grunder eller utan grund. Ansökan om återkrav lämnas till den förvaltningsdomstol 
inom vars domkrets välfärdsområdet finns. 

 
94 § 

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 familjemedlemmar. 

Migrationsverket kan i enskilda fall besluta att på ansökan ersätta kostnaderna för inresa i 
landet för familjemedlemmarna till någon annan person som får internationellt skydd än en så-
dan som avses i 1 mom., om det vore oskäligt att inte ersätta kostnaderna med beaktande av en 
svår skada eller allvarlig sjukdom hos den som får internationellt skydd eller hans eller hennes 
familjemedlem eller något annat därmed jämförbart exceptionellt vägande skäl. 

 
95 § 

Tillämpning av lagen på Helsingfors stad  

Det som i denna lag föreskrivs om välfärdsområde tillämpas även på Helsingfors stad. 

 
96 § 

Lagens tillämpning i landskapet Åland 

Avvikande från landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland (Ålands författningssam-
ling 66/1998) tillämpas 8 kap. i denna lag på kommunerna i landskapet Åland.  

 
11 kap. 

Ikraftträdande 

97 § 
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Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen om främjande av integration (1386/2010). 
Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till före-

trädare för barn utan vårdnadshavare (115/2012). 

 
98 § 

Övergångsbestämmelser 

Kommunen ska söka ersättningar som beviljas med stöd av 48 § i den lag om främjande av 
integration som upphävts genom denna lag senast den x xx 202x. Kommunen eller välfärdsom-
rådet ska söka ersättningar som beviljas med stöd av 50 § i den lag om främjande av integration 
som upphävts genom denna lag senast den x xx 202x. 

De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på maximitiden för en 
integrationsplan som har utarbetats före ikraftträdandet av denna lag samt till övriga delar på 
integrationsplanen tills den har setts över i enlighet med 20 § i denna lag. 

På integrationsutbildning enligt 24 § tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet 
av denna lag, om utbildningen har inletts före ikraftträdandet. 

Kommunen ska införa det riksomfattande kundinformationssystem för integration som avses 
i 73 § eller ett eget kundinformationssystem för kommunen i enlighet med 80 § inom ett år från 
ikraftträdandet av denna lag. De kundinformationssystem för integration som har tagits i bruk 
innan denna lag trädde i kraft ska uppdateras i överensstämmelse med lagen inom ett år från 
ikraftträdandet av denna lag. 

När ändring söks i beslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av socialvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 36 § 5 mom. i socialvårdslagen (1301/2014) sådant det lyder i lag 292/2016, och 
fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 635/2021, en ny 8 a-punkt och samt till lagen en 

ny 22 a § som följer:  
 

14 § 

Socialservice som möter stödbehoven 

Som välfärdsområdets socialservice ska följande ordnas med det innehåll och i den omfattning 
som föreskrivs i denna eller i någon annan lag: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

8 a) familjegrupphemsverksamhet, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
22 a § 

Familjegrupphem 

Med familjegrupphem avses en serviceenhet för vård dygnet runt inom socialvården där ett 
barn får sådan omvårdnad, omsorg och fostran som avses i 2 § 6 mom. i lagen om främjande av 
integration ( / ) på det sätt som avses i 31 § i nämnda lag. I familjegrupphemmets verksamhet 
ska iakttas vad som föreskrivs i 1 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Bar-
nets omvårdnad, omsorg och fostran ska ordnas och barnet ska behandlas på så sätt att hans eller 
hennes privatliv respekteras. 

I familjegrupphemmets verksamhet ska man se till att: 
1) det finns tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och redskap för verksamheten, 
2) minst sju anställda arbetar i omvårdnads-, omsorgs- och fostransuppgifter. Om det finns 

flera serviceenheter i samma byggnad ska det finnas minst sex anställda som arbetar i omvård-
nads-, omsorgs- och fostransuppgifter per serviceenhet, 

3) klienternas specialbehov beaktas i antalet anställda i omvårdnads-, omsorgs- och fostrans-
uppgifter och strukturen av dessa,  

4) yrkespersoner inom socialvården enligt 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom soci-
alvården samt övrig personal finns i ett tillräckligt antal på serviceenheten med avseende på den 
omvårdnad, omsorg och fostran som barnen behöver, 

5)den chef som ansvarar för omvårdnads-, omsorgs- och fostransuppgifterna på serviceen-
heten uppfyller de förutsättningar som anges i 46 a § 3 mom. i socialvårdslagen. 

I en serviceenhet kan det finnas högst sju klientplatser. I samma byggnad kan det finnas kli-
entplatser för högst 24 barn.  

I brådskande fall kan man tillfälligt avvika från barnantalet som avses i 3 mom. om det är 
nödvändigt för att ordna omvårdnaden av barnet. 
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I familjegrupphemsverksamheten kan man med beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården tillfälligt avvika från den tillståndspraxis angående inledande av verk-
samhet som avses i 7 § i lagen om privat socialservice (922/2011) om tjänsten inte kan ordnas 
på grund av massinvandring eller någon annan jämförbar orsak. 

Alternativ 1: På omhändertagande av ämnen och föremål och granskning av utrymmen som 
klienten förfogar över tillämpas på familjegrupphemmet vad som föreskrivs i 60–62 § och 63 § 
1–3 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifi-
ering av och hjälp till offer för människohandel. En kopia av protokollet över omhändertagande 
av ämnen och föremål och granskning av utrymmen som klienten förfogar över lämnas till väl-
färdsområdet och till regionförvaltningsverket som övervakar verksamheten. 

Alternativ 2: I paragrafen föreslås ingen reglering om begränsande åtgärder. 
 

36 § 

Bedömning av servicebehovet 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
För bedömningen av servicebehovet svarar en sådan yrkesutbildad person inom socialvården 

enligt 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården som är ändamålsenlig för be-
dömningen av servicebehovet, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. För be-
dömningen av servicebehovet hos barn som behöver särskilt stöd och andra personer som be-
höver särskilt stöd svarar en socialarbetare i tjänsteförhållande. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 1, 3, 11 och 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen 

(615/2020) som följer: 

 
1 § 

Lagens tillämpningsområde och ändamålet med behandlingen av personuppgifter 

Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på helt eller delvis auto-
matiserad behandling av personuppgifter och på annan behandling av personuppgifter, om per-
sonuppgifterna utgör eller är avsedda att utgöra ett personregister eller en del av ett sådant, och 
personuppgifterna behandlas för följande ändamål: 

1) behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse, 
2) behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt 

medborgarskap och befrielse från medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus, 
3) mottagande av personer som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd, hjälp till 

offer för människohandel, verksamhet i anslutning till företrädande av barn utan vårdnadshavare 
inom mottagningsverksamheten samt styrning, planering och övervakning av dessa verksam-
heter, 

4) placering av en utlänning i en förvarsenhet, bemötande av en utlänning i en förvarsenhet 
samt upprätthållandet av ordningen och säkerheten vid en förvarsenhet, 

5) anvisande till kommunplats samt företrädande av barn med uppehållstillstånd som är utan 
vårdnadshavare samt styrning, planering och övervakning av dessa verksamheter. 

När personuppgifter behandlas för ändamål som anges i 1 mom. 1 eller 2 punkten, behandlas 
de dessutom också för att skydda den nationella säkerheten. 

I denna lag föreskrivs dessutom om rätt att få uppgifter om juridiska personer i syften som 
avses i 1 mom. 

Denna lag tillämpas inte på diplomatiska representanter i Finland eller på sådana tjänstemän 
i internationella organisationer vilkas ställning det finns bestämmelser om i internationella avtal 
som är bindande för Finland. 

 
3 § 

Personuppgiftsansvariga och ansvarsfördelningen i fråga om ärendehanteringssystemet för 
utlänningsärenden 

I ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden registreras andra uppgifter än sådana som 
gäller handläggning av och beslut om viseringar och som behandlas för ändamål som anges i 1 
§ 1 mom. 1 punkten samt uppgifter som behandlas för det ändamål som anges i 1 § 1 mom. 2–
5 punkten samt 2 mom. 

För att utföra sina lagstadgade uppgifter får varje myndighet behandla de uppgifter den regi-
strerat på följande sätt: 

1) Migrationsverket för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1–5 punkten, 
2) polisen för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 
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3) skyddspolisen för behandlingsändamål som anges i 1 § 2 mom., 
4) Gränsbevakningsväsendet för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 
5) förläggningar för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten, 
6) flyktingslussar för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 
7) förvarsenheter för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 4 punkten, 
8) utrikesministeriet för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 
9) beskickningar för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 
10) närings-, trafik- och miljöcentraler för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 och 

5 punkten, 
11) välfärdsområde för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 5 punkten. 
Varje myndighet enligt 2 mom. är personuppgiftsansvarig för ärendehanteringssystemet för 

utlänningsärenden i fråga om de uppgifter som den registrerat. Personuppgiftsansvarig för de 
uppgifter som Polisen registrerat är Polisstyrelsen och personuppgiftsansvarig för de uppgifter 
som Gränsbevakningsväsendet registrerat är staben för Gränsbevakningsväsendet. Personupp-
giftsansvarig för registeruppgifterna i en ansökan om internationellt skydd är dock Migrations-
verket. 

Migrationsverket svarar för ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden i enlighet med 
lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Dessutom ska 
Migrationsverket i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden vara personuppgiftsbiträde 
enligt 17 § i dataskyddslagen för brottmål för behandlingsändamål enligt artikel 28 i dataskydds-
förordningen och enligt 1 § 2 mom. i denna lag, samt i enlighet med vad som särskilt avtalas 
om detta, för en annan personuppgiftsansvarigs räkning tillgodose den registrerades rätt att få 
tillgång till egna uppgifter samt utföra korrigering av personuppgifter, elektronisk utlämning, 
radering och arkivering av personuppgifter, till den del Migrationsverket inte är personuppgifts-
ansvarig. 

