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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som 
har samband med den 

      
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att utlän-

ningslagen, lagen om utlänningsregistret, 
aravabegränsningslagen, lagen om räntestöd 
för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 
folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjuk-
vård, barnbidragslagen och lagen om stöd för 
hemvård och privat vård av barn ändras. 

Syftet med propositionen är att sätta i kraft 
direktivet om ett kombinerat tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta i 
en medlemsstat samt därmed sammanhäng-
ande likabehandling i förhållande till med-
lemsstatens egna medborgare. Direktivet på-
verkar inte innehållet i tillståndsprövningen. 

Genom de föreslagna lagarna införlivas de 
bestämmelser som direktivet kräver och som 
i övrigt främjar syftet med direktivet i lag-
stiftningen. 

Utlänningslagen görs enklare och tydligare 
genom att definitioner dels av olika uppe-
hållstillstånd som beviljas på grund av arbe-
te, dels av rätten till arbete skrivs in. En ny 
bestämmelse om en längsta tillåtna tid på 

fyra månader för behandling av ansökningar 
gällande uppehållstillstånd på grund av arbe-
te fogas till lagen. I lagen om utlänningsre-
gistret görs en teknisk ändring i paragrafhän-
visningen. 

Enligt direktivet ska de som har ett kombi-
nerat tillstånd behandlas lika som medlems-
statens egna medborgare bl.a. på vissa områ-
den inom den sociala tryggheten. I proposi-
tionen föreslås därför ändringar i folkhälso-
lagen, lagen om specialiserad sjukvård, barn-
bidragslagen och lagen om stöd för hemvård 
och privat vård av barn. 

Vad gäller likabehandling vid tillgång till 
bostad föreslås ändringar i aravabegräns-
ningslagen och lagen om räntestöd för hyres-
bostadslån och bostadsrättshuslån. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

 
1.1 Allmänt 

Syftet med propositionen är att på nationell 
nivå sätta i kraft Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2011/98/EU om ett enda ansök-
ningsförfarande för ett kombinerat tillstånd 
för tredjelandsmedborgare att vistas och ar-
beta på en medlemsstats territorium och om 
en gemensam uppsättning rättigheter för ar-
betstagare från tredjeland som vistas lagligen 
i en medlemsstat, nedan direktivet om kom-
binerade tillstånd. 

Direktivet måste genomföras på nationell 
nivå senast den 25 december 2013. 
 
1.2 Direktivet om kombinerade tillstånd 

Avsikten med direktivet om kombinerade 
tillstånd är att förenkla och förenhetliga för-
farandena i samband med arbetstagares inre-
sa från tredjeland. Genom direktivet ändras 
dock inte innehållet i tillståndsprövningen, 
det är inte heller meningen att ingripa i med-
lemsstaternas behörighet att besluta huruvida 
utländsk arbetskraft ska få tillträde till deras 
arbetsmarknad. För det andra säkerställer di-
rektivet att arbetstagare från tredjeland får 
samma behandling som medlemsstatens egna 
medborgare inom områden som definierats i 
direktivet, exempelvis arbetslivet, utbild-
ningen och den sociala tryggheten.  

Ett kombinerat tillstånd har i direktivet de-
finierats som ett av medlemsstatens myndig-
heter beviljat uppehållstillstånd, som berätti-
gar tredjelandsmedborgare att vistas på med-
lemsstatens territorium för att arbeta. Den bä-
rande tanken i direktivet om kombinerade 
tillstånd framgår tydligast av artikel 4, som 
konstaterar att det är frågan om ett administ-
rativt dokument, som innehåller såväl uppe-
hålls- som arbetstillstånd och det ska beviljas 
i ett enda ansökningsförfarande. 

Ett kombinerat tillstånd innehåller utifrån 
begränsningar och villkor fastställda i den 
nationella lagstiftningen godkännande för 
personen att resa in, röra sig och vistas i det 
land som har beviljat tillståndet, arbeta med 
stöd av arbetstillstånd samt rätt att få infor-
mation om de rättigheter som hör samman 
med tillståndet. Dessutom berättigar tillstån-
det till likabehandling jämfört med landets 
egna medborgare på de områden och i den 
utsträckning som definieras i direktivets arti-
kel 12. 

Direktivet är indelat i fyra kapitel: I All-
männa bestämmelser, II Ett enda ansöknings-
förfarande och ett kombinerat tillstånd, III 
Rätt till likabehandling samt IV Slutbestäm-
melser. 

Kapitel 1 konstaterar att författningen inte 
påverkar medlemsstaternas behörighet att 
bevilja tredjelandsmedborgare tillträde till sin 
arbetsmarknad. Till den del beslutet bygger 
på en tvådelad prövning kan förfarandet för 
att få tillstånd för arbetstagare fortgå så som 
tidigare. Kapitlet definierar även de centrala 
begreppen samt tillämpningsområdet. 

Kapitel II behandlar förfarandet då uppe-
hållstillstånd beviljas på grund av arbete. 
Tillståndet ska beviljas i ett enda ansöknings-
förfarande och uppehållstillståndet liksom 
rätten att arbeta ska framgå av samma doku-
ment. Beslutet på ansökan ska fattas inom en 
tidsfrist på fyra månader. Kapitlet föreskriver 
dessutom om de rättigheter som det kombi-
nerade tillståndet för med sig när det gäller 
rätten till inresa och vistelse i landet, exem-
pelvis fri rörlighet samt rättigheter att arbeta 
och få information. 

I kapitel III sägs att arbetstagare från tred-
jeland ska åtnjuta likabehandling med med-
borgare i den medlemsstat där de vistas. Rät-
tigheten utsträcker sig till exempelvis sådana 
delområden som arbetsförhållanden och ar-
betsvillkor, utbildning, erkännande av yrkes-
kvalifikationer samt vissa grenar inom den 
sociala tryggheten. Kapitlet föreskriver även 
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om möjligheten att i vissa situationer göra 
avsteg från bestämmelsen om likabehand-
ling. 
Kapitel IV upptar de sedvanliga slutbestäm-
melserna. 
 
 
2  Nuläge 

 
2.1 Lagstiftning och praxis  

Ansökan om och beviljande av uppehållstill-
stånd 

De allmänna villkoren för inresa ingår i 2 
kap. i utlänningslagen (301/2004). Lagens 4 
kap. om vistelse, fri rörlighet och genomresa 
innehåller allmänna bestämmelser om olika 
slag av uppehållstillstånd och tiden de är i 
kraft, hur ett tillstånd söks, grunderna för till-
stånd, behöriga myndigheter och uppehålls-
tillståndskort samt en definition på laglig vis-
telse. Bestämmelserna om uppehållstillstånd 
som beviljas på grund av arbete ingår i la-
gens 5 kap. 

Enligt 60 § 1 mom. i utlänningslagen ska 
uppehållstillstånd sökas på förhand utom-
lands i det land, där sökanden lagligen vistas. 
I vissa undantagssituationer som lagen näm-
ner kan tillståndet sökas även i Finland. Ut-
omlands lämnas ansökan in till en finsk be-
skickning och i Finland till den lokala poli-
sen. Endast sökanden själv har rätt att lämna 
in ansökan, inte arbetsgivaren eller någon 
familjemedlem bosatt i Finland. I utlännings-
lagen 60 d § 1 mom. sägs att i samband med 
att ansökan lämnas in tas fingeravtryck av 
sökanden för uppehållstillståndskortet, därtill 
ska sökanden foga sin ansiktsbild till ansö-
kan.  

Utlänningslagens 36 § föreskriver om all-
männa villkor för att bevilja uppehållstill-
stånd, som sökanden ska uppfylla oberoende 
av grunderna för ansökan. Uppehållstillstånd 
kan vägras om en utlänning kan anses även-
tyra allmän ordning eller säkerhet, folkhälsan 
eller Finlands internationella förbindelser. 
Tillståndet kan också vägras om det finns 
grundad anledning att misstänka att utlän-
ningen har för avsikt att kringgå bestämmel-
serna om inresa eller vistelse i landet. Uppe-

hållstillstånd kan med stöd av 36 § vägras 
också i det fall att särskilda villkor i grunden 
för ansökan uppfylls. 

I 39 § i utlänningslagen sägs att för att up-
pehållstillstånd ska beviljas förutsätts det att 
utlänningens försörjning är tryggad, om inte 
något annat bestäms i lagen. I enskilda fall är 
det möjligt att göra avsteg från försörjnings-
förutsättningen, i fall att det finns exceptio-
nellt vägande skäl eller om ett barns bästa 
kräver det. Utlänningens försörjning anses 
vara tryggad om vederbörandes vistelse i 
landet bekostas med inkomster som anses 
sedvanliga, exempelvis från förvärvsarbete, 
så att personen i fråga inte kan antas bli be-
roende av utkomststöd enligt lagen om ut-
komststöd (1412/1997) eller av någon annan 
därmed jämförbar förmån. Migrationsverkets 
anvisning definierar riktgivande inkomst-
gränser och med hjälp av dessa är det möjligt 
att i enskilda fall bedöma huruvida förutsätt-
ningarna för utkomststöd uppfylls. Social- 
och hälsovårdsministeriets sakkunniga har 
bistått med att precisera inkomstgränserna. 

Lagens 72 § i utlänningslagen föreskriver 
separat om försörjningsförutsättningarna för 
arbetstagare. Vid prövningen av att bevilja 
arbetstagare och näringsidkare uppehållstill-
stånd måste man säkerställa att utlänningens 
försörjning är tryggad genom förvärvsarbete, 
näringsverksamhet eller på annat sätt. Enligt 
motiveringen till bestämmelsen kan man som 
nedre gräns för tillräcklig utkomst av t.ex. 
deltidsarbete utgå ifrån att vederbörandes tid 
i arbete under tiden uppehållstillståndet är i 
kraft ska uppfylla det arbetsvillkor som avses 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002). 

Om arbetstagare har beviljats uppehållstill-
stånd har även deras familjemedlemmar möj-
lighet att få uppehållstillstånd: i så fall har 
arbetstagaren i ansökningsförfarandet ställ-
ning som anknytningsperson. Också för up-
pehållstillstånd på basis av familjeband är det 
en förutsättning att ovan nämnda allmänna 
villkor uppfylls. Enligt 37 § 1 mom. i utlän-
ningslagen räknas som familjemedlemmar 
make och ogifta barn under 18 år, som an-
knytningspersonen eller maken har vårdna-
den om. Definitionen för make omfattar äkta 
makar och partner i registrerade parförhål-
landen samt under vissa förutsättningar per-
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soner som lever i äktenskapsliknande förhål-
landen. I fråga om en familjemedlems uppe-
hållstillstånd är dess karaktär och giltighets-
tid beroende av vad slags uppehållstillstånd 
anknytningspersonen har beviljats. Om an-
knytningspersonen t.ex. har beviljats konti-
nuerligt uppehållstillstånd för ett år beviljas 
också familjemedlemmen kontinuerligt up-
pehållstillstånd för motsvarande tidsperiod. 
Uppehållstillstånd som har beviljats på basis 
av familjeband inbegriper alltid obegränsad 
rätt att förvärvsarbeta med stöd av 79 § 2 
mom. i utlänningslagen. 

På basis av 33 § i utlänningslagen kan ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas be-
roende på vistelsens karaktär antingen som 
kontinuerligt (A) eller som tillfälligt (B). La-
gens 54 § innehåller bestämmelser om när en 
tillfällig vistelse ska tolkas ha ändrat till kon-
tinuerlig. Exempelvis kan en utlänning, som 
har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd 
på grund av arbete eller näringsidkande, be-
viljas kontinuerligt uppehållstillstånd efter 
två års oavbruten vistelse i landet om villko-
ren för att bevilja tillstånd fortfarande upp-
fylls. Permanent uppehållstillstånd på basis 
av 56 § i utlänningslagen (P) kan under vissa 
förutsättningar beviljas en utlänning, som ef-
ter att ha fått kontinuerligt uppehållstillstånd 
har vistats lagligt i landet i fyra år utan av-
brott. 
 
Uppehållstillstånd som beviljas på grund av 
arbete 

Uppehållstillstånd för arbetstagare är ett 
uppehållstillstånd, som beviljas på grund av 
arbete och som berättigar att arbeta inom en 
yrkesbransch som nämns i tillståndet eller al-
ternativt som anställd hos en viss arbetsgiva-
re. Det är här frågan om att bevilja sökanden 
ett uppehållstillstånd på grund av arbete, som 
ska sökas i sådana fall då det inte är möjligt 
att arbeta med stöd av andra bestämmelser i 
lag. Uppehållstillståndet för arbetstagare skil-
jer sig från andra uppehållstillstånd som be-
viljas på grund av arbete genom att det om-
fattar ett tvådelat beslutsförfarande, trots att 
det för sökandens del är frågan om en enda 
ansökan. 

I 72 § i utlänningslagen sägs att först ska 
arbets- och näringsbyrån i sitt delbeslut be-

döma de arbetskraftspolitiska förutsättning-
arna för uppehållstillstånd för arbetstagaren, 
dvs. utreda om det på arbetsmarknaden inom 
rimlig tid finns tillgång på lämplig arbets-
kraft och säkerställa, att beviljandet av uppe-
hållstillstånd för arbetstagaren inte hindrar en 
person, som är lämplig för arbetet och står 
till förfogande på arbetsmarknaden, att bli 
sysselsatt. När arbets- och näringsbyrån prö-
var beviljandet av uppehållstillstånd för ar-
betstagaren beaktar byrån de riksomfattande 
riktlinjerna för de allmänna villkoren beträf-
fande anlitandet av utländsk arbetskraft som 
statsrådet har utfärdat i sitt beslut samt när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-
centralernas) regionala riktlinjer, som har ut-
arbetats i samarbete med arbetsmarknadsor-
ganisationerna så som 71 § i utlänningslagen 
säger. Arbets- och näringsbyrån prövar häref-
ter utifrån bestämmelserna i utlänningslagens 
73 § de centrala förutsättningarna för arbetet, 
arbetsgivarens förmåga att fullgöra sina för-
pliktelser som arbetsgivare, utlänningens för-
sörjningsförutsättning samt säkerställer så 
som 72 § anger, att uppehållstillståndet för 
arbetstagare beviljas endast en sådan person 
som uppfyller villkoren för det fall att arbetet 
kräver särskild kompetens eller godkänt häl-
sotillstånd. Enligt 83 § i utlänningslagen be-
viljar Migrationsverket efter att arbets- och 
näringsbyrån har fattat sitt positiva delbeslut 
det första uppehållstillståndet och polisinrätt-
ningen det kontinuerliga tillståndet om de 
allmänna villkoren för beviljande av uppe-
hållstillstånd i 36 § uppfylls. 

Till arbetsgivarens skyldigheter hör enligt 
73 § 1 mom. i utlänningslagen att foga till 
ansökan om uppehållstillstånd för arbetstaga-
re sådan information om de centrala villkoren 
i arbetet som avses i 2 kap. 4 § i arbetsavtals-
lagen (55/2001) samt en försäkran om att 
villkoren stämmer överens med gällande be-
stämmelser och kollektivavtal. Om det inte 
finns något kollektivavtal att tillämpa ska ar-
betsgivaren försäkra att de centrala villkoren 
svarar mot den praxis som gäller arbetstagare 
som är verksamma i motsvarande uppgifter 
på arbetsmarknaden. Arbets- och näringsby-
rån kan dessutom kräva att arbetsgivaren 
lämnar en utredning om att arbetsgivaren har 
klarat och klarar att fullgöra sina förpliktelser 
som arbetsgivare också i fortsättningen. 
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År 2012 fattade arbets- och näringsbyråer-
na 3 827 delbeslut om ett första uppehållstill-
stånd för arbetstagare. De flesta tillstånden 
söktes för personer i trädgårds- och jord-
bruksarbete, för svetsare och för köksperso-
nal. Därtill fattades 4 851 avgöranden som 
gällde kontinuerligt tillstånd. De viktigaste 
yrkesbranscherna var transport och städning. 

Förutom uppehållstillstånd för arbetstagare 
nämner utlänningslagen ytterligare andra up-
pehållstillstånd som beviljas på grund av ar-
bete än uppehållstillstånd för arbetstagare. 
Enligt lagens 79 § 6 mom. har en utlänning 
obegränsad rätt att arbeta om vederbörande 
har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd och 
exempelvis utför sakkunniguppdrag, är idrot-
tare, arbetar för ett religiöst eller ideologiskt 
samfund eller inom en internationell organi-
sation. Lagens 80 § 1 mom. 2—5 punkten 
säger att en utlänning har begränsad rätt att 
arbeta när det är fråga om t.ex. gästande lära-
re som arbetar under högst ett år, med vissa 
begränsningar personer som utför arbetsprak-
tik och personer som utför arbete som ingår i 
ett leveransavtal, om arbetet pågår högst sex 
månader.  

Om uppehållstillståndet beviljas med stöd 
av 79 § 6 mom. eller 80 § 1 mom. 2—5 
punkten och den huvudsakliga orsaken till 
sökandens vistelse i landet är att utföra arbete 
är det fråga om ett tillstånd som kan tolkas 
att det beviljas på grund av arbete, trots att 
beviljandeprocessen inte är den samma som 
för det egentliga uppehållstillståndet för ar-
betstagare. 
 
 
Rätt att arbeta med stöd av eller utan uppe-
hållstillstånd 

Utlänningslagens 79 § säger att alla utlän-
ningar som har beviljats permanent uppe-
hållstillstånd eller tredjelandsmedborgare 
som har EU-uppehållstillstånd för varaktigt 
bosatta samt personer som har beviljats kon-
tinuerligt uppehållstillstånd på annan grund 
än arbete eller yrkesutövning har obegränsad 
rätt att arbeta. Ett uppehållstillstånd beviljat 
på basis av familjeband berättigar att arbeta 
utan begränsningar oberoende av vilken typ 
av tillstånd det är fråga om. Enligt lagens 80 
§ har studerande begränsad rätt att förvärvs-

arbeta. Därtill ingår rätten att arbeta i ett till-
fälligt uppehållstillstånd som beviljas på 
grund av hinder för avlägsnande ur landet. 
Dessa uppehållstillstånd är emellertid inte 
tillstånd som beviljas på grund av arbete, 
med andra ord sådana kombinerade tillstånd 
som avses i direktivet. 

Största delen av uppehållstillstånden inbe-
griper allmän rätt att arbeta enligt beskriv-
ningen ovan. Rätten att arbeta i ett uppehålls-
tillstånd för arbetstagare är begränsad till en 
viss yrkesbransch eller arbetsgivare och en 
studerandes rätt att arbeta är begränsad till en 
viss tid. Däremot har exempelvis näringsid-
kare samt personer som har beviljats tillfäl-
ligt uppehållstillstånd med stöd av 45 § 1 
mom. 4 punkten i utlänningslagen av andra 
särskilda skäl inte allmän rätt att utföra arbe-
te. I sådana situationer som nämns i utlän-
ningslagens 79 § 6 mom. har dock alla som 
innehar ett tillfälligt uppehållstillstånd rätt att 
arbeta. Bland innehavarna av uppehållstill-
stånd finns det således enligt lagen ingen så-
dan kategori, som under inga omständigheter 
skulle ha rätt att arbeta.  

Lagens 81 § i utlänningslagen nämner situ-
ationer, där utlänningar får arbeta i Finland 
utan uppehållstillstånd. I praktiken är de här 
personer som rest in i landet med stöd av vi-
sum eller visumfritt. Bestämmelsen räknar 
upp anställningar för en period av högst tre 
månader på vissa områden, som omfattas av 
denna rätt. Sådana är exempelvis tolkar, lära-
re, idrottare, konstnärer, bärplockare och 
forskare inom vetenskap. Dessutom avser be-
stämmelsen t.ex. sjömän på fartyg som är in-
skrivna i handelsfartygsförteckningen samt 
tillfälligt leverans- eller underleveransarbete i 
syfte att tillhandahålla tjänster. 
 
 
Återkallande av uppehållstillstånd 

Uppehållstillstånd kan med stöd av 58 § 1 
mom. i utlänningslagen återkallas om utlän-
ningen varaktigt har flyttat bort från Finland 
eller när utlänningen i permanent syfte har 
vistats utanför landet i två år utan avbrott. 
EU-uppehållstillståndet för en varaktigt bo-
satt tredjelandsmedborgare återkallas med 
stöd av 58 § 2 mom. när utlänningen har vis-
tats utanför EU:s territorium i två år utan av-
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brott eller när utlänningen har vistats utanför 
Finland i sex år utan avbrott. 

Även ett tidsbegränsat eller permanent up-
pehållstillstånd eller ett EU-
uppehållstillstånd för en varaktigt bosatt tred-
jelandsmedborgare kan med stöd av 58 § 4 
mom. återkallas om vid ansökan om uppe-
hållstillstånd medvetet har lämnats oriktiga 
upplysningar om sökandens identitet eller 
annan oriktig information som har påverkat 
beslutet eller om något som hade kunnat 
hindra beviljandet av uppehållstillstånd har 
hemlighållits. 

Ett tidsbegränsat eller permanent uppe-
hållstillstånd eller ett EU-uppehållstillstånd 
för en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare 
kan med stöd av 58 § 6 mom. återkallas, om 
en Schengenstat begär att Finland återkallar 
ett uppehållstillstånd som Finland beviljat en 
utlänning och begäran anförs med motiver-
ingen att utlänningen har meddelats inrese-
förbud i en annan Schengenstat och det har 
bestämts att han eller hon ska avlägsnas från 
Schengenområdet på liknande grunder som 
nämns i 149 § 1 mom. 2 och 3 punkten. 

Likaledes kan ett tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd återkallas med stöd av 58 § 5 mom. i 
utlänningslagen, om de villkor på grund av 
vilka uppehållstillståndet beviljades inte 
längre uppfylls. T.ex. kan arbetstagarens till-
fälliga eller kontinuerliga uppehållstillstånd 
återkallas om arbetstagaren inte har tillräck-
lig försörjning eller blir arbetslös. Varje en-
skilt fall genomgår alltid en prövning som 
beaktar helheten. Om det exempelvis blir 
fråga om att ta hjälp av utkomststöd beaktar 
man i praktiken om medellösheten helt eller 
delvis är en följd av en självförvållad eller 
avsiktlig orsak. Återkallandet av uppehålls-
tillstånd eller förvägrandet av ett kontinuer-
ligt tillstånd kan anses bli orimligt exempel-
vis då, när de minskande inkomsterna beror 
på sjukdom, olyckshändelse eller moderskap, 
eller om innehavaren av uppehållstillståndet 
har blivit tillfälligt arbetslös av orsaker som 
inte beror på vederbörande själv. De förmild-
rande omständigheterna är betydelsefulla i 
synnerhet då, när utlänningen har varit varak-
tigt bosatt i landet. I så fall återkallas utlän-
ningens uppehållstillstånd eller förvägras det 
fortsatta tillståndet nödvändigtvis inte, trots 
att vederbörande tillfälligt skulle ta hjälp av 

utkomststöd. Även personens band till Fin-
land beaktas som helhet vid prövningen. De 
kan också uppstå någon ny grund för utlän-
ningens vistelse i landet, som gör det möjligt 
att bevilja uppehållstillstånd. 
 
Utländsk arbetstagares rättsliga ställning och 
likabehandling 

I grundlagens 6 § 2 mom. sägs att ingen får 
utan godtagbart skäl särbehandlas på grund 
av kön, ålder, ursprung, språk, religion, över-
tygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller 
av någon annan orsak som gäller hans eller 
hennes person. Lagen om likabehandling 
(21/2004) förbjuder i egenskap av allmän lag 
diskriminering i exempelvis anställnings-
grunderna, arbetsvillkoren och utbildningen. 
Däremot nämner lagens 3 § att lagen inte till-
lämpas när utlänningar särbehandlas av orsak 
som förorsakas av deras rättsliga ställning. 
Dessutom har från lagens tillämpningsområ-
de avgränsats situationer, där bestämmelser-
na om utlänningars inresa och vistelse i lan-
det ska tillämpas. 

Många faktorer som hör samman med ar-
betstagarens ställning är inte beroende av 
personens medborgarskap. Sådana är t.ex. 
rätten till arbets- och näringsbyråns rådgiv-
ningstjänster samt tillämpningen av lagarna 
om säkerhet i arbetet och arbetsavtal. Även 
bestämmelserna om beskattningen tillämpas 
huvudsakligen oberoende av medborgarskap. 
Däremot har det ställts krav i fråga om boen-
det för att arbetstagaren ska få tillträde till 
t.ex. det sociala trygghetssystemets olika 
delområden, det karakteristiska för andra sta-
ters medborgare är att de har svårare att upp-
fylla dessa villkor. Det är dock motiverat att 
förutsätta att det finns någon form av förbin-
delse mellan personen som omfattas av social 
trygghet och det samhälle som upprätthåller 
denna för att finansieringsgrunden ska vara 
tryggad. 

EU:s sektorvisa lagstiftning har förutsatt att 
likabehandling kan säkerställas när det är 
frågan om vissa kategorier av arbetstagare. 
Ett rådets direktiv 2009/50/EG har utfärdats 
om villkor för tredjelandsmedborgares inresa 
och vistelse för högkvalificerad anställning 
(nedan direktivet om högkvalificerad anställ-
ning). Detta direktiv har redan genomförts 
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och förhandlingar pågår i syfte att upprätta 
direktiv om säsongarbetare och personer som 
förflyttas inom företag samt som det senaste 
ett direktiv som gäller forskare, studerande 
och vissa andra grupper. Direktivet om kom-
binerade tillstånd utvidgar kravet på likabe-
handling att med vissa undantag gälla samtli-
ga tredjelandsmedborgare med tillstånd att 
arbeta, trots att det tillåter betydande in-
skränkningar, exempelvis på basis av om ve-
derbörande har ett anställningsförhållande el-
ler inte. Analysen av artikel 12 i direktivet 
redogör närmare för olika förvaltningsområ-
dens uppfattning om arbetstagarens rättsliga 
ställning i dag i förhållande till direktivets 
krav. 
 
