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L a g

Nr 493

om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Given i Helsingfors den 9 april 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja invand-
rares integration, jämlikhet och valfrihet ge-
nom åtgärder som stöder förvärvande av
sådana centrala kunskaper och färdigheter
som behövs i samhället samt att trygga
oundgänglig försörjning för och omsorg om
asylsökande genom arrangemang för motta-
gande av asylsökande.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) integration invandrarens individuella

utveckling med målet att delta i arbetslivet
och samhällslivet och samtidigt bevara sitt
språk och sin kultur, samt med

2) integrationsfrämjande av myndigheter-
na ordnade åtgärder och resurser för främjande
av integration.

3 §

Tillämpningsområde

De integrationsfrämjande åtgärderna kan
omfatta personer som har flyttat till Fin-
land och som i Finland har en hemkommun
som avses i lagen om hemkommun
(201/1994).

Mottagandet av asylsökande omfattar per-
soner som på grundval av 30 § utlännings-
lagen (378/1991) har sökt asyl i Finland till
dess att de har beviljats uppehållstillstånd eller
ärendet om avlägsnande av dem ur lan-
det har avgjorts genom ett lagakraftvunnet
beslut och verkställts.

Vad som i denna lag bestäms om flykting-
ar tillämpas också på den som

1) har beviljats uppehållstillstånd på grund
av behov av skydd enligt 31 § utlänningsla-
gen eller av vägande humanitära skäl enligt
18 § 4 punkten utlänningslagen, eller som
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2) är familjemedlem eller annan anhörig
till en flykting eller en person som avses i
1 punkten, förutsatt att familjebandet till
flyktingen eller den som har beviljats uppe-
hållstillstånd har funnits redan innan denne
kom till Finland.

4 §

Ersättning för kostnader

Kostnader för verksamhet enligt denna lag
ersätts av statens medel i enlighet med grun-
der som bestäms av statsrådet.

5 §

Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag utgör inte hinder för erhållande
av stödåtgärder, service och utkomstskydd
som ordnas enligt annan lagstiftning, om
inte något annat bestäms i 3 kap.

2 kap.

Verkställighet

6 §

Myndigheternas uppgifter

Den allmänna utvecklingen, planeringen,
styrningen och uppföljningen samt samord-
ningen av integrationsfrämjandet och motta-
gandet av asylsökande ankommer på veder-
börande ministerium.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall i
egenskap av en myndighet som lyder under
vederbörande ministerium planera, styra och
följa integrationsfrämjandet och mottagandet
av asylsökande samt sköta de övriga uppgif-
ter som bestäms särskilt.

Kommunen är allmänt ansvarig och sam-
ordningsansvarig i fråga om integrations-
främjandet.

Arbetskraftsbyrån svarar tillsammans med
arbetskrafts- och näringscentralen för att ar-
betskraftspolitiska åtgärder och arbetskrafts-
service ordnas.

7 §

Program för integrationsfrämjande

Kommunen utarbetar ett program för in-
tegrationsfrämjande i samråd med arbets-
kraftsmyndigheten och andra myndigheter
samt folkpensionsanstalten. Programmet in-
nehåller en plan angående mål, åtgärder, re-
surser och samarbete som gäller invandrar-
nas integrationsfrämjande.

När programmet utarbetas och genomförs
skall invandrare, medborgarorganisationer,
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer
och om möjligt andra lokala instanser
höras.

Till programmet hänför sig ett avtal mel-
lan kommunen och arbetskrafts- och nä-
ringscentralen om de grunder enligt vilka de
integrationsfrämjande åtgärderna, på det sätt
som bestäms i denna lag och genom förord-
ning, kan jämställas med de arbetskraftspoli-
tiska åtgärder som anges i 2 kap. lagen om
arbetsmarknadsstöd (1542/1993).

8 §

Avtal om att ersätta kostnaderna
för flyktingar

Om en kommun har utarbetat eller förbin-
der sig att för invandrare utarbeta ett pro-
gram för integrationsfrämjande i enlighet
med 7 §, kan arbetskrafts- och näringscen-
tralen på de grunder som bestäms av statsrå-
det avtala om att ersätta kommunen för kost-
naderna för flyktingar.

3 kap.

Ordnande av åtgärder som främjar
integration och av integrationsstöd

9 §

Anvisande av flyktingar till kommuner

Arbetskrafts- och näringscentralen anvisar
flyktingar till kommuner som har ingått ett
avtal enligt 8 §.
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10 §

Rätt till integrationsplan

En invandrare som anmäler sig som ar-
betslös arbetssökande eller som ansöker om
utkomststöd enligt lagen om utkomststöd
(1412/1997) har rätt till en integrationsplan
som görs upp i samarbete med kommunen
och arbetskraftsbyrån. Kommunen, arbets-
kraftsbyrån och invandraren kommer över-
ens om integrationsplanens varaktighet, änd-
ringar som gäller planen och fortsättningen
av en avbruten plan. Integrationsplanen för
invandrare ersätter den plan för arbetssökan-
de som avses i 10 c § 1 mom. lagen om ar-
betskraftsservice (1005/1993).

