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908/2017

Laki
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen 

sisäisen siirron yhteydessä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tällä lailla pannaan täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oles-
kelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU (jäljempänä ICT-direktiivi).

2 §

Kohde

Tällä lailla säädetään:
1) edellytykset 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen kolmannen maan kansalaisten ja heidän

perheenjäsentensä maahantulolle ja yli 90 päivän oleskelulle maassa ja heidän oikeutensa
yrityksen sisäisen siirron yhteydessä;

2) edellytykset kolmannen maan kansalaisten maahantulolle ja oleskelulle ja heidän oi-
keutensa Suomessa, kun kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty toisessa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa sisäisen siirron saaneen työntekijän lupa ICT-direktiivin perusteel-
la.

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettuihin kolmannen maan kansalaisiin,
jotka asuvat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella hakemuksen tekoajan-
kohtana ja jotka ICT-direktiivin nojalla hakevat pääsyä tai joille on myönnetty pääsy Eu-
roopan unionin jäsenvaltion alueelle yrityksen sisäisen siirron yhteydessä johtajina, asian-
tuntijoina tai työsuhteisina harjoittelijoina.

Tätä lakia ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin:
1) jotka hakevat lupaa oleskella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tutkimusta, opiskelua,

harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina
työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun
edellytyksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/801
tarkoitettuina tutkijoina tutkimushankkeen toteuttamista varten;
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2) joilla on Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten so-
pimusten nojalla samanlainen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen kuin Euroopan unionin jä-
senvaltioiden kansalaisilla tai jotka ovat tällaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneen yri-
tyksen palveluksessa;

3) jotka on lähetetty palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lä-
hettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivissä 96/71/EY säädetyn mukaisesti;

4) jotka harjoittavat toimintaa itsenäisinä ammatinharjoittajina;
5) joiden työn on osoittanut työnvälitystoimisto, työvoiman vuokrausyritys tai mikä ta-

hansa muu sellainen yritys, joka välittää työvoimaa työskentelemään jonkin toisen yrityk-
sen johdon ja valvonnan alla;

6) joille on myönnetty maahanpääsy kokoaikaisina opiskelijoina tai jotka suorittavat ly-
hytaikaista valvottua käytännön harjoittelua osana opintojaan.

4 §

Suhde ulkomaalaislakiin

Ulkomaalaislain (301/2004) maahantuloa, maastalähtöä sekä oleskelua ja työntekoa
koskevia säännöksiä sovelletaan yrityksen sisäisen siirron saaneen työntekijän ja tämän
perheenjäsenen maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon, jollei tässä
laissa toisin säädetä.

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kolmannen maan kansalaisella muun maan kuin Euroopan unionin jäsenvaltion tai

Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaista;
2) yrityksen sisäisellä siirrolla Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella

sisäisen siirron saaneen työntekijän luvan hakemisajankohtana asuvan kolmannen maan
kansalaisen tilapäistä siirtoa työntekoa tai koulutusta varten Euroopan unionin jäsenvalti-
oiden alueen ulkopuolelle sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa kyseisellä kolman-
nen maan kansalaisella on työsopimus ennen siirtoa ja siirron ajan, kyseiseen yritykseen
tai samaan yritysryhmään kuuluvaan yksikköön Euroopan unionin jäsenvaltioon, ja sovel-
tuvissa tapauksissa liikkuvuutta yhteen tai useaan toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon
sijoittautuneiden vastaanottavien yksiköiden välillä;

3) sisäisen siirron saaneella työntekijällä yrityksen sisäisen siirron saanutta kolman-
nen maan kansalaista, joka asuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella si-
säisen siirron saaneen työntekijän luvan hakemisajankohtana;

4) vastaanottavalla yksiköllä Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautunutta yksik-
köä, johon sisäisen siirron saanut työntekijä siirretään, riippumatta yksikön oikeudellises-
ta muodosta;

5) johtajalla johtavassa asemassa olevaa henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa vastaanot-
tavan yksikön johtamisesta ja on pääasiassa yrityksen hallituksen tai osakkeenomistajien
taikka vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai ohjauksessa;