 
11 § 

Rätt att få uppgifter mellan de personuppgiftsansvariga för ärendehanteringssystemet för ut-
länningsärenden 

Vid behandlingen av uppgifter i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden har 
1) Migrationsverket rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål 

enligt 1 § 1 mom. 1–5 punkten i denna lag av polisen, skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, 
förläggningar, flyktingslussar, förvarsenheter, utrikesministeriet, beskickningar, närings-, tra-
fik- och miljöcentraler samt välfärdsområdet få uppgifter som är nödvändiga för att Migrations-
verket ska kunna sköta sina uppgifter enligt utlänningslagen, medborgarskapslagen (359/2003), 
lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning 
(907/2017), nedan säsongsarbetslagen, lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelands-
medborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017), nedan ICT-la-
gen, lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, 
studier, praktik och volontärarbete (719/2018), nedan forskar- och studerandelagen, lagen om 
mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till 
offer för människohandel (746/2011), nedan mottagningslagen, lagen om bemötande av utlän-
ningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), nedan förvarslagen och lagen om 
främjande av integration ( /20 ), nedan integrationslagen,  

2) en förläggning rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsen-
det, andra förläggningar, flyktingslussar, förvarsenheter och närings-, trafik- och miljöcentraler 
få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av förläggningens uppgifter enligt mottagnings-
lagen, 
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3) en flyktingsluss rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevaknings-
väsendet, förläggningar, andra flyktingslussar, förvarsenheter och närings-, trafik- och miljö-
centraler få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av flyktingslussens uppgifter enligt 
utlänningslagen och mottagningslagen, 

4) en förvarsenhet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 4 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsen-
det, flyktingförläggningar, flyktingslussar och andra förvarsenhetar få de uppgifter som är nöd-
vändiga för skötseln av förvarsenhetens uppgifter enligt förvarslagen, 

5) utrikesministeriet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet 
och beskickningar få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av utrikesministeriets uppgif-
ter enligt utlänningslagen, 

6) en beskickning rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevaknings-
väsendet och utrikesministeriet få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av beskickning-
ens uppgifter enligt utlänningslagen och medborgarskapslagen, 

7) en närings-, trafik- och miljöcentral rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för 
behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 5 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, flyktingslussar och beskickningar få de uppgifter som 
är nödvändiga för skötseln av centralens uppgifter enligt utlänningslagen och integrationslagen, 

8) ett välfärdsområde rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsända-
mål enligt 1 § 1 mom. 5 punkten i denna lag av Migrationsverket, flyktingförläggningar och 
närings-, trafik- och miljöcentraler få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av välfärds-
områdets uppgifter enligt integrationslagen. 

Bestämmelser om polisens och skyddspolisens rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling 
av personuppgifter i polisens verksamhet. 

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling 
av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte fingeravtryck som tagits av den som ansöker 
om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort eller av den som ansöker om 
främlingspass eller resedokument för flykting, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 

 
13 § 

Annan rätt att få uppgifter 

Migrationsverket har för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1–5 punkten, förläggningar 
för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 3 punkten, flyktingslussar för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, förvarsenheter för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 4 
punkten, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utrikesministeriet och beskickningar för behand-
lingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten samt välfärdsområde för behandlingsändamål enligt 
1 § 1 mom. 5 punkten rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för skötseln av uppgifter 
enligt utlänningslagen, medborgarskapslagen, säsongarbetslagen, ICT-lagen, forskar- och stu-
derandelagen, mottagningslagen, förvarslagen och integrationslagen få nödvändiga uppgifter 
om fysiska och juridiska personer av de aktörer som anges i 4 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) samt av privata tjänsteproducenter och av företrädare som 
förordnats för barn utan vårdnadshavare. 

Bestämmelser om polisens rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter 
i polisens verksamhet. 

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling 
av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. 
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Migrationsverket samt förläggningar, flyktingslussar och förvarsenheter har dessutom rätt att 
trots sekretessbestämmelserna och avgiftsfritt få behövliga uppgifter för skötseln av sina upp-
gifter enligt följande: 

1) för prövning enligt artiklarna 8 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för 
att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat av en persons förmåga att ta hand om ett barn eller 
en person i beroendeställning: 

a) av Rättsregistercentralen ur bötesregistret vederbörandes personuppgifter, uppgifter om av-
göranden, verkställighetsärenden, förvandlingsstraff och händelser, 

b) av Rättsregistercentralen ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 
dess delsystem uppgifter om brott som vederbörande misstänks ha begått och som är eller har 
varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller domstolar, 

c) av Rättsregistercentralen ur straffregistret vederbörandes straffregisterutdrag, 
d) av förundersökningsmyndigheterna uppgifter om brott som vederbörande misstänks ha be-

gått samt om brottsanmälan och förundersökning som gäller denne, 
e) av välfärdsområdet uppgifter om de social- och hälsovårdstjänster och sociala förmåner 

som vederbörande fått, 
f) av Skatteförvaltningen uppgifter om vederbörandes förmögenhet och inkomster, 
g) av Brottspåföljdsmyndigheten vederbörandes kontaktuppgifter samt uppgifter om vistelse-

ort och frigivningsdag, 
2) av Rättsregistercentralen ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 

dess delsystem samt ur straffregistret uppgifter om 
a) brott som en anknytningsperson misstänks ha begått och som är eller har varit anhängiga 

vid åklagarmyndigheter eller domstolar, för bedömning av ett barns bästa, möjligheterna till ett 
gemensamt liv eller försörjningsförutsättningen vid en helhetsbedömning av förutsättningarna 
för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, 

b) försörjningsplikt för utredning av om förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av 
familjeband, för uppehållskort eller för registrering av uppehållsrätt uppfylls, 

c) försörjningsplikt för utredning av försörjningsförutsättningen, 
d) anhängiga domstolsärenden och avgöranden som gäller Migrationsverkets beslut eller be-

hörighet eller som är av betydelse med tanke på behandlingen av ett ärende som är anhängigt 
vid Migrationsverket, 

e) handlingar som gäller inledande av, handlingar som ligger till grund för ett avgörande av 
och handlingar som gäller behandlingen av ett ärende för bedömning av ett barns bästa och de 
allmänna förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd, 

f) straffregisterutdrag för anknytningspersonen för bedömning av ett barns bästa, möjlighet-
erna till ett gemensamt liv eller försörjningsförutsättningen när det görs en sammantagen be-
dömning för att utreda förutsättningarna för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, 

3) av förundersökningsmyndigheterna uppgifter om brott som en anknytningsperson miss-
tänks ha begått, brottsanmälan och förundersökning som gäller denne för bedömning av ett 
barns bästa, möjligheterna till ett gemensamt liv eller försörjningsförutsättningen vid en hel-
hetsbedömning av förutsättningarna för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, samt vid besluts-
prövning av huruvida en person ska tas med i hjälpsystemet för offer för människohandel, upp-
gifter om förundersökning av brott och polisanmälningar som är eller har varit anhängiga, 

4) av Folkpensionsanstalten uppgifter om inkomster, förmåner och familjeband för utredning 
av misstänkt motstridiga uppgifter eller äktheten i fråga om anställningsförhållanden och famil-
jeband, 

5) av välfärdsområdet uppgifter för utredning av behovet av hjälpåtgärder, uppgifter om bak-
grund och situation för en person som föreslås ingå i hjälpsystemet för offer för människohandel 
och de social- och hälsovårdstjänster som personen fått samt uppgifter om utredning av behovet 
av barnskydd och klientrelationen inom barnskyddet, 
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6) av Skatteförvaltningen uppgifter om förmögenhet och inkomster för utredning av misstänkt 
motstridiga uppgifter eller äktheten i fråga om anställningsförhållanden och familjeband, 

7)av Utbildningsstyrelsen eller av utbildningsanordnaren, vid en helhetsbedömning av förut-
sättningarna för uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller medborgarskap, i fråga om utlänningar 
uppgifter om inledande av studierätten, tillfälligt avbrytande av studierätten, annat tillfälligt av-
brott i studier, studierättens och studiernas upphörande samt terminsavgiftens storlek och betal-
ning av den, om sådana stipendier, bostadsförmåner och måltidsförmåner som beviljas av ut-
bildningsanordnaren samt om studieprestationer, vitsord och examina, 

8) av utrikesministeriet eller en beskickning uppgifter om avslagsbeslut som gäller legali-
sering av en handling för bedömning av utländska handlingars tillförlitlighet, 

9) av Transport- och kommunikationsverket och av Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården uppgifter om rätt att utöva ett visst yrke när det gäller en utlänning och dennes 
familjemedlemmar, för utredning av försörjningsförutsättningen eller förutsättningarna för be-
viljande av uppehållstillstånd, uppehållstillstånd för säsongarbete eller uppehållskort eller regi-
strering av uppehållsrätt. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
————— 
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4. 

Lag 

om ändring av lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 9 §, 10 § 1 mom. och 24 § 1 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), av dem 

9 § och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 579/2015 och 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
1219/2020, som följer: 
 

9 § 

Statsandelens belopp 

Huvudmän för folkhögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet beviljas statsandel till 
57 procent samt huvudmän för studiecentraler och idrottsutbildningscenter till 65 procent av det 
belopp som beräknats enligt 8 §. Huvudmannen för den läroanstalt som avses i 2 § 8 mom. be-
viljas statsandel till 57 procent av det belopp som beräknats enligt 8 §. 