Integrationsplanen skall göras upp se-
nast när klienten har varit arbetslös eller er-
hållit utkomststöd i fem månader. Invandraren
har rätt till en integrationsplan i högst
tre år från det att invandrarens första hem-
kommun har registrerats i befolkningsdatasys-
temet.

Arbetskraftsbyrån beslutar om planen skall
anses avbruten. Planen kan anses avbruten
en månad från det att invandraren har fått
stadigvarande sysselsättning i heltidsarbete
eller företagsverksamhet eller inlett studier
på heltid som leder till ett yrke eller en exa-
men. Arbetskraftsbyrån skall höra invandra-
ren innan den fattar beslut om avbrott.

Överenskommelse om fortsättningen av en
avbruten plan skall, under de förutsättningar
som anges i 1 mom., ingås senast en vecka
efter det att invandraren har anmält sig som
arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsby-
rån.

11 §

Integrationsplan

I en integrationsplan avtalar kommunen,
arbetskraftsbyrån och invandraren om åtgär-
der som stöder invandraren och dennes fa-
milj vid inhämtandet av de kunskaper och
färdigheter som behövs i samhället och ar-
betslivet.

I integrationsplanen kan avtalas om stöd-
jande av studier i finska eller svenska, ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning, frivilliga
studier för invandraren, yrkesvägledning och
rehabilitering, arbetspraktik, förberedande
undervisning, stödjande av integration av
barn och unga samt om ordnande av andra

med dessa jämförbara integrationsstödjande
åtgärder som kan anses skäliga.

Integrationsplanen innehåller arbetskrafts-
byråns beslut om åtgärdsspecifikt jämställan-
de, på det sätt som bestäms i denna lag och
genom förordning, av integrationsfrämjande
åtgärder enligt 2 mom., vilka anvisats in-
vandraren specificerat och vilka ordnats av
kommunen eller vilka invandraren har ord-
nat på eget initiativ, med de arbetskraftspoli-
tiska åtgärder som anges i 2 kap. lagen om
arbetsmarknadsstöd.

12 §

Integrationsstöd

Integrationsstödet är ett stöd som är avsett
att trygga invandrarens försörjning under
den tid integrationsplanen är i kraft och med
vars hjälp förutsättningarna för att stödtaga-
ren skall inträda i arbetslivet och söka till
vidareutbildning främjas och förbättras, lik-
som stödtagarens möjligheter att vara verk-
sam i det finländska samhället.

Integrationsstödet består av arbetsmark-
nadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd
och av utkomststöd enligt lagen om ut-
komststöd.

Invandraren har inte rätt till arbetsmark-
nadsstöd under den treårsperiod som avses i
10 § 2 mom. annat än i form av integra-
tionsstöd enligt denna lag.

13 §

Förutsättningar för erhållande
av integrationsstöd

En invandrare har rätt till integrationsstöd
enligt denna lag, om

1) han är i behov av ekonomiskt stöd i
enlighet med vad därom bestäms i lagen om
arbetsmarknadsstöd och lagen om utkomst-
stöd, och om

2) han följer sin integrationsplan med be-
aktande av 15 § 2 och 3 mom.

Under en sådan åtgärd som främjar inte-
grationen och som avses i 11 § 3 mom. och
som erbjuds specificerat i integrationsplanen
förutsätts inte behov av ekonomiskt stöd,
utan en 17—64 år gammal invandrare har
rätt att få integrationsstöd på det sätt som
bestäms om rätten till arbetsmarknadsstöd
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för personer som deltar i åtgärder vilka
avses i 2 kap. lagen om arbetsmarknads-
stöd.

14 §

Tiden för integrationsstöd och justering
av stödet

En invandrare beviljas integrationsstöd när
överenskommelse om integrationsplanen
ingås.

Beslut om beviljande av integrationsstöd
kan fattas för högst ett år i sänder. Integra-
tionsstödet justeras, om förändringar inträf-
far i personens eller familjens omständighe-
ter eller stödbehov.

15 §

Samarbetsskyldighet

En invandrare som har rätt till en integra-
tionsplan är skyldig att delta i uppgörandet
av planen samt i de tjänster och åtgärder
som avtalats i den.

Om invandraren utan grundad anledning
har vägrat att delta i uppgörandet av integra-
tionsplanen eller i sysselsättningsfrämjande
åtgärder som avtalats specificerat i integra-
tionsplanen eller om han genom sin försum-
melse har föranlett att ingen integrationsplan
har kunnat göras upp tillämpas då utkomst-
stöd beviljas för hans vidkommande också i
dessa fall vad som i 10 § lagen om utkomst-
stöd föreskrivs om sänkning av utkomststö-
dets grunddel.