Grunderna för likabehandling inom Europe-
iska unionen 

Inom EU finns det inte något enhetligt för-
hållningssätt till likabehandlingen, utan defi-
nitionerna är delvis olika inom de enskilda 
sektorerna. Grunderna för diskriminerings-
förbud återfinns dock i grundfördragen. Arti-
kel 18 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) förbjuder all 
diskriminering på grund av nationalitet: all 
diskriminering på grund av nationalitet ska 
vara förbjuden inom grundfördragens till-
lämpningsområde och utan att det påverkar 
tillämpningen av någon särskild bestämmelse 
i fördragen. Enligt artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) ska uni-
onen erkänna de rättigheter, friheter och 
principer som fastställs i Europeiska unio-
nens stadga om de grundläggande rättighe-
terna (nedan rättighetsstadgan), som har 
samma rättsliga värde som fördragen. Dess-
utom utgör de grundläggande rättigheterna 
och friheterna som Europarådets människo-
rättskonvention garanterar och som ingår i 
medlemsstaternas gemensamma konstitutio-
nella traditioner en del av unionens rättsprax-
is i sin egenskap av allmänna principer. 

Artikel 21 i rättighetsstadgan förbjuder all 
diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, 
etniskt eller socialt ursprung, genetiska sär-
drag, språk, religion eller övertygelse, poli-
tisk eller annan åskådning, tillhörighet till na-
tionell minoritet, förmögenhet, börd, funk-
tionshinder, ålder eller sexuell läggning eller 

annan sådan omständighet. Dessutom förbju-
der den all slags diskriminering på grund av 
nationalitet med en ordalydelse som motsva-
rar artikel 18 i EUF-fördraget. Artikel 14 i 
Europarådets människorättskonvention inne-
håller motsvarande förbud mot diskrimine-
ring som i rättighetsstadgans artikel 21. 

Inom unionen har likabehandling på olika 
delområden konkretiserats genom sekundär 
lagstiftning. Sådan är exempelvis rådets di-
rektiv 2000/43/EG om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung, rå-
dets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetet och 
yrket samt rådets direktiv 2004/113/EG om 
genomförande av principen om likabehand-
ling av kvinnor och män när det gäller till-
gång till och tillhandahållande av varor och 
tjänster. 

Kommissionen lade 2008 förslag till ett 
nytt direktiv om genomförande av principen 
om likabehandling [KOM(2008) 426 slutlig]. 
Syftet med detta förslag är att förbättra rätts-
säkerheten när det gäller social trygghet, häl-
so- och sjukvård, utbildning samt tillgången 
till och tillhandahållandet av varor och tjäns-
ter på dessa områden när det är frågan om 
diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, ålder, funktionshinder eller sex-
uell läggning.  

I syfte att garantera rättigheterna till social 
trygghet för unionsmedborgare som rör sig 
på unionens territorium är det viktigt att alla 
får samma bemötande när det gäller de na-
tionella systemen för social trygghet. Enligt 
bestämmelsen om likabehandling i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen har alla personer som om-
fattas av förordningens tillämpningsområde 
samma förmåner och skyldigheter enligt 
medlemsstatens lagstiftning som medlems-
statens medborgare, om inte något annat fö-
reskrivs i förordningen. 
 
2.2 Genomförandet av direktivet om 

kombinerade tillstånd i unionens öv-
riga medlemsstater 

Genomförandet av direktivet har beretts 
samtidigt inom de olika medlemsstaterna och 
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under tiden för beredningen av regeringens 
proposition har det inte varit möjligt att ta 
fram någon fullständig och detaljerad jämfö-
relse mellan lösningarna i olika länder. Det 
har inte heller varit möjligt att förutsäga hu-
ruvida en bredbasig jämförelse med detta di-
rektiv skulle ha medfört särskilt stor nytta, 
för debatten i Finland har till stor del poäng-
terat andra frågor än i de övriga medlemssta-
terna. I de flesta länder kräver det kombine-
rade tillståndets grundtanke att uppehållstill-
ståndet och rätten att arbeta ska beviljas och 
anges i samma administrativa dokument på 
basis av ett enda ansökningsförfarande en 
grundlig översyn av tillståndssystemen. Där-
emot föranleder inte genomförandet av lika-
behandlingen på områdena för social trygg-
het i de försäkringsbaserade systemen, som 
utgör klar majoritet inom EU, lika genomgri-
pande omläggningar som i de bosättningsba-
serade systemen, som Finland representerar.  
 
2.3 En analys av direktivet och nuläget 

Allmänt 

Den gällande utlänningslagen föreskriver 
redan nu om ett förfarande i likhet med di-
rektivet, dvs. en enda ansökan samt att uppe-
hålls- och arbetstillstånd ska beviljas i sam-
ma dokument. Endast den maximalt fyra må-
nader långa tidsfristen för att behandla ansö-
kan kräver ändring av utlänningslagens pro-
cedurbestämmelser. Direktivets krav på lika-
behandling förutsätter ändringar i vissa lagar 
som gäller bosättningsbaserad social trygg-
het. Nedan skisseras tillämpningsområdet för 
likabehandling av enskilda personer upp i 
stora drag och därefter följer en uppskattning 
av behoven att ändra lagstiftningen med ut-
gångspunkt i de enskilda artiklarna.  
 
Personer som omfattas av direktivets krav på 
likabehandling 

I och med direktivet om kombinerade till-
stånd kommer även tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i mycket olikartade situa-
tioner att omfattas av likabehandling. I detta 
sammanhang behandlas inte frågan om i vil-
ken omfattning den jämlika behandlingen 
som tillämpas i Finland redan nu sträcker 

över en större sektor än vad som förutsätts i 
fråga om de personer som avses i direktivet. 
Här räknas inte heller systematiskt upp de 
kategorier som faller helt utanför direktivets 
tillämpningsområde (exempelvis säsongarbe-
tare och personer som förflyttas inom före-
tag). Lagen om främjande av integration 
(1386/2010, integrationslagen) föreskriver 
om tjänster och åtgärder som stöder invand-
rares integration och möjligheter att få arbe-
te. Lagens tillämpningsområde omfattar alla 
invandrare, i synnerhet när det gäller lagens 
förpliktelser att tillhandahålla information, 
vägledning och rådgivning för invandrare. 

Det väsentliga för att en utlänning ska åt-
njuta sådan likabehandling som direktivet 
avser är först och främst frågan om vederbö-
rande har beviljats uppehållstillstånd. Om 
uppehållstillståndet har beviljats för annat 
syfte än för att arbeta ska utlänningen enligt 
ett separat villkor ha rätt att utföra förvärvs-
arbete i Finland. Så som det konstaterades i 
avsnitt 2.1 föreskriver utlänningslagen att 
alla uppehållstillstånd ska vara förenade med 
åtminstone en begränsad rätt att arbeta. 

Förutom uppehållstillståndet och rätten att 
arbeta är det väsentliga villkoret för att ut-
länningen fullt ut ska omfattas av likabe-
handling att vederbörande har ett anställ-
ningsförhållande. När det gäller delområden 
av den sociala tryggheten ger direktivet (arti-
kel 12.2 b) rätt att begränsa likabehandlingen 
i fråga om andra än sådana personer, som har 
anställning eller som efter ett anställnings-
förhållande på minst sex månader är registre-
rade som arbetslösa arbetssökande. Begräns-
ningsrätten är i praktiken av stor betydelse, 
för de som har anlänt till landet på andra 
grunder än arbete har i princip inte någon an-
ställning i Finland genast när deras vistelse 
inleds. Direktivet förutsätter således inte li-
kabehandling i fråga om social trygghet in-
nan utlänningen har fått arbete och det är 
möjligt att kräva att bosättningsvillkoren ska 
vara uppfyllda innan personen i fråga kan 
omfattas av bosättningsbaserad social trygg-
het. Av myndigheternas statistiska uppgifter 
framgår inte hur stor del av dem som vistas i 
landet av annan orsak än arbete de facto får 
arbete. Om en person får arbete först efter att 
ha vistats i landet en längre tid omfattas han 
eller hon troligtvis redan i det skedet av bo-
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sättningsbaserad social trygghet på basis av 
gällande bestämmelser, med andra ord med-
för inte direktivet några förändringar för des-
sa personer.  

För att komma i åtnjutande av social trygg-
het förutsätts det så som det framgår av redo-
görelsen ovan att den som saken rör har en 
anställning eller har registrerats som arbets-
lös arbetssökande efter ett anställningsförhål-
lande som har fortgått i minst sex månader. 
Ett anställningsförhållande upphör inte vid 
exempelvis permittering, trots att löneutbe-
talningen avbryts. I en del av lagförslagen för 
att genomföra direktivet ingår utöver arbets-
villkoret dessutom minimikrav på arbetets 
omfattning. Dock kan redan ett ganska obe-
tydligt och kortvarigt arbete öppna portarna 
till att få del av den sociala tryggheten. Detta 
kan på lång sikt öka antalet sådana invandra-
re, som har som mål att dra nytta av Finlands 
sociala förmåner och socialservice eftersom 
de håller hög standard. Därför är det också 
viktigt att följa upp hur läget utvecklas efter 
att de föreslagna lagarna har trätt i kraft. 

Migrationsverket har under åren 2011 och 
2012 beviljat 17 000—18 000 personer ett 
första uppehållstillstånd av annat slag än så-
dana som hänför sig till ansökan om asyl. En 
del av dessa personer avlägsnar sig ur landet 
efter att giltighetstiden för det första uppe-
hållstillståndet har löpt ut, men en del stannar 
mera varaktigt för att ansöka om kontinuer-
ligt uppehållstillstånd och i sinom tid eventu-
ellt om permanent tillstånd och finskt med-
borgarskap. Något särskilt uppföljningssy-
stem finns inte för att statistikföra hur lång 
tid tredjelandsmedborgare i genomsnitt stan-
nar i landet. Totalt räknat har polisen 2012 
fattat beslut om cirka 26 000 kontinuerliga 
uppehållstillstånd och cirka 9 000 permanen-
ta uppehållstillstånd. Enligt befolkningsregis-
tersystemet uppgick antalet utlänningar sta-
digvarande bosatta i Finland vid 2012 års slut 
till 195 538.  

Uppehållstillståndens giltighetstid varierar 
på basis av grunden för vistelsen i landet. 
Maximitid för det första uppehållstillståndets 
giltighet är i allmänhet ett år och på motsva-
rande sätt tolkas en vistelse som är kortare än 
tre månader att i princip omfattas av visum-
förfarandet. Enligt Migrationsverkets stati-
stikföring var av uppehållstillstånden för ar-

betstagare som verket beviljade 2012 konti-
nuerliga 680 stycken och tillfälliga 2 289 
stycken. Av dessa tillstånd beviljades 622 för 
kortare tid än sex månader och 2 348 för en 
längre tid än så. Av de tillstånd som bevilja-
des för annat arbete beviljades 41 som konti-
nuerliga och 184 som tillfälliga. 57 tillstånd 
var för kortare tid än sex månader och 168 
för längre tid. Av samtliga uppehållstillstånd 
som verket beviljade 2012 var 15 procent för 
kortare tid än sex månader och 55 procent 
tillfälliga. De statistiska uppgifterna för 2011 
uppvisade i stort sett samma riktning. 

Det som särskilt kännetecknar dem som 
vistas i landet med tillfälliga och kortvariga 
tillstånd är att de är sådana personer, som i 
och med direktivet får större möjligheter att 
bli delaktiga av den sociala tryggheten jäm-
fört med den tidigare regleringen. Kretsen av 
personer som åtnjuter likabehandling enligt 
direktivet kan inte avgränsas på den grund att 
har utlänningen kontinuerligt eller tillfälligt 
uppehållstillstånd. Däremot tillåter direktivet 
vissa uteslutningar på basis av grunden för 
tillståndet eller dess giltighetstid. Den vikti-
gaste bestämmelsen är artikel 12.2 b, enligt 
vilken medlemsstaten har möjlighet att be-
stämma att likabehandling i fråga om famil-
jeförmåner inte ska tillämpas på personer 
som har flyttat till landet som studerande el-
ler på personer, som har rätt att arbeta i lan-
det under en period av högst sex månader. 

Studerandena bildar en särskild kategori 
bland tillståndsinnehavarna, för deras till-
stånd beviljas alltid som tillfälliga och ett 
villkor för att få tillstånd är att de har sjuk-
försäkring. Migrationsverket har under åren 
2011—2012 årligen beviljat cirka 5 500 för-
sta uppehållstillstånd för studerande. Enligt 
lagen om tillämpning av lagstiftningen om 
bosättningsbaserad social trygghet 
(1573/1993) anses en person inte flytta till 
Finland för stadigvarande bosättning, om han 
eller hon flyttar till Finland enbart för att stu-
dera. I så fall är den studerande inte heller 
berättigad till barnbidrag. Däremot kan en 
stor del av studerandena få en hemkommun, 
villkoret är enligt lagen om hemkommun att 
studierna fortgår i minst två år och att perso-
nen med beaktande av sin helhetssituation 
har för avsikt att bosätta sig varaktigt i Fin-
land. Eftersom också studerande har rätt en-
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ligt utlänningslagen att arbeta omfattas de av 
direktivet om kombinerade tillstånd. Med an-
ledning av de ovan redovisade möjligheterna 
till begränsningar enligt artikel 12.2 b tilläm-
pas dock likabehandling i fråga om social 
trygghet på dem endast när de har anställning 
och när det gäller familjeförmåner inte ens i 
ett sådant fall.  

Enligt direktivet omfattar likabehandlingen 
förutom dem som innehar uppehållstillstånd 
även andra personer, som har beviljats till-
träde till medlemsstaten för att arbeta. Det är 
alltså frågan om personer som vistas i landet 
med stöd av visum eller visumfriheten i det 
fall, att syftet för deras inresa till landet har 
varit att arbeta. Det är inte möjligt att från 
statistiken över visum särskilja de fall, där 
visumet har beviljats på grund av arbete. En-
ligt utrikesministeriets uppskattning beviljas 
årligen 500—1 000 visum till Finland för an-
nat arbete än säsongarbete (som inte omfattas 
av direktivets tillämpningsområde). Denna 
siffra inbegriper inte den största enskilda 
gruppen som utför arbete med stöd av visum, 
dvs. transportbranschens ryska arbetstagare, 
vilkas arbetsgivare vanligtvis inte har något 
verksamhetsställe i Finland. De utgör enligt 
utrikesministeriets uppskattning 5 000—6 
000 personer årligen. En del av dessa går un-
der definitionen utsända arbetstagare (och 
hör därigenom till dem som direktivet uteslu-
ter). Dessutom kommer sådana personer, 
som inte har något arbets-, tjänste- eller annat 
anställningsförhållande i Finland, inte heller i 
fortsättningen att omfattas av det finländska 
systemet för social trygghet på basis av sitt 
arbete. 

I kategorin sådana personer som arbetar 
med stöd av visum och som eventuellt kom-
mer att omfattas av likabehandling bör ytter-
ligare nämnas specialister i informationstek-
nik- och programvarubranschen som anlän-
der till landet främst från Indien. Utrikesmi-
nisteriet uppskattar att under de senaste åren 
har antalet sådana tillfälliga arbetstagare varit 
500–1 000 personer per år. 

I fråga om dem som anländer till landet 
med stöd av visumfriheten är problemet det, 
att förutsättningarna för inresa granskas en-
dast vid gränskontrollen och det är inte möj-
ligt att efteråt på ett enkelt sätt konstatera 
syftet för inresan på samma sätt som när det 

gäller visum eller personer med uppehållstill-
stånd. Dessutom utesluter en del av överens-
kommelserna om visumfrihet inresa för att 
utföra arbete. Gränsbevakningsväsendet för 
statistik över personer som passerar den yttre 
gränsen enligt medborgarskap, men någon 
statistik över syftet för inresan finns inte att 
tillgå. Uppskattningsvis uppfylls dock direk-
tivets definition på arbetstagare endast i un-
dantagsfall när det är fråga om personer som 
vistas i landet med stöd av visumfriheten. 
Om visumfriheten mellan EU och Ryssland 
blir av måste situationen bedömas på nytt ut-
ifrån de erfarenheter man fått fram till dess 
för att likabehandlingen ska kunna realiseras. 
 
 
Artiklar i direktivet som föranleder ändringar 
i den gällande lagstiftningen 

Artikel 1. Artikeln redogör för direktivets 
syfte. Direktivet föreskriver att tredjelands-
medborgare ska utfärdas uppehållstillstånd 
på grund av arbete genom ett enda ansök-
ningsförfarande. Dessutom sägs det i direkti-
vet att oavsett i vilket syfte de ursprungligen 
har tillåtits inresa ska arbetstagare från tred-
jeland ha gemensamma rättigheter grundade 
på likabehandling i förhållande till medlems-
staternas medborgare. Direktivet kräver änd-
ringar såväl i utlänningslagen som i vissa 
andra lagar när de gäller likabehandlingen. 

Artikel 3. Artikeln preciserar direktivets 
tillämpningsområde. Direktivet tillämpas en-
ligt punkt 1 a i första hand på tredjelands-
medborgare som ansöker om tillstånd att få 
vistas på en medlemsstats territorium för att 
arbeta. I andra hand tillämpas direktivet en-
ligt punkt 1 b på sådana tredjelandsmedbor-
gare som har tillåtits inresa till medlemssta-
tens territorium i annat syfte än arbete och 
som har rätt att arbeta i medlemsstaten. I 
tredje hand tillämpas direktivet enligt punkt 1 
c på tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa till en medlemsstat för att arbeta. 

Punkt 2 a meddelar att direktivet inte ska 
tillämpas på sådana unionsmedborgares fa-
miljemedlemmar som har utnyttjat sin rätt till 
fri rörlighet inom unionen enligt Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras familjemed-
lemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla 
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sig inom medlemsstaternas territorier och om 
ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och 
om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG och 93/96/EEG (nedan rörlig-
hetsdirektivet). Enligt punkt 2 b tillämpas di-
rektivet inte på tredjelandsmedborgare som 
har rätt till fri rörlighet motsvarande unions-
medborgares rättigheter enligt avtal mellan 
antingen unionen och medlemsstaterna eller 
unionen och tredjeländer. Utanför direktivets 
tillämpningsområde stannar enligt punkt 2 c 
utstationerade arbetstagare, enligt punkt 2 d 
personer som förflyttas inom företag samt 
enligt punkt 2 e säsongarbetare och au pairer. 

Vidare föreskriver punkt 2 f att direktivet 
inte tillämpas på personer som har ansökt om 
uppehållstillstånd på grund av tillfälligt 
skydd och väntar på ett beslut eller har fått 
ett positivt beslut. Enligt punkt 2 g ska direk-
tivet inte heller tillämpas på personer som åt-
njuter skydd enligt rådets direktiv 
2004/83/EG av den 29 april 2004 om mini-
minormer för när tredjelandsmedborgare el-
ler statslösa personer ska betraktas som flyk-
tingar eller som personer som av andra skäl 
behöver internationellt skydd samt om dessa 
personers rättsliga ställning och om innehål-
let i det beviljade skyddet (nedan skydds-
grundsdirektivet), eller har ansökt om inter-
nationellt skydd enligt det direktivet och vars 
ansökan ännu inte har lett till ett slutligt be-
slut. I punkt 2 h sägs att direktivets tillämp-
ningsområde inte omfattar personer som åt-
njuter internationellt skydd i enlighet med 
nationell rätt och som väntar på beslut. Di-
rektivet tillämpas inte enligt punkt 2 i på så-
dana varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare 
som avses i direktiv 2003/109/EG och inte 
heller på personer, vilkas avlägsnande ur 
landet har skjutits upp av faktiska eller rätts-
liga skäl enligt punkt 2 j, egenföretagare en-
ligt punkt 2 k eller sjömän enligt punkt 2 l.  

Avgränsningen i punkt 2 j på grund av att 
avlägsnande ur landet har skjutits upp av fak-
tiska eller rättsliga skäl är löst formulerad 
och preciserar inte vilken ställning de berör-
da personerna har när de vistas i landet. I 
Finland kan punkten tolkas så att den rör 
även sådana personer som har beviljats till-
fälligt uppehållstillstånd med stöd av 51 § i 

utlänningslagen på grund av hinder för av-
lägsnande ur landet. Sådana personer har rätt 
att utföra förvärvsarbete, men deras ställning 
är dock temporär: tillståndet kan inte beviljas 
som kontinuerligt utan att grunden ändras 
och det ger inte rätt till familjeåterförening. 
Därför är det motiverat att dra en parallell 
mellan personer som har beviljats tillstånd 
med stöd av 51 § i utlänningslagen och den 
kategori som nämns i punkt 2 j, trots att de i 
Finlands system ges en starkare ställning än 
personer i en motsvarande situation i flera 
andra av EU:s medlemsstater. 

Enligt punkt 3 får medlemsstaterna be-
stämma att kapitel II i direktivet inte ska till-
lämpas på sådana tredjelandsmedborgare 
som redan har beviljats rätt att arbeta på en 
medlemsstats territorium under högst sex 
månader eller har beviljats inresa till en med-
lemsstat för studier. Enligt punkt 4 ska be-
stämmelserna i kapitel II inte tillämpas på 
personer som är berättigade att arbeta på 
grund av visum.  

Direktivets tillämpningsområde är såtillvi-
da brett upplagt, att det med nämnda be-
gränsningar omfattar alla sådana personer 
som har uppehållstillstånd och rätt att arbeta i 
Finland. En del av direktivets bestämmelser 
berör emellertid endast personer som har fått 
eller ansökt om tillstånd som beviljas på 
grund av arbete. Enligt direktivets ingress är 
det meningen att bestämmelserna om förfa-
randena i kapitel II ska utsträckas att fullt ut 
gälla endast kombinerade tillstånd, med 
andra ord tillstånd som beviljas på grund av 
arbete. Avsikten är att i fråga om tillstånd 
som beviljas på andra grunder ska direktivet 
inverka endast på tillståndsdokumentets ut-
formning. 

Utlänningslagens bestämmelser om förfa-
randena för att få uppehållstillstånd kan inte 
på något sätt tillämpas på visumförfarandet 
och direktivet ändrar inte detta utgångsläge. 
Någon särskild bestämmelse som utesluter 
visumförfarandet anses därför inte vara be-
hövlig. 

Direktivets tillämpningsområde omfattar 
enligt punkt 2 inte vissa andra kategorier som 
behandlas i övrig lagstiftning, sådana som ut-
sända arbetstagare, säsongarbetare och ar-
betstagare som förflyttas inom företag. För 
att tillståndssystemet ska bli tydligt är det 
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dock motiverat att utsträcka kravet på en fyra 
månaders maximal behandlingstid att gälla 
alla ansökningar om uppehållstillstånd som 
lämnas in på grund av arbete och på vilka 
inte någon särskild maximal behandlingstid 
redan tillämpas. En sådan är EU-blåkortet, 
där gällande lagstiftning föreskriver att ansö-
kan ska behandlas inom 90 dagar.  

En valbar avgränsning enligt punkt 3 tillå-
ter att bestämmelserna i kapitel II inte tilläm-
pas på personer, som har anlänt till landet 
som studerande eller för att arbeta under 
högst sex månader. Bestämmelserna i kapitel 
II om tillståndets form, likaledes förfarande-
na tillämpas med undantag av tiden för be-
handlingen redan för närvarande på alla an-
sökningar om uppehållstillstånd, och därför 
behövs här inte någon avgränsning. 

Artikel 5. Artikeln föreskriver om den be-
höriga myndigheten. Enligt punkt 1 ska med-
lemsstaterna utse den myndighet som ska 
vara behörig att ta emot ansökan och utfärda 
det kombinerade tillståndet. Myndigheten 
ska enligt punkt 2 fatta beslut om den full-
ständiga ansökan så snart som möjligt och 
senast fyra månader från den dag då ansökan 
lämnades in. Behandlingstiden kan i undan-
tagsfall förlängas under sådana omständighe-
ter som medför att prövningen av ansökan 
blir komplicerad. När behandlingstiden över-
skrids ska konsekvenserna fastställas i natio-
nell rätt. I punkt 3 sägs att myndigheten ska 
skriftligen underrätta sökanden om beslutet 
enligt förfarandena för underrättelser som fö-
reskrivs i nationell lagstiftning. Enligt punkt 
4 ska myndigheten i fall att ansökan är ofull-
ständig skriftligen underrätta sökanden vilka 
tilläggsuppgifter eller dokument som krävs 
samt fastställa en rimlig tidsfrist för att lämna 
in dem. Den ovan angivna fyra månader 
långa behandlingstiden upphör att löpa under 
tidsfristen för komplettering av uppgifterna. 
Om tilläggsuppgifterna inte har lämnats inom 
den tidsfrist som myndigheten har meddelat 
får ansökan avslås. 

Bestämmelser om behörigheten för den 
myndighet som tar emot ansökan ingår i ut-
länningslagens 60 §, likaledes föreskriver 83 
§ om arbets- och näringsbyråns och Migra-
tionsverkets behörighet att fatta beslut när 
ansökan gäller uppehållstillstånd för arbets-
tagare. När det är fråga om att bevilja annat 

uppehållstillstånd än för arbetstagare ingår 
bestämmelser om Migrationsverkets behö-
righet för detta i utlänningslagens 67 §. Den 
lokala polisens roll som uppehållstillstånds-
myndighet preciseras i 68 §. Bestämmelserna 
om myndigheternas behörighet i den gällan-
de utlänningslagen överensstämmer med di-
rektivets krav.  