För huvudmän för folkhögskolor, studiecentraler, medborgarinstitut eller sommaruniversitet 
beviljas dock statsandel till 100 procent av det belopp som beräknats enligt 8 § för det antal 
prestationer som undervisnings- och kulturministeriet fastställt med stöd av 10 § när det gäller 
av huvudmannen ordnad utbildning som invandraren genomför under tiden som han eller hon 
har en gällande integrationsplan enligt 14 § i lagen om främjande av integration ( /20 ) eller en 
gällande sektorsövergripande integrationsplan enligt 15 § eller under ett år från att den sista 
integrationsplanen har upphört. Dessutom förutsätts att läroplansgrunderna för integrationsut-
bildning för vuxna invandrare som avses i 24 § 4 mom. i lagen om främjande av integration 
eller Utbildningsstyrelsens Rekommendation för läroplan för utbildning i grundläggande litte-
racitet inom fritt bildningsarbete som avses i 24 § 5 mom. 1 punkten i nämnda lag iakttas i 
utbildningen. Statsandelen beviljas även till 100 procent för sådan utbildning som avses i 5 § 2 
mom. i läropliktslagen. 

I en sammanslagen läroanstalt bestäms statsandelsprocenten särskilt för respektive läroan-
staltsform. 

När statsandel beviljas folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet eller idrottsut-
bildningscenter vars huvudman är en kommun eller en samkommun beaktas åren 2017–2019 i 
fråga om folkhögskolorna 98,53 procent, i fråga om medborgarinstituten 98,19 procent, i fråga 
om sommaruniversiteten 98,65 procent och i fråga om idrottsutbildningscentren 99,10 procent 
av statsandelsgrunden enligt 8 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan efter ansökan bevilja statsandel som överskrider det 
som föreskrivs i 1 mom. till en huvudman för en folkhögskola som enligt 4 § beviljats tillstånd 
att driva läroanstalt, om läroanstaltens huvudsakliga utbildningsuppgift enligt tillståndet är att 
ordna utbildning för gravt handikappade. Beloppet på statsandelen kan vara högst 80 procent 
av det belopp som beräknats enligt 8 §. Efter att ha hört huvudmannen kan undervisnings- och 
kulturministeriet ändra sitt beslut, om väsentliga förändringar i den utbildning som folkhögsko-
lan ordnar förutsätter det. 

För huvudmän för folkhögskolor som ordnar utbildning som avses i 7 a kap. beviljas statsan-
del till 100 procent av det belopp som beräknats enligt 8 § för det antal prestationer som under-
visnings- och kulturministeriet fastställt med stöd av 10 § när det gäller av huvudmannen ordnad 
utbildning som riktar sig till läropliktiga. 
 

10 § 
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Fastställande av antalet prestationer som ska användas vid beräkning av statsandelen 

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten det antal 
studerandeveckor, studerandedygn, studerandedagar och undervisningstimmar som läggs till 
grund för beräkningen av statsandelen. Därtill fastställer undervisnings- och kulturministeriet 
årligen inom ramen för statsbudgeten det antal studerandeveckor av ovannämnda studerande-
veckor för vilka statsandel beviljas till 100 procent enligt 9 § 6 mom. Undervisnings- och kul-
turministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten det antal studerandeveckor och 
undervisningstimmar för vilka statsandel beviljas till 100 procent enligt 9 § 2 mom. I fråga om 
en sammanslagen läroanstalt fastställs antalet prestationer särskilt för respektive läroanstalts-
form. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

24 § 

Avgifter som tas ut av de studerande 

Skäliga avgifter för undervisningen kan tas ut av de studerande. Avgifter tas dock inte ut för 
utbildning som ordnas av en folkhögskola, en studiecentral, ett medborgarinstitut eller ett som-
maruniversitet som invandraren genomför under tiden som han eller hon har en gällande integ-
rationsplan enligt 14 § i lagen om främjande av integration ( /20 ) eller en gällande sektorsöver-
gripande integrationsplan enligt 15 § eller under ett år från att den sista integrationsplanen har 
upphört. Dessutom förutsätts att läroplansgrunderna för integrationsutbildning för vuxna in-
vandrare som avses i 24 § 4 mom. i lagen om främjande av integration eller Utbildningsstyrel-
sens rekommendation för läroplan för utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bild-
ningsarbete som avses i 24 § 5 mom. 1 punkten i nämnda lag iakttas i utbildningen. Avgifter tas 
inte heller ut inom utbildning som avses i 7 a kap. eller utbildning som avses i 5 § 2 mom. i 
läropliktslagen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

————— 
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5. 

Lag 

om ändring av 5 § i läropliktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 5 § 2 mom. i läropliktslagen (1214/2020) som följer: 
 

5 § 

Fullgörande av läroplikten i vissa situationer 

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
En läropliktig som har slutfört den grundläggande utbildning som avses i 26 § 1 mom. i lagen 

om grundläggande utbildning och som saknar tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för 
att genomgå utbildning efter den grundläggande utbildningen kan fullgöra läroplikten i sådan 
utbildning vid en folkhögskola där man följer läroplansgrunderna för integrationsutbildning för 
vuxna invandrare som avses i 20 § 4 mom. i lagen om främjande av integration ( /20 ) eller 
Utbildningsstyrelsens rekommendation för läroplan för utbildning i grundläggande litteracitet 
inom fritt bildningsarbete som avses i 24 § 5 mom. 1 punkten i nämnda lag. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

————— 
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6. 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 8 § 5 mom. i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata (1156/2019) som följer: 

 
8 § 

Uppgifter som införs i registret över förmynderskapsärenden 

Det som ovan föreskrivs om intressebevakare och huvudmän ska tillämpas på sådana företrä-
dare för barn och sådana barn som avses i 39 § i lagen om mottagande av personer som söker 
internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 
och i 35 § i lagen om främjande av integration ( /20 ), när uppgift om förordnande av företräda-
ren ska införas i registret över förmynderskapsärenden. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

————— 
 
 
 
 
 
 
Helsingfors den    20xx 

 
Statsminister 

Sanna Marin 

 
 
 
 

..minister Förnamn Efternamn 
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Valitse kohde. 
Parallelltext 

 

2. 

Lag 

om ändring av socialvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 36 § 5 mom. i socialvårdslagen (1301/2014) sådant det lyder i lag 292/2016, och 
fogas till 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag 635/2021, en ny 8 a-punkt och en ny 22 a § som 

följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

14 § 

Socialservice som möter stödbehoven 

Som välfärdsområdets socialservice ska föl-
jande ordnas med det innehåll och i den om-
fattning som föreskrivs i denna eller i någon 
annan lag: 
— — — — — — — — — — — — — — 

(ny 8 a) 
— — — — — — — — — — — — — — 
(ny 22 a §) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 § 

Socialservice som möter stödbehoven  

Som välfärdsområdets socialservice ska föl-
jande ordnas med det innehåll och i den om-
fattning som föreskrivs i denna eller i någon 
annan lag: 
— — — — — — — — — — — — — — 

8 a) familjegrupphemsverksamhet, 
— — — — — — — — — — — — — — 

22 a § 

Familjegrupphem 

Med familjegrupphem avses en serviceenhet 
för vård dygnet runt inom socialvården där ett 
barn får sådan omvårdnad, omsorg och fost-
ran som avses i 2 § 6 mom. i lagen om främ-
jande av integration ( / ) på det sätt som avses 
i 31 § i nämnda lag. I familjegrupphemmets 
verksamhet ska iakttas vad som föreskrivs i 1 
§ i lagen angående vårdnad om barn och um-
gängesrätt. Barnets omvårdnad, omsorg och 
fostran ska ordnas och barnet ska behandlas 
på så sätt att hans eller hennes privatliv re-
spekteras. 

I familjegrupphemmets verksamhet ska man 
se till att: 

1) det finns tillräckliga och ändamålsenliga 
lokaler och redskap för verksamheten, 

2) minst sju anställda arbetar i omvård-
nads-, omsorgs- och fostransuppgifter. Om 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

det finns flera serviceenheter i samma bygg-
nad ska det finnas minst sex anställda som ar-
betar i omvårdnads-, omsorgs- och fostrans-
uppgifter per serviceenhet, 

3) klienternas specialbehov beaktas i anta-
let anställda i omvårdnads-, omsorgs- och 
fostransuppgifter och strukturen av dessa,  

4) yrkespersoner inom socialvården enligt 3 
§ i lagen om yrkesutbildade personer inom so-
cialvården samt övrig personal finns i ett till-
räckligt antal på serviceenheten med avse-
ende på den omvårdnad, omsorg och fostran 
som barnen behöver, 

5)den chef som ansvarar för omvårdnads-, 
omsorgs- och fostransuppgifterna på service-
enheten uppfyller de förutsättningar som 
anges i 46 a § 3 mom. i socialvårdslagen. 

I en serviceenhet kan det finnas högst sju 
klientplatser. I samma byggnad kan det finnas 
klientplatser för högst 24 barn.  

I brådskande fall kan man tillfälligt avvika 
från barnantalet som avses i 3 mom. om det är 
nödvändigt för att ordna omvårdnaden av 
barnet. 

I familjegrupphemsverksamheten kan man 
med beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården tillfälligt avvika från 
den tillståndspraxis angående inledande av 
verksamhet som avses i 7 § i lagen om privat 
socialservice (922/2011) om tjänsten inte kan 
ordnas på grund av massinvandring eller nå-
gon annan jämförbar orsak. 