Om invandraren utan grundad anledning
har vägrat delta i en sysselsättningsfrämjan-
de åtgärd som avtalats specificerat i integra-
tionsplanen och som skall anses vara skälig,
tillämpas, om invandraren får arbetsmark-
nadsstöd i form av integrationsstöd, vad som
bestäms i 15 § 3 mom., 17—19 § och 20 §
2 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd. En-
dast i fråga om sådan utbildning som nämns
i integrationsplanen tillämpas på invandraren
bestämmelsen i 15 § 3 mom. lagen om ar-
betsmarknadsstöd, till den del det i denna
föreskrivs om sökande till utbildning.

16 §

Invandrares anmälningsskyldighet

För att bibehålla sin rätt till integrations-
stöd skall invandraren på det sätt som av-
talats i integrationsplanen anmäla hur planen
utfallit samt anmäla ändringsbehov och av-
brott som gäller planen.

Invandraren skall vid behov ge kommunen
och folkpensionsanstaltens byrå en utredning
över de inkomster som inverkar på stödets
storlek samt lämna de övriga uppgifter som
behövs för beviljande och betalning av stö-
det.

17 §

Tillämpning av lagen om arbetsmarknadsstöd
och lagen om utkomststöd

Om inte något annat följer av denna lag,
skall på arbetsmarknadsstöd och utkomststöd
som beviljas i form av integrationsstöd och
på stödärenden samt på sökande av ändring
som gäller stödet tillämpas vad som i lagen
om arbetsmarknadsstöd bestäms om arbets-
marknadsstöd och arbetsmarknadsstödsären-
den samt vad som i lagen om utkomststöd
bestäms om utkomststöd och utkomststöds-
ärenden.

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen ger, på det sätt som bestäms i 3 §
3 mom. och 34 § lagen om arbetsmark-
nadsstöd samt genom förordning, folkpen-
sionsanstaltens byrå utlåtande om hur de
villkor för betalning av arbetsmarknadsstöd i
form av integrationsstöd som nämns i 12 §
3 mom., 13 § 1 mom. 2 punkten och 13 §
2 mom. samt 15 § 3 mom. har uppfyllts.

18 §

Tillämpning av hänvisningsbestämmelser
någon annanstans i lag

Om det i någon annan lag eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den hän-
visas till arbetsmarknadsstöd enligt lagen om
arbetsmarknadsstöd, anses hänvisningen gäl-
la också arbetsmarknadsstöd som betalas
enligt denna lag, om inte något annat följer
av denna lag.
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Om det i någon annan lag eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den hän-
visas till utkomststöd enligt lagen om ut-
komststöd, anses hänvisningen gälla också
utkomststöd som betalas enligt denna lag,
om inte något annat följer av denna lag.

4 kap.

Mottagande av asylsökande

19 §

Mottagandets innehåll

Som mottagande av asylsökande arrange-
ras tillfällig inkvartering, utkomststöd, tolk-
tjänster och annat nödvändigt tillgodoseende
av de grundläggande behoven samt arbets-
och studieverksamhet. Om det övriga arran-
gerandet av mottagandet kan bestämmas ge-
nom förordning.

Tillfällig inkvartering av personer som
avses i 3 § 2 mom. arrangeras på förlägg-
ningar.

För mottagandet av minderåriga asylsökan-
de som anländer utan vårdnadshavare kan ett
grupphem inrättas på förläggningen. Om
grupphemmets verksamhet och antalet an-
ställda bestäms genom förordning.

Vid mottagandet av minderåriga asylsö-
kande ordnas dessutom andra tjänster som
barnets ålder och utvecklingsnivå kräver.

20 §

Delegationen för mottagande av asylsökande
och statliga förläggningar

För samarbetet mellan de förvaltningsom-
råden som handhar mottagande av asylsö-
kande samt för utvecklingen och planeringen
därav biträds det ministerium som svarar för
mottagandet av asylsökande av en delegation
för mottagande av asylsökande. Om tillsät-
tande av delegationen och dess uppgifter be-
stäms närmare genom förordning.

Inom vederbörande ministeriums förvalt-
ningsområde kan staten ha förläggningar för
asylsökande. Om förläggningarnas uppgifter
gäller bestämmelserna i 19 §.

21 §

Avtal om verksamheten

Arbetskrafts- och näringscentralen och
kommuner, samkommuner, andra offentlig-
rättsliga samfund eller en privat sammanslut-
ning eller en stiftelse kan avtala om arrange-
mang vid mottagande av asylsökande samt
om ersättande av kostnaderna för mottagan-
det.

22 §

Utkomststöd

Personer som omfattas av mottagande av
asylsökande kan beviljas utkomststöd enligt
lagen om utkomststöd, om inte något annat
bestäms i denna lag.