Utlänningslagen upptar inte några bestäm-
melser om längsta tillåtna tid för att behandla 
en ansökan om uppehållstillstånd som bevil-
jas på grund av arbete. På denna punkt kräver 
direktivet att en ny bestämmelse fogas till la-
gen. När det gäller tillämpningen av be-
stämmelsen om behandlingstiden hänvisas 
till redogörelsen i anslutning till artikel 3. 

Eftersom tillämpningen av bestämmelsen 
om behandlingstiden kommer att vara bero-
ende av huruvida ansökan har lämnats på 
grund av arbete behöver det tydligare än för 
närvarande framgå av lagen i hurudana situa-
tioner ansökan ska tolkas vara baserad på ar-
bete. I detta syfte kommer vissa definitioner i 
anknytning till arbete att fogas till lagen och 
strukturen för kap. 5 om arbete att ändras. 

Artikel 12. Artikeln föreskriver om rätt till 
likabehandling. Enligt punkt 1 a ska arbets-
tagare från tredjeland åtnjuta likabehandling 
med medborgarna i den medlemsstat där de 
vistas när det gäller arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsäg-
ningsvillkor samt villkor som rör hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. Samma krav be-
träffande arbetsvillkor och säkerhet i arbetet 
gäller såväl utländska som finländska arbets-
tagare. Centrala bestämmelser som arbetsgi-
varen och arbetstagaren ska iaktta i ett an-
ställningsförhållande ingår i arbetsavtalsla-
gen. Lagen utgår ifrån att arbetstagare ska få 
ett opartiskt bemötande och förbjuder dis-
kriminering. Arbetsgivaren får inte utan god-
tagbart skäl särbehandla arbetstagare på 
grund av ålder, hälsotillstånd, funktionshin-
der, nationellt eller etniskt ursprung, nationa-
litet, sexuell läggning, språk, religion, åsikt, 
övertygelse, familjeförhållanden, fackföre-
ningsverksamhet, politisk verksamhet eller 
någon annan därmed jämförbar omständig-
het. Bestämmelser som förbjuder diskrimine-
ring på grund av kön ingår i lagen om jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män 
(609/1986). 
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Dessutom förutsätter lagen om likabehand-
ling att alla får samma bemötande. Lagen om 
likabehandling förbjuder diskriminering på 
grund av ålder, etniskt eller nationellt ur-
sprung, nationalitet, språk, religion, överty-
gelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, 
sexuell läggning eller av någon annan orsak 
som gäller hans eller hennes person. Lagen 
förbjuder all diskriminering, såväl direkt som 
indirekt, likaledes trakasserier och instruk-
tioner eller befallningar att diskriminera. La-
gen om likabehandling tillämpas både på of-
fentlig och privat verksamhet när det är fråga 
om anställningskriterier, arbetsförhållanden 
eller anställningsvillkor, personalutbildning 
eller avancemang. Arbetarskyddsmyndighe-
terna övervakar att arbetsavtalslagen och la-
gen om likabehandling följs. 

Statstjänstemannalagen (750/1994) och la-
gen om kommunala tjänsteinnehavare 
(304/2003) föreskriver separat om förbud 
mot diskriminering i fråga om offentliga an-
ställningsförhållanden. Lagen om sjöarbets-
avtal (756/2011) innehåller åter diskrimine-
ringsförbud i arbete till sjöss.  

Arbetarskyddslagen (738/2002) gäller allt 
arbete som utförs i tjänste- och arbetsförhål-
lande i Finland. Dessutom omfattar lagen 
vissa andra situationer där arbete utförs. Ar-
betarskyddslagen föreskriver om arbetsgiva-
rens skyldigheter att beakta säkerheten i ar-
betet och arbetsförhållandena. Lagen omfat-
tar såväl den fysiska som psykiska säkerhe-
ten och hälsan. I lagen ingår även skyldighe-
ter för arbetstagarna. Arbetarskyddslagen har 
kompletterats med flera tiotals förordningar 
från statsrådet med närmare preciserade be-
stämmelser om säkerheten och hälsan i arbe-
tet. Arbetstagarens eller arbetsgivarens na-
tionalitet inverkar inte på tillämpningen av 
bestämmelserna, inte heller anställningsför-
hållandets längd eller arbetstiden. Arbetar-
skyddsmyndigheterna övervakar att arbetar-
skyddslagen och bestämmelser utfärdade 
med stöd av den iakttas oberoende av arbets-
tagarens nationalitet. Enligt 47 kap. 1 § i 
strafflagen (39/1889) ska den som bryter mot 
arbetarskyddsföreskrifterna dömas för arbe-
tarskyddsbrott. 

Punkt 1 a kräver inga ändringar i den na-
tionella lagstiftningen, för ett jämlikt bemö-

tande realiseras redan i gällande praxis på 
ovan nämnda delområden. 

Punkt 1 b gäller likabehandling i fråga om 
föreningsfrihet och frihet att höra till en or-
ganisation. Arbetsavtalslagen föreskriver om 
förenings- och mötesrätt. I lagens 13 kap. 1 § 
sägs att arbetsgivare och arbetstagare har rätt 
att höra till föreningar samt rätt att delta i så-
dana föreningars verksamhet. De har också 
rätt att bilda en tillåten förening. Arbetsgiva-
ren och arbetstagaren har likaledes frihet att 
låta bli att höra till en förening som avses 
ovan. Det är förbjudet att hindra eller begrän-
sa utövandet av denna rättighet eller frihet. 
Ett avtal som strider mot föreningsfriheten är 
ogiltigt. Enligt 13 kap. 2 § i arbetsavtalslagen 
ska arbetsgivaren tillåta att arbetstagarna och 
deras organisationer under pauser och utan-
för arbetstiden avgiftsfritt använder lämpliga 
lokaler i arbetsgivarens besittning för be-
handling av frågor som gäller anställnings-
förhållanden och frågor som hör till fackfö-
reningsverksamhet. Utövandet av mötesrät-
ten får inte orsaka olägenheter för arbetsgiva-
rens verksamhet. Med beaktande av det ovan 
nämnda kräver inte punkt 1 b några ändring-
ar i den nationella lagstiftningen. 

Punkt 1 c föreskriver om rätt till likabe-
handling när det gäller utbildning. Punkt 1 c 
kräver inte några ändringar i lagstiftningen 
om utbildning. I grundlagen sägs att alla har 
rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. 
Läroplikten bestäms i lag. Enligt lagen om 
grundläggande utbildning (628/1998) är 
kommunen skyldig att för barn i läropliktsål-
dern som bor på kommunens område ordna 
grundläggande utbildning samt förskoleun-
dervisning året innan läroplikten uppkom-
mer. 

Skolans undervisningsspråk och det under-
visningsspråk som används i undervisning 
som ordnas på annan plats än i skolan är an-
tingen finska eller svenska. Undervisnings-
språket kan också vara samiska, romani eller 
teckenspråk. Dessutom kan en del av under-
visningen meddelas på något annat språk än 
elevens egna ovan nämnda språk om detta 
inte äventyrar elevens möjligheter att följa 
undervisningen. 

I ansökningsprocessen till yrkesutbildning 
och gymnasieutbildning samt vid antagning-
en av studerande får sökandena ett jämlikt 
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bemötande. Bestämmelser om detta ingår i 
lagen om antagningsregistret och studentex-
amensregistret (1058/1998), förordningen om 
gemensam ansökan till yrkesutbildning och 
gymnasieutbildning (30/2008), lagen om yr-
kesutbildning (630/1998), förordningen om 
yrkesutbildning (811/1998), gymnasielagen 
(629/1998) samt i gymnasieförordningen 
(810/1998). 

Kriterierna för antagning av studerande har 
nyligen reformerats genom statsrådets för-
ordning om ändring av 1 § och 4 § i statsrå-
dets förordning om gemensam ansökan till 
yrkesutbildning och gymnasieutbildning 
(1047/2012). Ett av reformens mål har varit 
att främja invandrares jämlika bemötande, 
exempelvis genom att man i fortsättningen 
tillämpar förenhetligade språkprov och defi-
nierar de situationer, där särskilda språkprov 
inte behöver ordnas. Dessutom infördes 
prövningsbaserat urval i stället för ett flexi-
belt urval. Avsikten med preciseringen av det 
tidigare flexibla urvalet har å ena sidan varit 
att ge sökande som av olika orsaker har varit 
i sämre ställning större möjligheter att få stu-
dieplats, å andra sidan att stödja det att sö-
kanden ska bli vald till sådan utbildning som 
vederbörande har reella förutsättningar att 
slutföra. Ändringen av förordningen, som 
tillämpas vid den gemensamma ansökan hös-
ten 2013, förbättrar i synnerhet de ungas 
möjligheter att komma in till utbildning. 

Sökandens nationalitet inverkar inte på be-
hörigheten att söka till studier, kriterierna för 
antagning av studerande, studierätten, grun-
derna för bedömning av studieprestationer, 
examensbetyget över avlagda studier, vid in-
dragning av studierätten, på disciplinen eller 
rätten till undervisning och rätten till en trygg 
studiemiljö. 

Lagstiftningen om yrkesutbildning och 
gymnasieutbildning samt lagstiftningen om 
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet ställer inga hinder för att anta ut-
länningar och invandrare som studerande. 
Antagningen av studerande ska dock ske på 
det sätt som lagstiftningen om yrkesutbild-
ning och gymnasieutbildning samt utlän-
ningslagen fastställer. Utlänningar kan fritt 
söka till yrkesutbildning, men de ska uppfyl-
la villkoren i fråga om språk och andra fär-
digheter för att ha framgång i studierna. Inom 

den grundläggande yrkesutbildningen är un-
dervisningsspråket finska, svenska eller sa-
miska. Grundläggande yrkesutbildning an-
ordnas i någon mån med särskilt tillstånd 
även som utbildning på ett främmande språk, 
främst engelska. Till denna del finns det ing-
et behov att ändra gällande lagstiftning.  

I gymnasieutbildningen är undervisnings-
språket antingen finska eller svenska. Under-
visningsspråket kan också vara samiska, ro-
mani eller teckenspråk. Dessutom kan en del 
av undervisningen ges på något annat språk 
än studerandens egna ovan nämnda språk om 
detta inte äventyrar studerandens möjligheter 
att följa undervisningen. 

Som studerande i gymnasieutbildning kan 
antas personer som har genomgått den grund-
läggande utbildningens lärokurs eller inhäm-
tat motsvarande tidigare lärokurs. Som stude-
rande kan också antas den som inte har slut-
fört den grundläggande utbildningens 
lärokurs men som annars har tillräckliga för-
utsättningar att klara av gymnasiestudierna. 

Utbildningsanordnaren beslutar om andra 
kriterier och eventuella inträdes- eller lämp-
lighetsprov som tillämpas i antagningen av 
studerande. På sökandena ska tillämpas jäm-
lika antagningsgrunder. 

Grunderna för antagning av studerande i 
gymnasieutbildningen har fastställts genom 
undervisningsministeriets förordning (856/ 
2006).  

Yrkeshögskolelagen (351/2003) och uni-
versitetslagen (558/2009) föreskriver bl.a. 
om behörighet för studier, antagning av stu-
derande, studierätt, förlust av studierätt, be-
dömning av studieprestationer och disci-
plinärt förfarande. Tillämpningen av dessa 
bestämmelser är inte beroende av personens 
nationalitet. Emellertid tillåter bestämmel-
serna om uppdragsutbildning och avgift för 
utbildningsprogram i ovan nämnda lagar ett 
annorlunda bemötande på basis av nationali-
teten. En närmare redogörelse för dessa be-
stämmelser följer nedan i samband med led 
iv i punkt 2 a. Eftersom punkt 2 gör det möj-
ligt att begränsa likabehandlingen, bl.a. i frå-
ga om tillträde till utbildning på högskoleni-
vå, kräver inte punkt 1 c ändringar i yrke-
shögskole- eller universitetslagen. 

I punkt 1 d sägs att likabehandlingens 
räckvidd omfattar erkännande av examens-
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bevis, utbildningsbevis för teoretiska utbild-
ningar och andra yrkeskvalifikationer. Lagen 
om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(1093/2007, nedan yrkeskvalifikationslagen) 
föreskriver om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner och friheten att tillhandahålla tjänster i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yr-
keskvalifikationer, nedan yrkeskvalifika-
tionsdirektivet. Yrkeskvalifikationslagen till-
lämpas på erkännandet av yrkeskvalifikatio-
ner som en medborgare inom EU/EES-
området har förvärvat i en annan medlems-
stat. Lagen tillämpas också på erkännandet 
av yrkeskvalifikationer som baserar på ge-
menskapens lagstiftning om tredjelandsmed-
borgares ställning. Tillämpandet av bestäm-
melserna som definierar tredjelandsmedbor-
gares ställning på erkännandeförfarandet i 
fråga om sådana yrkeskvalifikationer som 
avses i yrkeskvalifikationslagen begränsas 
dock av yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 
1, enligt vilken erkännandereglerna i dessa 
fall kan tillämpas endast om yrkeskvalifika-
tionerna huvudsakligen har förvärvats i nå-
gon av unionens medlemsstater. 

I lagen om den tjänstebehörighet som hög-
skolestudier utomlands medför (531/1986, 
nedan lagen om högskolestudier utomlands) 
föreskrivs om den behörighet för en offentlig 
tjänst eller befattning som högskolestudier 
utomlands medför, då behörighetsvillkor en-
ligt lag eller förordning är examen på en viss 
nivå, sådana som lägre och högre högskole-
examen, licentiatexamen eller doktorsexa-
men. Enligt gängse nationell praxis avses 
med dessa examina som nämns i lagstift-
ningen endast examina avlagda i Finland, i 
fall att lagstiftningen inte särskilt föreskriver 
om behörighet i form av en examen avlagd 
utomlands. Av den som innehar en offentlig 
tjänst eller befattning förutsätts i så fall att 
Utbildningsstyrelsen har fattat ett beslut med 
stöd av lagen om högskolestudier utomlands 
som preciserar den nivå med vilken examen 
jämställs i förhållande till Finlands examens-
system. Tillämpandet av lagen om högskole-
studier utomlands är inte bundet till sökan-
dens nationalitet, utan till att examen är av-
lagd utomlands. 

Om det någon annanstans i lagstiftningen 
föreskrivs om den tjänstebehörighet för en 

offentlig tjänst eller befattning som högsko-
lestudier utomlands medför iakttas i stället 
för lagen om högskolestudier utomlands ifrå-
gavarande speciallagstiftning. Exempelvis i 
lagen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården (559/1994) och i den med 
stöd av nämnda lag utfärdade statsrådets för-
ordning (564/1994) ingår bestämmelser om 
förutsättningarna för yrkesutbildade personer 
som fått sin utbildning utanför EU/EES-
området att utöva sitt yrke. 

Punkt 1 d kräver inte några ändringar i den 
nationella lagstiftningen, för likabehandling-
en realiseras redan för närvarande i fråga om 
personer från tredjeland och erkännandet av 
deras examina, betyg och övriga yrkeskvali-
fikationer. 

Enligt punkt 1 e ska arbetstagare åtnjuta li-
kabehandling i fråga om de grenar av social 
trygghet som är preciserade i förordning 
(EG) nr 883/2004. Dessa är förmåner vid 
sjukdom, förmåner vid moderskap och lik-
värdiga förmåner vid faderskap, förmåner vid 
invaliditet, förmåner vid ålderdom, förmåner 
till efterlevande, förmåner vid olycksfall i ar-
bete och arbetssjukdom, dödsfallsersättning-
ar, förmåner vid arbetslöshet, förmåner vid 
förtida pensionering, familjeförmåner samt 
särskilda icke-avgiftsfinansierade kontant-
förmåner. 

I Finland gäller kravet på likabehandling 
pensionslagstiftningen, olycksfalls- och yr-
kessjukdomsförsäkringen, utkomstskyddet 
för arbetslösa, moderskaps-, faderskaps- och 
föräldraförmånerna samt förmånerna vid 
sjukdom, till vilka räknas de offentliga häl-
sovårdstjänsterna, förmånerna enligt sjukför-
säkringslagen (1224/2004), stöden enligt la-
gen om handikappförmåner samt förmånerna 
enligt lagen om Folkpensionsanstaltens reha-
biliteringsförmåner och rehabiliteringspen-
ningförmåner. Särskilda icke-
avgiftsfinansierade kontantförmåner är bo-
stadsbidraget för pensionstagare och arbets-
marknadsstödet. Kravet på likabehandling 
gäller inte exempelvis socialservice, barn-
dagvård, handikappförmåner, utkomststöd, 
moderskapsunderstöd, allmänt bostadsbidrag 
och inte heller underhållsstöd. 

I punkt 2 b sägs att medlemsstaterna dock 
kan begränsa likabehandlingen på området 
för social trygghet. Medlemsstaterna får 
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emellertid inte begränsa sådana rättigheter 
för arbetstagare från tredjeland som är an-
ställda eller har haft en anställning under en 
minimiperiod på sex månader och är registre-
rade som arbetslösa.  

Enligt den gällande lagstiftningen omfattas 
arbetstagare från tredjeland av de grenar av 
social trygghet som bygger på ett anställ-
ningsförhållande genast från att anställnings-
förhållandet har inletts. Arbetspensionsför-
säkringen gäller allt arbete som utförs i ett 
anställningsförhållande och pensionen växer 
på basis av arbetstagarens inkomster. Arbets-
tagaren omfattas av olycksfalls- och yrkes-
sjukdomsförsäkringen räknat från att arbetet 
inleddes. Arbetspensionen betalas i sinom tid 
ut till pensionstagaren oberoende av nationa-
litet eller i vilket land vederbörande är bosatt. 
Samma sak gäller förmåner som utbetalas 
från en olycksfallsförsäkring. Likabehand-
lingen realiseras fullt ut mellan finska och ut-
ländska medborgare.  

För att tredjelandsmedborgare ska omfattas 
av den socialservice som avses i lagen om 
tillämpning av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet ska de ha uppe-
hållstillstånd för minst ett år, därtill förutsätts 
det att de flyttar in för att stadigvarande bo-
sätta sig i landet. Oberoende av personens 
nationalitet avgörs frågan om stadigvarande 
bosättning för varje invandrares vidkomman-
de genom en prövning av vederbörandes hel-
hetssituation. Stadigvarande bosättning kan 
påvisas bl.a. med hjälp av ett arbetsavtal som 
gäller tillsvidare eller minst två år. Den som 
flyttar hit för att stadigvarande bosätta sig här 
omfattas av den sociala tryggheten redan från 
ankomsten till landet. Oberoende av bosätt-
ningen blir tredjelandsmedborgare dock sjuk-
försäkrade enligt sjukförsäkringslagen om 
arbetsavtalet har tecknats för minst fyra må-
nader. Enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002) 2 kap. 8 § omfattas 
tredjelandsmedborgare av utkomstskyddet 
för arbetslösa från det att arbetet inleddes. 

För att få del av offentliga hälso- och sjuk-
vårdstjänster måste tredjelandsmedborgare 
ha en hemkommun i Finland. Hemkommun 
får den, som har ett uppehållstillstånd som 
ger rätt till kontinuerlig eller permanent vis-
telse. Om uppehållstillståndet är ett tillstånd 
som ger rätt till minst ett års tillfällig vistelse 

krävs det dessutom att personen med beak-
tande av förhållandena som helhet har för av-
sikt att bosätta sig stadigvarande i Finland. 
Stadigvarande bosättning kan bl.a. påvisas 
med ett arbetsavtal som gäller tillsvidare eller 
för minst två års arbete i Finland. 

En del av de arbetstagare som avses i di-
rektivet omfattas enligt gällande reglering 
redan från och med inresan till landet såväl 
av den socialskyddslagstiftning som Folk-
pensionsanstalten verkställer som den offent-
liga hälso- och sjukvården i egenskap av per-
soner som är stadigvarande bosatta i Finland. 
Likabehandlingen realiseras i fråga om dessa 
personer fullt ut redan nu. 

En del av de arbetstagare som avses i di-
rektivet kommer emellertid inte att uppfylla 
villkoren om stadigvarande bosättning i lan-
det enligt den nationella lagstiftningen därför 
att det är fråga om kortvarigt arbete. Enligt 
gällande lagstiftning omfattas de inte av lag-
stiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet. Därför måste i lagen om tillämp-
ning av lagstiftningen om bosättningsbaserad 
social trygghet ändras 3 b och 3 c § för att 
arbetstagare som avses i direktivet ska garan-
teras likabehandling. Lagens 3 b § ska före-
skriva att personen ska utföra faktiskt och 
riktigt arbete, och på basis av detta kan ar-
betstagaren från tredjeland omfattas av bo-
sättningsbaserad social trygghet. Lagens 3 c 
§ ska åter föreskriva att villkoret för laglig 
vistelse ska uppfyllas när arbetstagaren har 
rätt att arbeta enligt utlänningslagen. Försla-
gen till dessa ändringar har beretts separat 
vid social- och hälsovårdsministeriet och av-
sikten är att en regeringsproposition i an-
knytning till dessa avges samtidigt med den-
na proposition. 

Likabehandlingen förutsätter ytterligare att 
arbetstagare från tredjeland får samma bemö-
tande i fråga om offentliga hälso- och sjuk-
vårdstjänster, dvs. att de får hälsoservice mot 
samma klientavgifter och på samma villkor 
som personer med hemkommun i Finland. 
Därför föreslås en ändring av 14 § i folkhäl-
solagen (66/1972) och 3 § i lagen om specia-
liserad sjukvård (1062/1989). Staten ska er-
sätta kommunerna för kostnaderna som den 
offentliga hälso- och sjukvården åsamkas. En 
lagändring som gäller detta är under bered-
ning vid social- och hälsovårdsministeriet. 
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Bestämmelserna om ersättningarna ingår i 
lagen om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård och avsikten är att en regeringspro-
position om denna avges samtidigt med den-
na proposition. 

Även barnbidragslagen (796/1992) och la-
gen om stöd för hemvård och privat vård av 
barn (1128/1996) bör ändras så att arbetsta-
gare från tredjeland får rätt till dessa förmå-
ner för sina medföljande barn. Stöden för 
hemvård av barn som betalas arbetstagare 
som inte har någon hemkommun ska finansi-
eras av staten.  

Punkt 1 f innehåller en bestämmelse om li-
kabehandling beträffande skatteförmåner. 
Enligt den nämnda punkten ska arbetstagare 
från tredjeland som avses i artikel 3.1 b och 
3.1 c bemötas jämlikt med vistelsestatens 
medborgare när det gäller skatteförmåner i 
fall att arbetstagaren anses ha sin skattemäs-
siga hemvist i den berörda medlemsstaten. 

Vid beskattningen av inkomster framgår 
skattskyldigheten av 9—13 § i inkomstskat-
telagen (1535/1992). Alla personer som be-
skattas i Finland är antingen allmänt eller be-
gränsat skattskyldiga i Finland. Avgörande 
när det gäller ställningen som skattskyldig är 
om en fysisk person anses vara bosatt i Fin-
land eller utomlands. Om personen anses 
vara bosatt i Finland är vederbörande allmänt 
skattskyldig. En person som är bosatt utom-
lands är däremot endast begränsat skattskyl-
dig här i landet. Med stöd av inkomstskatte-
lagens 11 § anses en person vara bosatt i Fin-
land, personen må sedan vara finsk eller ut-
ländsk medborgare, om han eller hon har sin 
stadigvarande bostad och sitt hem i Finland 
eller vistas här över sex månader i följd. I 
princip beskattas den som bor i Finland och 
som därför anses vara allmänt skattskyldig 
för alla sina inkomster, oberoende av om in-
komsterna härrör från Finland eller från ut-
landet. Beskattningen av en begränsat skatt-
skyldig avviker från beskattningen av en all-
mänt skattskyldig. Enligt 9 § 1 mom. i in-
komstskattelagen beskattas en skattskyldig, 
som inte tolkas som bosatt i Finland och som 
därför anses vara endast begränsat skattskyl-
dig här i landet, i Finland endast för inkoms-
ter som personen fått från Finland. 

I punkt 1 f har beviljandet av förmåner 
kopplats till de nationella reglerna för perso-

nens skattemässiga bosättning i den med-
lemsstat, som beviljar de skatteförmåner det 
är frågan om. Den skattemässiga bosättning-
en för en arbetstagare som flyttar från tredje-
land fastställs således utifrån medlemsstatens 
allmänna normer. En arbetstagare från tredje-
land anses i skattemässigt hänseende vara 
bosatt i Finland på det sätt som direktivet 
förutsätter och vara allmänt skattskyldig när 
tillämpningsvillkoren i 9 och 11 § uppfylls. 
Personen bor således i Finland och är berätti-
gad till skatteförmåner, om vederbörande har 
sitt egentliga bo och sin hemvist i Finland el-
ler vistas här över sex månader i följd. Såda-
na personer som direktivet avser ska ha rätt 
till skatteförmåner enligt inkomstskattelag-
stiftningen på samma villkor som andra all-
mänt skattskyldiga. Därför föreligger det 
inget behov av att ändra lagstiftningen. 