Alternativ 1: På omhändertagande av äm-
nen och föremål och granskning av utrymmen 
som klienten förfogar över tillämpas på famil-
jegrupphemmet vad som föreskrivs i 60–62 § 
och 63 § 1–3 mom. i lagen om mottagande av 
personer som söker internationellt skydd och 
om identifiering av och hjälp till offer för 
människohandel. En kopia av protokollet över 
omhändertagande av ämnen och föremål och 
granskning av utrymmen som klienten förfo-
gar över lämnas till välfärdsområdet och till 
regionförvaltningsverket som övervakar verk-
samheten. 

Alternativ 2: I paragrafen föreslås ingen re-
glering om begränsande åtgärder. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

36 § 

Bedömning av servicebehovet 

— — — — — — — — — — — — — — 
För bedömningen av servicebehovet svarar 

en sådan yrkesutbildad person inom socialvår-
den enligt 3 § i lagen om yrkesutbildade per-
soner (817/2015) inom socialvården som är 
ändamålsenlig för bedömningen av servicebe-
hovet, om inte något annat föreskrivs någon 
annanstans i lag. För bedömningen av service-
behovet hos barn som behöver särskilt stöd 
och andra personer som behöver särskilt stöd 
svarar en socialarbetare i tjänsteförhållande.  
 
 
 

 

36 § 

Bedömning av servicebehovet 

— — — — — — — — — — — — — — 
För bedömningen av servicebehovet svarar 

en sådan yrkesutbildad person inom socialvår-
den enligt 3 § i lagen om yrkesutbildade per-
soner inom socialvården som är ändamålsen-
lig för bedömningen av servicebehovet, om 
inte något annat föreskrivs någon annanstans i 
lag. För bedömningen av servicebehovet hos 
barn som behöver särskilt stöd och andra per-
soner som behöver särskilt stöd svarar en so-
cialarbetare i tjänsteförhållande. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
————— 

 
 
 
 

3 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 1, 3, 11 och 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen 

(615/2020) som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

1 § 

Lagens tillämpningsområde och ändamålet 
med behandlingen av personuppgifter 

Denna lag tillämpas, om inte annat före-
skrivs någon annanstans i lag, på helt eller 
delvis automatiserad behandling av person-
uppgifter och på annan behandling av per-
sonuppgifter, om personuppgifterna utgör 
eller är avsedda att utgöra ett personregister 

1 § 

Lagens tillämpningsområde och ändamålet 
med behandlingen av personuppgifter 

Denna lag tillämpas, om inte annat före-
skrivs någon annanstans i lag, på helt eller del-
vis automatiserad behandling av personupp-
gifter och på annan behandling av personupp-
gifter, om personuppgifterna utgör eller är av-
sedda att utgöra ett personregister eller en del 



   

  

 

 67  

 

 

 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

eller en del av ett sådant, och personuppgif-
terna behandlas för följande ändamål: 
1) behandling av, beslut om och övervak-
ning av utlänningars inresa och utresa samt 
vistelse, 
2) behandling av och beslut i ärenden som 
gäller förvärv, behållande och förlust av 
finskt medborgarskap och befrielse från 
medborgarskap samt bestämmande av med-
borgarskapsstatus, 
3) mottagande av personer som söker inter-
nationellt skydd eller får tillfälligt skydd, 
hjälp till offer för människohandel, verk-
samhet i anslutning till företrädande av barn 
utan vårdnadshavare inom mottagnings-
verksamheten samt styrning, planering och 
övervakning av dessa verksamheter, 
4) placering av en utlänning i en förvars-
enhet, bemötande av en utlänning i en för-
varsenhet samt upprätthållandet av ord-
ningen och säkerheten vid en förvarsenhet, 
5) anvisande till kommuner. 
När personuppgifter behandlas för ändamål 
som anges i 1 mom. 1 eller 2 punkten, be-
handlas de dessutom också för att skydda 
den nationella säkerheten. 
I denna lag föreskrivs dessutom om rätt att 
få uppgifter om juridiska personer i syften 
som avses i 1 mom. 
Denna lag tillämpas inte på diplomatiska re-

presentanter i Finland eller på sådana tjänste-
män i internationella organisationer vilkas 
ställning det finns bestämmelser om i internat-
ionella avtal som är bindande för Finland. 
 
 
 
 

3 § 

Personuppgiftsansvariga och ansvarsfördel-
ningen i fråga om ärendehanteringssystemet 

för utlänningsärenden 

I ärendehanteringssystemet för utlänningsä-
renden registreras andra uppgifter än sådana 
som gäller handläggning av och beslut om vi-
seringar och som behandlas för ändamål som 
anges i 1 § 1 mom. 1 punkten samt uppgifter 

av ett sådant, och personuppgifterna behand-
las för följande ändamål: 

1) behandling av, beslut om och övervak-
ning av utlänningars inresa och utresa samt 
vistelse, 

2) behandling av och beslut i ärenden som 
gäller förvärv, behållande och förlust av finskt 
medborgarskap och befrielse från medborgar-
skap samt bestämmande av medborgarskaps-
status, 

3) mottagande av personer som söker inter-
nationellt skydd eller får tillfälligt skydd, 
hjälp till offer för människohandel, verksam-
het i anslutning till företrädande av barn utan 
vårdnadshavare inom mottagningsverksam-
heten samt styrning, planering och övervak-
ning av dessa verksamheter, 

4) placering av en utlänning i en förvars-
enhet, bemötande av en utlänning i en förvars-
enhet samt upprätthållandet av ordningen och 
säkerheten vid en förvarsenhet, 

5) anvisande till kommunplats samt företrä-
dande av barn med uppehållstillstånd som är 
utan vårdnadshavare samt styrning, plane-
ring och övervakning av dessa verksamheter. 

När personuppgifter behandlas för ändamål 
som anges i 1 mom. 1 eller 2 punkten, behand-
las de dessutom också för att skydda den nat-
ionella säkerheten. 

I denna lag föreskrivs dessutom om rätt att 
få uppgifter om juridiska personer i syften 
som avses i 1 mom. 

Denna lag tillämpas inte på diplomatiska re-
presentanter i Finland eller på sådana tjänste-
män i internationella organisationer vilkas 
ställning det finns bestämmelser om i internat-
ionella avtal som är bindande för Finland. 

 
3 § 

Personuppgiftsansvariga och ansvarsfördel-
ningen i fråga om ärendehanteringssystemet 

för utlänningsärenden 

I ärendehanteringssystemet för utlänningsä-
renden registreras andra uppgifter än sådana 
som gäller handläggning av och beslut om vi-
seringar och som behandlas för ändamål som 
anges i 1 § 1 mom. 1 punkten samt uppgifter 
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som behandlas för det ändamål som anges i 1 
§ 1 mom. 2–5 punkten samt 2 mom. 

För att utföra sina lagstadgade uppgifter får 
varje myndighet behandla de uppgifter den re-
gistrerat på följande sätt: 

1) Migrationsverket för behandlingsända-
mål som anges i 1 § 1 mom. 1–5 punkten, 

2) polisen för behandlingsändamål som 
anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 

3) skyddspolisen för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 2 mom., 

4) Gränsbevakningsväsendet för behand-
lingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punk-
ten, 

5) förläggningar för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten, 

6) flyktingslussar för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 

7) förvarsenheter för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 4 punkten, 

8) utrikesministeriet för behandlingsända-
mål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 

9) beskickningar för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 

10) närings-, trafik- och miljöcentraler för 
behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 
1 och 5 punkten, 

11) arbets- och näringsbyråer för behand-
lingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punk-
ten. 

Varje myndighet enligt 2 mom. är person-
uppgiftsansvarig för ärendehanteringssyste-
met för utlänningsärenden i fråga om de upp-
gifter som den registrerat. Personuppgiftsan-
svarig för de uppgifter som Polisen registrerat 
är Polisstyrelsen och personuppgiftsansvarig 
för de uppgifter som Gränsbevakningsväsen-
det registrerat är staben för Gränsbevaknings-
väsendet. Personuppgiftsansvarig för register-
uppgifterna i en ansökan om internationellt 
skydd är dock Migrationsverket. 

Migrationsverket svarar för ärendehante-
ringssystemet för utlänningsärenden i enlighet 
med lagen om informationshantering inom 
den offentliga förvaltningen (906/2019). 
Dessutom ska Migrationsverket i ärendehan-
teringssystemet för utlänningsärenden vara 
personuppgiftsbiträde enligt 17 § i dataskydd-
slagen för brottmål för behandlingsändamål 
enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen och 

som behandlas för det ändamål som anges i 1 
§ 1 mom. 2–5 punkten samt 2 mom. 

För att utföra sina lagstadgade uppgifter får 
varje myndighet behandla de uppgifter den re-
gistrerat på följande sätt: 

1) Migrationsverket för behandlingsända-
mål som anges i 1 § 1 mom. 1–5 punkten, 

2) polisen för behandlingsändamål som 
anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 

3) skyddspolisen för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 2 mom., 

4) Gränsbevakningsväsendet för behand-
lingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punk-
ten, 

5) förläggningar för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten, 

6) flyktingslussar för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 

7) förvarsenheter för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 4 punkten, 

8) utrikesministeriet för behandlingsända-
mål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 

9) beskickningar för behandlingsändamål 
som anges i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 

10) närings-, trafik- och miljöcentraler för 
behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 
1 och 5 punkten, 

11) välfärdsområde för behandlingsända-
mål som anges i 1 § 1 mom. 5 punkten. 