Genom förordning bestäms närmare om
hur de utgifter som skall täckas med ut-
komststödets grunddel skall fördelas mellan
mottagandet på en förläggning och sådana
utgifter som den asylsökande själv betalar
och som täcks med grunddelen.

Utkomststöd för asylsökande beviljas av
förläggningen på ansökan.

Om en förläggningsinvånare utan grundad
anledning upprepade gånger eller annars på
väsentligt sätt vägrar delta i arbetsverksam-
het eller sysselsättningsfrämjande studieverk-
samhet som anvisats honom specificerat och
som lämpar sig för honom, kan vägran anses
vara en sådan vägran som avses i 10 § lagen
om utkomststöd.

23 §

Återkrav av utkomststöd

De befogenheter som i lagen om utkomst-
stöd givits kommunen i fråga om återkrav
av utkomststöd tillkommer förläggningen,
till den del det är fråga om utkomststöd som
förläggningen har beviljat.

Ansökan om återkrav av utkomststöd rik-
tas till den länsrätt inom vars domkrets för-
läggningen är belägen.
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24 §

Ändringssökande i fråga om utkomststöd

En person som antecknats som invånare i
en förläggning och som är missnöjd med ett
beslut om utkomststöd som förläggningen
har fattat enligt 22 § får söka ändring i be-
slutet genom skriftliga besvär hos länsrätten.
Besvär skall på det sätt som bestäms i för-
valtningsprocesslagen (586/1996) anföras
inom 30 dagar från delfåendet. Besvären kan
inom nämnda tid ges också till förläggning-
ens föreståndare, som skall tillställa länsrät-
ten besvären jämte sitt eget utlåtande.

Besvären riktas till den länsrätt inom vars
domkrets förläggningen är belägen.

I beslut av länsrätten som gäller beviljande
av utkomststöd eller dess belopp söks änd-
ring hos högsta förvaltningsdomstolen i en-
lighet med 49 § 2 mom. socialvårdslagen
(710/1982).

25 §

Mottagande av asylsökande som tagits
i förvar

På statliga eller kommunala förläggningar
kan för asylsökande ordnas sådant tagande i
förvar av asylsökande som avses i 46 § ut-
länningslagen. I fråga om tagande i förvar
gäller även i övrigt vad som bestäms i
45—52 § utlänningslagen.

5 kap.

Företrädande av barn som anlänt
utan vårdnadshavare

26 §

Företrädande och förande av talan

För flyktingbarn eller för sådana barn som
ansöker om uppehållstillstånd eller söker
asyl, och som befinner sig i Finland utan
vårdnadshavare eller utan någon annan lag-
lig företrädare kan en företrädare utses.

Företrädaren för den talan som ankommer
på vårdnadshavaren i angelägenheter som
gäller barnets person och förmögenhet, be-
stämmer om barnets boende samt förvaltar
barnets förmögenhet på det sätt som bestäms
i 12 kap. 1 och 2 § rättegångsbalken, 16 §

lagen om förvaltningsförfarande (598/1982),
17 § och 18 § 3 mom. förvaltningsprocessla-
gen och i lagen angående förmynderskap
(34/1898).

Företrädaren skall i sitt uppdrag bevaka
barnets intressen med beaktande av barnets
nationella, språkliga, religiösa och kulturella
bakgrund.

Innan företrädaren fattar beslut i en ange-
lägenhet som gäller barnets person eller för-
mögenhet skall han diskutera angelägenheten
med barnet, om detta är möjligt med hänsyn
till barnets ålder och utvecklingsnivå samt
ärendets natur. När företrädaren fattar beslu-
tet skall han fästa vikt vid barnets åsikter
och önskemål.

I företrädarens uppgifter ingår inte att dra
försorg om barnets omedelbara dagliga vård,
fostran eller övriga omvårdnad.

27 §

Företrädarens behörighet

Till företrädare kan förordnas en för upp-
draget lämplig myndig person som samtyck-
er därtill och som har förmåga att sköta sitt
uppdrag på ett oklanderligt sätt och med
tanke på barnets bästa.

28 §

Förordnande av företrädare

Ansökan om förordnande av en företrädare
kan göras av den förläggning där den min-
derårige har antecknats som invånare eller
ett sådant organ i den minderåriges vistelse-
kommun som avses i 6 § 1 mom. social-
vårdslagen.

Innan ansökan angående företrädare görs
skall barnet, om detta är möjligt med hänsyn
till barnets ålder och utvecklingsnivå ges
tillfälle att lägga fram sina egna önskemål
och åsikter.

29 §

Upphörande av företrädaruppdraget och
befriande av företrädaren från uppdraget

Företrädarens uppdrag upphör när
1) den som företräds uppnår myndighetsål-

der,
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2) den som företräds varaktigt flyttar från
Finland, eller

3) en vårdnadshavare eller någon annan
laglig företrädare utses i Finland för den
som företräds.