Enligt 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om 
skatt på arv och gåva (478/1940) ska arvs-
skatt betalas för egendom som erhållits ge-
nom arv eller testamente om arvlåtaren eller 
arvingen eller testamentstagaren vid dödstill-
fället var bosatt i Finland. I paragrafens 3 
mom. sägs att en person anses vara bosatt i 
Finland om han har sitt egentliga bo och 
hemvist här. Enligt 18 § 1 mom. 1 punkten i 
lagen om skatt på arv och gåva ska gåvoskatt 
betalas då egendom såsom gåva övergår till 
någon annan om gåvogivaren eller gåvotaga-
ren vid gåvotillfället var bosatt i Finland. Pa-
ragrafens 4 mom. föreskriver att en person 
ska anses vara bosatt i Finland om han har 
sitt egentliga bo och hemvist här. Enligt arti-
kelns punkt 1 f har beviljandet av skatteför-
måner kopplats till de nationella reglerna för 
arbetstagares skattemässiga bosättning i den 
medlemsstat, som beviljar de skatteförmåner 
det är frågan om. 

En arbetstagare från tredjeland anses i skat-
temässigt hänseende vara bosatt i Finland på 
det sätt som direktivet förutsätter och vara 
skyldig att betala arvsskatt, i fall att villkoren 
i 4 § 1 mom. 1 punkten samt i 3 mom. i lagen 
om skatt på arv och gåva uppfylls och perso-
nen anses ha sitt egentliga bo och sin hemvist 
här. På motsvarande sätt anses en arbetstaga-
re som kommer till Finland från tredjeland 
vara i skattemässigt hänseende bosatt i Fin-
land på det sätt som avses i direktivet och 
vara skyldig att betala gåvoskatt i Finland om 
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villkoren i 18 § 1 mom. 1 punkten samt i 4 
mom. i lagen om skatt på arv och gåva upp-
fylls och personen anses ha sitt egentliga bo 
och sin hemvist här. Eftersom skattskyldig-
heten för en arbetstagare från tredjeland fast-
ställs på samma sätt som rätten till skatte-
förmåner utifrån allmänna bestämmelser 
uppfylls artikelns krav på likabehandling och 
några särskilda ändringar behöver inte vidtas. 

I bilskattelagen (1482/1994) sägs att för ett 
skattepliktigt fordon ska betalas bilskatt om 
fordonet registreras eller om det används i 
trafik i Finland. Det betraktas dock inte som 
skattepliktig användning om en fysisk person 
som är stadigvarande bosatt i en annan stat 
än Finland tillfälligt för in till landet ett for-
don som är registrerat i en annan stat än Fin-
land och använder det enbart för sina egna 
behov under en sammanhängande eller inte 
sammanhängande tid av högst sex månader 
inom loppet av en tolvmånadersperiod, förut-
satt att användningen inte har samband med 
att fordonet köps till Finland. Myndigheten 
som har ansvaret för bilskatten kan förlänga 
denna tidsperiod med högst ett år. 

Enligt 33 § i bilskattelagen avses med en 
persons stadigvarande boningsort den ort där 
personen bor under minst 185 dagar per ka-
lenderår, beräknat enligt sådan personlig, yr-
kesmässig och annan anknytning som han 
har till orten. Lagen upptar vissa bestämmel-
ser som kompletterar denna huvudregel, de 
gäller exempelvis boningsorten när personen 
vistas i två eller flera länder. Vid beskatt-
ningen av bilar tillämpas vissa skattestöd, 
som kan gälla antingen fordonets ägare eller 
dess användningssyfte (t.ex. invalider och 
taxibilar) eller fordonets tekniska klassifice-
ring (t.ex. husbilar). Även personer som flyt-
tar till Finland med sitt fordon kan på vissa 
villkor utnyttja skattestöden. Dessa beviljas 
för bilar som annars är skattepliktiga obero-
ende av personernas nationalitet eller exem-
pelvis av från vilket land flyttningen till Fin-
land sker. Ovan nämnda bestämmelse tilläm-
pas oberoende av vederbörandes nationalitet 
eller andra motsvarande faktorer. Beskatt-
ningen av bilar är således förenlig med prin-
cipen om jämlikt bemötande och något behov 
av att ändra lagen föreligger inte. 

Fordonsskattelagen (1281/2003) föreskri-
ver att det ska betalas fordonsskatt för fordon 

som är registrerade i Finland eller används i 
Finland. I fråga om skyldigheten att registre-
ra fordon tillämpas fordonslagen (1090/2002) 
och vägtrafiklagen (267/1981) och grunderna 
i de med stöd av dessa utfärdade förordning-
arna. För fordon som är registrerade utom-
lands och inte förutsätter registrering i Fin-
land kan ägaren eller innehavaren bli tvungen 
att betala en fast skatt eller konsumtionsskatt 
enligt 38—44 § i fordonsskattelagen. Detta 
gäller dock främst lastbilar och deras släp-
vagnar samt bussar och i vissa fall också pa-
ketbilar. Den fasta skatten och konsumtions-
skatten gäller inte personbilar och även de 
andra nämnda kategorierna av fordon är i de 
flesta registreringsstater i praktiken befriade 
från dessa skatter.  

Skyldigheten att betala fordonsskatt gäller 
fordonets ägare eller innehavare, vars för-
pliktelser inte är bundna till nationaliteten 
annat än genom ovan nämnda bestämmelser 
om skyldighet att registrera fordonet. Till 
denna del är det närmast frågan om i vilka 
fall det föreligger krav på att registrera for-
donet i Finland, i så fall beskattas det lika 
som andra fordon som är registrerade här. 
Som skattestöd i fordonsbeskattningen till-
lämpas skattebefrielse på grund av handi-
kapp, som kan beviljas alla som uppfyller 
grunderna i lagens 35 § oberoende av natio-
nalitet. Beskattningen av fordon är förenlig 
med principen om jämlikt bemötande och det 
finns inte något behov av att ändra lagen. 

Punkt 1 g föreskriver om likabehandling i 
fråga om tillgången till varor och tjänster och 
förfarandena för att erhålla bostad. Syftet 
med lagen om likabehandling är att främja 
och säkerställa likabehandling inom olika 
samhällssektorer. I 2 § 2 mom. 4 punkten i 
lagen om likabehandling sägs att lagen till-
lämpas på diskriminering på grund av etniskt 
ursprung när det är fråga om tillhandahållan-
de till allmänheten av bostäder, annan lös el-
ler fast egendom eller tjänster som är allmänt 
tillgängliga, med undantag av rättshandlingar 
som hör till privatlivet och familjelivet. 

Vid valet av hyresgäster till hyresbostäder 
byggda med statligt stöd, arava- eller ränte-
stödslån ska iakttas bestämmelserna i 4 a—c 
§ i aravabegränsningslagen (1190/1993), 11 
a—c § i lagen om räntestöd för hyresbostads-
lån och bostadsrättshuslån (604/2001, nedan 
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räntestödslagen) samt statsrådets förordning 
om val av hyresgäster till arava- och ränte-
stödshyresbostäder (166/2008). Dessutom 
har Finansierings- och utvecklingscentralen 
för boendet (ARA) meddelat hyreshusägarna 
anvisningar i en guide för val av hyresgäster 
till arava- och räntestödsbostäder. 

Enligt aravabegränsningslagen samt ränte-
stödslagen är målet för valet av hyresgäster 
att arava- och räntestödsbostäderna anvisas 
de hushåll som mest behöver hyresbostad, 
samtidigt eftersträvas en mångsidig boende-
struktur i hyreshuset och ett i socialt hänse-
ende välbalanserat bostadsområde. Valet av 
hyresgäster till aravahyresbostäder ska grun-
da på social ändamålsenlighet och ekono-
miskt behov, som bedöms med hänsyn till 
hushållets bostadsbehov, förmögenhet och 
inkomster. Företräde ska ges bostadslösa och 
andra hushåll som har det mest brådskande 
behovet av bostad, är minst bemedlade och 
har de lägsta inkomsterna. I enstaka fall är 
det möjligt att avvika från företrädesordning-
en om det är motiverat med avseende på hus-
hållets speciella förhållanden, hyresbostads-
situationen på orten eller hyreshusets eller 
bostadsområdets boendestruktur. I fall att det 
görs undantag från företrädesordningen ska 
hushållet dock uppfylla villkoren för val av 
hyresgäster.  

Vid valet av hyresgäster måste man beakta 
jämlikheten och rätten att välja bostadsort så 
som grundlagen förutsätter. I utbudet av bo-
städer som är allmänt tillgängliga och således 
även i valet av hyresgäster till hyresbostäder 
byggda med statligt stöd ska dessutom lagen 
om likabehandling iakttas. Lagen förutsätter 
ett jämlikt bemötande och säger att ingen får 
diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller 
nationellt ursprung, nationalitet, språk, reli-
gion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller av någon 
annan orsak som gäller hans eller hennes 
person.  

Med beaktande av redogörelsen ovan förut-
sätter inte direktivet nödvändigtvis ändringar 
vad gäller fast eller lös egendom eller till-
gången till tjänster. Vad gäller bostäder hän-
visas till utredningen nedan i anslutning till 
punkt 2 d. 

Enligt punkt 1 h ska likabehandling realise-
ras i rådgivningstjänsterna som arbets- och 

näringsbyråerna tillhandahåller. Lagen om 
offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
(916/2012) föreskriver om likabehandling 
och främjande av jämställdhet i arbets- och 
näringsbyråernas informations- och rådgiv-
ningstjänster. Den enskilda kunden är inte 
tvungen att registrera sig som arbetssökande 
för att få information och rådgivning. Alla 
kan använda sig av servicen på lika villkor 
oberoende av nationalitet. Enligt lagens 4 
kap. 1 § omfattar servicen information och 
rådgivning om lediga arbeten och jobbsök-
ning, tillgång och anskaffning av arbetskraft, 
utbildningsmöjligheter och andra möjligheter 
till kompetensutveckling, arbetsmarknaden, 
branscher och yrken, inledandet av företags-
verksamhet och möjligheter att utveckla 
verksamheten samt service, stöd och ersätt-
ningar som står till buds för genomförande 
av omställningsskyddet. 

Enligt arbets- och näringsbyråns prövning 
och på de villkor som föreskrivs i lagen om 
offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
kan på utländska kunder ytterligare tillämpas 
följande tjänster som är avsedda för enskilda 
kunder utan krav på att vederbörande regi-
strerar sig som arbetssökande: sakkunnigbe-
dömningar, vägledning för yrkesvalet och 
karriären, träning, prövning och arbetskrafts-
utbildning. 

Av utredningen ovan framgår att den lika-
behandling som punkt 1 h förutsätter inte 
kräver några ändringar i lagstiftningen be-
träffande servicen som arbets- och närings-
byrån tillhandahåller. 

I punkt 2 a sägs att medlemsstaterna får 
begränsa rätten till likabehandling till vissa 
delar vad gäller punkt 1 c. Enligt led iv i 
punkt 2 a kan medlemsstaterna fastställa spe-
cifika villkor i enlighet med nationell rätt för 
tillträde till utbildning på högskolenivå. I di-
rektivet nämns som sådana villkor krav på att 
sökanden har språkkunskaper och betalar ut-
bildningsavgifterna. 

Yrkeshögskolelagens 26 a § föreskriver i 
likhet med universitetslagens 9 § om avgifts-
belagd uppdragsutbildning. Enligt bestäm-
melserna kan högskolorna ordna undervis-
ning som leder till högskoleexamen för en 
grupp av studerande så att utbildningen be-
ställs och finansieras av finska staten, en an-
nan stat, en internationell organisation, ett 



 RP 139/2013 rd  
  

 

22 

finskt eller utländskt offentligt samfund eller 
en finsk eller utländsk stiftelse eller privat 
sammanslutning. Sådan här utbildning kan 
inte ordnas för medborgare i EES-stater eller 
i Schweiz och inte heller för deras familje-
medlemmar. Uppdragsutbildning kan inte 
heller ordnas för personer som har EU-
blåkort enligt utlänningslagen, kontinuerligt 
eller permanent uppehållstillstånd eller EU-
uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredje-
landsmedborgare eller för ovan nämnda per-
soners familjemedlemmar. Eftersom led iv i 
punkt 2 a tillåter att medlemsstaten fastställer 
specifika villkor för tillträde till utbildning på 
högskolenivå förutsätter inte direktivet om 
kombinerade tillstånd ändringar i bestämmel-
serna om uppdragsutbildning. 

26 b § i yrkeshögskolelagen och 10 § i uni-
versitetslagen föreskriver om avgift för ut-
bildningsprogram. Enligt bestämmelserna 
kan högskolorna under vissa förutsättningar 
ta ut avgifter av studerande som har antagits 
till ett utbildningsprogram som leder till ex-
amen. Avgift kan däremot inte tas ut av 
medborgare i EES-stater eller i Schweiz eller 
av deras familjemedlemmar. Avgift kan inte 
heller tas ut av den som har EU-blåkort enligt 
utlänningslagen, kontinuerligt eller perma-
nent uppehållstillstånd eller EU-
uppehållstillstånd för varaktigt bosatt tredje-
landsmedborgare eller av vederbörandes fa-
miljemedlemmar. Eftersom led iv i punkt 2 a 
tillåter att medlemsstaten fastställer specifika 
villkor för tillträde till utbildning på högsko-
lenivå förutsätter inte direktivet om kombine-
rade tillstånd ändringar i bestämmelserna om 
avgift för utbildningsprogram. 

Enligt led iii i punkt 2 a får medlemsstater-
na begränsa rätten till likabehandling i ut-
bildningen genom att lämna studiestöden och 
studielånen utanför tillämpningsområdet. I 
bestämmelsen om lagens tillämpningsområde 
i 1 § 1 mom. i lagen om studiestöd (65/1994) 
sägs att studiestöd beviljas finska medborga-
re som i Finland bedriver heltidsstudier efter 
fullgjord läroplikt. Jämställd med finsk med-
borgare är en person, som med stöd av EU-
lagstiftningen eller på basis av överenskom-
melse med en annan part som slutit avtal med 
EU är berättigad till studiestöd eller har per-
manent uppehållstillstånd i Finland enligt 10 
kap. i utlänningslagen. Utlänningslagens 10 

kap. innehåller bestämmelser om medborgare 
i EU och därmed jämförbara personer. 

Lagen om studiestöd föreskriver i 1 § 3 
mom. om villkoren för att bevilja utlänning-
ar, dvs. andra än finska medborgare och 
därmed jämförbara personer studiestöd. Ett 
villkor för att studiestöd ska beviljas är att ut-
länningen är stadigvarande bosatt i Finland 
och vistas i landet av annan orsak än studier. 
Dessutom krävs det att personen har beviljats 
kontinuerligt eller permanent uppehållstill-
stånd enligt utlänningslagen eller EU-
uppehållstillstånd för varaktigt bosatt tredje-
landsmedborgare. Personen kan också vara 
en sådan unionsmedborgare som avses i ut-
länningslagen eller en därmed jämförbar per-
son eller en unionsmedborgares familjemed-
lem, vars uppehållsrätt har registrerats på det 
sätt som utlänningslagens 10 kap. föreskriver 
eller som har beviljats uppehållskort. Vidare 
kan personen vara en nordisk medborgare, 
som har registrerat sin vistelse enligt 157 § i 
utlänningslagen. Sökande som uppfyller de 
ovan nämnda villkoren kan få studiestöd för 
studier som de bedriver i Finland. 

Studiestöd för studier utomlands kan bevil-
jas endast en finsk medborgare eller en där-
med jämförbar person. Därtill krävs det att 
övriga villkor i lagen om studiestöd för att 
bevilja stödet i övrigt uppfylls. 

Bestämmelserna i lagen om studiestöd fö-
reslås inte bli ändrade på grund av direktivet 
om kombinerade tillstånd, eftersom med-
lemsstaterna enligt led iii i punkt 2 a kan be-
gränsa likabehandlingen i fråga om utbild-
ning genom att undanta studiestöden och stu-
dielånen från tillämpningsområdet. 

I punkt 2 b andra stycket sägs att medlems-
staterna dessutom får bestämma att likabe-
handling med avseende på familjeförmåner 
inte ska tillämpas på tredjelandsmedborgare, 
som har fått rätt att arbeta i en medlemsstat 
för en period på högst sex månader eller har 
beviljats inresa och vistelse för studier eller 
har rätt att arbeta på grund av visering. I de 
situationer som nämns i direktivet tillämpas 
sådana begränsningar av likabehandlingen 
som direktivet tillåter med avseende på fa-
miljeförmåner, med andra ord när det gäller 
barnbidrag och stöd för hemvård av barn. 
Begränsningen genomförs genom ändringar i 
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barnbidragslagen och i lagen om stöd för 
hemvård och privat vård av barn. 

Enligt punkt 2 c kan likabehandling be-
gränsas i fråga om skatteförmåner enligt 
punkt 1 f till fall där den registrerade eller 
stadigvarande hemvisten för de familjemed-
lemmar, för vilka arbetstagaren från tredje-
land ansöker om förmåner, ligger inom den 
berörda medlemsstatens territorium. Re-
gleringen har betydelse närmast när det gäller 
beskattningen av inkomster och arv. 

Inkomstskattelagens 7 § 2 mom. föreskri-
ver att på makar som inte vardera är allmänt 
skattskyldiga tillämpas inte inkomstskattela-
gens bestämmelser om makar. Denna be-
stämmelse skulle i praktiken omfattas av till-
lämpningsområdet för ovan nämnda punkt 2 
c. På grund härav skulle en sådan arbetstaga-
re från tredjeland som avses i direktivet vara 
berättigad till vissa förmåner bundna till ma-
ken vid beskattningen av inkomster i det fall 
att också personens make skulle vara bosatt i 
Finland på det sätt som föreskrivs i 9 och 11 
§ i inkomstskattelagen och således allmänt 
skattskyldig.  

Lagen om skatt på arv och gåva innehåller 
för närvarande inga bestämmelser som skulle 
omfattas av den begränsning av tillämp-
ningsområdet som punkt 2 c tillåter och det 
finns inte heller något behov att utnyttja be-
gränsningsmöjligheten i övrigt. En sådan ar-
betstagare från tredjeland som avses i direk-
tivet skulle således vara berättigad till vissa 
skatteförmåner i beskattningen av arv och 
gåva som beviljas på grund av en familje-
medlem enligt allmänna regler för skatt på 
arv och gåva. På så sätt skulle personen vara 
berättigad till skatteförmåner som beviljas på 
grund av en familjemedlem, i fall att famil-
jemedlemmens registrerade eller stadigva-
rande boningsort ligger inom EU:s eller en 
EES-stats territorium. 

I punkt 2 d sägs att likabehandling enligt 
punkt 1 g kan begränsas. Begränsningen är 
möjlig främst på så sätt att likabehandlingen 
begränsas till de arbetstagare från tredjeland 
som har anställning. Med beaktande av vad 
som ovan sagts om allmän tillgång till varor 
och tjänster behöver denna begränsning inte 
tas i bruk. 

 Enligt artikel 12.2 d i direktivet kan rätten 
till likabehandling också begränsas genom att 

begränsa tillgången till bostäder. I valet av 
hyresgäster till aravahyresbostäder och ränte-
stödshyresbostäder är huvudregeln för närva-
rande att till hyresgäst kan väljas finska 
medborgare, EU-medborgare och därmed 
jämförbara personer, personer som har per-
manent uppehållstillstånd eller uppehållstill-
stånd av permanent karaktär, flyktingar och 
personer som har beviljats uppehållstillstånd 
på grund av alternativt skydd eller humanitärt 
skydd jämte hushåll. Sålunda är målet med 
valet av hyresgäster att bostäderna ska anvi-
sas sådana personer vilkas vistelse i Finland 
inte är avsedd att vara kortvarig eller tillfäl-
lig. Studerande utgör dock ett undantag från 
denna huvudregel. 

Därför föreslås det att både aravabegräns-
ningslagen och räntestödslagen ändras så att 
det i 4 § i aravabegränsningslagen och i 11 § 
i räntestödslagen som gäller användningen av 
hyresbostäder ska föreskrivas om de personer 
som kan väljas till hyresgäster till statsunder-
stödda hyresbostäder. Syftet med förslaget är 
inte att ändra rådande praxis för valet av hy-
resgäster, utan avsikten är endast att den 
praxis enligt ARA:s handbok för val av hy-
resgäster som tillämpas i praktiken lyfts upp 
på lagnivå och dessutom att använda den 
möjlighet att begränsa tillgången till bostad 
som anges i artikel 12.2 d i direktivet. 

Enligt punkt 3 påverkar inte rätten till lika-
behandling medlemsstaternas rätt att återkal-
la eller vägra att förlänga ett uppehållstill-
stånd med rätt att arbeta. Punkten föranleder 
inte någon ändring i lagstiftningen. 

Enligt punkt 4 ska arbetstagare från tredje-
land, som flyttar till ett tredjeland, eller deras 
efterlevande som vistas i tredjeländer och 
som har rättigheter vilka härleds av arbetsta-
garen, med avseende på ålder, invaliditet el-
ler död erhålla lagstadgad pension grundad 
på arbetstagarens tidigare anställning och 
förvärvad i enlighet med den lagstiftning som 
avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 
883/2004 på samma villkor och med samma 
satser som medborgarna i de berörda med-
lemsstaterna när de flyttar till tredjeland. Så-
dana pensioner är i Finland pensioner enligt 
arbetspensionslagstiftningen och olycksfalls- 
och yrkessjukdomslagstiftningen. Dessa be-
talas oberoende av nationalitet till alla länder. 
Punkten föranleder inte några ändringar i 
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lagstiftningen, för likabehandlingen realise-
ras redan för närvarande. 
 
 
 
Direktivets artiklar som inte föranleder änd-
ringar i den gällande lagstiftningen 

Artikel 2. Artikeln innehåller definitioner 
på begrepp som har använts i direktivet.  

Ordalydelsen i definitionen på tredje-
landsmedborgare i led a skiljer sig från defi-
nitionen i utlänningslagens 3 § punkt 2 a ge-
nom att i direktivet har inte medborgare i 
EES-staterna och i Schweiz uttryckligen 
jämställts med unionsmedborgarna. Samma 
sak gäller begreppet arbetstagare från tredje-
land i led b. Eftersom medborgare i EES-
länderna liksom i Schweiz omfattas av till-
lämpningsområdet för rörlighetsdirektivet via 
avtal som EES och Schweiz har slutit med 
Europeiska unionen, tolkas även dessa län-
ders medborgare med avseende på tillämp-
ningsområdet för direktivet om kombinerade 
tillstånd som jämförbara med unionsmedbor-
garna. Medborgarna i EES-länderna och i 
Schweiz faller alltså utanför begreppet tred-
jelandsmedborgare och arbetstagare från 
tredjeland. Artikelns led a kräver inga änd-
ringar i dagens lagstiftning. 

Begreppen kombinerat tillstånd eller ett 
enda ansökningsförfarande i led c och d för-
utsätter inte någon specifik definition i utlän-
ningslagen eftersom deras syfte realiseras re-
dan nu i den gällande lagen. 

Artikel 4. Artikeln föreskriver om ansök-
ningsförfarandet. Enligt punkt 1 ska ansökan 
om ett kombinerat tillstånd, eller om en änd-
ring eller förlängning av ett kombinerat till-
stånd ges in i ett enda ansökningsförfarande. 
Medlemsstaterna ska fastställa huruvida tred-
jelandsmedborgaren själv, vederbörandes ar-
betsgivare eller båda ska ha rätt att ansöka 
om ett kombinerat tillstånd. Medlemsstaterna 
ska tillåta att ansökan ges in från ett tredje-
land eller i enlighet med nationell rätt från ett 
sådant land, där sökanden vistas lagligt. I 
punkt 2 sägs att medlemsstaterna ska pröva 
ansökan om ett kombinerat tillstånd och fatta 
beslutet enligt unionsrätten eller nationell 
rätt. Beslutet om att utfärda, ändra eller för-
länga ett kombinerat tillstånd utgör en enda 

administrativ handling. Enligt punkt 3 påver-
kar inte det enda ansökningsförfarandet för-
farandet i samband med att bevilja visum. I 
punkt 4 sägs att om de föreskrivna villkoren 
uppfylls ska medlemsstaterna utfärda ett 
kombinerat tillstånd till tredjelandsmedbor-
gare som ansöker om tillträde till medlems-
statens territorium eller redan vistas där och 
ansöker om att deras tillstånd ändras eller 
förlängs. 

Bestämmelserna i utlänningslagens 60 § 
om ansökan om uppehållstillstånd motsvarar 
redan med sin nuvarande formulering artikel 
4: den första ansökan om uppehållstillstånd 
kan lämnas in till en finsk beskickning i ett 
sådant land där sökanden vistas lagligt. An-
sökan om fortsatt tillstånd ska ges in i Fin-
land. 60 d § i utlänningslagen förutsätter att 
av sökanden tas biometriska kännetecken i 
samband med att ansökan lämnas in. Således 
kan endast sökanden själv vara den som ger 
in ansökan. Trots att prövningen av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare omfattar ett 
tvådelat beslutsfattande är det för sökandens 
del fråga om ett enda ansökningsförfarande 
och tillståndet beviljas som en enda handling. 
Eventuell annan rätt att arbeta än vad som 
avses i uppehållstillståndet för arbetstagare 
antecknas i utlänningens uppehållstillstånd 
enligt 79 och 80 § i utlänningslagen. Utlän-
ningslagens bestämmelser om förfaringssät-
tet motsvarar till dessa delar artikel 4 och det 
föreligger inte något behov av lagändringar. 

Artikel 6. Artikeln föreskriver om det 
kombinerade tillståndets utformning. I punkt 
1 sägs att ett kombinerat tillstånd ska utfär-
das på det fastställda, enhetliga formuläret i 
rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en 
enhetlig utformning av uppehållstillstånd för 
medborgare i tredjeland. Upplysningar om 
arbetstillstånd ska meddelas enligt bilagan 
till den förordningen. Medlemsstaterna kan 
lämna tilläggsinformation om anställnings-
förhållanden på papper eller sparad i elektro-
nisk form på det sätt som förordningen före-
skriver. Enligt punkt 2 får medlemsstaterna 
utöver det kombinerade tillståndet inte bevil-
ja ytterligare tillstånd som bevis för att till-
träde ges till arbetsmarknaden. Artikeln krä-
ver inte några ändringar i lagstiftningen. 