Varje myndighet enligt 2 mom. är person-
uppgiftsansvarig för ärendehanteringssyste-
met för utlänningsärenden i fråga om de upp-
gifter som den registrerat. Personuppgiftsan-
svarig för de uppgifter som Polisen registrerat 
är Polisstyrelsen och personuppgiftsansvarig 
för de uppgifter som Gränsbevakningsväsen-
det registrerat är staben för Gränsbevaknings-
väsendet. Personuppgiftsansvarig för register-
uppgifterna i en ansökan om internationellt 
skydd är dock Migrationsverket. 

Migrationsverket svarar för ärendehante-
ringssystemet för utlänningsärenden i enlighet 
med lagen om informationshantering inom 
den offentliga förvaltningen (906/2019). 
Dessutom ska Migrationsverket i ärendehan-
teringssystemet för utlänningsärenden vara 
personuppgiftsbiträde enligt 17 § i dataskydd-
slagen för brottmål för behandlingsändamål 
enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen och 
enligt 1 § 2 mom. i denna lag, samt i enlighet 
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enligt 1 § 2 mom. i denna lag, samt i enlighet 
med vad som särskilt avtalas om detta, för en 
annan personuppgiftsansvarigs räkning tillgo-
dose den registrerades rätt att få tillgång till 
egna uppgifter samt utföra korrigering av per-
sonuppgifter, elektronisk utlämning, radering 
och arkivering av personuppgifter, till den del 
Migrationsverket inte är personuppgiftsansva-
rig. 
 

11 § 

Rätt att få uppgifter mellan de personuppgift-
sansvariga för ärendehanteringssystemet för 

utlänningsärenden 

Vid behandlingen av uppgifter i ärendehan-
teringssystemet för utlänningsärenden har 
1) Migrationsverket rätt att trots sekretess-
bestämmelserna avgiftsfritt för behand-
lingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1–5 punkten 
i denna lag av polisen, skyddspolisen, 
Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, 
flyktingslussar, förvarsenheter, utrikesmi-
nisteriet, beskickningar, närings-, trafik- 
och miljöcentraler samt arbets- och närings-
byrer få uppgifter som är nödvändiga för att 
Migrationsverket ska kunna sköta sina upp-
gifter enligt utlänningslagen, medborgar-
skapslagen (359/2003), lagen om villkor för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 
för säsongsanställning (907/2017), nedan 
säsongsarbetslagen, lagen om villkor för in-
resa och vistelse för tredjelandsmedborgare 
inom ramen för företagsintern förflyttning 
av personal (908/2017), nedan ICT-lagen, 
lagen om villkoren för tredjelandsmedbor-
gares inresa och vistelse på grund av forsk-
ning, studier, praktik och volontärar-
bete (719/2018), nedan forskar- och stu-
derandelagen, lagen om mottagande av per-
soner som söker internationellt skydd och 
om identifiering av och hjälp till offer för 
människohandel (746/2011), nedan mottag-
ningslagen, lagen om bemötande av utlän-
ningar som tagits i förvar och om förvars-
enheter (116/2002), nedan förvarslagen och 
lagen om främjande av integrat-
ion (1386/2010), nedan integrationslagen, 

med vad som särskilt avtalas om detta, för en 
annan personuppgiftsansvarigs räkning tillgo-
dose den registrerades rätt att få tillgång till 
egna uppgifter samt utföra korrigering av per-
sonuppgifter, elektronisk utlämning, radering 
och arkivering av personuppgifter, till den del 
Migrationsverket inte är personuppgiftsansva-
rig. 

 
11 § 

Rätt att få uppgifter mellan de personuppgift-
sansvariga för ärendehanteringssystemet för 

utlänningsärenden 

Vid behandlingen av uppgifter i ärendehan-
teringssystemet för utlänningsärenden har 

1) Migrationsverket rätt att trots sekretess-
bestämmelserna avgiftsfritt för behandlings-
ändamål enligt 1 § 1 mom. 1–5 punkten i 
denna lag av polisen, skyddspolisen, Gränsbe-
vakningsväsendet, förläggningar, flyk-
tingslussar, förvarsenheter, utrikesministeriet, 
beskickningar, närings-, trafik- och miljöcen-
traler samt välfärdsområdet få uppgifter som 
är nödvändiga för att Migrationsverket ska 
kunna sköta sina uppgifter enligt utlännings-
lagen, medborgarskapslagen (359/2003), la-
gen om villkor för tredjelandsmedborgares in-
resa och vistelse för säsongsanställning 
(907/2017), nedan säsongsarbetslagen, lagen 
om villkor för inresa och vistelse för tredje-
landsmedborgare inom ramen för företagsin-
tern förflyttning av personal (908/2017), ne-
dan ICT-lagen, lagen om villkoren för tredje-
landsmedborgares inresa och vistelse på 
grund av forskning, studier, praktik och vo-
lontärarbete (719/2018), nedan forskar- och 
studerandelagen, lagen om mottagande av 
personer som söker internationellt skydd och 
om identifiering av och hjälp till offer för 
människohandel (746/2011), nedan mottag-
ningslagen, lagen om bemötande av utlän-
ningar som tagits i förvar och om förvars-
enheter (116/2002), nedan förvarslagen och 
lagen om främjande av integration ( /20 ), ne-
dan integrationslagen,  

2) en förläggning rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlingsän-
damål enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i denna lag 
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2) en förläggning trätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlings-
ändamål enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i 
denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, andra förlägg-
ningar, flyktingslussar, förvarsenheter och 
närings-, trafik- och miljöcentraler få de 
uppgifter som är nödvändiga för skötseln av 
förläggningens uppgifter enligt mottag-
ningslagen, 
3) en flyktingsluss rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlings-
ändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten 
i denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, 
andra flyktingslussar, förvarsenheter och 
närings-, trafik- och miljöcentraler få de 
uppgifter som är nödvändiga för skötseln av 
flyktingslussens uppgifter enligt utlännings-
lagen och mottagningslagen, 
4) en förvarsenhet rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlings-
ändamål enligt 1 § 1 mom. 4 punkten i 
denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, 
flyktingslussar och andra förvarsenhetar få 
de uppgifter som är nödvändiga för skötseln 
av förvarsenhetens uppgifter enligt förvar-
slagen, 
5) utrikesministeriet rätt att trots sekretess-
bestämmelserna avgiftsfritt för behand-
lingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i 
denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet och beskick-
ningar få de uppgifter som är nödvändiga för 
skötseln av utrikesministeriets uppgifter en-
ligt utlänningslagen, 
6) en beskickning rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlings-
ändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten 
i denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet och utrikesmi-
nisteriet få de uppgifter som är nödvändiga 
för skötseln av beskickningens uppgifter en-
ligt utlänningslagen och medborgarskapsla-
gen, 
7) en närings-, trafik- och miljöcentral rätt 
att trots sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 

av Migrationsverket, polisen, Gränsbevak-
ningsväsendet, andra förläggningar, flyk-
tingslussar, förvarsenheter och närings-, tra-
fik- och miljöcentraler få de uppgifter som är 
nödvändiga för skötseln av förläggningens 
uppgifter enligt mottagningslagen, 

3) en flyktingsluss rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlingsän-
damål enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten i 
denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, 
andra flyktingslussar, förvarsenheter och nä-
rings-, trafik- och miljöcentraler få de uppgif-
ter som är nödvändiga för skötseln av flyk-
tingslussens uppgifter enligt utlänningslagen 
och mottagningslagen, 

4) en förvarsenhet rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlingsän-
damål enligt 1 § 1 mom. 4 punkten i denna lag 
av Migrationsverket, polisen, Gränsbevak-
ningsväsendet, flyktingförläggningar, flyk-
tingslussar och andra förvarsenhetar få de 
uppgifter som är nödvändiga för skötseln av 
förvarsenhetens uppgifter enligt förvarslagen, 

5) utrikesministeriet rätt att trots sekretess-
bestämmelserna avgiftsfritt för behandlings-
ändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna 
lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevak-
ningsväsendet och beskickningar få de upp-
gifter som är nödvändiga för skötseln av utri-
kesministeriets uppgifter enligt utlänningsla-
gen, 

6) en beskickning rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för behandlingsän-
damål enligt 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i 
denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet och utrikesministe-
riet få de uppgifter som är nödvändiga för 
skötseln av beskickningens uppgifter enligt 
utlänningslagen och medborgarskapslagen, 

7) en närings-, trafik- och miljöcentral rätt 
att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt 
för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 
och 5 punkten i denna lag av Migrationsver-
ket, polisen, Gränsbevakningsväsendet, för-
läggningar, flyktingslussar och beskickningar 
få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln 
av centralens uppgifter enligt utlänningslagen 
och integrationslagen, 
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mom. 1 och 5 punkten i denna lag av Mi-
grationsverket, polisen, Gränsbevaknings-
väsendet, förläggningar, flyktingslussar och 
beskickningar få de uppgifter som är nöd-
vändiga för skötseln av centralens uppgifter 
enligt utlänningslagen och integrationsla-
gen, 
8) en arbets- och näringsbyrå rätt att trots 
sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för be-
handlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punk-
ten i denna lag av Migrationsverket, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, beskickningar 
och närings-, trafik- och miljöcentraler få de 
uppgifter som är nödvändiga för skötseln av 
byråns uppgifter enligt utlänningslagen. 
Bestämmelser om polisens och skyddspoli-
sens rätt att få uppgifter finns i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet. 
Bestämmelser om Gränsbevakningsväsen-
dets rätt att få uppgifter finns i lagen om be-
handling av personuppgifter vid Gränsbe-
vakningsväsendet. 
Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller 
inte fingeravtryck som tagits av den som an-
söker om uppehållstillstånd, uppehållstill-
ståndskort eller uppehållskort eller av den 
som ansöker om främlingspass eller resedo-
kument för flykting, om inte annat före-
skrivs någon annanstans i lag. 