En företrädare kan befrias från sitt upp-
drag, om han begär det eller om han på
grund av sjukdom eller av någon annan or-
sak är förhindrad eller oförmögen att sköta sitt
uppdrag eller om det finns andra särskil-
da skäl. Om barnets vårdnadshavare flyttar
till Finland skall företrädaren befrias från sitt
uppdrag, såvida inte befriandet strider mot
barnets fördel.

Ansökan om befriande av företrädaren från
uppdraget kan göras av företrädaren själv,
den förläggning där barnet har antecknats
som invånare, ett sådant organ i barnets vis-
telsekommun som avses i 6 § 1 mom. soci-
alvårdslagen, barnet självt efter fyllda 15 år
eller barnets vårdnadshavare eller någon an-
nan laglig företrädare för barnet.

30 §

Behörig domstol

Ansökan om förordnande av företrädare
eller om befriande av företrädaren från upp-
draget skall anhängiggöras vid tingsrätten på
den ort inom vars domkrets den förläggning
är belägen där barnet har antecknats som in-
vånare eller vistas.

31 §

Anmälningsskyldighet

Angående beslut som gäller förordnande
eller befriande av företrädare skall domsto-
len underrätta utlänningsverket i fråga om
barn som saknar uppehållstillstånd och be-
folkningsdatasystemet i fråga om barn som
fått uppehållstillstånd.

Uppdraget som företrädare skall inskrivas i
förmynderskapsboken, om barnet har så stor
egendom att förvaltas av företrädaren att
förmynderskapet i enlighet med 4 § kungö-
relsen, innefattande särskilda föreskrifter
angående vårdnaden över förmynderskap
(34/1898) skall inskrivas i förmynderskaps-
boken.

Företrädaruppdraget inskrivs i förmynder-
skapsboken av den tingsrätt som förordnat
företrädaren. När företrädaruppdraget har

inskrivits i förmynderskapsboken tillämpas
5 kap. lagen angående förmynderskap på
företrädaruppdraget.

32 §

Redovisning över företrädaruppdraget

Angående företrädarens skyldighet att avge
redovisning vid uppdragets upphörande gäl-
ler vad som bestäms i lagen angående för-
mynderskap.

33 §

Iakttagande av beslut som saknar
laga kraft

Ett beslut av tingsrätten som gäller förord-
nande av företrädare eller befriande av före-
trädaren från sitt uppdrag skall iakttas, även
om beslutet inte vunnit laga kraft.

6 kap.

Personregister över mottagande
av flyktingar och asylsökande

34 §

Personregister

Personregister som är avsedda för plane-
ring och genomförande av mottagande av
flyktingar och asylsökande med avseende på
integrationsfrämjande är

1) ett invånarregister som inbegriper ett
riksomfattande delregister och förläggningar-
nas delregister,

2) ett register över flyktingar (flyktingre-
gister), samt

3) ett kommunanvisningsregister.

35 §

Registeransvariga

Vederbörande ministerium bär som regis-
teransvarig det huvudsakliga ansvaret för
invånarregistret och svarar också för föran-
det av det riksomfattande delregistret. För
förandet av förläggningens delregister svarar
förläggningen. Vederbörande ministerium
kan ge en kommun, ett samfund, en sam-
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manslutning eller en stiftelse i uppdrag att
föra invånarregistret.

Registeransvarig för flyktingregistret är
vederbörande ministerium.

Registeransvarig för kommunanvisnings-
registret är arbetskrafts- och näringscentra-
len.

36 §

Ansvaret för uppgifter som har införts
i registret

Registerföraren svarar för att de uppgifter
som registerföraren har fört in i registret är
korrekta samt för att registreringen och an-
vändningen har laga grund vid skötseln av
de egna åliggandena. I övrigt tillämpas på
registerförarens ansvar vad som annanstans i
lag bestäms om skydd av personuppgifter.

Den som bär det huvudsakliga ansvaret för
invånarregistret meddelar vid behov anvis-
ningar om användningen av invånarregistret.

37 §

Invånarregistret

Invånarregistret är ett personregister som
förs med hjälp av automatisk databehandling
med avseende på arrangemangen vid motta-
gande av asylsökande.

För invånarregistret får insamlas och i det
får införas följande uppgifter om asylsökan-
de och dessas familjemedlemmar:

1) identifikationsuppgifter och det klient-
nummer som den registeransvarige och ut-
länningsverket ger samt uppgifter om födel-
seort och medborgarskap,

2) uppgifter om språkkunskaper, utbild-
ning, yrkesskicklighet och arbetserfarenhet,

3) uppgifter som behövs för arrangerande
av mottagandet och som gäller behandlingen
av frågor som hänför sig till ansökan om
asyl eller avlägsnande ur landet, samt

4) med den registrerades samtycke uppgif-
ter om hans etniska ursprung och religiösa
övertygelse.