6) asiantuntijalla henkilöä, joka työskentelee 8 kohdassa tarkoitetussa yritysryhmässä
ja jolla on erityistä, vastaanottavan yksikön toimialojen, tekniikoiden tai johtamisen kan-
nalta olennaista osaamista;

7) työsuhteisella harjoittelijalla yliopistotutkinnon suorittanutta henkilöä, joka siirre-
tään vastaanottavaan yksikköön urakehitystä varten tai liiketoiminnan tekniikoita tai me-
netelmiä koskevan koulutuksen saamiseksi ja jolle maksetaan palkkaa siirron aikana;
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8) yritysryhmällä kahta tai useampaa yritystä, joiden katsotaan olevan toisiinsa yhtey-
dessä ICT-direktiivissä tarkoitetulla tavalla;

9) säännellyllä ammatilla ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritel-
tyä säänneltyä ammattia;

10) ensimmäisellä jäsenvaltiolla sitä Euroopan unionin jäsenvaltiota, joka ensimmäi-
senä myöntää kolmannen maan kansalaiselle sisäisen siirron saaneen työntekijän luvan;

11) toisella jäsenvaltiolla mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, jossa sisäisen
siirron saanut työntekijä aikoo käyttää tai käyttää tässä laissa tarkoitettua oikeutta liikku-
vuuteen ja joka on muu kuin ensimmäinen jäsenvaltio;

12) ICT-oleskeluluvallaICT-direktiivin mukaista sisäisen siirron saaneen työntekijän
lupaa vastaavaa oleskelulupaa, jossa on lyhenne ”ICT” ja jonka nojalla luvanhaltija voi
oleskella ja työskennellä ensimmäisessä jäsenvaltiossa ja tapauksen mukaan toisten jäsen-
valtioiden alueella ICT-direktiivissä säädetyin ehdoin;

13) liikkuvalla ICT -oleskeluluvalla ICT-direktiivissä tarkoitettua pitkäaikaista liikku-
mista koskevaa lupaa vastaavaa oleskelulupaa, jossa on merkintä ”Mobile ICT” ja jonka
nojalla sisäisen siirron saaneen työntekijän luvan haltija voi oleskella ja työskennellä Suo-
messa ICT-direktiivissä säädetyin ehdoin.

Yrityksen sisäinen siirto kolmannesta maasta Suomeen

6 §

Yrityksen sisäisen siirron kesto

Yrityksen sisäisen siirron kesto saa olla enintään kolme vuotta, kun kyseessä on johtaja
tai asiantuntija, ja yksi vuosi, kun kyseessä on työsuhteinen harjoittelija, minkä jälkeen
siirron saaneen on poistuttava Suomen alueelta, ellei hän saa oleskelulupaa jollain muulla
perusteella.

7 §

ICT-oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

ICT-oleskelulupa myönnetään kolmannen maan kansalaiselle, jos hän tai hänet Suo-
messa vastaanottava yksikkö esittää:

1) todisteet siitä, että vastaanottava yksikkö ja kolmanteen maahan sijoittautunut yritys
kuuluvat samaan yritykseen tai yritysryhmään;

2) todisteet siitä, että siirron saaja on ollut saman yrityksen tai yritysryhmän palveluk-
sessa keskeytyksettä vähintään 3—12 kuukautta välittömästi ennen yrityksen sisäistä siir-
toa, kun kyse on johtajista tai asiantuntijoista, ja keskeytyksettä vähintään 3—6 kuukautta,
kun kyse on työsuhteisista harjoittelijoista;