Artikel 7. Artikeln föreskriver om uppe-
hållstillstånd för andra ändamål än arbete. 
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Punkt 1 innehåller bestämmelser om att med-
lemsstaterna när de utfärdar uppehållstill-
stånd enligt rådets förordning (EG) nr 
1030/2002 om en enhetlig utformning av up-
pehållstillstånd för medborgare i tredjeland 
alltid ska lämna upplysningar om rätten att 
arbeta. Tilläggsinformation om anställnings-
förhållanden kan lämnas på papper eller spa-
rad i elektronisk form på det sätt som förord-
ningen föreskriver. Enligt punkt 2 får med-
lemsstaterna när de utfärdar tillstånd enligt 
förordningen inte bevilja ytterligare tillstånd 
som bevis för att tillträde ges till arbetsmark-
naden. Artikeln kräver inte några ändringar i 
lagstiftningen. 

Artikel 8. Artikeln föreskriver om förfa-
randegarantier. I punkt 1 sägs att om ansökan 
om beviljande, ändring eller förlängning av 
ett kombinerat tillstånd avslås eller ett kom-
binerat tillstånd återkallas på grund av krite-
rier som anges i unionsrätten eller nationell 
rätt ska sökanden delges skälen till ett sådant 
beslut skriftligen. Enligt punkt 2 ska de vara 
möjligt att söka ändring i ett beslut om att 
avslå en ansökan om beviljande, ändring el-
ler förlängning av ett kombinerat tillstånd på 
rättslig väg. Av den skriftliga underrättelse 
som avses i ovan nämnda punkt 1 ska framgå 
till vilken domstol eller administrativ myn-
dighet den berörda personen kan överklaga 
och tidsfristen för detta. Enligt punkt 3 kan 
ansökan lämnas oprövad på basis av antalet 
tredjelandsmedborgare som har beviljats in-
resa till medlemsstaten för anställning och 
ansökan behöver på den grund inte behand-
las. 

I förvaltningslagen (434/2003) samt i ut-
länningslagen ingår bestämmelser om förfa-
randet vid ansökan. Förvaltningslagen be-
stämmer att beslutet ska ges skriftligen (43 
§), om skyldigheten att motivera ett beslut 
(45 §) och om anvisningar för hur man begär 
omprövning (47 §). 190 § i utlänningslagen 
föreskriver om rätten att söka ändring. De 
ovan nämnda bestämmelserna i lagarna kan 
anses trygga de förfarandegarantier som di-
rektivet förutsätter, så några ändringar i la-
garna behöver inte företas. Punkt 3 rör inte 
Finland över huvud taget, för i vårt land till-
lämpas inte kvoter baserade på medborgar-
skap. 

Artikel 9. Artikeln föreskriver om tillgång 
till information. Medlemsstaterna ska på be-
gäran ge tredjelandsmedborgare och den 
framtida arbetsgivaren adekvat information 
om vilka handlingar som krävs för att lämna 
in en fullständig ansökan. 

Förvaltningslagens 8 § säger att myndighe-
terna ska inom ramen för sin behörighet och 
enligt behov ge sina kunder råd i anslutning 
till skötseln av ett förvaltningsärende samt 
svara på frågor och förfrågningar som gäller 
uträttandet av ärenden. Rådgivningen är av-
giftsfri. Bestämmelsen kan anses omfatta 
också sådan information som myndigheterna 
ska lämna enligt artikel 9, m.a.o. behövs det 
ingen lagändring. 

Artikel 10. Artikeln föreskriver om avgif-
ter. Medlemsstaterna kan när det är lämpligt 
ta ut avgifter av de sökande för behandlingen 
av ansökningar enligt direktivet. Avgifterna 
ska vara rimliga och bygga på de tjänster 
som faktiskt tillhandahålls för handläggning-
en av ansökningar och utfärdandet av till-
stånd. 

Avgifterna i anknytning till ansökan om 
uppehållstillstånd fastställs årligen genom in-
rikesministeriets förordning, som utfärdas 
med stöd av 8 § i lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992). Avgifterna mot-
svarar antingen självkostnadspriserna eller är 
lägre än dem. Artikeln förutsätter inte änd-
ringar i lagstiftningen eller gällande praxis. 

Artikel 11. Artikeln föreskriver om rättig-
heter som följer av det kombinerade tillstån-
det. Innehavaren av tillståndet har med stöd 
av första stycket led a rätt att resa in till lan-
det och vistas på medlemsstatens territorium 
under förutsättning av att innehavaren upp-
fyller alla villkor enligt nationell rätt för inre-
sa och vistelse i landet. Enligt första stycket 
led b och c berättigar det kombinerade till-
ståndet utlänningen att fritt röra sig på med-
lemsstatens territorium och bedriva där med 
stöd av tillståndet specifik yrkesverksamhet 
enligt nationell rätt. I första stycket led d sägs 
att innehavaren av tillståndet har rätt att bli 
informerad om sina rättigheter i anknytning 
till det beviljade tillståndet. 

11 § i utlänningslagen upptar bestämmelser 
om villkoren för inresa och 41 § om rätten 
till fri rörlighet för den som lagligen vistas i 
landet. 77 § i samma lag konstaterar att up-
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pehållstillstånd för arbetstagare berättigar till 
att arbeta inom en bransch eller flera samt att 
av särskilda skäl kan ett uppehållstillstånd för 
arbetstagare begränsas till arbete i anställning 
hos en viss arbetsgivare. Rätten att arbeta 
med andra uppehållstillstånd än tillstånd på 
grund av arbete är inte bunden till ett visst 
arbete. 8 § i förvaltningslagen föreskriver om 
myndigheternas skyldighet att ge råd. De 
ovan nämnda bestämmelserna kan anses 
trygga rättigheterna i enlighet med artikel 11, 
artikeln kräver således inte några lagändring-
ar.  

Artikel 13. Artikeln föreskriver om för-
månligare bestämmelser. Punkt 1 framhåller 
att direktivet inte påverkar tillämpningen av 
förmånligare bestämmelser i unionsrätten, 
inbegripet bilaterala och multilaterala avtal 
mellan unionen eller unionen och dess med-
lemsstater å ena sidan och ett eller flera tred-
jeländer å andra sidan. Enligt punkt 2 påver-
kar direktivet inte medlemsstaternas rätt att 
anta eller behålla bestämmelser som är för-
månligare för de personer som omfattas av 
direktivet. Artikeln kräver inga ändringar i 
lagstiftningen. 

Artikel 14. Artikeln föreskriver om infor-
mation till allmänheten. Varje medlemsstat 
ska för allmänheten tillgängliggöra regelbun-
det uppdaterad information om villkoren som 
tillämpas för tredjelandsmedborgares inresa 
till och vistelse på dess territorium för att ar-
beta där. 

I Finland sprids informationen huvudsakli-
gen via Migrationsverkets webbsidor, men 
upplysningar kan också fås per telefon eller 
vid personliga besök på Migrationsverket, på 
arbets- och näringsbyrån, hos den lokala po-
lisen, på Finlands beskickningar i utlandet el-
ler på olika slags serviceställen för invandra-
re. Integrationslagens 7 § ålägger myndighe-
terna att ge invandrare information om deras 
rättigheter och skyldigheter i det finländska 
samhället och arbetslivet. Lagens 8 § före-
skriver om kommunens, arbets- och närings-
byråns och andra myndigheters skyldighet att 
ge vägledning och råd om integrationsfräm-
jande åtgärder och tjänster samt om arbetsli-
vet. Informationen som avses i artikeln kan 
anses bli realiserad på ovan nämnda sätt.  

Artikel 15. Artikeln föreskriver om rappor-
ter och statistik som direktivet förutsätter. 

Enligt punkt 1 ska kommissionen regelbun-
det och första gången senast den 25 decem-
ber 2016 förelägga Europaparlamentet och 
rådet en rapport om tillämpningen av direkti-
vet i medlemsstaterna och vid behov föreslå 
ändringar som den anser nödvändiga. Punkt 
2 säger att medlemsstaterna ska årligen och 
första gången senast den 25 december 2014 
lämna in till kommissionen statistik över det 
antal tredjelandsmedborgare, för vilka ett 
kombinerat tillstånd har beviljats under före-
gående kalenderår. Artikeln kräver inte några 
ändringar i lagstiftningen, men Migrations-
verket och den lokala polisen måste sörja för 
en tillräcklig statistikföring.  

Artikel 16. Artikeln definierar införlivan-
deåtgärderna. Medlemsstaterna ska sätta i 
kraft de bestämmelser i lagar, förordningar 
och administrativa föreskrifter som är nöd-
vändiga för att följa direktivet senast den 25 
december 2013. De ska också omedelbart 
lämna in dessa bestämmelser skriftligen till 
kommissionen. När medlemsstaterna antar 
bestämmelserna ska de innehålla en hänvis-
ning till direktivet eller så ska till bestämmel-
serna fogas en sådan hänvisning när de of-
fentliggörs. Medlemsstaterna ska själva före-
skriva om hur dessa hänvisningar görs. Med-
lemsstaterna ska skriftligen lämna in till 
kommissionen texten för centrala bestäm-
melser i nationell lagstiftning som de antar 
inom ett område som omfattas av direktivet. 

Artikel 17. Artikeln föreskriver om direk-
tivets ikraftträdande. Direktivet träder i kraft 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
EU:s officiella tidning. Direktivet offentlig-
gjordes i EU:s officiella tidning den 23 de-
cember 2011. 

Artikel 18. I artikeln riktas direktivet till 
medlemsstaterna i enlighet med EG-
fördraget. 
 
 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning 

Propositionen har som mål att sätta i kraft 
bestämmelser i den nationella lagstiftningen 
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som överensstämmer med direktivet om 
kombinerade tillstånd. I samma sammanhang 
förtydligas utlänningslagen i avsikt att främja 
direktivets syfte. 

Genom direktivet vill man i första hand 
förenkla och förenhetliga processen för att 
bevilja uppehållstillstånd på grund av arbete i 
medlemsstaterna på så sätt att uppehållstill-
stånd och rätt att arbeta beviljas genom ett 
enda ansökningsförfarande och antecknas i 
samma handling. Avsikten är å ena sidan att 
processen ska fungera smidigare med avse-
ende på såväl arbetstagare som arbetsgivare 
och å andra sidan att förbättra kontrollen av 
arbetets laglighet. Genom direktivet ändras 
inte innehållet i prövningen av tillståndet. 

Direktivets andra huvudsakliga mål är att 
säkerställa likabehandling för alla tredje-
landsmedborgare som lagligen vistas och ar-
betar i en medlemsstat. Artikel 12 i direktivet 
redogör i detalj för likabehandlingens områ-
den och omfattning. 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

Direktivet kräver inte någon större om-
läggning av det nuvarande förfaringssättet 
för att bevilja uppehållstillstånd och rätt att 
arbeta i anknytning till dem. Direktivet in-
verkar inte på prövningen, med stöd av vil-
ken myndigheterna beviljar tillstånd på grund 
av arbete eller tillstånd som inbegriper rätt att 
arbeta. Prövningen av om arbetskraft från 
tredjeländer ska ges tillträde till arbetsmark-
naden omfattas alltjämt av den nationella be-
hörigheten. 

I avsikt att främja direktivets syfte förtydli-
gas och förenklas utlänningslagens bestäm-
melser om arbete. Målsättningen är att olika 
tillstånd som beviljas på grund av arbete och 
utlänningens rätt att arbeta i olika situationer 
ska bilda en tydligare helhet. 

Utlänningslagen kompletteras i enlighet 
med direktivet med att behandlingen av en 
ansökan om uppehållstillstånd på basis av ar-
bete får ta högst fyra månader i anspråk. Be-
handlingstiden löper inte under en tidsfrist 
som sökanden getts för att ta fram eventuella 
kompletterande uppgifter.  

Med anledning av de ändringar som har fö-
reslagits i utlänningslagen bör i lagen om ut-

länningsregistret (1270/1997) göras en tek-
nisk korrigering i hänvisningen i en paragraf. 

Likabehandlingen av utländska arbetstaga-
re och personer med rätt att arbeta ska för-
stärkas inom områdena för social trygghet på 
det sätt som direktivet förutsätter. I anknyt-
ning till detta innehåller propositionen för-
slag om ändring av folkhälsolagen, lagen om 
specialiserad sjukvård, barnbidragslagen 
samt lagen om stöd för hemvård och privat 
vård av barn. 

I anknytning till likabehandling när det gäl-
ler tillgången till bostäder föreslås det änd-
ringar i aravabegränsningslagen och lagen 
om räntestöd för hyresbostadslån och bo-
stadsrättshuslån. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har såväl direkta som indi-
rekta konsekvenser. De i direktivet uppräk-
nade bosättningsbaserade förmånerna medför 
direkta ekonomiska konsekvenser, likaledes 
ökar antalet utlänningar som blir berättigade 
till och använder sig av hälsovårdstjänster. 
Det är emellertid inte möjligt att ställa någon 
noggrannare prognos för i vilken omfattning 
detta antal personer ökar. 

En redogörelse över vilka personer som 
omfattas av direktivets krav på likabehand-
ling samt statistiska uppgifter har presente-
rats ovan i avsnittet 2.3. I Finland vistas och 
till landet anländer utlänningar, som inte med 
stöd av gällande bestämmelser har rätt till 
förmåner och tjänster enligt direktivet, men 
denna rätt kan uppstå med stöd av ändringar-
na som kommer att vidtas i och med att di-
rektivet genomförs. Beträffande bosättnings-
baserad social trygghet krävs det ett existe-
rande anställningsförhållande för att sådan 
rätt ska uppstå. Detta försvårar åter för-
handsuppskattningen av hur många personer 
som rätten skulle gälla. När det är fråga om 
personer som vistas i landet på grund av ar-
bete kan arbetet fungera som utgångspunkt, 
men det finns ingen statistik över hur många 
exempelvis studerande och familjemedlem-
mar som utnyttjar rätten att arbeta enligt ut-
länningslagen. 
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I och med direktivet kommer sådana per-
soner, som har anlänt med stöd av visumfri-
het och visum i likhet med personer som ar-
betar i Finland med uppehållstillstånd och 
vilkas vistelse varierar betydligt vad gäller 
dess längd och karaktär, att omfattas av lika-
behandling. De ekonomiska konsekvenserna 
beror på om arbetstagaren kommer till landet 
ensam eller med sin familj. I praktiken är det 
främst personer som innehar uppehållstill-
stånd som har möjlighet att hämta sina famil-
jemedlemmar till Finland, och även då förut-
sätts det att försörjningen är tryggad enligt 39 
§ i utlänningslagen innan familjemedlem-
marna beviljas uppehållstillstånd. I princip 
ger arbete i ringa omfattning således inte 
möjlighet till familjeåterförening, ifall famil-
jen inte har andra inkomstkällor. För den som 
kommer till landet för en mycket kortvarig 
vistelse är det sällan ens ändamålsenligt att ta 
familjen med om man beaktar alla nödvändi-
ga åtgärder i anknytning till såväl ansökan 
om tillstånd på basis av familjeband som 
med att ordna praktiska frågor vid en flytt-
ning över gränserna. 

Antalet personer som innehar uppehållstill-
stånd och som i fortsättningen kommer att 
omfattas av likabehandling beräknas uppgå 
till några tusentals personer per år. Denna ka-
tegori utgörs i första hand av dem som har 
tillfälligt uppehållstillstånd, i synnerhet till-
stånd för en vistelse kortare än ett år, efter-
som de inte enligt gällande lagstiftning om-
fattas av bosättningsbaserad social trygghet. 
Antalet personer som de facto kan dra nytta 
av den sociala tryggheten beror i stor grad på 
hur många av dem som har anlänt till landet 
av annan orsak än arbete kommer att börja 
arbeta. En sak som också bör beaktas är att 
social trygghet på grund av arbete är delvis 
beroende av att vederbörande fortsätter arbe-
ta. 

En preliminär beräkning av antalet perso-
ner har främst beaktat att Migrationsverket 
under de senaste åren har beviljat cirka 2 500 
personer tillfälligt uppehållstillstånd på grund 
av arbete. Enligt en grov uppskattning utifrån 
gällande bestämmelser omfattas största delen 
av dessa inte av bosättningsbaserad social 
trygghet, men deras ställning blir bättre i och 
med att likabehandlingen utvidgas. För denna 

kategori kommer verkningarna av direktivet 
att bli de allra största. 

Bland övriga kategorier av utlänningar kan 
nämnas studerande och personer som vistas i 
landet på basis av familjeband. 5 500 nya 
studerande anländer årligen, men de drar nyt-
ta av likabehandling endast via ett anställ-
ningsförhållande. Största delen av studeran-
dena har redan nu tillgång till hälsovårds-
tjänster som de får via hemkommunen. Inom 
andra sektorer av bosättningsbaserad social 
trygghet kommer studerande inte heller i 
fortsättningen att erhålla familjeförmåner. 
Familjeband är en allmän orsak för att flytta 
in, men för familjemedlemmar gäller samma 
avgränsning. De omfattas av likabehandling 
när det gäller social trygghet endast via ett 
anställningsförhållande. Dessutom omfattas 
de som vistas i landet på basis av familjeband 
redan enligt gällande reglering huvudsakli-
gen av bosättningsbaserad social trygghet. I 
varje fall medför direktivet mindre verkning-
ar för dessa kategorier av utlänningar än för 
dem som vistas i landet på grund av arbete.  

De som arbetar i landet med stöd av visum 
eller visumfritt har enligt gällande bestäm-
melser i princip inte rätt till bosättningsbase-
rad social trygghet. De är en helt ny kategori 
som likabehandlingen kommer att omfatta i 
sin helhet. Såsom det framgick ovan i avsnitt 
2.3 är antalet personer som anländer med vi-
sum för annat arbete än säsongarbete årligen 
omkring 6 000 personer, varav en del är ut-
sända arbetstagare som direktivets tillämp-
ningsområde inte omfattar. Av ovan nämnda 
kategori stannar dessutom även i fortsätt-
ningen utanför systemet för social trygghet 
sådana personer som inte har något anställ-
ningsförhållande i Finland, dvs. en stor majo-
ritet enligt dagens läge.  

Av ovan utredda orsaker finns det inte någ-
ra statistiska uppgifter tillgängliga över dem 
som anländer visumfritt för att arbeta, men 
de torde i praktiken vara ett fåtal. För dem 
som reser in med visum eller visumfritt är 
vistelsen i landet så kort, att det är betydligt 
mindre sannolikt att de behöver söka sig till 
förmåner inom social trygghet eller hälso-
vårdstjänster än sådana som innehar uppe-
hållstillstånd. I förhållande till kostnaderna 
på årsnivå kan kostnader som de här perso-
nerna åsamkar antas motsvara högst kostna-
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derna för några hundra personer som är sta-
digvarande bosatta i landet.  

Antagligen kommer rätten till bosättnings-
baserad social trygghet och hälsovårdstjäns-
ter för arbetstagare som arbetar i landet en 
kort tid att i viss mån öka arbetets dragnings-
kraft i Finland. Därför är det skäl att utgå 
ifrån att antalet personer som omfattas av rät-
tigheter enligt direktivet kommer att öka un-
der en period av några år med några tusental 
i året. Här måste man också beakta att även 
möjligheterna till och motivationen för miss-
bruk av systemet kan växa när det blir lättare 
att komma i åtnjutande av social trygghet. 
Lägesutvecklingen måste följas upp över 
förvaltningsgränserna. Om anställningsför-
hållandet som utgör grund för ett uppehålls-
tillstånd upphör i förtid ska de ändrade för-
hållandena leda till en prövning av om uppe-
hållstillståndet eventuellt ska återkallas. Det-
ta förutsätter att informationsutbytet mellan 
myndigheterna intensifieras från vad det är i 
dag.  

Enligt social- och hälsovårdsministeriets 
uppskattning uppgår kostnaderna för den of-
fentliga hälso- och sjukvården samt förmå-
nerna och ersättningarna enligt sjukförsäk-
ringen till i genomsnitt 1 417 euro (2014) per 
person och år. Socialskyddskostnaderna för 
en arbetstagare med familj inbegriper dessut-
om barnbidrag och stöd för hemvård och pri-
vat vård av barn, och då kommer kostnaderna 
för arbetstagaren, dennas make och två barn 
att bli i genomsnitt runt 9 300 euro i året 
(2014). 

Av dessa förmåner och ersättningar omfat-
tar den här propositionen den offentliga häl-
so- och sjukvården, barnbidragen och stödet 
för hemvård och privat vård av barn.  I bud-
getpropositionen för 2014 har reserverats 3,4 
miljoner euro för statens ersättningar till den 
offentliga hälso- och sjukvården. Dessutom 
har det reserverats en miljon euro för barnbi-
drag och 0,4 miljoner euro till stöd för hem-
vård och privat vård av barn. Vad gäller öv-
rig social trygghet som avses i direktivet har 
konsekvenserna närmare utretts i propositio-
ner som social- och hälsovårdsministeriet har 
berett och överlämnar samtidigt. När man ta-
lar om kostnader på årsnivå måste man beak-
ta att en del av dem som kommer att omfattas 
av social trygghet på basis av direktivet vis-

tas i landet under en kortare tid än ett år. I 
stället kan kostnaderna i vissa enstaka fall bli 
betydligt högre än de genomsnittliga kostna-
derna på årsnivå. 

Så som det har konstaterats ovan är en 
kommun skyldig att ordna grundläggande ut-
bildning för barn i läropliktsålder som bor på 
kommunens område. Om arbetstagare kom-
mer till landet med sina familjer åsamkas 
både boendekommunen och staten kostnader 
för barnens grundläggande utbildning. Om en 
elev deltar endast i den grundläggande ut-
bildningen är 2013 års enhetspris 7 519,50 
euro per person. Av denna summa finansierar 
staten 2013 i genomsnitt 30 % och kommu-
nen cirka 70 %. Enhetsprisets 2013 för in-
vandrares förberedande undervisning är 14 
745 euro per person, som staten ersätter ut-
bildningsanordnaren till fullt belopp. 

En växande mängd utlänningar som arbetar 
i Finland höjer vid sidan av kostnaderna även 
skatteintäkterna. Enligt skatteförvaltningens 
uppgifter har 2011 cirka 13 000 begränsat 
skattskyldiga arbetat i Finland och av dem 
har det tagits in skatter för sammanlagt 8,4 
miljoner euro. Begränsat skattskyldiga är så-
dana personer som inte har bott i Finland un-
der skatteåret. Om mängden arbetstagare från 
tredjeländer växer några procent har det ing-
en större inverkan på skatteintäkterna på 
grund av källskatteavdraget som gäller dessa 
inkomster och skatteavtalen med olika län-
der. Enligt skatteförvaltningen fanns det 
2011 omkring 2,5 miljoner allmänt skatt-
skyldiga löntagare i Finland (dvs. bosatta i 
landet). Även denna kategori kan i och med 
ändringarna som direktivet medför växa om 
antalet bosatta i Finland växer. 

Propositionen får indirekta konsekvenser 
via arbetsmarknaden och näringslivet. Om en 
ökande arbetskraftsinvandring riktar sig till 
branscher där det råder brist på arbetskraft 
skulle detta på många sätt bidra till ökad 
ekonomisk aktivitet och stöda sysselsättning-
en. Det delbeslut som arbets- och näringsby-
rån fattar med avseende på tillstånd för ar-
betstagare fokuserar på att kunna anvisa just 
sådan här ny arbetskraft. Konsekvenserna 
skulle bli mindre om den växande arbetskraf-
ten går till branscher där det redan finns 
många arbetssökande. 
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4.2 Konsekvenser för individernas rätts-
liga ställning 

Propositionen har betydande verkan på den 
rättsliga ställningen för utlänningar som ar-
betar och utlänningar med rätt att arbeta i 
landet. När likabehandlingen utvidgas att i 
princip omfatta alla arbetstagare från tredje-
länder innebär detta att de olika kategorierna 
av utlänningar har en mera enhetlig ställning 
i förhållande till varandra och till landets 
egna medborgare. Deras ställning förbättras i 
synnerhet genom att de härefter omfattas av 
bosättningsbaserad social trygghet, som 
många som vistas i landet under en kort tid 
inte har tillgång till enligt gällande bestäm-
melser. Rätten till social trygghet har be-
handlats mera ingående i samband med be-
dömningen av de ekonomiska konsekvenser-
na. 

Den längst fyra månader långa tiden för att 
behandla ansökan förbättrar sökandens rätts-
säkerhet. Redan för närvarande avgörs an-
sökningarna om uppehållstillstånd på grund 
av arbete i de flesta fall utan dröjsmål. Dock 
kan å ena sidan arbets- och näringsbyråns 
prövning av sitt delbeslut och å andra sidan 
det muntliga hörande som eventuellt ingår i 
Migrationsverkets tillståndsprövning för-
länga processen. En längsta tillåten tid för att 
behandla ansökan som intas i lagen fäster 
uppmärksamheten på att förkorta behand-
lingstiderna såväl i genomsnitt som i de fall 
som kräver mera utredningar. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

De ändringar som direktivet kräver i sy-
stemet med uppehållstillstånd är inte av så 
stor betydelse att de kunde förväntas avsevärt 
öka mängden ansökningar om uppehållstill-
stånd på grund av arbete. Däremot kan lika-
behandlingen när den utvidgas till nya kate-
gorier av arbetstagare öka den utländska ar-
betskraftens intresse för att söka sig till Fin-
land. Det finns också en risk för att systemet 
lockar till missbruk i ökad omfattning. 