38 §

Flyktingregistret

Flyktingregistret är ett personregister som
förs dels manuellt, dels med hjälp av auto-

matisk databehandling med avseende på va-
let av kvotflyktingar och det anvisande av
flyktingar till kommunerna som avses i 9 §.
För flyktingregistret får insamlas och i det
får införas följande uppgifter om sådana
flyktingar som tagits emot i Finland inom
ramen för kvoten och dessas familjemedlem-
mar:

1) identifikationsuppgifter och det klient-
nummer som den registeransvarige och ut-
länningsverket ger samt uppgifter om födel-
seort och medborgarskap,

2) uppgifter om språkkunskaper, utbild-
ning, yrkesskicklighet och arbetserfarenhet,

3) uppgifter om hälsotillstånd,
4) uppgifter om etniskt ursprung och reli-

giös övertygelse, samt
5) uppgifter och utredningar som gäller

orsakerna och bakgrunden till flyktingskapet.

39 §

Kommunanvisningsregistret

Kommunanvisningsregistret är ett person-
register som förs dels manuellt, dels med
hjälp av automatisk databehandling med av-
seende på det anvisande av flyktingar till
kommunerna som avses i 9 §. För kommun-
anvisningsregistret får insamlas och i det får
införas följande uppgifter om flyktingar som
skall anvisas till kommunerna och dessas fa-
miljemedlemmar:

1) identifikationsuppgifter samt uppgifter
om födelseort och medborgarskap,

2) uppgifter om språkkunskaper, utbild-
ning, yrkesskicklighet och arbetserfarenhet,
samt

3) med den registrerades samtycke uppgif-
ter om hans etniska ursprung och religiösa
övertygelse.

40 §

Utplåning av uppgifter ur register och
varaktig lagring av uppgifter

Ur de personregister som avses i detta ka-
pitel utplånas uppgifterna om en registrerad
fem år efter att den sista uppgiften om ho-
nom har införts.

Om varaktig lagring av de personregister
som avses i detta kapitel och av de uppgifter
som ingår i dem bestämmer arkivverket i
enlighet med vad som bestäms i 8 § 3 mom.
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arkivlagen (831/1994). I övrigt tillämpas vad
som i 8 § 2 mom. arkivlagen bestäms om
förvaring av handlingar.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

41 §

Rätt att få uppgifter

Statliga och kommunala myndigheter,
folkpensionsanstalten samt den som arrange-
rar mottagande av asylsökande och en sådan
företrädare som avses i 5 kap. har, utan hinder
av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt
att av andra statliga och kommunala myn-
digheter samt av andra som arrangerar mot-
tagande av asylsökande avgiftsfritt få de
uppgifter som behövs för skötseln av de
uppgifter som avses i denna lag.

Uppgifterna kan lämnas ut också genom
teknisk anslutning.

42 §

Utlämnande av uppgifter

Ur invånarregistret kan, utan hinder av vad
som bestäms i 43 §, till polisen, gränsbevak-
ningsväsendet och utlänningsverket avgifts-
fritt utlämnas uppgifter som de behöver för
skötseln av sina uppgifter enligt utlännings-
lagen.

Uppgifterna kan lämnas ut också genom
teknisk anslutning.

43 §

Tystnadsplikt

De som sköter uppgifter som avses i den-
na lag får inte utan uttryckligt samtycke av
en flykting, en asylsökande eller någon an-
nan invandrare eller dennes vårdnadshavare
eller en företrädare som förordnats enligt
denna lag röja uppgifter som gäller flykting-
ens, den asylsökandes eller invandrarens
privata hemligheter eller deras familjers
hemligheter eller deras personliga omstän-
digheter. Inte heller får de röja andra upp-
gifter som de har fått kännedom om vid
skötseln av uppgifter enligt denna lag, om
det inte är uppenbart att lämnandet av upp-

giften inte äventyrar flyktingens, den asylsö-
kandes eller invandrarens säkerhet eller sä-
kerheten för dessas anhöriga.

Vad som bestäms i 1 mom. utgör inte hin-
der för att saken röjs för den som med stöd
av lag har rätt att få uppgift därom.

44 §

Besvärsförbud

I fråga om ordnandet av åtgärder som
främjar integration och i ett beslut av arbets-
kraftsbyrån som avses i 11 § 3 mom. får
ändring inte särskilt sökas genom besvär.

45 §

Förvaltningsförfarande

En privat sammanslutning som arrangerar
mottagande av flyktingar och asylsökande
skall, när den behandlar förvaltningsärenden
som avses i denna lag, iaktta lagen om för-
valtningsförfarande och lagen om delgivning
i förvaltningsärenden (232/1966).

46 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas vid behov genom för-
ordning.