3) työsopimuksen ja tarvittaessa työnantajan komennuskirjeen, joka sisältää:
a) tiedot siirron kestosta ja vastaanottavan yksikön tai vastaanottavien yksiköiden si-

jaintipaikasta;
b) todisteet siitä, että kolmannen maan kansalainen ottaa vastaan johtajan, asiantuntijan

tai työsuhteisen harjoittelijan toimen vastaanottavassa yksikössä tai vastaanottavissa yk-
siköissä Suomessa;

c) tiedot palkasta sekä muut työehdot yrityksen sisäisen siirron aikana;
d) todisteet siitä, että kolmannen maan kansalainen voi palata yrityksen sisäisen siirron

päättyessä kyseiseen yritykseen tai yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka on sijoittau-
tunut johonkin kolmanteen maahan;
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4) todisteet siitä, että kolmannen maan kansalaisella on ammattipätevyys ja kokemus,
joita tarvitaan vastaanottavassa yksikössä, johon hänet on tarkoitus siirtää johtajaksi tai
asiantuntijaksi, tai työsuhteisen harjoittelijan tapauksessa todisteet siitä, että hänellä on
vaadittu yliopistotutkinto;

5) asiakirjat, joista ilmenee, että kolmannen maan kansalainen täyttää Suomessa Eu-
roopan unionin jäsenvaltion kansalaisille asetetut vaatimukset sen säännellyn ammatin
harjoittamiseksi, jota hakemus koskee;

6) vaadittavan voimassa olevan matkustusasiakirjan.
Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että sisäisen siirron saaneen työntekijän työ-

suhteen ehdot täyttävät, mitä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016)
1 a §:ssä säädetään.

Työntekijän tai vastaanottavan yksikön on ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle kaikis-
ta hakemusmenettelyn aikana tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat tässä pykälässä
säädettyihin ICT-oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiin.

8 §

Hylkäysperusteet

ICT-oleskelulupaa koskeva hakemus on hylättävä, jos:
1) 7 §:ssä säädettyjä vaatimuksia ei ole noudatettu;
2) esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, ne on väärennetty tai niitä on muu-

tettu;
3) vastaanottava yksikkö on perustettu pääasiassa sisäisen siirron saaneiden työnteki-

jöiden maahantulon helpottamista varten;
4) 6 §:ssä säädetty yrityksen sisäisen siirron enimmäiskesto on täyttynyt.
ICT-oleskelulupaa koskeva hakemus voidaan hylätä, jos:
1) työnantajalle tai vastaanottavalle yksikölle on määrätty seuraamuksia työnantaja-

velvoitteiden rikkomisen tai laittoman työnteon vuoksi;
2) työnantaja tai vastaanottava yksikkö ei ole täyttänyt sosiaaliturvaan, verotukseen,

työntekijöiden oikeuksiin tai työoloihin liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan;
3) työnantaja tai vastaanottavan yksikön yritys on haettu konkurssiin tai sillä ei ole mi-

tään taloudellista toimintaa.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on otettava huomioon tapauksen olo-

suhteet kokonaisuudessaan ja noudatettava suhteellisuusperiaatetta.

9 §

ICT-oleskeluluvan peruuttaminen tai uusimatta jättäminen

ICT-oleskelulupa on peruutettava tai jätettävä uusimatta, jos:
1) lupa on hankittu vilpillisin keinoin, se on väärennetty tai sitä on muutettu;
2) sisäisen siirron saanut työntekijä oleskelee maassa muuta kuin sitä tarkoitusta var-

ten, jonka perusteella hänelle on myönnetty lupa oleskeluun;
3) vastaanottava yksikkö on perustettu pääasiassa sisäisen siirron saaneiden työnteki-

jöiden maahantulon helpottamista varten.
ICT-oleskelulupa on lisäksi jätettävä uusimatta, jos 6 §:ssä säädetty oleskelun enim-

mäiskesto on täyttynyt.
ICT-oleskelulupa voidaan peruuttaa tai jättää uusimatta, jos:
1) työnantajalle tai vastaanottavalle yksikölle on määrätty seuraamuksia työnantaja-

velvoitteiden rikkomisen tai laittoman työnteon vuoksi;
2) edellä 7 §:ssä säädettyjä vaatimuksia ei ole noudatettu tai ei enää noudateta;
3) työnantaja tai vastaanottava yksikkö ei ole täyttänyt sosiaaliturvaan, verotukseen,

työntekijöiden oikeuksiin tai työoloihin liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan;
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4) työnantaja tai vastaanottavan yksikön yritys on haettu konkurssiin tai sillä ei ole mi-
tään taloudellista toimintaa;

5) sisäisen siirron saanut työntekijä ei ole noudattanut tässä laissa säädettyjä liikkumis-
ta koskevia sääntöjä.