Propositionen kan inte anses ha några kon-
sekvenser av större betydelse i fråga om jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män. I och 
med att direktivet genomförs utsträcks lika-
behandlingen att omfatta en större grupp ut-

länningar än tidigare. Direktivet är till sitt 
tillämpningsområde allmänt och omfattar ut-
länningar som vistas i landet på olika grun-
der. Det är inte fråga om rättigheter endast 
för dem som kommit till landet med uppe-
hållstillstånd på grund av arbete, utan också 
de som har fått tillstånd på basis av exempel-
vis familjeband omfattas via ett anställnings-
förhållande av likabehandlingen. Dessutom 
får arbetstagarnas familjemedlemmar indi-
rekta fördelar via de familjeförmåner som 
beviljas en arbetstagare. 
 
4.4 Konsekvenser för myndigheterna 

Propositionen inverkar inte i någon större 
grad på förhållandena mellan olika myndig-
heter och deras befogenheter. Uppehållstill-
stånd för arbetstagare ska alltjämt beviljas 
genom prövning i ett tvådelat beslutsförfa-
rande, där de behöriga myndigheterna är ar-
bets- och näringsbyrån och Migrationsverket 
eller polisanstalten. Det är dock viktigt att 
samarbetet och informationsutbytet mellan 
myndigheterna kan intensifieras för att direk-
tivets målsättningar ska förverkligas.  

Enligt det elektroniska ärendehanteringssy-
stemets uppgifter om utlänningsärendena 
2012 tog det från det att ansökan hade getts 
in till att det första avgörandet hade fattats i 
genomsnitt 113 dygn att behandla en ansökan 
om uppehållstillstånd för arbetstagare. Ar-
bets- och näringsbyråns del av behandlings-
tiden var i genomsnitt 61 dygn och Migra-
tionsverkets 54 dygn. För övriga tillstånd på 
grund av arbete, som Migrationsverket sköter 
helt, exempelvis för personer i högkvalifice-
rad anställning, har behandlingstiden varit 27 
dygn och för idrottare och tränare 69 dygn. 

I ljuset av ovan nämnda tal är det sannolikt 
att en stor del av ansökningarna på grund av 
arbete kan avgöras också i fortsättningen 
utan problem inom en kortare tid än de fyra 
månader som direktivet förutsätter. Det har 
dock förekommit stora skillnader i behand-
lingstiden mellan olika arbets- och närings-
byråer, vilket har haft negativt inverkan på 
den totala behandlingstiden för vissa ansök-
ningar. 

Bakom den oenhetliga utvecklingen ligger 
regeringens proposition (RP 269/2009 rd) om 
att frångå prövningen av delbesluten. Propo-
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sitionen förföll senare, men på grund av den 
stannade arbets- och näringsbyråernas arbete 
med att utveckla behandlingen av uppehålls-
tillstånd för arbetstagare upp under senaste 
riksmöte. Nu fortsätter utvecklingsarbetet 
som en del av den reform av arbets- och när-
ingsservicen som startade i början av 2013. 
Reformen har som mål att arbets- och när-
ingsbyrån har ett redigt urval av tjänster, som 
smidigt svarar mot kundernas behov och de-
ras möjligheter att få arbete och tillgången på 
arbetskraft samt tillhandahåller service för 
inledande och utvecklande av företagsverk-
samhet. 

Också Finlands beskickningar i utlandet 
innehar en betydande roll i behandlingen av 
ansökan om uppehållstillstånd, i synnerhet i 
situationer där man behöver höra sökanden 
muntligt. Sökande till vissa yrkesbranscher 
intervjuas så gott som regelrätt. Vid vissa be-
skickningar är det på grund av knappa resur-
ser inte möjligt att ordna tid för en intervju 
omedelbart efter att begäran om att bli hörd 
har lämnats. Till dessa delar bör samarbetet 
mellan olika förvaltningsgrenar förstärkas 
och resurserna riktas om för att man ska få 
bukt med problemet. 

Eftersom propositionen innebär att arbets-
tagare lättare får tillgång till social trygghet 
kan prövningen av försörjningsförutsättning-
en bli svårare, i synnerhet vid ansökan om 
fortsatt uppehållstillstånd. Effekten lindras 
dock genom att lagförslaget i propositionen 
föreskriver att arbetstagarens försörjning i 
regel ska vara tryggad med inkomst uttryck-
ligen från förvärvsarbete.  
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har huvudsakligen beretts 
vid inrikesministeriet. Ändringarna i utlän-
ningslagen har beretts i samarbete med ar-
bets- och näringsministeriet och Migrations-
verket. Ändringar i författningarna som gäll-
er social- och hälsovårdsministeriets och mil-
jöministeriets förvaltningsområden har be-
retts vid respektive ministerium. Förutom 
ovan nämnda instanser har dessutom företrä-
dare för undervisnings- och kulturministeriet 
samt finansministeriet medverkat som med-
lemmar i beredningsgruppen. 

Inrikesministeriet sände med en skrivelse 
av den 7 juni 2013 utkastet till proposition på 
remiss till 33 instanser, bland dessa exem-
pelvis ministerier, ämbetsverk inom olika 
förvaltningsområden och arbetsmarknadsor-
ganisationer. 

Det kom in 26 remissvar. Remissinstanser-
na förhöll sig huvudsakligen positiva till pro-
positionens målsättningar och ansåg att för-
tydligandet av utlänningslagens bestämmel-
ser om vistelse på grund av arbete och rätt att 
arbeta är nödvändigt och en åtgärd som för-
bättrar rättssäkerheten. Även åtgärderna i av-
sikt att trygga likabehandlingen av arbetsta-
gare från tredjeland fick understöd. Remis-
skrivelsen innehöll en uttrycklig begäran att 
remissinstansen tar ställning till vilket antal 
personer ändringarna i propositionen antas 
omfatta. Vissa instanser framhöll i sina utlå-
tanden att propositionens beräkningar var 
försiktiga, men de konstaterade enhälligt att 
det är svårt att göra en tillförlitlig uppskatt-
ning. 

På basis av yttrandena har beredningen 
gjort rättelser, preciseringar och direkta änd-
ringar i propositionen. I utlänningslagen har 
särskilt bestämmelsen om en fyra månaders 
behandlingstid och motiveringen till den för-
tydligats i avsikt att förbättra sökandens 
rättssäkerhet. 

I synnerhet bestämmelserna om likabe-
handling inom områdena för social trygghet 
har preciserats på basis av observationer som 
Folkpensionsanstalten framfört. 

Propositionen behandlades i delegationen 
för kommunal ekonomi och kommunal för-
valtning vid dess sammanträde den 20 augus-
ti 2013. 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

Social- och hälsovårdsministeriet har under 
beredning regeringens proposition om änd-
ring av lagen om tillämpning av lagstiftning-
en om bosättningsbaserad social trygghet och 
sjukförsäkringslagen. Ett syfte med proposi-
tionen är att genomföra den likabehandling 
som direktivet om kombinerade tillstånd för-
utsätter inom de områden av den sociala 
tryggheten som lagarna i fråga omfattar. Vid 
social- och hälsovårdsministeriet bereds 
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dessutom ändringar av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, genom vilka likabe-
handlingen realiseras med avseende på dem 
som blivit arbetslösa. Social- och hälso-
vårdsministeriet bereder likaledes en proposi-
tion med förslag till lag om gränsöverskri-
dande hälso- och sjukvård. Denna proposi-
tion innehåller bestämmelser om statens er-
sättningar till kommunerna för de kostnader 
inom den offentliga hälso- och sjukvården 
som personer utan hemkommun medför.  
Avsikten är att dessa regeringspropositioner 
ska överlämnas till riksdagen under höstses-

sionen 2013 och att de kan behandlas i riks-
dagen samtidigt med denna proposition. 

Justitieministeriet har ytterligare berett en 
regeringsproposition om en totalreform av 
lagen om likabehandling och meningen är att 
den ska överlämnas till riksdagen hösten 
2013. Det är skäl att beakta de föreslagna 
ändringarna vid den fortsatta behandlingen 
av denna proposition. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1   Lagförs lag 

1.1 Utlänningslagen 

3 §. Definitioner. Definitionerna i 6 och 7 
punkten av uppehållstillstånd för arbetstagare 
respektive näringsidkare föreslås bli ändrade. 
Vidare får paragrafen två nya punkter med 
definitioner på annat uppehållstillstånd för 
förvärvsarbete respektive rätt att arbeta. 

Enligt den föreslagna 6 punkten som ska 
ändras ska det finnas två kriterier för uppe-
hållstillstånd för arbetstagare: tillstånd ska 
beviljas för förvärvsarbete och det ska krävas 
ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån. 
Avsikten är inte att ändra tillståndsprövning-
en eller själva innehållet i tillståndet, utan att 
definitionerna ska bli mer beskrivande. Be-
greppet delbeslut ingår inte i den gällande ut-
länningslagen, men det är etablerat inom för-
valtningen. 

Enligt den nya 6 a punkten avses med an-
nat uppehållstillstånd för förvärvsarbete ett 
annat tillstånd än uppehållstillstånd för ar-
betstagare enligt 6 punkten, men som bevil-
jas utlänningar för förvärvsarbete.  En skill-
nad i förfarandet är att det inte ska krävas 
något föregående delbeslut av arbets- och nä-
ringsbyrån. Tanken med den nya definitionen 
är att tydligare understryka att också andra 
tillstånd än uppehållstillstånd för arbetstagare 
beviljas för förvärvsarbete. Det kan exem-
pelvis vara tillstånd enligt den föreslagna 77 
§. 

I den nya 6 b punkten definieras rätt att ar-
beta som rätt för utlänning att utföra för-
värvsarbete i Finland. Begreppet ingår i den 
betydelsen i den gällande utlänningslagen, 
men det definieras inte explicit i lagen. Syftet 
är att förtydliga att rätt att arbeta enligt utlän-
ningslagen kan uppkomma på olika grunder.  

I 7 punkten preciseras definitionen av up-
pehållstillstånd för näringsidkare. Precis som 
vid uppehållstillstånd för arbetstagare ska 
uppehållstillstånd för näringsidkare kräva ett 
förfarande i två steg. Också här används be-
greppet delbeslut som tillståndskriterium en-
ligt etablerad förvaltningspraxis. 

5 kap. Arbete. Kapitlet föreslås få nya mel-
lanrubriker och det delas därmed in i fyra de-
lar: uppehållstillstånd för arbetstagare och 
uppehållstillstånd för näringsidkare samt 
andra uppehållstillstånd för förvärvsarbete, 
rätt att arbeta, EU-blåkort och förfarande och 
myndigheter. Tanken är att kapitlet ska få en 
tydligare struktur, som lyfter fram å ena si-
dan alla uppehållstillstånd på grund av för-
värvsarbete och å andra sidan rätt att för-
värvsarbeta för utlänningar som visats i land 
på olika grunder. 

72 §. Ansökan om uppehållstillstånd för 
arbetstagare och bilagor till den. Den gäl-
lande 72 § föreskriver om prövning av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare och näringsid-
kare. Uppbyggnaden av 5 kap. föreslås bli 
ändrad så att innehållet i paragrafen flyttas 
över till 73 och 76 § och 72 § föreskriver om 
ansökan om uppehållstillstånd för arbetstaga-
re och bilagor till den. 

Paragrafen inleds med en hänvisning till 60 
§ beträffande ansökan om uppehållstillstånd 
och till 73 § 1 mom. i övrigt. I den gällande 
lagen har 73 § rubriken ”Arbetsgivarens 
skyldigheter” och bara skyldigheterna i 1 
mom. anknyter till ansökan om uppehållstill-
stånd.  Följaktligen är det för tydlighetens 
skull motiverat att 1 mom. bildar en egen pa-
ragraf med en mer beskrivande rubrik och att 
den flyttas närmare de övriga paragraferna 
om beviljande av uppehållstillstånd för ar-
betstagare. Samtidigt bildar 2—4 mom. en 
egen paragraf och den placeras i slutet av 5 
kap. 

73 §. Arbets- och näringsbyråns delbeslut 
på ansökan om uppehållstillstånd för arbets-
tagare. Den gällande 73 § föreskriver om ar-
betsgivarens skyldigheter. Bestämmelserna 
delas upp på två paragrafer enligt vad som 
anges i motiven till 72 §. I 73 § ingår be-
stämmelser om arbets- och näringsbyråns 
delbeslut på en ansökan om uppehållstill-
stånd för arbetstagare.  Begreppet delbeslut 
införs första gången i lagen. Det ska förtydli-
ga arbets- och näringsbyråns roll i förfaran-
det för att bevilja arbetsgivare tillstånd och 
skillnaden mellan uppehållstillstånd för ar-



 RP 139/2013 rd  
  

 

34 

betstagare och uppehållstillstånd för annat 
förvärvsarbete. Bestämmelser om tillstånds-
prövning genom delbeslut ingår i den gällan-
de 72 §, som föreskriver om tillstånd för 
både arbetstagare och näringsidkare. För tyd-
lighetens skull placeras tillståndskriterierna i 
olika paragrafer och 73 § föreslås bara före-
skriva om prövning genom delbeslut om up-
pehållstillstånd för arbetstagare. Däremot av-
ser förslaget inte ändra själva innehållet i 
prövningen. 

I den gällande 75 § ingår bestämmelser om 
uppehållstillstånd för arbetstagare för perso-
ner som vistas utomlands. Paragrafen hänvi-
sar till 72 § och 73 § 1 mom. och till 36 § om 
allmänna villkor för beviljande av tillstånd. I 
förslaget slopas hänvisningen och i stället 
placeras alla prövningselement i 73 §. Hän-
visningen till 36 § behövs inte längre och den 
föreslås därför bli slopad eftersom paragrafen 
också utan hänvisningen lämpar sig som all-
mänt villkor för beviljande av tillstånd. 

I 72 § 1 mom. ingår bestämmelser om till-
ståndsprövning och momentet tas in utan 
ändringar i 73 § 1 mom. Det inledande 
stycket föreslås hänvisa till arbetsgivarens bi-
lagor till ansökan om uppehållstillstånd för 
arbetstagare enligt 72 §. I 73 § 2 mom. hän-
visas det till riktlinjerna i 71 §. Likadana be-
stämmelser ingår i 75 § 1 mom. 1 punkten 
och 72 § 2 mom. i den gällande lagen. 

I 73 § 3 mom. sägs det att utlänningen ska 
ha tryggad försörjning. I den gällande lagen 
ingår bestämmelsen i 72 § 4 mom. och där 
sägs att utlänningens försörjning ska vara 
tryggad genom förvärvsarbete eller närings-
verksamhet eller på något annat sätt. Praxis 
är dock att det för uppehållstillstånd för ar-
betstagare krävs att en utlänning ska trygga 
sin försörjning genom förvärvsarbete och 
inte exempelvis genom besparingar eller an-
nan förmögenhet. När en arbetstagare söker 
om uppehållstillstånd för arbetstagare första 
gången, bedöms försörjningen utifrån det ar-
bete som ansökan gäller. Denna tolkning kan 
anses vara förenlig med målen för systemet 
med tillstånd för arbetstagare. Följaktligen 
preciseras 3 mom. till att en utlännings för-
sörjning ska vara tryggad genom inkomster 
från förvärvsarbete. Dessutom krävs det att 
försörjningen ska vara tryggad för den tid 
som uppehållstillståndet gäller. En utlänning 

måste alltså ha inkomster tillräckligt regel-
bundet för att försörjningen kalkylmässigt 
ska vara tryggad under den tid som tillståndet 
gäller. Preciseringen kan anses vara motive-
rad eftersom tillståndet beviljas för ekono-
misk aktivitet som i princip ska räcka till för 
att trygga utlänningens försörjning under den 
tid som han eller hon vistas i landet. 

74 §. Branschvisa och arbetsgivarvisa up-
pehållstillstånd för arbetstagare. Paragrafen 
innehåller samma bestämmelser som den gäl-
lande 77 §, men den delas upp på två mo-
ment. Dessutom preciseras rubriken för att 
bättre motsvara innehållet i paragrafen. 

I 1 mom. ingår huvudregeln för prövning 
av ansökan om uppehållstillstånd för arbets-
tagare, det vill säga att tillstånd som regel 
beviljas för arbete inom en eller flera bran-
scher. I sitt delbeslut ska arbets- och närings-
byrån utifrån ansökan besluta vilken bransch 
eller vilka branscher det är fråga om. 

I 2 mom. ingår ett undantag från huvudre-
geln i 1 mom. Uppehållstillstånd för arbets-
tagare ska av särskilda skäl kunna begränsas 
till arbete inom en eller flera branscher hos 
en viss arbetsgivare. I sitt delbeslut ska ar-
bets- och näringsbyrån utifrån ansökan be-
stämma vilken typ av arbete en utlänning har 
rätt att utföra hos en viss arbetsgivare. 

75 §. Förhandsbesked om förutsättningar-
na för beviljande av uppehållstillstånd för 
arbetstagare. Paragrafen innehåller samma 
bestämmelser som den gällande 78 § i oför-
ändrad form. 

76 §. Närings-, trafik- och miljöcentralens 
delbeslut på ansökan om uppehållstillstånd 
för näringsidkare. Bestämmelser om pröv-
ning genom delbeslut ingår i den gällande 72 
§ beträffande både arbetstagare och närings-
idkare. Som det sägs i motiven till 73 § bildar 
alla tillståndskriterier egna paragrafer. Be-
stämmelser om prövning genom delbeslut 
om näringsidkare föreslås ingå i 76 §, som 
för närvarande har en likadan hänvisning om 
uppehållstillstånd för arbetstagare som 75 §. 
Också den hänvisningen slopas och villkoren 
för prövning genom delbeslut om näringsid-
kare föreslås ingå i 76 §. Samtidigt stryks 
hänvisningen till tillämpningen av 36 § efter-
som den inte behövs, när paragrafen lämpar 
sig som allmänt villkor också utan hänvis-
ningen. 
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I 76 § ingår likadana bestämmelser som i 
72 § 3 och 4 mom. i den gällande lagen. Det 
nya 1 mom. har samma formulering som 72 
§ 3 mom. utan att själva innehållet i till-
ståndsprövningen ändras. 

I 2 mom. föreslås kravet på tryggad för-
sörjning vara oförändrat i det hänseendet att 
försörjningen kan vara tryggad genom för-
värvsarbete, näringsverksamhet eller på nå-
got annat sätt. Villkoret skiljer sig därmed 
från villkoret för uppehållstillstånd för ar-
betstagare och detta stämmer överens med 
gällande praxis. Typiskt för nyetablerad när-
ingsverksamhet är att den inte nödvändigtvis 
är lönsam genast från början. Följaktligen är 
det berättigat att tillämpa försörjningsvillko-
ret mer flexibelt om personen kan visa att 
han eller hon har annan godtagbar inkomst 
eller förmögenhet. 

I likhet med bestämmelsen om uppehålls-
tillstånd för arbetstagare kräver 2 mom. att 
försörjningen ska vara tryggad under den tid 
som tillståndet gäller. Även om en näringsid-
kare också kan trygga sin försörjning genom 
andra inkomster än de som kommer från när-
ingsverksamheten, är det befogat att precise-
ra att försörjningen kalkylmässigt ska räcka 
till för hela vistelsen i landet. 

77 §. Annat uppehållstillstånd för för-
värvsarbete. Bestämmelserna i den gällande 
77 § flyttas över till den föreslagna 74 §, och 
77 § får bestämmelser om annat uppehålls-
tillstånd för förvärvsarbete. Begreppet är nytt 
i lagen och det ingår också i de nya definitio-
nerna i 3 §. Den föreslagna 77 § föreskriver 
således om annat uppehållstillstånd för för-
värvsarbete som avses i 3 § 6 a punkten. 

I 77 § ska alla de kriterier ingå som tillåter 
att uppehållstillstånd för förvärvsarbete be-
viljas utan föregående delbeslut av arbets- 
och näringsbyrån. Tanken är att göra lagstift-
ningen tydligare i och med att bestämmelser-
na om tillståndskriterier och rätt att arbeta 
inte längre ingår i samma paragrafer. Där-
emot ändras inte själva innehållet i kriterier-
na eller rätten att arbeta. Ansökningar som 
görs på grundval av den här paragrafen ska 
ingå i den grupp som tidsfristen för hand-
läggning i 82 § tillämpas på. 

Paragrafen är uppbyggd så att den räknar 
upp bestämmelserna i 79 § 6 och 7 mom., 80 
§ 1 mom. 2—5 punkten, 79 § 4 mom. och 

den andra meningen i 80 § 2 mom. Den för-
sta meningen i det gällande 80 § 2 mom. be-
hövs inte eftersom rätt att arbeta i samband 
med uppehållstillstånd i fortsättningen ute-
slutande kommer att behandlas endast i 78 §. 
Dessutom förenklas formuleringen om uppe-
hållstillstånd för den som har avlagt examen i 
Finland genom att onödiga laghänvisningar 
stryks. 

Det gällande 79 § 9 mom. föreskriver att 
den rätt att arbeta som baserar sig på paragra-
fen ska antecknas i utlänningens uppehålls-
tillstånd, med undantag av uppehållstillstånd 
enligt 7 mom. På grund av tidigare lagänd-
ringar avser undantagsbestämmelsen fel 
moment. För att rätta till felet föreslås texten 
i 79 § 9 mom. bli flyttad till 78 § 4 mom. 
samtidigt som hänvisningen i överensstäm-
melse med det ursprungliga syftet ändras till 
att gälla uppehållstillstånd som beviljas av 
utrikesministeriet. 

Vidare får paragrafen ett nytt 6 mom. med 
samma formulering som det föreslagna 73 § 
3 mom. Syftet är att kravet på tryggad för-
sörjning vid uppehållstillstånd för arbetstaga-
re ska utsträckas till annat uppehållstillstånd 
för förvärvsarbete. Alla utlänningar som an-
söker om uppehållstillstånd för förvärvsarbe-
te bör behandlas lika i detta hänseende. Änd-
ringen gör tillståndssystemet överskådligare 
och mer konsekvent.  De övriga kriterierna 
förklaras i motiven till 73 § 3 mom. 

78 §. Rätt att arbeta med stöd av uppe-
hållstillstånd. Bestämmelserna i den gällande 
78 § flyttas till den föreslagna 75 §. I den nya 
78 § ingår bestämmelser om rätt för inneha-
vare av uppehållstillstånd att förvärvsarbeta. 
Däremot ändras inte innebörden av den gäl-
lande regleringen. 

I 1 mom. föreskrivs det om rätt att arbeta 
för den som har uppehållstillstånd. Detta 
nämns inte explicit i den gällande lagen. 
Momentet hänvisar till den föreslagna 74 §, 
som har vissa restriktioner i rätten att arbeta. 

I 2 mom. föreskrivs det att tillstånd enligt 
77 § ger rätt att arbeta enligt kriterierna för 
tillståndet.  Också den som har beviljats up-
pehållstillståndet enligt andra kriterier har 
rätt att arbeta i de fall som avses i 77 § 1 
mom. Exempelvis utlänning som har ett up-
pehållstillstånd för arbetstagare och yrkesut-
övare som vistas i landet på grundval av up-
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pehållstillstånd för näringsidkare, men som 
inte har någon generell rätt att arbeta får rätt 
att förvärvsarbeta i arbeten som avses i 77 § 
1 mom. 1—5 punkten, bland annat som pro-
fessionella idrottare eller tränare. Detta till-
lämpas redan nu även om den gällande lagen 
inte är entydigt formulerad. 

Vidare ska 78 § 3 mom. 1—3 mom. inne-
hålla de bestämmelser som ingår i de gällan-
de 79 § 1—3 mom. I 3 mom. 1 punkten läggs 
det till en hänvisning till 56 a § i fråga om 
tredjelandsmedborgare med EU-
uppehållstillstånd som vistas varaktigt i lan-
det. Tillägget förtydligar att det gäller till-
stånd beviljade av Finland och inte av en an-
nan medlemsstat. 

I 78 § 3 mom. 4 punkten föreskrivs det om 
rätt för studerande att arbeta. I sak motsvarar 
momentet 80 § 1 mom. 1 punkten, men for-
muleringen förtydligas. Benämningen be-
gränsad rätt att arbeta styrks eftersom räck-
vidden även i övrigt framgår av bestämmel-
sen. 

I 3 mom. 5 punkten ingår 79 § 5 mom. och 
i 6 punkten 80 § 1 mom. 6 punkten i den gäl-
lande lagen. I 3 mom. 7 punkten och 4 mom. 
ingår samma bestämmelser som i 79 § 8 och 
9 mom. i den gällande lagen. Det nya 4 mom. 
föreskriver att ett uppehållstillstånd enligt 3 
mom. 7 punkten inte ska ha någon anteck-
ning om utlänningens rätt att arbeta. Momen-
tet beror på att den gällande lagen innehåller 
ett fel som måste rättas till. Detta förklaras 
närmare i motiven till 77 §. 

79 §. Rätt att arbeta utan uppehållstill-
stånd. De nuvarande bestämmelserna i para-
grafen flyttas, som det sägs ovan, till de nya 
77 och 78 §. I stället ska 79 § innehålla be-
stämmelserna om utlänningens rätt att för-
värvsarbeta utan uppehållstillstånd. Paragra-
fen kommer att innehålla bestämmelserna i 
den gällande 81 § i oförändrad form, utom 4 
mom. om rätt att arbeta i samband med ar-
betstagares och näringsidkares ansökan om 
fortsatt uppehållstillstånd. Momentet flyttas 
till 80 §. 