8 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

47 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
Genom denna lag upphävs lagen den 13

december 1991 om mottagningsstationer och
förläggningar för asylsökande (1465/1991)
jämte ändringar.

48 §

Övergångsbestämmelse

För en invandrare beträffande vilken den
tid som anges i första meningen i 10 §
2 mom. har gått ut före denna lags ikraftträ-
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dande görs en integrationsplan upp inom
fem månader från att denna lag trätt i kraft.
Har det dock före lagens ikraftträdande för-
flutit två år sedan invandrarens första hem-
kommun registrerades i befolkningsdatasys-
temet, behöver ingen integrationsplan göras
upp, om inte invandraren kräver det. Den
begränsning i 12 § 3 mom. som gäller rätten
att få arbetsmarknadsstöd gäller inte sådana
invandrare tillsammans med vilka ingen in-
tegrationsplan görs upp på grund av att två

år har förflutit och inom fem månader från
att denna lag trätt i kraft inte heller sådana
invandrare som har kommit till Finland in-
nan denna lag trädde i kraft.

På personer som med stöd av 20 §
1 mom. 3 punkten utlänningslagen har bevil-
jats uppehållstillstånd av vägande humanitä-
ra skäl och på deras familjemedlemmar, som
har beviljats uppehållstillstånd på grund av
sina familjeband, tillämpas vad som i denna
lag bestäms om flyktingar.

Helsingfors den 9 april 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister Liisa Jaakonsaari
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Republikens Presidents öppna brev

Nr 494

om statsrådsskifte

Givet i Helsingfors den 15 april 1999

Sedan statsrådets medlemmar anmält att de ställer sina platser i statsrådet till mitt förfo-
gande, befriar jag från medlemskap i statsrådet:

statsminister Paavo Tapio Lipponen,
statsministerns ställföreträdare, finansmi-

nister Sauli Väinämö Niinistö,
utrikesminister Tarja Kaarina Halonen,
minister Johan Ole Norrback,
justitieminister Jussi Arvi Järventaus,
inrikesminister Jan-Erik Enestam,
minister Jouni Ensio Backman,
förvarsminister Anneli Kristiina Taina,
minister Jouko Juhani Skinnari,
undervisningsminister Olli-Pekka Heino-

nen,
minister Sini Maaria Suvi-Anne Siimes,
jord- och skogsbruksminister Matti Kalevi

Hemilä,
trafikminister Kimmo Kalevi Immeri Sasi,
handels- och industriminister Antti Tapani

Kalliomäki,
social- och hälsovårdsminister Taru Sinik-

ka Mönkäre,
minister Terttu Aulikki Huttu-Juntunen,
arbetsminister Liisa Anneli Jaakonsaari,
miljöminister Pekka Olavi Haavisto.
Tillika utnämner och förordnar jag till

medlemmar av statsrådet:
till statsminister partiordföranden, politices

kandidaten, riksdagsmannen Paavo Tapio
Lipponen och på hans framställning till

statsministerns ställföreträdare och fi-
nansminister partiordföranden, vicehärads-
hövdingen, riksdagsmannen Sauli Väinämö
Niinistö,

utrikesminister fackföreningsjuristen, juris

kandidaten, riksdagsmannen Tarja Kaarina
Halonen,

utrikeshandelsminister i utrikesministeriet
samt minister för handläggning av ärenden
som hör till handels- och industriministeriets
verksamhetsområde vicehäradshövdingen,
diplomekonomen, riksdagsmannen Kimmo
Kalevi Immeri Sasi,

justitieminister vicehäradshövdingen, riks-
dagsmannen Hannu Erkki Johannes Koski-
nen,

inrikesminister stadsdirektören, vice-
häradshövdingen Kari Pekka Häkämies,

region- och kommunminister för hand-
läggning av ärenden som hör till inrikesmi-
nisteriets verksamhetsområde huvudförtroen-
demannen, riksdagsmannen Martti Allan
Korhonen,

försvarsminister samt minister för hand-
läggning av ärenden som hör till utrikesmi-
nisteriets verksamhetsområde partiordföran-
den, politices magistern, riksdagsmannen
Jan-Erik Enestam,

minister för handläggning av ärenden som
hör till finansministeriets och miljöministeri-
ets verksamhetsområden partiordföranden,
politices licentiaten, riksdagsmannen Sini
Maaria Suvi-Anne Siimes,

undervisningsminister sjukvårdsläraren,
hälsovårdaren, sjukskötaren, riksdagsmannen
Maija-Liisa Rask,

kulturminister för handläggning av ärenden
som hör till undervisningsministeriets verk-
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samhetsområde filosofie magistern, riks-
dagsmannen Suvi Helmi Tellervo Lindén,

jord- och skogsbruksminister överdirek-
tören, agronomie- och forstdoktor, agrono-
men Matti Kalevi Hemilä,