Edellä 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on otettava huomioon tapauksen olo-
suhteet kokonaisuudessaan ja noudatettava suhteellisuusperiaatetta.

10 §

Hakemuksen jättäminen

ICT-oleskelulupaa koskeva hakemus on tehtävä ennen kuin kolmannen maan kansalai-
nen tulee maahan. Hakemuksen tekee kolmannen maan kansalainen itse. Hakemuksen jät-
tämisestä ulkomailla säädetään ulkomaalaislain 60 §:n 3 momentissa.

11 §

ICT-oleskeluluvan myöntäminen ja peruuttaminen

ICT-oleskelulupa myönnetään jatkuvana oleskelulupana yrityksen sisäisen siirron ajak-
si. ICT-oleskelulupa voidaan tarvittaessa uusia 6 §:ssä säädetyn määräajan puitteissa.

Päätös ICT-oleskeluluvan myöntämisestä on tehtävä kirjallisesti ja annettava tiedoksi
hakijalle 90 päivän kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt asianmukaisesti täytetyn hake-
muksen, joka sisältää kaikki hakemuksen ratkaisemiseksi vaadittavat selvitykset. ICT-
oleskeluluvan peruuttamista koskevan päätöksen perustelut on ilmoitettava kirjallisesti
sekä työntekijälle että vastaanottavalle yksikölle.

ICT-oleskeluluvan myöntää ja peruuttaa Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttoviras-
ton on ilmoitettava ICT-oleskeluluvan peruuttamisesta välittömästi toisen Euroopan uni-
onin jäsenvaltion viranomaisille.

12 §

Merkintä oleskelulupakorttiin

ICT-oleskeluluvan saaneen oleskelulupakorttiin merkitään jatkuvan oleskeluluvan kir-
jaintunnus A ja oleskeluluvan tyyppi -kenttään "ICT".

13 §

Perheenjäsenen oleskelu- ja työnteko-oikeus

ICT-oleskeluluvan saaneen perheenjäsenelle myönnetään jatkuva oleskelulupa perhesi-
teen perusteella. Perheenjäsenellä on oikeus tehdä ansiotyötä ulkomaalaislain säännösten
mukaisesti.

Päätös perheenjäsenen oleskelulupahakemukseen on annettava tiedoksi hakijalle 90
päivän kuluessa siitä, kun perheenjäsen on jättänyt asianmukaisesti täytetyn hakemuksen,
joka sisältää kaikki hakemuksen ratkaisemiseksi vaadittavat selvitykset.

Maahanmuuttovirasto käsittelee perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen samaan ai-
kaan kuin työntekijän hakemuksen, jos hakemukset tehdään samaan aikaan.

14 §

Maahanpääsyn edellytyksiin vaikuttavat muutokset oleskelun aikana

Kolmannen maan kansalaisen ja vastaanottavan yksikön on ilmoitettava Maahanmuut-
tovirastolle kaikista yrityksen sisäisen siirron saaneen oleskelun aikaisista muutoksista,
jotka vaikuttavat 7 §:ssä säädettyihin ICT-oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiin.
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Liikkuminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella

15 §

Lyhytaikainen liikkuminen

Kolmannen maan kansalaisella, joka on saanut ensimmäisessä jäsenvaltiossa ICT-oles-
keluluvan, on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa samaan yritysryhmään kuuluvas-
sa Suomeen sijoittautuneessa yksikössä enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän
jakson aikana, jos lyhytaikaiselle liikkumiselle jäljempänä säädetyt edellytykset täyttyvät.