 
13 § 

Annan rätt att få uppgifter 

Migrationsverket har för behandlingsända-
mål enligt 1 § 1 mom. 1–5 punkten, förlägg-
ningar för behandlingsändamål enligt 1 § 1 
mom. 3 punkten, flyktingslussar för behand-
lingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punk-
ten, förvarsenheter för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 4 punkten samt närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, arbets- och nä-
ringsbyråerna, utrikesministeriet och be-
skickningar för behandlingsändamål enligt 1 § 
1 mom. 1 punkten rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna avgiftsfritt för skötseln av upp-
gifter enligt utlänningslagen, medborgar-
skapslagen, säsongarbetslagen, ICT-lagen, 

8) ett välfärdsområde rätt att trots sekre-
tessbestämmelserna avgiftsfritt för behand-
lingsändamål enligt 1 § 1 mom. 5 punkten i 
denna lag av Migrationsverket, flyktingför-
läggningar och närings-, trafik- och miljöcen-
traler få de uppgifter som är nödvändiga för 
skötseln av välfärdsområdets uppgifter enligt 
integrationslagen. 

Bestämmelser om polisens och skyddspoli-
sens rätt att få uppgifter finns i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet. 

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsen-
dets rätt att få uppgifter finns i lagen om be-
handling av personuppgifter vid Gränsbevak-
ningsväsendet. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller 
inte fingeravtryck som tagits av den som an-
söker om uppehållstillstånd, uppehållstill-
ståndskort eller uppehållskort eller av den som 
ansöker om främlingspass eller resedokument 
för flykting, om inte annat föreskrivs någon 
annanstans i lag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 § 

Annan rätt att få uppgifter 

Migrationsverket har för behandlingsända-
mål enligt 1 § 1 mom. 1–5 punkten, förlägg-
ningar för behandlingsändamål enligt 1 § 1 
mom. 3 punkten, flyktingslussar för behand-
lingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punk-
ten, förvarsenheter för behandlingsändamål 
enligt 1 § 1 mom. 4 punkten, närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, utrikesministeriet och 
beskickningar för behandlingsändamål enligt 
1 § 1 mom. 1 punkten samt välfärdsområde 
för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 5 
punkten rätt att trots sekretessbestämmelserna 
avgiftsfritt för skötseln av uppgifter enligt ut-
länningslagen, medborgarskapslagen, säsong-
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forskar- och studerandelagen, mottagningsla-
gen, förvarslagen och integrationslagen få 
nödvändiga uppgifter om fysiska och juri-
diska personer av de aktörer som anges i 4 § i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) samt av privata tjänstepro-
ducenter och av företrädare som förordnats för 
barn utan vårdnadshavare. 

Bestämmelser om polisens rätt att få uppgif-
ter finns i lagen om behandling av personupp-
gifter i polisens verksamhet. 

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsen-
dets rätt att få uppgifter finns i lagen om be-
handling av personuppgifter vid Gränsbevak-
ningsväsendet. 

Migrationsverket samt förläggningar, flyk-
tingslussar och förvarsenheter har dessutom 
rätt att trots sekretessbestämmelserna och av-
giftsfritt få behövliga uppgifter för skötseln av 
sina uppgifter enligt följande: 

1) för prövning enligt artiklarna 8 och 16 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekan-
ismer för att avgöra vilken medlemsstat som 
är ansvarig för att pröva en ansökan om inter-
nationellt skydd som en tredjelandsmedbor-
gare eller en statslös person har lämnat in i nå-
gon medlemsstat av en persons förmåga att ta 
hand om ett barn eller en person i beroende-
ställning 

a) av Rättsregistercentralen ur bötesregistret 
vederbörandes personuppgifter, uppgifter om 
avgöranden, verkställighetsärenden, förvand-
lingsstraff och händelser, 

b) av Rättsregistercentralen ur justitieför-
valtningens riksomfattande informationssy-
stem och dess delsystem uppgifter om brott 
som vederbörande misstänks ha begått och 
som är eller har varit anhängiga vid åklagar-
myndigheter eller domstolar, 

c) av Rättsregistercentralen ur straffregistret 
vederbörandes straffregregisterutdrag, 

d) av förundersökningsmyndigheterna upp-
gifter om brott som vederbörande misstänks 
ha begått samt om brottsanmälan och förun-
dersökning som gäller denne, 

e) av kommunens socialmyndigheter upp-
gifter om de social- och hälsovårdstjänster och 
sociala förmåner som vederbörande fått, 

arbetslagen, ICT-lagen, forskar- och studeran-
delagen, mottagningslagen, förvarslagen och 
integrationslagen få nödvändiga uppgifter om 
fysiska och juridiska personer av de aktörer 
som anges i 4 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) samt av 
privata tjänsteproducenter och av företrädare 
som förordnats för barn utan vårdnadshavare. 

Bestämmelser om polisens rätt att få uppgif-
ter finns i lagen om behandling av personupp-
gifter i polisens verksamhet. 

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsen-
dets rätt att få uppgifter finns i lagen om be-
handling av personuppgifter vid Gränsbevak-
ningsväsendet. 

Migrationsverket samt förläggningar, flyk-
tingslussar och förvarsenheter har dessutom 
rätt att trots sekretessbestämmelserna och av-
giftsfritt få behövliga uppgifter för skötseln av 
sina uppgifter enligt följande: 

1) för prövning enligt artiklarna 8 och 16 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekan-
ismer för att avgöra vilken medlemsstat som 
är ansvarig för att pröva en ansökan om inter-
nationellt skydd som en tredjelandsmedbor-
gare eller en statslös person har lämnat in i nå-
gon medlemsstat av en persons förmåga att ta 
hand om ett barn eller en person i beroende-
ställning: 

a) av Rättsregistercentralen ur bötesregistret 
vederbörandes personuppgifter, uppgifter om 
avgöranden, verkställighetsärenden, förvand-
lingsstraff och händelser, 

b) av Rättsregistercentralen ur justitieför-
valtningens riksomfattande informationssy-
stem och dess delsystem uppgifter om brott 
som vederbörande misstänks ha begått och 
som är eller har varit anhängiga vid åklagar-
myndigheter eller domstolar, 

c) av Rättsregistercentralen ur straffregistret 
vederbörandes straffregisterutdrag, 

d) av förundersökningsmyndigheterna upp-
gifter om brott som vederbörande misstänks 
ha begått samt om brottsanmälan och förun-
dersökning som gäller denne, 

e) av välfärdsområdet uppgifter om de 
social- och hälsovårdstjänster och sociala för-
måner som vederbörande fått, 
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f) av Skatteförvaltningen uppgifter om ve-
derbörandes förmögenhet och inkomster, 

g) av Brottspåföljdsmyndigheten vederbö-
randes kontaktuppgifter samt uppgifter om 
vistelseort och frigivningsdag, 

2) av Rättsregistercentralen ur justitieför-
valtningens riksomfattande informationssy-
stem och dess delsystem samt ur straffregistret 
uppgifter om 

a) brott som en anknytningsperson miss-
tänks ha begått och som är eller har varit an-
hängiga vid åklagarmyndigheter eller domsto-
lar, för bedömning av ett barns bästa, möjlig-
heterna till ett gemensamt liv eller försörj-
ningsförutsättningen vid en helhetsbedöm-
ning av förutsättningarna för uppehållstill-
stånd och uppehållsrätt, 

b) försörjningsplikt för utredning av om för-
utsättningarna för uppehållstillstånd på grund 
av familjeband, för uppehållskort eller för re-
gistrering av uppehållsrätt uppfylls, 

c) försörjningsplikt för utredning av försörj-
ningsförutsättningen, 

d) anhängiga domstolsärenden och avgöran-
den som gäller Migrationsverkets beslut eller 
behörighet eller som är av betydelse med 
tanke på behandlingen av ett ärende som är 
anhängigt vid Migrationsverket, 

e) handlingar som gäller inledande av, hand-
lingar som ligger till grund för ett avgörande 
av och handlingar som gäller behandlingen av 
ett ärende för bedömning av ett barns bästa 
och de allmänna förutsättningarna för bevil-
jande av uppehållstillstånd, 

f) straffregisterutdrag för anknytningsperso-
nen för bedömning av ett barns bästa, möjlig-
heterna till ett gemensamt liv eller försörj-
ningsförutsättningen när det görs en samman-
tagen bedömning för att utreda förutsättning-
arna för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, 

3) av förundersökningsmyndigheterna upp-
gifter om brott som en anknytningsperson 
misstänks ha begått, brottsanmälan och förun-
dersökning som gäller denne för bedömning 
av ett barns bästa, möjligheterna till ett ge-
mensamt liv eller försörjningsförutsättningen 
vid en helhetsbedömning av förutsättningarna 
för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, samt 
vid beslutsprövning av huruvida en person ska 

f) av Skatteförvaltningen uppgifter om ve-
derbörandes förmögenhet och inkomster, 

g) av Brottspåföljdsmyndigheten vederbö-
randes kontaktuppgifter samt uppgifter om 
vistelseort och frigivningsdag, 