trafikminister juris kandidaten, riksdags-
mannen Olli-Pekka Heinonen,

handels- och industriminister politices dok-
torn, ekonomen, riksdagsmannen Erkki Sa-
kari Tuomioja,

social- och hälsovårdsminister socialför-
valtningsdirektören, politices magistern, riks-
dagsmannen Maija Riitta Perho,

omsorgsminister för handläggning av ären-
den som hör till social- och hälsovårdsmi-
nisteriets verksamhetsområde juris studeran-
den, riksdagsmannen Eva Rita Katarina Bi-
audet,

arbetsminister biträdande överläkaren, me-
dicine och kirurgie doktorn, riksdagsmannen
Taru Sinikka Mönkäre samt

miljöminister och minister för handlägg-
ning av ärenden som hör till utrikesminis-
teriets verksamhetsområde partiordföranden,
författaren, teknologi licentiaten, riksdags-
mannen Satu Maijastiina Hassi.

Helsingfors den 15 april 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Understatssekreterare Nils Wirtanen
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 495

om vissa beslut

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av
den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling
nr utfärdat

träder
i kraft

JSMb om foderämnen* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/1999 14.4.1999 21.4.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan
fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250,
00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

Helsingfors den 14 april 1999

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Päivi Mannerkorpi

* Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv 79/372/EEG; EGT nr L 086, 6.4.1979, s. 29, kommissionens direktiv
79/797/EEG; EGT nr L 239, 22.9.1979, s. 53, kommissionens direktiv 80/510/EEG; EGT nr L 126, 21.5.1980, s.
12, kommissionens direktiv 82/937/EEG; EGT nr L 383, 31.12.1982, s. 11, kommissionens direktiv 83/87/EEG;
EGT nr L 056, 3.3.1983, s. 31, rådets direktiv 86/354/EEG; EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 27, kommissionens direktiv
87/234/EEG; EGT nr L 102, 14.4.1987, s. 31, rådets direktiv 96/25/EG; EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 35 och
kommissionens direktiv 98/67/EG; EGT nr L 261, 24.9.1998, s. 10
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 496

om vissa beslut

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av
den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling
nr utfärdat

träder
i kraft

JSMb om foderblandningar* . . . . . . . . . . . . . . . . . 41/1999 14.4.1999 21.4.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan
fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250,
00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

Helsingfors den 14 april 1999

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Päivi Mannerkorpi

* Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv 79/373/EEG; EGT nr L 086, 6.4.1979, s. 30, kommissionens direktiv
80/509/EEG; EGT nr L 126, 21.5.1980, s. 9, kommissionens direktiv 80/511/EEG, EGT nr L 126, 21.5.1980, s.
14, kommissionens direktiv 80/695/EEG; EGT nr L 188, 22.7.1980, s. 23, kommissionens direktiv 82/475/EEG;
EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 27, kommissionens direktiv 82/957/EEG; EGT nr L 386, 31.12.1982, s. 42,
kommissionens direktiv 86/174/EEG; EGT nr L 130, 16.5.1986, s. 53, rådets direktiv 86/354/EEG; EGT nr L 212,
2.8.1986, s. 27, kommissionens direktiv 87/235/EEG; EGT nr L 102, 14.4.1987, s. 34, rådets direktiv 90/44/EEG;
EGT nr L 027, 31.1.1990, s. 35, kommissionens direktiv 91/334/EEG; EGT nr L 184, 10.7.1991, s. 27, kommissionens
direktiv 91/357/EEG; EGT nr L 193, 17.7.1991, s. 34, kommissionens direktiv 91/681/EEG; EGT nr L 376,
31.12.1991, s. 20, kommissionens beslut 92/508/EEG; EGT nr L 312, 29.10.1992, s. 36, rådets direktiv 96/24/EG,
EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 33, kommissionens direktiv 97/47/EG; EGT nr L 211, 5.8.1997, s. 45, kommissionens
beslut 95/274/EG; EGT nr L 167, 18.7.1995, s. 24, kommissionens beslut 97/582/EG; EGT nr L 237, 28.8.1997,
s. 39 och kommissionens direktiv 98/87/EG; EGT nr L 318, 27.11.1998, s. 43
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 497

om vissa av ministeriets beslut

Utfärdat i Helsingfors den 16 april 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen
av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat
träder
i kraft

JSMb om införsel av hästdjur från Austra-
lien1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/IMPORT/1999 14.4.1999 20.4.1999

JSMb om införsel av hästar från Malaysia och
Singapore2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/IMPORT/1999 14.4.1999 20.4.1999

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsav-
delnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Helsingfors den 16 april 1999

Regeringsråd Kristiina Pajala

Regeringssekreterare Maija Salo

1) Kommissionens beslut 1999/241/EG, EGT nr L 89, 1.4.1999, s. 74
2) Kommissionens beslut 1999/240/EG, EGT nr L 89, 1.4.1999, s. 72
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