16 §

Velvollisuus ilmoittaa lyhytaikaisesta liikkumisesta

Ensimmäiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen ICT-oleskeluluvan saaneen työntekijän
vastaanottavan yksikön on ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle tämän aikomuksesta siir-
tyä työskentelemään Suomeen.

Ilmoittaminen voi tapahtua:
1) ennen työntekijän saapumista ensimmäiseen jäsenvaltioon ICT-oleskeluluvan hake-

misajankohtana, jos liikkuminen Suomeen on siinä vaiheessa jo suunniteltu; tai
2) sen jälkeen kun ensimmäinen jäsenvaltio on sallinut sisäisen siirron saaneen työnte-

kijän maahanpääsyn, heti kun aiottu liikkuminen Suomeen on tiedossa.

17 §

Ilmoituksen sisältö

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen mukana on toimitettava seuraavat tiedot tai
asiakirjat:

1) todisteet siitä, että Suomessa sijaitseva vastaanottava yksikkö ja kolmanteen maa-
han sijoittautunut yritys kuuluvat samaan yritykseen tai yritysryhmään;

2) työsopimus ja tarvittaessa työnantajan komennuskirje, jotka on toimitettu ensim-
mäiselle jäsenvaltiolle ICT-oleskelulupaa haettaessa ja jotka sisältävät 7 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) jäljennös voimassa olevasta vaadittavasta matkustusasiakirjasta ja ICT-oleskelulu-
vasta;

4) liikkumisen suunniteltu kesto ja ajankohta, jos niitä ei ole mainittu missään edellä
mainitussa asiakirjassa;

5) tarvittaessa asiakirjat, joista ilmenee, että sisäisen siirron saanut työntekijä täyttää
Suomessa Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisille asetetut vaatimukset sen säännel-
lyn ammatin harjoittamiseksi, jota hakemus koskee.

18 §

Lyhytaikaisen liikkumisen vastustaminen

Maahanmuuttovirasto voi vastustaa ICT-oleskeluluvan saaneen työntekijän liikkumista
20 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jos:

1) työntekijän työsuhteen ehdot eivät täytä, mitä työntekijöiden lähettämisestä annetun
lain 1 a §:ssä säädetään;

2) ilmenee, että työskentely ei tapahdu samassa yrityksessä tai yritysryhmässä;
3) ilmenee, että työntekijällä ei ole säännellyssä ammatissa edellytettyä osaamista tai

koulutusta;
4) työntekijällä ei ole ICT-oleskeluluvan voimassaolon ajan vaadittavaa voimassa ole-

vaa matkustusasiakirjaa;
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5) esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, ne on väärennetty tai niitä on muu-
tettu;

6) 6 tai 14 §:ssä säädetty oleskelun enimmäiskesto on täyttynyt.

19 §

Ilmoitus lyhytaikaisen liikkumisen vastustamisesta

Maahanmuuttoviraston on ilmoitettava viipymättä 16 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen saa-
tuaan ensimmäisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja ensimmäisessä jäsenval-
tiossa olevalle vastaanottavalle yksikölle siitä, että se vastustaa ilmoituksessa tarkoitettua
liikkumista.

20 §

Vastustuksen vaikutus työskentelyyn

Jos Maahanmuuttovirasto vastustaa liikkumista 18 §:n mukaisesti eikä liikkuminen ole
vielä toteutunut, sisäisen siirron saanut työntekijä ei saa työskennellä Suomessa osana yri-
tyksen sisäistä siirtoa.

Jos liikkuminen on jo toteutunut, sisäisen siirron saaneen työntekijän on lopetettava vä-
littömästi kaikki työnteko Suomessa ja poistuttava maasta.

21 §

Maahantulo lyhytaikaista liikkumista koskevan ilmoituksen jälkeen

Jos ilmoitus lyhytaikaisesta liikkumisesta on tehty 16 §:n 2 momentin 1 kohdassa sää-
detyn mukaisesti eikä Maahanmuuttovirasto ole ilmoittanut ensimmäiselle jäsenvaltiolle
vastustavansa liikkumista 19 §:n nojalla, ICT-oleskeluluvan ensimmäisessä jäsenvaltios-
sa saanut työntekijä voi saapua Suomeen työskentelemään milloin tahansa ICT-oleskelu-
luvan voimassaoloaikana.