2) av Rättsregistercentralen ur justitieför-
valtningens riksomfattande informationssy-
stem och dess delsystem samt ur straffregistret 
uppgifter om 

a) brott som en anknytningsperson miss-
tänks ha begått och som är eller har varit an-
hängiga vid åklagarmyndigheter eller domsto-
lar, för bedömning av ett barns bästa, möjlig-
heterna till ett gemensamt liv eller försörj-
ningsförutsättningen vid en helhetsbedöm-
ning av förutsättningarna för uppehållstill-
stånd och uppehållsrätt, 

b) försörjningsplikt för utredning av om för-
utsättningarna för uppehållstillstånd på grund 
av familjeband, för uppehållskort eller för re-
gistrering av uppehållsrätt uppfylls, 

c) försörjningsplikt för utredning av försörj-
ningsförutsättningen, 

d) anhängiga domstolsärenden och avgöran-
den som gäller Migrationsverkets beslut eller 
behörighet eller som är av betydelse med 
tanke på behandlingen av ett ärende som är 
anhängigt vid Migrationsverket, 

e) handlingar som gäller inledande av, hand-
lingar som ligger till grund för ett avgörande 
av och handlingar som gäller behandlingen av 
ett ärende för bedömning av ett barns bästa 
och de allmänna förutsättningarna för bevil-
jande av uppehållstillstånd, 

f) straffregisterutdrag för anknytningsperso-
nen för bedömning av ett barns bästa, möjlig-
heterna till ett gemensamt liv eller försörj-
ningsförutsättningen när det görs en samman-
tagen bedömning för att utreda förutsättning-
arna för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, 

3) av förundersökningsmyndigheterna upp-
gifter om brott som en anknytningsperson 
misstänks ha begått, brottsanmälan och förun-
dersökning som gäller denne för bedömning 
av ett barns bästa, möjligheterna till ett ge-
mensamt liv eller försörjningsförutsättningen 
vid en helhetsbedömning av förutsättningarna 
för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, samt 
vid beslutsprövning av huruvida en person ska 
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tas med i hjälpsystemet för offer för männi-
skohandel, uppgifter om förundersökning av 
brott och polisanmälningar som är eller har 
varit anhängiga, 

4) av Folkpensionsanstalten uppgifter om 
inkomster, förmåner och familjeband för ut-
redning av misstänkt motstridiga uppgifter el-
ler äktheten i fråga om anställningsförhållan-
den och familjeband, 

5) av kommunens socialmyndigheter upp-
gifter för utredning av behovet av hjälpåtgär-
der, uppgifter om bakgrund och situation för 
en person som föreslås ingå i hjälpsystemet 
för offer för människohandel och de social- 
och hälsovårdstjänster som personen fått samt 
uppgifter om utredning av behovet av barn-
skydd och klientrelationen inom barnskyddet, 

6) av Skatteförvaltningen uppgifter om för-
mögenhet och inkomster för utredning av 
misstänkt motstridiga uppgifter eller äktheten 
i fråga om anställningsförhållanden och famil-
jeband, 

7) av Utbildningsstyrelsen eller av utbild-
ningsanordnaren, vid en helhetsbedömning av 
förutsättningarna för uppehållstillstånd, uppe-
hållsrätt eller medborgarskap, i fråga om ut-
länningar uppgifter om inledande av studier-
ätten, tillfälligt avbrytande av studierätten, an-
nat tillfälligt avbrott i studier, studierättens 
och studiernas upphörande samt terminsavgif-
tens storlek och betalning av den, om sådana 
stipendier, bostadsförmåner och måltidsför-
måner som beviljas av utbildningsanordnaren 
samt om studieprestationer, vitsord och exa-
mina, 

8) av utrikesministeriet eller en beskickning 
uppgifter om avslagsbeslut som gäller legali-
sering av en handling för bedömning av ut-
ländska handlingars tillförlitlighet, 

9) av Transport- och kommunikationsverket 
och av Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården uppgifter om rätt att 
utöva ett visst yrke när det gäller en utlänning 
och dennes familjemedlemmar, för utredning 
av försörjningsförutsättningen eller förutsätt-
ningarna för beviljande av uppehållstillstånd, 
uppehållstillstånd för säsongarbete eller uppe-
hållskort eller registrering av uppehållsrätt.§ 

 

tas med i hjälpsystemet för offer för männi-
skohandel, uppgifter om förundersökning av 
brott och polisanmälningar som är eller har 
varit anhängiga, 

4) av Folkpensionsanstalten uppgifter om 
inkomster, förmåner och familjeband för ut-
redning av misstänkt motstridiga uppgifter el-
ler äktheten i fråga om anställningsförhållan-
den och familjeband, 

5) av välfärdsområdet uppgifter för utred-
ning av behovet av hjälpåtgärder, uppgifter 
om bakgrund och situation för en person som 
föreslås ingå i hjälpsystemet för offer för män-
niskohandel och de social- och hälsovårds-
tjänster som personen fått samt uppgifter om 
utredning av behovet av barnskydd och klient-
relationen inom barnskyddet, 

6) av Skatteförvaltningen uppgifter om för-
mögenhet och inkomster för utredning av 
misstänkt motstridiga uppgifter eller äktheten 
i fråga om anställningsförhållanden och famil-
jeband, 

7)av Utbildningsstyrelsen eller av utbild-
ningsanordnaren, vid en helhetsbedömning av 
förutsättningarna för uppehållstillstånd, uppe-
hållsrätt eller medborgarskap, i fråga om ut-
länningar uppgifter om inledande av studier-
ätten, tillfälligt avbrytande av studierätten, an-
nat tillfälligt avbrott i studier, studierättens 
och studiernas upphörande samt terminsavgif-
tens storlek och betalning av den, om sådana 
stipendier, bostadsförmåner och måltidsför-
måner som beviljas av utbildningsanordnaren 
samt om studieprestationer, vitsord och exa-
mina, 

8) av utrikesministeriet eller en beskickning 
uppgifter om avslagsbeslut som gäller legali-
sering av en handling för bedömning av ut-
ländska handlingars tillförlitlighet, 

9) av Transport- och kommunikationsverket 
och av Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården uppgifter om rätt att 
utöva ett visst yrke när det gäller en utlänning 
och dennes familjemedlemmar, för utredning 
av försörjningsförutsättningen eller förutsätt-
ningarna för beviljande av uppehållstillstånd, 
uppehållstillstånd för säsongarbete eller uppe-
hållskort eller registrering av uppehållsrätt. 

 
——— 
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Denna lag träder i kraft den 20 . 
————— 

 

 
 

4. 

Lag 

om ändring av om ändring av lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 9 §, 10 § 1 mom. och 24 § 1 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), av dem 

9 § och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 579/2015 och 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
1219/2020, som följer: 

 

I enlighet med riksdagens beslut: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

9 § 

Statsandelens belopp 

Huvudmän för folkhögskolor, medborgarin-
stitut och sommaruniversitet beviljas statsan-
del till 57 procent samt huvudmän för studie-
centraler och idrottsutbildningscenter till 65 
procent av det belopp som beräknats enligt 8 
§. För huvudmän för folkhögskolor, studie-
centraler, medborgarinstitut eller sommaruni-
versitet beviljas dock statsandel till 100 pro-
cent av det belopp som beräknats enligt 8 § för 
det antal prestationer som undervisnings- och 
kulturministeriet fastställt med stöd av 10 § 
när det gäller av huvudmannen ordnad utbild-
ning som godkänts i en sådan integrationsplan 
för den studerande som avses i 11 § i lagen om 
främjande av integration (1386/2010) eller ut-
bildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktsla-
gen. Huvudmannen för den läroanstalt som 
avses i 2 § 8 mom. beviljas statsandel till 57 
procent av det belopp som beräknats enligt 8 
§. 

I en sammanslagen läroanstalt bestäms stat-
sandelsprocenten särskilt för respektive läro-
anstaltsform. 

9 § 

Statsandelens belopp 

Huvudmän för folkhögskolor, medborgarin-
stitut och sommaruniversitet beviljas statsan-
del till 57 procent samt huvudmän för studie-
centraler och idrottsutbildningscenter till 65 
procent av det belopp som beräknats enligt 
8 §. Huvudmannen för den läroanstalt som av-
ses i 2 § 8 mom. beviljas statsandel till 57 pro-
cent av det belopp som beräknats enligt 8 §. 

För huvudmän för folkhögskolor, studiecen-
traler, medborgarinstitut eller sommaruniver-
sitet beviljas dock statsandel till 100 procent 
av det belopp som beräknats enligt 8 § för det 
antal prestationer som undervisnings- och kul-
turministeriet fastställt med stöd av 10 § när 
det gäller av huvudmannen ordnad utbildning 
som invandraren genomför under tiden som 
han eller hon har en gällande integrations-
plan enligt 14 § i lagen om främjande av in-
tegration ( /20 ) eller en gällande sektorsöver-
gripande integrationsplan enligt 15 § eller un-
der ett år från att den sista integrationsplanen 
har upphört. Dessutom förutsätts att läro-
plansgrunderna för integrationsutbildning för 
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När statsandel beviljas folkhögskolor, med-
borgarinstitut, sommaruniversitet eller id-
rottsutbildningscenter vars huvudman är en 
kommun eller en samkommun beaktas åren 
2017–2019 i fråga om folkhögskolorna 98,53 
procent, i fråga om medborgarinstituten 98,19 
procent, i fråga om sommaruniversiteten 
98,65 procent och i fråga om idrottsutbild-
ningscentren 99,10 procent av statsandels-
grunden enligt 8 §. ( 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
efter ansökan bevilja statsandel som överskri-
der det som föreskrivs i 1 mom. till en huvud-
man för en folkhögskola som enligt 4 § bevil-
jats tillstånd att driva läroanstalt, om läroan-
staltens huvudsakliga utbildningsuppgift en-
ligt tillståndet är att ordna utbildning för gravt 
handikappade. Beloppet på statsandelen kan 
vara högst 80 procent av det belopp som be-
räknats enligt 8 §. Efter att ha hört huvudman-
nen kan undervisnings- och kulturministeriet 
ändra sitt beslut, om väsentliga förändringar i 
den utbildning som folkhögskolan ordnar för-
utsätter det.  