80 §. Hur länge rätten att arbeta gäller. De 
gällande bestämmelserna flyttas till 77 och 
78 § enligt vad som anges närmare ovan. I 
stället ska 80 § föreskriva när utlänningars 
rätt att arbeta börjar och slutar. En del av 
momenten innefattar gällande bestämmer: 1 

mom. innehåller de bestämmelser om uppe-
hållstillstånd för arbetstagare som ingår i 81 
§ 4 mom. och 4—6 mom. bestämmelserna i 
81 a § plus kompletterande paragrafhänvis-
ningar.  

I 1 mom. preciseras tidpunkten för när rät-
ten upphör, och den kommer i fortsättningen 
att vara kopplad till när ett nytt tillstånd be-
viljas eller ett negativt beslut vinner laga 
kraft. Momentet får dessutom en komplette-
rande bestämmelse som avspeglar gällande 
praxis och avser situationer när fortsatt uppe-
hållstillstånd för arbetstagare gäller en annan 
arbetsgivare eller bransch eller ansökan görs 
när det tidigare uppehållstillståndet har upp-
hört att gälla. 

De övriga momenten är helt och hållet nya 
i lagen, men de stämmer överens med gäl-
lande tillämpning av lagen. Enligt grundla-
gen ska det genom lag utfärdas bestämmelser 
om grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter. Det är befogat att ta in bestäm-
melserna i lag eftersom de gäller frågor med 
betydande effekter för utlänningars rättsliga 
ställning, och det är viktigt att också arbets-
givarna är medvetna om dem. Giltighetstiden 
för rätten att arbeta kan också vara av bety-
delse när det avgörs om likabehandling enligt 
direktivet om kombinerade tillstånd gäller en 
utlänning. 

I 2 mom. ingår en allmän bestämmelse om 
att rätt att arbeta fortgår enligt det tidigare 
uppehållstillståndet medan ansökan om fort-
satt uppehållstillstånd handläggs, om ansö-
kan har gjorts innan det tidigare tillståndet 
har gått ut. Detta kan motiveras med att möj-
ligheterna att få fortsatt uppehållstillstånd 
kan komma att äventyras i onödan om en ut-
länning måste göra avbrott i arbetet. Om an-
sökan om fortsatt uppehållstillstånd avslås, 
fortgår rätten att arbeta till dess att beslutet 
vinner laga kraft. Detta stämmer överens 
med gällande tillämpning och lyfter fram den 
sökandes rättssäkerhet.  

I 3 mom. ingår en specialbestämmelse som 
avser tidpunkten för när rätt att arbeta enligt 
77 § 1 mom. 9—12 punkten upphör. Situa-
tionerna är per definition av den typen att gil-
tighetstiden är bestämd i förväg och fortsatt 
uppehållstillstånd inte kan sökas på samma 
grund. Följaktligen är det motiverat att rätten 
att arbeta upphör när tillståndet upphör att 
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gälla, även om personen söker nytt uppe-
hållstillstånd på någon annan grund. 

De föreslagna 4 och 5 mom. innehåller be-
stämmelserna i de gällande 81 a § 1 och 2 
mom. 

I 6 mom. ingår bestämmelsen i det gällande 
81 a § 3 mom. med en ändrad paragrafhän-
visning. 

Bestämmelserna i 7 mom. gäller situationer 
när rätten att arbeta grundar sig på något an-
nat än uppehållstillstånd. Inte heller i detta 
fall förlängs rätten att arbeta om personen 
söker om fortsatt uppehållstillstånd eftersom 
giltighetstiden redan anges i lagen. I 7 och 8 
mom. preciseras det att rätten att arbeta upp-
hör att gälla när ett beslut om att avlägsna 
personen ur landet har blivit verkställbart. 

81 §. Beviljande av EU-blåkort. Paragrafen 
motsvarar den gällande 81 b § utom att en 
laghänvisning ändras. 

81 a §. Beslut om ansökningar om EU-
blåkort. Paragrafen motsvarar den gällande 
81 c §. Det är paragrafnumret som ändras. 

81 b §. Återkomst till och vistelse i Finland 
för innehavare av EU-blåkort och deras fa-
miljemedlemmar som flyttat till en annan 
medlemsstat. Paragrafen motsvarar den gäl-
lande 81 d §. Det är endast paragrafnumret 
som ändras. 

82 §. Beslut om ansökan som gjorts på 
grund av arbete. I stället för den upphävda 
82 § föreslås det att det till lagen fogas en ny 
paragraf om en längsta behandlingstid på 
fyra månader för ansökningar om uppehålls-
tillstånd på grund av arbete i överensstäm-
melse med direktivet om kombinerade till-
stånd. För att tillståndssystemet ska vara tyd-
ligt och samordnat, föreslås kravet få större 
räckvidd än i direktivet och gälla alla ansök-
ningar om uppehållstillstånd på grundval av 
arbete oberoende av arbetets art eller tillstån-
dets giltighetstid. Med ansökningar på grund 
av arbete avses an-sökningar enligt de nya 72 
och 77 §. Uppehållstillstånd för näringsidka-
re ska inte betraktas som ansökan som görs 
på grund av arbete. Dessutom ska en kortare 
behandlingstid på 90 dagar gälla EU-blåkort. 

Också i fortsättningen ska uppehållstill-
stånd för arbetstagare beviljas i ett förfarande 
i två steg, det vill säga att arbets- och när-
ingsbyrån fattar ett delbeslut och Migrations-
verket eller polisinrättningen fattar det slutli-

ga beslutet. Båda stegen ska ingå i fyramåna-
dersfristen. Kalkylmässigt och med avseende 
på den interna ansvarsfördelningen mellan 
myndigheterna fördelas behandlingstiden 
jämnt, vilket betyder att båda myndigheterna 
kan använda högst två månader var för be-
handlingen. Ansökningarna ska i vilket fall 
som helst behandlas utan onödigt dröjsmål 
och i de flesta fall måste myndigheterna klara 
av en kortare behandlingstid än fyra måna-
der. 

Enligt 1 mom. ska beslutet fattas inom fyra 
månader efter att ansökan har lämnats in, när 
uppehållstillstånd söks på grund av arbete. 
Behandlingen anses vara avslutad när Migra-
tionsverket eller polisinrättningen beslutar 
tillstyra eller avslå ansökan eller när ärendet 
förfaller. För att behandlingstiden ska börja 
krävs det att ansökningsblanketten till den 
behöriga myndigheten är ifylld på behörigt 
sätt och att de obligatoriska bilagorna är in-
lämnade. Med bilagor avses i första hand de 
bilagor som räknas upp på ansökningsblan-
ketten. Om de finns med, kan den sökande 
anses ha gett de handlingar och de uppgifter 
till myndigheterna som han eller hon kan 
anta vara av betydelse för ärendet och lämnat 
in en fullständig ansökan enligt artikel 5 i di-
rektivet om kombinerade tillstånd. Bedöm-
ningen av när behandlingstiden har börjat ska 
inte påverkas av att myndigheten efter att ha 
gått igenom ansökan anser det nödvändigt att 
begära eller skaffa fram ytterligare informa-
tion för att kunna avgöra ärendet. Vid elek-
tronisk ansökan anses behandlingstiden ha 
börjat när sökanden personligen besöker 
myndigheten och bevisar sin identitet, visar 
upp handlingarna i original och lämnar bio-
metriska kännetecken. 

Behandlingstiden ska få vara längre än fyra 
månader under exceptionella förhållanden 
där prövningen av ansökan är komplicerad. 
Det kan till exempel vara att Migrationsver-
ket eller polisinrättningen anser det nödvän-
digt att höra sökanden muntligt för att förvis-
sa sig om att de allmänna villkoren i 36 § är 
uppfyllda. I vissa fall måste också arbets- och 
näringsbyråerna begära tidskrävande utred-
ningar, bland annat att arbetarskyddsförvalt-
ningen inspekterar arbetsgivarnas lokaler. 

Migrationsverket bedömer att i snitt unge-
fär fem procent av alla ansökningar om det 
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första uppehållstillståndet på grund av arbete 
kräver att sökanden intervjuas. Intervjuernas 
görs huvudsakligen på beskickningarna. I 
dagsläget kan intervjuerna inte alltid göras 
genast eftersom en del beskickningar har stor 
anhopning av tillståndstjänster. Den godtag-
bara handläggningsfristen får inte förlängas 
särskilt mycket med hänvisning till att inter-
vjuerna drar ut på tiden av orsaker som beror 
på myndigheterna. Förlängd behandlingstid 
innebär dock inte att det fattas ett separat 
administrativt beslut. 

Längre väntetid kan i undantagsfall vara 
motiverad om beskickningen tillfälligt har 
betydligt sämre handlingsmöjligheter på 
grund av säkerheten eller av andra därmed 
jämförbara orsaker i stationeringslandet som 
medverkar till att försvåra verksamheten på 
beskickningarna. Dessa andra orsaker kan 
bero exempelvis på att beskickningarnas lo-
kaler och personalens anställningsvillkor är 
knutna till vissa internationellrättsliga frågor. 
Vad beträffar beskickningarnas verksam-
hetsmöjligheter är avgörandena ofta också 
beroende av den stat där beskickningen finns. 
Verksamhetsmöjligheterna kan också för-
sämras till följd av dessa omständigheter om 
efterfrågan på tillståndstjänster ökar mer än 
det kunnat förutses. 

Enligt 2 mom. upphör behandlingstiden att 
löpa om de uppgifter eller handlingar som 
lämnas in till stöd för ansökan är ofullständi-
ga och den behöriga myndigheten blir tvung-
en att begära ytterligare utredningar. Vid 
komplettering av ansökning ska 7 § i utlän-
ningslagen samt förvaltningslagen tillämpas. 
De kräver bland annat att myndigheten för 
sökanden preciserar hur bristfällig handling 
kan kompletteras inom den utsatta tiden. 
Tidsfristen kan upphöra att löpa för den tid 
som behövs för att ordna med intervju, om 
sökanden måste höras muntligt för att de 
uppgifter eller handlingar som lämnas in till 
stöd för ansökan är ofullständiga och ärendet 
inte kan avgöras. Sökanden måste också i 
detta fall höras inom en skälig tid. 

83 §. Behörighet att bevilja uppehållstill-
stånd för arbetstagare. En teknisk justering 
är att paragrafhänvisningarna ändras efter-
som de aktuella paragraferna ändras. I 3 
mom. preciseras det att det tidigare tillståndet 
ska vara ett uppehållstillstånd för arbetstaga-

re för att ett nytt tillstånd ska kunna ges för 
samma bransch utan prövning av arbets- och 
näringsbyrån enligt 73 § 1 mom. Dessutom 
ändras uttrycket avgörande av arbets- och nä-
ringsbyrån i 2 och 3 mom. till delbeslut. Be-
fogenhetsuppdelningen mellan Migrations-
verket och polisinrättningen ändras inte, det 
vill säga det är polisinrättningen som avgör 
en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd om 
sökanden har ett gällande uppehållstillstånd 
när han eller hon lämnar in sin ansökan. 
Följaktligen stryks ordet ”första” i det gäl-
lande 2 mom. och ordet ”nytt” i det gällande 
3 mom. eftersom de inte behövs för tolkning-
en av paragrafen. 

84 §. Behörighet att bevilja uppehållstill-
stånd för näringsidkare. En teknisk justering 
är att paragrafhänvisningarna ändras efter-
som de aktuella paragraferna ändras. Precis 
som i 83 § ändras avgörande av närings-, tra-
fik- och miljöcentralen till delbeslut i 2 och 3 
mom. och stryks orden ”första” och ”nytt” 
eftersom de inte behövs.  

85 §.  Behörig arbets- och näringsbyrå. I 
paragrafen stryks 1 och 2 mom. som onödiga 
eftersom bestämmelser med samma innehåll 
finns i två paragrafer, 187 och 75 §. Kvar blir 
således bara 3 mom. som ändras endast be-
träffande namnet arbets- och näringsbyrå. 
Den nya paragrafen gäller alltså den behöriga 
arbets- och näringsbyrån och den reglerar 
inga andra befogenhetsfrågor. Följaktligen 
ändras rubriken för att bättre motsvara inne-
hållet i paragrafen. 

86 §. Arbetarskyddsmyndighet. Paragrafens 
4 mom. ändras så att arbetarskyddsmyndig-
heten ska utöva tillsyn över att skyldigheter-
na enligt 86 a och 86 b § fullgörs. Tillägget 
förtydligar tillståndssystemet och övervak-
ningen av systemet eftersom lagstiftningen i 
nuläget inte anger någon myndighet som ska 
övervaka dessa skyldigheter som redan nu 
åläggs arbetsgivarna. Dessutom medverkar 
tillägget till att uppfylla direktivets mål för 
likabehandling av utländska arbetstagare. 
Samtidigt blir det lättare att följa upp och 
kontrollera arbetskraftsinvandringen. Över-
vakningen är nära knuten till arbetarskydds-
myndighetens nuvarande tillsynsuppdrag. 

86 a §. Arbetsgivarens skyldigheter. Para-
grafen är ny och den innehåller samma be-
stämmelser som gällande 73 § 2—4 mom. 
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86 b §. Uppdragsgivarens skyldigheter. Pa-
ragrafen är ny och den får samma bestäm-
melser som i den gällande 74 §. 

186 §. Utlänningsförseelse av arbetsgivare. 
I 1 mom. 3 punkten och 2 mom. görs teknis-
ka ändringar i paragrafhänvisningarna till 
följd av andra ändringar i lagtexten. 

187 §. Vägran att bevilja uppehållstillstånd 
för arbetstagare. Paragrafen ändras tekniskt: 
arbetskraftsbyrå ändras till arbets- och när-
ingsbyrå. 

191 §. Besvärsförbud. I 9 punkten görs 
tekniska ändringar i paragrafhänvisningarna 
till följd av andra ändringar i lagtexten. Dess-
sutom ändras arbetskraftsbyrå till arbets- och 
näringsbyrå. 

194 §. Arbetsgivarens rätt att anföra be-
svär. I paragrafen görs tekniska ändringar i 
paragrafhänvisningarna till följd av andra 
ändringar i lagtexten. 
 
1.2 Lagen om utlänningsregistret 

7 §. Uppgifter som registreras. I och med 
att utlänningslagen ändras måste en teknisk 
ändring göras i 2 mom. 1 punkten. Hänvis-
ningen till 73 § 1 mom. i utlänningslagen 
ändras därför till 72 §. Dessutom preciseras 
formuleringen. Den gällande formuleringen 
med uppgifter som fogas till uppehållstill-
stånd ändras till uppgifter som fogas till an-
sökan om uppehållstillstånd. 
 
1.3 Aravabegränsningslagen 

4 §. Bostadsbruk och hyresgäster. Det fö-
reslås att till 4 § i aravabegränsningslagen 
fogas ett nytt 3 mom. i vilket anges de grup-
per av personer som kan väljas till hyresgäs-
ter till statsunderstödda hyresbostäder. Sam-
tidigt föreslås det att till paragrafrubriken fo-
gas ordet hyresgäster. Syftet med ändringen 
är att tillämpa möjligheten enligt artikel 12.2 
d i direktivet att begränsa rätten till likabe-
handling.  

Enligt det föreslagna 3 mom. ska till hyres-
gäst i statsunderstödda hyresbostäder kunna 
väljas finska medborgare eller därmed jäm-
förbara personer jämte hushåll. Med finska 
medborgare jämförbara personer är för det 
första personer vilkas uppehållsrätt har regi-
strerats enligt vad som anges i 10 kap. i ut-

länningslagen eller som har beviljats ett up-
pehållskort. Sådana personer är EU-
medborgare och därmed jämförbara grupper, 
såsom medborgare i Schweiz, Island, Norge 
och Liechtenstein. Dessutom föreslås det att 
till hyresgäster kan väljas personer som har 
beviljats ett i utlänningslagen avsett uppe-
hållstillstånd som beviljats för minst ett år. 
Till denna grupp hör bl.a. personer som har 
beviljats ett EU-blåkort enligt 81 § i utlän-
ningslagen eller ett EU-uppehållstillstånd för 
varaktigt bosatta enligt 56 a § i utlänningsla-
gen. Till gruppen hör också personer som fått 
flyktingstatus samt personer som beviljats 
uppehållstillstånd i Finland på grund av al-
ternativt skydd eller humanitärt skydd. Av-
sikten är dessutom att utlänningar som har 
beviljats uppehållstillstånd på grund av stu-
dier ska kunna väljas till hyresgäster fastän 
tillståndet har beviljats för kortare tid än ett 
år. Sålunda ska personer som vistas i Finland 
endast en kort tid i regel inte kunna väljas till 
hyresgäster till statsunderstödda bostäder. 

Dessutom föreslås det att hänvisningen i 2 
mom. till den upphävda hyreslagen ska änd-
ras till en hänvisning till lagen om hyra av 
bostadslägenhet (481/1995), som ersatte hy-
reslagen. Till övriga delar motsvarar 1 och 2 
mom. gällande bestämmelser. 
 
 
1.4 Lagen om räntestöd för hyresbo-

stadslån och bostadsrättshuslån 

11 §. Bostadsbruk och hyresgäster. Det fö-
reslås att det till paragrafen om bostadsbruk 
fogas ett nytt 3 mom. i analogi med det nya 
moment som enligt vad som anges ovan fö-
reslås bli fogat till 4 § i aravabegränsningsla-
gen. 
 
 
1.5 Folkhälsolagen 

14 §. Ändringen i paragrafen hänger sam-
man med rätten till likabehandling i direkti-
vet om kombinerade tillstånd, det vill säga att 
de arbetstagare som direktivet avser ska åt-
njuta likabehandling med medborgarna i den 
medlemsstat där de vistas när det gäller bland 
annat hälso- och sjukvård. Därför ändras pa-
ragrafen så att de personer som berörs av di-



 RP 139/2013 rd  
  

 

40 

rektivets tillämpningsområde och som har ett 
i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat 
anställningsförhållande eller som har haft ett 
sådant minst sex månader långt arbets-, tjäns-
te- eller annat anställningsförhållande och 
har registrerats som arbetslösa arbetssökande 
jämställs med invånare i kommunen. Änd-
ringen är nödvändig för att också arbetstaga-
re som vistas tillfälligt i landet ska ha rätt att 
få kommunal hälso- och sjukvård på samma 
villkor som invånarna i en kommun enligt 
lagen om hemkommun. 

Dessutom införs en teknisk ändring på 
grund av ändringarna i utlänningslagen: hän-
visningen till EU-blåkort ändras med stöd av 
81 § i utlänningslagen till 3 § 26 punkten. 
Däremot ändras inte själva rättigheterna för 
innehavare av EU-blåkort. 
 
 
 
1.6 Lagen om specialiserad sjukvård 

3 §. I paragrafen föreslås 1 mom. bli ändrat 
på grund av bestämmelserna om likabehand-
ling i direktivet om kombinerade tillstånd. 
De arbetstagare som direktivet avser ska åt-
njuta likabehandling med medborgarna i den 
medlemsstat där de vistas när det gäller bland 
annat hälso- och sjukvård. Därför ändras 
momentet så att de personer som berörs av 
direktivets tillämpningsområde och som har 
ett i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller an-
nat anställningsförhållande eller som har haft 
ett minst sex månader långt arbets-, tjänste- 
eller anställningsförhållande och har registre-
rats som arbetslösa arbetssökande jämställs 
med invånare i kommunen. Ändringen är 
nödvändig för att också arbetstagare som vis-
tas tillfälligt i landet ska ha rätt att få kom-
munal hälso- och sjukvård på samma villkor 
som invånarna i en kommun enligt lagen om 
hemkommun. 

Dessutom införs en teknisk ändring i mo-
mentet på grund av ändringarna i utlännings-
lagen: hänvisningen till EU-blåkort ändras 
till 81 § i utlänningslagen. Däremot ändras 
inte själva rättigheterna för innehavare av 
EU-blåkort. 

 
 
 

1.7 Barnbidragslagen 

1 a §. Rätt till barnbidrag på grundval av 
arbete. I paragrafen föreslås ett tillägg på 
grund av bestämmelserna om likabehandling 
i direktivet om kombinerade tillstånd. De ar-
betstagare som direktivet avser ska åtnjuta li-
kabehandling med medborgarna i den med-
lemsstat där de vistas inom vissa grenar av 
social trygghet. Barnbidrag hör till de förmå-
ner som bestämmelserna om likabehandling 
täcker. Därför föreslås lagen få en ny 1 a § 
om att barnbidrag också ges ut till medföl-
jande barn till de personer som berörs av di-
rektivets tillämpningsområde. 

Beträffande definitionen på arbetstagare får 
lagen en hänvisning till lagen om tillämpning 
av lagstiftningen om bosättningsbaserad so-
cial trygghet, som samtidigt ändras till följd 
av direktivet. I motsats till definitionen i di-
rektivet kommer barnbidrag inte att betalas 
om arbetstagarens rätt att arbeta grundar sig 
på 78 § 6 mom. eller 79 § i utlänningslagen 
eller om arbetet avses pågå i mindre än sex 
månader. Genom skrivningen utesluts inte 
bara personer med kortvariga anställningar 
utan också personer som vistas i landet för 
studier och de som arbetar med stöd av viser-
ing eller viseringsfrihet. 
 
 
1.8 Lagen om stöd för hemvård och pri-

vat vård av barn 

3 §. Val av vårdform. Paragrafen får ett 
nytt 2 mom. om att föräldrarna har rätt att få 
vårdpeng eller vårdtillägg för sitt barn om de 
är arbetstagare enligt bestämmelserna i direk-
tivet om kombinerade tillstånd. Som arbets-
tagare måste de ha ett giltigt arbetsförhållan-
de, tjänsteförhållande eller annat anställ-
ningsförhållande i Finland. Det måste vara 
ett riktigt arbete som omfattas av arbetspen-
sionsförsäkringen. Dessutom ska arbetstaga-
ren ha tillstånd att arbeta i Finland i minst 
sex månader. Också föräldrar eller vårdnad-
shavare som är registrerade som arbetslösa 
arbetssökande efter att ha haft anställning i 
minst sex månader ska ha rätt att få vårdpeng 
och vårdtillägg för sina barn. Enligt 1 mom. 
är villkoret att föräldrarna eller andra vård-
nadshavare inte väljer en barnomsorgsplats 
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enligt 11 a § 1 mom. i lagen om barndagvård 
(36/1973) och att barnet verkligen bor i Fin-
land. 

Vidare ändras hänvisningen i det gällande 
2 mom. från den tidigare förordningen 
1408/71 till den nya förordningen 883/2004 
om samordning av de sociala trygghetssy-
stemen. Det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. 

Ändringarna hänger samman med kravet på 
likabehandling av de arbetstagare som avses i 
direktivet om kombinerade tillstånd. Med 
hjälp av hänvisningar till utlänningslagen 
utesluts dock inte bara personer med anställ-
ningar som pågår i mindre än sex månader 
utan också personer som vistas i landet för 
studier och de som arbetar med stöd av viser-
ing eller viseringsfrihet. På grund av det nya 
2 mom. blir de tidigare 2—5 mom. 3—6 
mom. Också hänvisningarna inne i momen-
ten ändras. 

Ändringarna i 4 mom. beror också på att 
den gamla adoptionslagen (153/1985) har 
upphävts genom en ny adoptionslag 
(22/2012). Momentet uppdateras för att mot-
svara bestämmelser, begrepp och organisa-
tion i den gällande lagen.  

9 §. Finansiering. Hänvisningarna i 1 och 3 
mom. ändras på grund av det nya 3 § 2 mom. 
och det gamla 2 mom. som blivit 3 mom. En-
ligt det nya 2 mom. ska staten ersätta Folk-
pensionsanstalten för finansieringen. 
 
 
 
2  Ikraft trädande 

Medlemsstaterna ska sätta i kraft direktivet 
om kombinerade tillstånd senast den 25 de-
cember 2013. För att underlätta samordning-
en av alla bestämmelser för att genomföra di-
rektivet föreslås lagarna träda i kraft den 1 
januari 2014. 
 
 
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Rätten för utlänningar att resa in i Finland 
och att vistas i landet regleras enligt 9 § 4 
mom. i grundlagen genom lag. Enligt förar-
betena till grundlagen är utgångspunkten för 

bestämmelsen den gällande huvudregeln i in-
ternationell rätt att en utlänning allmänt taget 
inte har rätt att slå sig ner i ett annat land (RP 
309/1993 rd, GrUU 23/1998 rd). Följaktligen 
kan inga särskilda materiella krav på den här 
typen av lagstiftning utläsas direkt ur grund-
lagen. Av kravet på att det ska finnas be-
stämmelser i lag följer emellertid ett förbud 
mot diskriminering och godtycke, likaså ett 
krav på att kriterierna för och beslutsförfa-
randet vid ankomsten till Finland och vistelse 
här måste regleras med hänsyn till att utlän-
ningars rättssäkerhet garanteras (GrUU 
16/2000 rd). 

EU-lagstiftningen om tredjelandsmedbor-
gares invandring har mestadels gällt enskilda 
sektorer. Därför har kraven på likabehandling 
inte tillämpats exakt lika på alla personkret-
sar. I och med direktivet om kombinerade 
tillstånd utsträcks kravet på likabehandling 
till en större personkrets som i första hand 
definieras på grundval av arbete. Syftet med 
direktivet är att närma villkoren för olika ar-
betstagargrupper till varandra, och med avse-
ende på likabehandling är detta i princip ett 
mindre problem än de sektorsspecifika rätts-
akterna. 