Jos ilmoitus on tehty 16 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti, ICT-oleskeluluvan en-
simmäisessä jäsenvaltiossa saanut työntekijä voi saapua Suomeen työskentelemään il-
moittamisen jälkeen välittömästi tai milloin tahansa sen jälkeen ICT-oleskeluluvan voi-
massaoloaikana.

22 §

Työskentelyn jatkaminen

Jos ensimmäinen jäsenvaltio uusii 15 §:ssä tarkoitetun työntekijän ICT-oleskeluluvan
sen ICT-direktiivissä säädetyn enimmäiskeston puitteissa, uusitun ICT-oleskeluluvan hal-
tija voi jatkaa sen nojalla työntekoa Suomessa 15 §:ssä säädetyn enimmäisajan puitteissa.

23 §

Pitkäaikainen liikkuminen

Kolmannen maan kansalaisen, jolle on myönnetty ICT-oleskelulupa ensimmäisessä jä-
senvaltiossa ja joka aikoo oleskella ja työskennellä Suomessa samassa yrityksessä tai yri-
tysryhmään kuuluvassa yksikössä yli 90 vuorokauden ajan, on haettava pitkäaikaista liik-
kumista varten liikkuva ICT -oleskelulupa.
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24 §

Liikkuvaa ICT -oleskelulupaa koskeva hakemus

Liikkuvaa ICT -oleskelulupaa koskevaa hakemusta varten työntekijän tai työnantajan
on toimitettava Maahanmuuttovirastolle seuraavat tiedot tai asiakirjat:

1) todisteet siitä, että Suomessa sijaitseva vastaanottava yksikkö ja kolmanteen maa-
han sijoittautunut yritys kuuluvat samaan yritykseen tai yritysryhmään;

2) työsopimus ja tarvittaessa työnantajan komennuskirje, joka sisältää:
a) tiedot siirron kestosta ja vastaanottavan yksikön tai vastaanottavien yksiköiden si-

jaintipaikasta;
b) todisteet siitä, että kolmannen maan kansalainen ottaa vastaan johtajan, asiantuntijan

tai työsuhteisen harjoittelijan toimen vastaanottavassa yksikössä tai vastaanottavissa yk-
siköissä Suomessa;

c) tiedot Suomessa maksettavasta palkasta sekä muut työehdot yrityksen sisäisen siir-
ron aikana;

d) todisteet siitä, että kolmannen maan kansalainen voi palata yrityksen sisäisen siirron
päättyessä kyseiseen yritykseen tai yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka on sijoittau-
tunut johonkin kolmanteen maahan;

3) jäljennös voimassa olevasta vaadittavasta matkustusasiakirjasta ja voimassa olevas-
ta ICT-oleskeluluvasta;

4) tarvittaessa asiakirjat, joista ilmenee, että sisäisen siirron saanut työntekijä täyttää
Suomessa Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisille asetetut vaatimukset sen säännel-
lyn ammatin harjoittamiseksi, jota hakemus koskee.

25 §

Liikkuvaa ICT -oleskelulupaa koskevan hakemuksen hylkääminen

Liikkuvaa ICT -oleskelulupaa koskeva hakemus voidaan hylätä, jos:
1) ei ole osoitettu, että Suomessa sijaitseva vastaanottava yksikkö ja kolmanteen maa-

han sijoittautunut yritys kuuluvat samaan yritykseen tai yritysryhmään;
2) työntekijään Suomessa sovellettavat työehdot eivät ole 7 §:n 2 momentissa säädetyn

mukaiset;
3) esitetyt asiakirjat on hankittu vilpillisin keinoin, ne on väärennetty tai niitä on muu-

tettu;
4) yrityksen sisäisen siirron enimmäiskesto on täyttynyt;
5) työnantajalle tai vastaanottavalle yksikölle on määrätty seuraamuksia työnantaja-

velvoitteiden rikkomisen tai laittoman työnteon vuoksi;
6) työnantaja tai vastaanottava yksikkö ei ole täyttänyt sosiaaliturvaan, verotukseen,

työntekijöiden oikeuksiin tai työoloihin liittyviä oikeudellisia velvoitteitaan;
7) työnantaja tai vastaanottavan yksikön yritys on haettu konkurssiin tai sillä ei ole mi-

tään taloudellista toimintaa.