För huvudmän för folkhögskolor som ord-
nar utbildning som avses i 7 a kap. beviljas 
statsandel till 100 procent av det belopp som 
beräknats enligt 8 § för det antal prestationer 
som undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställt med stöd av 10 § när det gäller av hu-
vudmannen ordnad utbildning som riktar sig 
till läropliktiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 § 

Fastställande av antalet prestationer som ska 
användas vid beräkning av statsandelen 

vuxna invandrare som avses i 24 § 4 mom. i 
lagen om främjande av integration eller Ut-
bildningsstyrelsens Rekommendation för lä-
roplan för utbildning i grundläggande littera-
citet inom fritt bildningsarbete som avses i 24 
§ 5 mom. 1 punkten i nämnda lag iakttas i ut-
bildningen. Statsandelen beviljas även till 100 
procent för sådan utbildning som avses i 5 § 2 
mom. i läropliktslagen. 

I en sammanslagen läroanstalt bestäms stat-
sandelsprocenten särskilt för respektive läro-
anstaltsform. 

När statsandel beviljas folkhögskolor, med-
borgarinstitut, sommaruniversitet eller id-
rottsutbildningscenter vars huvudman är en 
kommun eller en samkommun beaktas åren 
2017–2019 i fråga om folkhögskolorna 98,53 
procent, i fråga om medborgarinstituten 98,19 
procent, i fråga om sommaruniversiteten 
98,65 procent och i fråga om idrottsutbild-
ningscentren 99,10 procent av statsandels-
grunden enligt 8 §. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan 
efter ansökan bevilja statsandel som överskri-
der det som föreskrivs i 1 mom. till en huvud-
man för en folkhögskola som enligt 4 § bevil-
jats tillstånd att driva läroanstalt, om läroan-
staltens huvudsakliga utbildningsuppgift en-
ligt tillståndet är att ordna utbildning för gravt 
handikappade. Beloppet på statsandelen kan 
vara högst 80 procent av det belopp som be-
räknats enligt 8 §. Efter att ha hört huvudman-
nen kan undervisnings- och kulturministeriet 
ändra sitt beslut, om väsentliga förändringar i 
den utbildning som folkhögskolan ordnar för-
utsätter det. 

För huvudmän för folkhögskolor som ord-
nar utbildning som avses i 7 a kap. beviljas 
statsandel till 100 procent av det belopp som 
beräknats enligt 8 § för det antal prestationer 
som undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställt med stöd av 10 § när det gäller av hu-
vudmannen ordnad utbildning som riktar sig 
till läropliktiga. 
 

10 § 

Fastställande av antalet prestationer som ska 
användas vid beräkning av statsandelen 
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Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
det antal studerandeveckor, studerandedygn, 
studerandedagar och undervisningstimmar 
som läggs till grund för beräkningen av stats-
andelen. Därtill fastställer undervisnings- och 
kulturministeriet årligen inom ramen för stats-
budgeten det antal studerandeveckor av ovan-
nämnda studerandeveckor för vilka statsandel 
beviljas till 100 procent enligt 9 § 5 mom. 
Undervisnings- och kulturministeriet faststäl-
ler årligen inom ramen för statsbudgeten det 
antal studerandeveckor och undervisningstim-
mar för vilka statsandel beviljas till 100 pro-
cent enligt 9 § 1 mom. I fråga om en samman-
slagen läroanstalt fastställs antalet prestat-
ioner särskilt för respektive läroanstaltsform.  
— — — — — — — — — — — — — — 

24 § 

Avgifter som tas ut av de studerande 

Skäliga avgifter för undervisningen kan tas ut 
av de studerande. Avgifter tas dock inte ut 
för undervisning som ordnas av en folkhögs-
kola, en studiecentral, ett medborgarinstitut 
eller ett sommaruniversitet till den del under-
visningen godkänts i en sådan integrations-
plan för den studerande som avses i 11 § i la-
gen om främjande av integration. Avgifter tas 
inte heller ut inom utbildning som avses i 7 a 
kap. eller utbildning som avses i 5 § 2 mom. i 
läropliktslagen. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Undervisnings- och kulturministeriet fast-
ställer årligen inom ramen för statsbudgeten 
det antal studerandeveckor, studerandedygn, 
studerandedagar och undervisningstimmar 
som läggs till grund för beräkningen av stats-
andelen. Därtill fastställer undervisnings- och 
kulturministeriet årligen inom ramen för stats-
budgeten det antal studerandeveckor av ovan-
nämnda studerandeveckor för vilka statsandel 
beviljas till 100 procent enligt 9 § 6 mom. 
Undervisnings- och kulturministeriet faststäl-
ler årligen inom ramen för statsbudgeten det 
antal studerandeveckor och undervisningstim-
mar för vilka statsandel beviljas till 100 pro-
cent enligt 9 § 2 mom. I fråga om en samman-
slagen läroanstalt fastställs antalet prestat-
ioner särskilt för respektive läroanstaltsform. 
— — — — — — — — — — — — — — 

24 § 

Avgifter som tas ut av de studerande 

Skäliga avgifter för undervisningen kan tas 
ut av de studerande. Avgifter tas dock inte ut 
för utbildning som ordnas av en folkhögskola, 
en studiecentral, ett medborgarinstitut eller ett 
sommaruniversitet som invandraren genom-
för under tiden som han eller hon har en gäl-
lande integrationsplan enligt 14 § i lagen om 
främjande av integration ( /20 ) eller en gäl-
lande sektorsövergripande integrationsplan 
enligt 15 § eller under ett år från att den sista 
integrationsplanen har upphört. Dessutom 
förutsätts att läroplansgrunderna för integ-
rationsutbildning för vuxna invandrare som 
avses i 24 § 4 mom. i lagen om främjande av 
integration eller Utbildningsstyrelsens re-
kommendation för läroplan för utbildning i 
grundläggande litteracitet inom fritt bild-
ningsarbete som avses i 24 § 5 mom. 1 punk-
ten i nämnda lag iakttas i utbildningen. Avgif-
ter tas inte heller ut inom utbildning som avses 
i 7 a kap. eller utbildning som avses i 5 § 2 
mom. i läropliktslagen. 
 — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
————— 
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5. 

Lag 

om ändring av om ändring av 5 § i läropliktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras 5 § 2 mom. i läropliktslagen (1214/2020) som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

5 § 

Fullgörande av läroplikten i vissa situationer 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
En läropliktig som har slutfört den grundläg-
gande utbildning som avses i 26 § 1 mom. i 
lagen om grundläggande utbildning och som 
saknar tillräckliga kunskaper i finska eller 
svenska för att genomgå utbildning efter den 
grundläggande utbildningen kan fullgöra lä-
roplikten i sådan utbildning vid en folkhögs-
kola där man följer de grunder i läroplanen 
för integrationsutbildningen för vuxna in-
vandrare som avses i 20 § 2 mom. i lagen om 
främjande av integration (1386/2010) eller 
den rekommendation till läroplan för utbild-
ning för invandrare som Utbildningsstyrelsen 
har utarbetat. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 

5 § 

Fullgörande av läroplikten i vissa situationer 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

En läropliktig som har slutfört den grund-
läggande utbildning som avses i 26 § 1 mom. 
i lagen om grundläggande utbildning och som 
saknar tillräckliga kunskaper i finska eller 
svenska för att genomgå utbildning efter den 
grundläggande utbildningen kan fullgöra läro-
plikten i sådan utbildning vid en folkhögskola 
där man följer läroplansgrunderna för integ-
rationsutbildning för vuxna invandrare som 
avses i 20 § 4 mom. i lagen om främjande av 
integration ( /20 ) eller Utbildningsstyrelsens 
rekommendation för läroplan för utbildning i 
grundläggande litteracitet inom fritt bild-
ningsarbete som avses i 24 § 5 mom. 1 punk-
ten i nämnda lag. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

————— 
 

 

6. 

Lag 

om ändring av om ändring av 8 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digita-
lisering och befolkningsdata 

I enlighet med riksdagens beslut  
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ändras 8 § 5 mom. i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata (1156/2019) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

8 § 

Uppgifter som införs i registret över förmyn-
derskapsärenden 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

Det som ovan föreskrivs om intressebeva-
kare och huvudmän ska tillämpas på sådana 
företrädare för barn och sådana barn som 
avses i 39 § i lagen om mottagande av per-
soner som söker internationellt skydd och 
om identifiering av och hjälp till offer för 
människohandel (746/2011) och i 56 § i la-
gen om främjande av integrat-
ion (1386/2010), när uppgift om förord-
nande av företrädaren ska införas i registret 
över förmynderskapsärenden. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 

8 § 

Uppgifter som införs i registret över förmyn-
derskapsärenden 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

Det som ovan föreskrivs om intressebeva-
kare och huvudmän ska tillämpas på sådana 
företrädare för barn och sådana barn som av-
ses i 39 § i lagen om mottagande av personer 
som söker internationellt skydd och om iden-
tifiering av och hjälp till offer för människo-
handel (746/2011) och i 35 § i lagen om främ-
jande av integration ( /20 ), när uppgift om för-
ordnande av företrädaren ska införas i regist-
ret över förmynderskapsärenden. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

————— 
. 

 