26 §

Liikkuvan ICT -oleskeluluvan myöntäminen

Liikkuva ICT -oleskelulupa myönnetään jatkuvana oleskelulupana suunnitellun oles-
kelun keston ajaksi, enintään kuitenkin ensimmäisessä jäsenvaltiossa myönnetyn ICT-
oleskeluluvan voimassaoloajaksi. Liikkuva ICT -oleskelulupa voidaan uusia ensimmäi-
sessä jäsenvaltiossa myönnetyn ICT-oleskeluluvan voimassaoloajan puitteissa. Liikku-
van ICT -oleskeluluvan myöntää ja peruuttaa Maahanmuuttovirasto.

Päätös liikkuvan ICT -oleskeluluvan myöntämisestä on tehtävä kirjallisesti ja annettava
tiedoksi hakijalle mahdollisimman pian ja viimeistään 90 vuorokauden kuluessa siitä, kun
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hakija on toimittanut Maahanmuuttovirastolle asianmukaisesti tehdyn hakemuksen, joka
sisältää kaikki 24 §:ssä säädetyt hakemuksen ratkaisemiseksi vaadittavat selvitykset.

Oleskelulupakorttiin merkitään jatkuvan oleskeluluvan kirjaintunnus A ja oleskelulu-
van tyyppi -kenttään "Mobile ICT".

27 §

Työskentely liikkuvaa ICT -oleskelulupaa haettaessa

Haettuaan Suomessa liikkuvaa ICT -oleskelulupaa työntekijä saa työskennellä Suomes-
sa hakemuksen käsittelyn ajan edellyttäen, että hakemus on tehty lyhytaikaiseen liikkumi-
seen 15 §:ssä säädetyn ajan kuluessa ja että täydellinen hakemus on toimitettu Maahan-
muuttovirastolle vähintään 20 päivää ennen kuin pitkäaikainen liikkuminen alkaa.

Jos työntekijä oleskelee ensimmäisessä jäsenvaltiossa ja tekee siellä liikkuvaa ICT -
oleskelulupaa koskevan hakemuksen Suomeen, saa hän siirtyä Suomeen ja aloittaa työn-
teon Suomessa, kun täydellinen hakemus on toimitettu Maahanmuuttovirastolle.

28 §

Ilmoitus ensimmäiselle jäsenvaltiolle liikkuvan ICT -oleskeluluvan myöntämisestä

Kun liikkuva ICT -oleskelulupa myönnetään, Maahanmuuttovirasto ilmoittaa siitä en-
simmäisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Erinäiset säännökset

29 §

Viittaus ulkomaalaislain 186 §:ään ja rikoslakiin

Ulkomaalaislain 186 §:ssä säädetään työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta ja rikos-
lain (39/1889) 47 luvun 6 a §:ssä luvattomasta ulkomaisen työvoiman käytöstä.

30 §

Yhteyspiste

Maahanmuuttovirasto toimii ICT-direktiivin 26 artiklassa tarkoitettuna yhteyspisteenä,
joka tekee yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden yhteyspisteiden kanssa ja vastaa tässä laissa
säädettyjen tietojen vastaanottamisesta ja toimittamisesta.

31 §

Valitus

Tässä laissa tarkoitettuun Maahanmuuttoviraston päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee tämän lain nojalla tehtyä päätöstä, saa ha-
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Maahanmuuttovirastolla on oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla Maa-
hanmuuttoviraston päätös on kumottu tai sitä on muutettu.
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32 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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