Regleringen av utlänningars rätt att resa in 
och vistas i Finland måste ta hänsyn till de 
krav på garantier för rättssäkerhet och god 
förvaltning som kan härledas ur 21 § i grund-
lagen. Till följd av direktivet om kombinera-
de tillstånd måste det finnas lagbestämmelser 
om en frist på fyra månader för handlägg-
ningen av ansökningar på grundval av arbete 
och detta förbättrar rättssäkerheten för sö-
kandena. I övrigt avser de gällande bestäm-
melserna om garantier för rättssäkerhet och 
god förvaltning generellt arbetstagare från 
tredjeländer. 

I utlänningslagen omdisponeras bestäm-
melserna i 5 kap. om arbete och kapitlet blir 
mer överskådligt och sammanhållet. Detta 
medverkar till större rättssäkerhet för både 
arbetstagare och arbetsgivare. Dessutom 
medverkar omstruktureringen till att uppfylla 
målen med god förvaltning och laglighets-
kontroll. Rättssäkerheten förbättras också av 
det faktum att vissa delar av rådande förvalt-
ningspraxis tas in i lag. 

Propositionen innehåller inga förslag som 
är av betydelse för de grundläggande fri- och 
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rättigheterna och den kan därför sannolikt 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning enligt 
72 § i grundlagen. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

1. 

 

L a g 

om ändring av utlänningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i utlänningslagen (301/2004) mellanrubriken före 79 § samt 81 c och 81 d §, av 

dem 81 c och 81 d § sådana de lyder i lag 1338/2011 
ändras 3 § 6 och 7 punkten, mellanrubriken före 70 §, 72—81, 81 a och 81 b §, mellanru-

briken före 82 §, 83—86, 186, 187, 191 och 194 §, 
av dem 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 449/2012, 79 § sådan den lyder i lagarna 

34/2006, 380/2006, 358/2007, 449/2012 och (668/2013), 80 § sådan den lyder delvis ändrad i 
lagarna 34/2006 och 323/2009, 81 § sådan den lyder i lag 549/2010, 81 a § sådan den lyder i 
lag 34/2006, 81 b sådan den lyder i lag 1338/2011, 83 § sådan den lyder delvis ändrad i lagar-
na 619/2006 och 973/2007, 84 § sådan den lyder i lagarna 1426/2009 och 886/2011, 85 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lag 973/2007, 86 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 49/2006 
samt 191 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006 och 266/2011, samt 

fogas till 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006, 358/2007, 323/2009, 
631/2011, 1338/2011 och (668/2013) nya 6 a- och 6 b-punkter, till lagen nya mellanrubriker 
före 78 och 81 §, till lagen en ny 82 § i stället för den 82 § som upphävts genom lag 631/2011, 
samt till lagen 86 a och 86 b §, som följer: 
 
 
 
 
 
 

3 § 
 

Definitioner 

 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) uppehållstillstånd för arbetstagare ett 
uppehållstillstånd för förvärvsarbete som be-
viljas utlänningar genom ett förfarande i två 
steg där arbets- och näringsbyrån fattar ett 
delbeslut i saken före Migrationsverkets eller 
polisinrättningens beslut, 

6 a) annat uppehållstillstånd för förvärvs-
arbete ett uppehållstillstånd för förvärvsarbe-

te som beviljas utlänningar utan föregående 
delbeslut av arbets- och näringsbyrån, 

6 b) rätt att arbeta rätt enligt denna lag för 
utlänningar att utföra förvärvsarbete i Fin-
land med stöd av uppehållstillstånd, uppe-
hållsrätt enligt 10 kap., visum eller visumfri-
het eller på någon annan i denna lag föreskri-
ven grund,  

7) uppehållstillstånd för näringsidkare ett 
uppehållstillstånd för utlänningar som har för 
avsikt att idka näring och som beviljas ge-
nom ett förfarande i två steg där närings-, tra-
fik- och miljöcentralen fattar ett delbeslut i 
saken före Migrationsverkets eller polisin-
rättningens beslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 kap 

 
Arbete 

Uppehållstillstånd för arbetstagare, uppe-
hållstillstånd för näringsidkare och annat 

uppehållstillstånd för förvärvsarbete 

 
70 § 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

72 § 
 

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetsta-
gare och bilagor till den 

 
Bestämmelser om ansökan om uppehålls-

tillstånd finns i 60 §. Till en ansökan om up-
pehållstillstånd för arbetstagare ska arbetsgi-
varen foga 

1) sådan information om de centrala villko-
ren i arbetet som avses i 2 kap. 4 § i arbetsav-
talslagen (55/2001), 

2) en försäkran om att villkoren stämmer 
överens med gällande bestämmelser och kol-
lektivavtalet i fråga eller, om det inte finns 
något kollektivavtal som ska tillämpas, sva-
rar mot den praxis som gäller arbetstagare 
som är verksamma i motsvarande uppgifter 
på arbetsmarknaden,  

3) om arbets- och näringsbyrån kräver det, 
en utredning om att arbetsgivaren har upp-
fyllt och i fortsättningen förmår uppfylla sina 
förpliktelser som arbetsgivare. 
 
 

73 § 
 

Arbets- och näringsbyråns delbeslut på an-
sökan om uppehållstillstånd för arbetstagare 

 
Beviljandet av uppehållstillstånd för arbets-

tagare baserar sig på en prövning där man 

ska säkerställa att den information och den 
försäkran arbetsgivaren fogat till ansökan 
stämmer överens med vad som föreskrivs i 
72 § och 

1) utreda möjligheten att inom en rimlig tid 
få sådan arbetskraft som lämpar sig för det 
aktuella arbetet och som står till förfogande 
på arbetsmarknaden, 

2) se till att beviljande av uppehållstillstånd 
för arbetstagare inte hindrar en person som 
avses i 1 punkten att få arbete, 

3) säkerställa att uppehållstillstånd för ar-
betstagare beviljas endast personer som upp-
fyller villkoren, om det för arbetet krävs sär-
skild kompetens eller ett godkänt hälsotill-
stånd. 

När beviljande av uppehållstillstånd för ar-
betstagare prövas ska de riktlinjer som avses 
i 71 § beaktas. 

Utlänningens försörjning ska vara tryggad 
genom inkomster från förvärvsarbete under 
den tid som uppehållstillståndet gäller. 
 
 

74 § 

Branschvisa och arbetsgivarvisa uppehålls-
tillstånd för arbetstagare 

 
Uppehållstillstånd för arbetstagare berätti-

gar till anställning inom en bransch eller fle-
ra.  

Av särskilda skäl kan uppehållstillstånd för 
arbetstagare begränsas till arbete i anställning 
inom en bransch eller flera hos en viss ar-
betsgivare. 
 
 

75 § 
 

Förhandsbesked om förutsättningarna för 
beviljande av uppehållstillstånd för arbetsta-

gare 

På skriftlig ansökan av arbetsgivaren eller 
uppdragsgivaren ger arbets- och näringsby-
rån ett skriftligt förhandsbesked om förut-
sättningarna för beviljande av uppehållstill-
stånd för arbetstagare i det ärende som ansö-
kan avser. Arbets- och näringsbyrån ska ge 
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förhandsbeskedet utan dröjsmål. När uppe-
hållstillstånd för arbetstagare söks ska arbets- 
och näringsbyrån på arbetsgivarens yrkande 
iaktta förhandsbeskedet under den tid som 
nämns i förhandsbeskedet. 
 
 

76 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralens delbe-
slut på ansökan om uppehållstillstånd för nä-

ringsidkare 

 
Beviljandet av uppehållstillstånd för när-

ingsidkare baserar sig på en prövning där 
man ska säkerställa att näringsverksamheten 
har förutsättningar att vara lönsam. 

Utlänningens försörjning ska vara tryggad 
genom förvärvsarbete, näringsverksamhet el-
ler på något annat sätt under den tid som up-
pehållstillståndet gäller. 
 
 

77 § 
 

Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete 

Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete 
beviljas en utlänning som 

1) sköter ledningsuppgifter på högsta nivå 
eller mellannivå i ett företag eller utför 

sakkunniguppdrag som kräver specialkom-
petens, 

2) är idrottare, tränare eller idrottsdomare 
om verksamheten är yrkesmässig, 

3) är anställd hos ett religiöst eller ideolo-
giskt samfund, 

4) yrkesmässigt verkar inom vetenskap, 
kultur eller konst med undantag av  

restaurangmusiker,  
5) arbetar i en internationell organisation 

eller utför uppgifter som hänför sig till mel-
lanstatligt officiellt samarbete. 

6) är yrkesmässigt verksam inom mass-
kommunikation, om inte hans eller hennes 
arbets- eller uppdragsgivare har verksam-
hetsställe i Finland, 

7) undersöker marknaden, förbereder ett 
företags etablering i Finland, förhandlar om 
beställningar, skaffar beställningar eller 

övervakar hur beställningar verkställs eller 
sköter andra motsvarande uppgifter. om inte 
hans eller hennes arbets- eller uppdragsgiva-
re har verksamhetsställe i Finland, 

8) har avlagt examen i Finland och det hu-
vudsakliga syftet med vistelsen i landet är att 
arbeta, 

9) utifrån en inbjudan eller ett avtal arbetar 
som gästande lärare, föreläsare, utbildare, 
konsult eller forskare om arbetet pågår högst 
ett år, 

10) utför ett arbete som ingår i ett leverans-
avtal om enskilda maskiner, anordningar,  

produktionslinjer eller expertsystem som 
importerats till Finland eller som ska expor-
teras till utlandet, om arbetet pågår högst sex 
månader, 

11) utför arbete eller arbetspraktik som in-
går i ett mellanstatligt avtal eller medborgar-
organisationers utbytesprogram, om arbetet 
eller praktiken pågår högst 18 månader, eller 
som sker i form av förflyttning för högst ett 
år inom företaget av en utlänning som avlagt 
högskoleexamen, eller 

12) är 18—30 år gammal och utför arbets-
praktik när han eller hon studerar finska eller 
svenska vid en utländsk högskola eller när 
praktikbranschen motsvarar utlänningens 
studier eller examen, om arbetspraktiken på-
går högst 18 månader. 

Om arbetet överskrider tidsgränserna enligt 
1 mom. 9—12 punkten ska utlänningen an-
söka om uppehållstillstånd för arbetstagare. 

Utlänningens försörjning ska vara tryggad 
genom inkomster från förvärvsarbete under 
den tid som uppehållstillståndet gäller. 
 
 

Rätt att arbeta 

 
78 § 

Rätt att arbeta med stöd av uppehållstillstånd 

 
En utlänning som har beviljats uppehålls-

tillstånd för arbetstagare har rätt att arbeta 
med iakttagande av de begränsningar som 
anges i 74 §. 

En utlänning som har beviljats annat uppe-
hållstillstånd för förvärvsarbete har rätt att 
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arbeta enligt kriterierna för tillståndet. Också 
den som har beviljats uppehållstillståndet en-
ligt andra kriterier har rätt att utföra arbete 
som avses i 77 § 1 mom. 1—5 punkten.  

Rätt att arbeta har dessutom en utlänning  
1) som har beviljats permanent uppehålls-

tillstånd, EU-uppehållstillstånd för varaktigt 
bosatta tredjelandsmedborgare enligt 56 a § 
eller kontinuerligt uppehållstillstånd på an-
nan grund än arbete eller yrkesutövning, 

2) som har beviljats uppehållstillstånd på 
grund av familjeband, 

3) som har beviljats tillfälligt uppehållstill-
stånd på grund av tillfälligt skydd eller annan  

humanitär invandring, 
4) vars uppehållstillstånd är beviljat för 

studier, om 
a) arbetet är arbetspraktik som ingår i exa-

men eller ett slutarbete som ingår i studierna 
och utförs i form av förvärvsarbete, 

b) mängden av arbete utjämnas till i ge-
nomsnitt 25 timmar per vecka under den tid 
då egentlig undervisning ordnas vid läroan-
stalten, eller 

c) heltidsarbetet infaller under en tid då 
egentlig undervisning inte ordnas vid läroan-
stalten, 

5) som har beviljats tillfälligt uppehållstill-
stånd med stöd av 52 a eller 52 d §, 

6) vars uppehållstillstånd är beviljat med 
stöd av 51 § på grund av hinder för avlägs-
nande ur landet. 

7) som utrikesministeriet har beviljat uppe-
hållstillstånd för utförande av bygg-, repara-
tions- eller underhållsarbete vid beskickning-
ar. 

Sådan rätt att arbeta som baserar sig på 
denna paragraf ska, med undantag av sådant 
uppehållstillstånd som avses i 3 mom. 7 
punkten, antecknas i anslutning till utlän-
ningens uppehållstillstånd. 
 
 
 

79 § 
 

Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd 

 
Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstill-

stånd har en utlänning som 

1) utifrån en inbjudan eller ett avtal kom-
mer som tolk, lärare, sakkunnig eller idrotts-
domare för högst tre månader, 

2) utifrån en inbjudan eller ett avtal kom-
mer som yrkeskonstnär eller idrottare för 
högst tre månader, inbegripet biträdande per-
sonal, servicepersonal och träningspersonal, 

3) arbetar som sjöman antingen på ett far-
tyg som är inskrivet i handelsfartygsförteck-
ningen eller, efter att ha anställts någon an-
nanstans än i Finland, på ett fartyg som hu-
vudsakligen går i trafik mellan utländska 
hamnar, 

4) kommer för att plocka eller skörda bär, 
frukter, specialväxter, rotfrukter eller grönsa-
ker eller för arbete i anslutning till pälsfarm-
ning i högst tre månader,  

5) är ordinarie arbetstagare hos ett företag 
som driver verksamhet i en annan stat inom 
Europeiska unionen eller i en stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
som kommer för att utföra tillfälligt leverans- 
eller underleveransarbete som omfattas av 
friheten att tillhandahålla tjänster, om han el-
ler hon i nämnda stat har tillstånd som berät-
tigar till vistelse och arbete och som är i kraft 
efter det att arbetet i Finland har upphört,  

6) kommer till Finland för högst tre måna-
der som forskare med stöd av ett mottag-
ningsavtal enligt forskardirektivet som in-
gåtts i en annan medlemsstat i Europeiska 
unionen för genomförande av ett sådant ve-
tenskapligt forskningsprojekt som avses i di-
rektivet. 

Efter att ha sökt internationellt skydd har 
en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan up-
pehållstillstånd  

1) då han eller hon har ett sådant dokument 
som avses i 11 § 1 mom.1 punkten och har 
vistats i landet i tre månader,  

2) då han eller hon har vistats i landet i sex 
månader. 

När arbetsgivaren eller uppdragsgivaren 
inte har något verksamhetsställe i Finland har 
en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan up-
pehållstillstånd 

1) som demonstratör eller filmarbetare i 
högst tre månader, 

2) som medlem av personalen på ett motor-
fordon i utländsk ägo eller besittning, när ut-
länningen framför ett fordon med vilket en 
gränsöverskridande transport förs till be-
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stämmelseorten eller avhämtas från utgångs-
orten eller när trafikeringen i Finland hänför 
sig till regelbunden reguljärtrafik mellan or-
ter av vilka åtminstone en är belägen utom-
lands och utlänningen inte är bosatt i Finland,  

3) som reseledare för en sällskapsresa från 
utlandet till Finland. 
 
 
 
 

80 § 
 

Hur länge rätten att arbeta gäller 

Har en ansökan om fortsatt uppehållstill-
stånd för arbetstagare som avser samma ar-
betsgivare eller samma bransch gjorts medan 
det tidigare uppehållstillståndet varit gällan-
de, får utlänningen fortsätta arbeta i enlighet 
med det tidigare tillståndet tills uppehållstill-
stånd har beviljats enligt den nya ansökan el-
ler tills ett avslagsbeslut vunnit laga kraft. I 
annat fall upphör rätten att arbeta med stöd 
av det tidigare tillståndet när tillståndets gil-
tighetstid går ut. Rätten att arbeta med stöd 
av ett nytt uppehållstillstånd börjar gälla när 
tillståndet har beviljats. 

Om en utlännings rätt att arbeta grundar sig 
på något annat uppehållstillstånd än uppe-
hållstillstånd för arbetstagare och ansökan 
om fortsatt uppehållstillstånd har gjorts me-
dan det tidigare uppehållstillståndet varit gäl-
lande fortsätter rätten att arbeta i enlighet 
med det tidigare tillståndet tills uppehållstill-
stånd har beviljats enligt den nya ansökan el-
ler tills ett avslagsbeslut vunnit laga kraft. 

Om en utlänning har beviljats uppehållstill-
stånd med stöd av 77 § 1 mom. 9—12 punk-
ten upphör rätten att arbeta när tillståndets 
giltighetstid går ut. 

Har i ett sådant fall som avses i 54 § 4 
mom. eller 77 § 1 mom. 8 punkten ansökan 
om fortsatt uppehållstillstånd för arbete eller 
sökande av arbete gjorts medan ett uppehålls-
tillstånd för studier beviljat med stöd av 45 § 
1 mom. 3 punkten varit gällande, får utlän-
ningen fortsätta med det arbete han eller hon 
utfört enligt det tidigare tillståndet eller börja 
ett nytt arbete. 

Har en ansökan om fortsatt uppehållstill-
stånd för arbete gjorts medan ett tidigare up-
pehållstillstånd beviljat med stöd av 54 § 4 
mom. varit gällande, får utlänningen börja 
arbeta när han eller hon har hittat ett arbete. 

Om en utlänning får avslag på en sådan an-
sökan om fortsatt uppehållstillstånd som av-
ses i 4 eller 5 mom. får han eller hon inte 
fortsätta arbeta även om ändring i beslutet 
söks genom besvär. 

Om en utlännings rätt att arbeta grundar sig 
på visum eller visumfrihet gäller rätten högst 
den tid som anges i 79 §. Tiden för rätten att 
arbeta förlängs inte av att en ansökan om up-
pehållstillstånd görs medan visumet eller vi-
sumfriheten är gällande. Rätten att arbeta 
upphör oberoende av vad som föreskrivs i 79 
§ när ett beslut om avvisning av personen i 
fråga blir verkställbart. 

Om rätten att arbeta grundar sig på uppe-
hållstillstånd och personen i fråga utvisas, 
upphör rätten att arbeta när beslutet om ut-
visning blir verkställbart. 
 
 
 
 
 
 
 

 EU-blåkort 

81 § 
 

Beviljande av EU-blåkort 

EU-blåkort beviljas tredjelandsmedborgare 
som visar upp ett arbetsavtal eller ett bindan-
de arbetserbjudande som gäller en högkvali-
ficerad anställning på minst ett år, om de 
allmänna villkoren för beviljande av uppe-
hållstillstånd är uppfyllda. Dessutom förut-
sätts att lönen enligt arbetsavtalet eller det 
bindande arbetserbjudandet ska vara minst 
1,5 gånger högre än den genomsnittliga brut-
tolönen för löntagare. 

Vid beviljande av EU-blåkort tillämpas be-
stämmelserna i 5 kap. om beviljande av up-
pehållstillstånd för arbetstagare med undan-
tag för den prövning som avses i 73 § 1 
mom. 1 och 2 punkten. 
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81 a § 

Beslut om ansökningar om EU-blåkort 

Beslut som gäller EU-blåkort ska delges 
sökanden senast 90 dagar efter att ansökan 
lämnades in. Den tid som går åt för att kom-
plettera en ansökan räknas inte in i behand-
lingstiden. 
 
 
 

81 b § 

Återkomst till och vistelse i Finland för inne-
havare av EU-blåkort och deras familjemed-
lemmar som flyttat till en annan medlemsstat 

Om en annan medlemsstat i Europeiska un-
ionen inte beviljar EU-blåkort till en person 
som har ett EU-blåkort som beviljats av Fin-
land, får personen och hans eller hennes fa-
miljemedlemmar efter att ha fått det negativa 
beslutet återvända till Finland och vistas i 
landet i tre månader, även om det EU-blåkort 
som Finland beviljat inte längre är i kraft. 
 
 
 
 
 
 

Förfarande och myndigheter 

82 § 
 

Beslut om ansökan som gjorts på grund av 
arbete 

Den behöriga myndigheten ska fatta beslut 
om en ansökan om uppehållstillstånd för ar-
betstagare eller någon annan ansökan om up-
pehållstillstånd för förvärvsarbete inom fyra 
månader efter att myndigheten har mottagit 
den vederbörligen ifyllda ansökan och bila-
gorna till den. Om ansökan lämnas in elek-
troniskt räknas behandlingstiden från det att 
personen i fråga personligen infinner sig hos 
myndigheten för att lämna de biometriska 
kännetecken som anges i 60 d § och visa upp 
bilagorna till ansökan i original. 

Det är möjligt att förlänga den behand-
lingstid som anges i 1 mom. under exceptio-
nella förhållanden där prövningen av ansö-
kan är komplicerad. Om den behöriga myn-
digheten blir tvungen att begära eller skaffa 
ytterligare utredningar i ärendet upphör be-
handlingstiden att löpa till dess att de begär-
da utredningarna har mottagits. 
 
 

83 § 
 

Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för 
arbetstagare 

Arbets- och näringsbyrån avgör förutsätt-
ningarna enligt 73 § för beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare. Arbets- och 
näringsbyrån avgör om arbetet är tillfälligt 
eller fortgående. 

Efter att arbets- och näringsbyrån fattat ett 
positivt delbeslut enligt 1 mom. beviljar Mi-
grationsverket utlänningen uppehållstillstånd 
för arbetstagare, om inte något annat följer av 
36 § och om utlänningen när ansökan lämnas 
in inte har något annat gällande uppehållstill-
stånd. Migrationsverket avgör när det är 
ogrundat enligt 49 § 1 mom. 3 punkten att 
vägra uppehållstillstånd. 

Om utlänningen har ett gällande uppehålls-
tillstånd när ansökan lämnas in och något an-
nat inte följer av 36 §, beviljar polisinrätt-
ningen efter att arbets- och näringsbyrån fat-
tat ett positivt delbeslut enligt 1 mom. honom 
eller henne uppehållstillstånd för arbetstaga-
re. Om ansökan gäller samma bransch som 
det uppehållstillstånd för arbetstagare som 
var gällande när ansökan gjordes, verkställer 
arbets- och näringsbyrån inte någon sådan 
prövning som avses i 73 § 1 mom. 
 
 

84 § 
 

Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för 
näringsidkare 

Närings-, trafik- och miljöcentralen avgör 
om de förutsättningar för beviljande av up-
pehållstillstånd för näringsidkare som anges i 
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76 § uppfylls. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen avgör om näringsidkandet är tillfälligt 
eller fortgående. 

Efter att närings-, trafik och miljöcentralen 
fattat ett positivt delbeslut enligt 1 mom. be-
viljar Migrationsverket utlänningen uppe-
hållstillstånd för näringsidkare, om inte något 
annat följer av 36 § och om utlänningen när 
ansökan lämnas in inte har något annat gäl-
lande uppehållstillstånd. Migrationsverket 
avgör när det är ogrundat enligt 49 § 1 mom. 
3 punkten att vägra uppehållstillstånd. 

Om utlänningen har ett gällande uppehålls-
tillstånd när ansökan lämnas in och något an-
nat inte följer av 36 §, beviljar polisinrätt-
ningen efter att närings-, trafik och miljöby-
råns fattat ett positivt delbeslut enligt 1 mom. 
honom eller henne uppehållstillstånd för när-
ingsidkare. 
 
 
 
 

85 § 
 

Behörig arbets- och näringsbyrå 

Behöriga för uppgifter som anges i denna 
lag är arbets- och näringsbyråerna i de kom-
muner som är mest betydande med tanke på 
den utländska arbetskraftens rörlighet, så 
som närmare föreskrivs genom förordning av 
arbets- och näringsministeriet. 
 
 

86 § 
 

 Arbetarskyddsmyndighet 

I fråga om den tillsyn över löne- och andra 
anställningsvillkor som arbetarskyddsmyn-
digheten ansvarar för föreskrivs särskilt. 

Om arbetarskyddsmyndigheten har sanno-
lika skäl att misstänka sådant anlitande av ut-
ländsk arbetskraft som saknar tillstånd enligt 
47 kap. 6 a § i strafflagen (39/1889), utlän-
ningsförseelse enligt 185 § 1 mom. i denna 
lag eller utlänningsförseelse av arbetsgivare 
enligt 186 §, ska arbetarskyddsmyndigheten 
anmäla saken till polisen. 

Arbetarskyddsmyndigheten ska vid behov 
ges tillfälle att närvara och bli hörd när ett 
brott enligt 2 mom. behandlas vid förunder-
sökning och domstol. 

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn 
över att skyldigheterna enligt 86 a § och 86 b 
§ fullgörs. Bestämmelser om tillsynen finns i 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(44/2006). 
 
 
 
 

86 a § 
 

Arbetsgivarens skyldigheter 

 
Arbetsgivaren ska försäkra sig om att ut-

länningar som anställs eller är anställda har 
ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare 
som krävs eller att de inte behöver något up-
pehållstillstånd. 

En arbetsgivare som anställer en icke-
unionsmedborgare, en därmed jämförbar per-
son eller en familjemedlem till någon av des-
sa ska utan dröjsmål lämna arbets- och när-
ingsbyrån de förklaringarna och den försäk-
ran som avses i 72 § samt för förtroende-
mannen, den förtroendevalda och arbetar-
skyddsfullmäktigen på arbetsplatsen uppge 
utlänningens namn samt det kollektivavtal 
som ska tillämpas.  

Arbetsgivaren ska på arbetsplatsen förvara 
uppgifter om anställda utlänningar och om 
grunderna för deras rätt att arbeta så att arbe-
tarskyddsmyndigheten vid behov kan grans-
ka uppgifterna utan svårigheter. Arbets-
givaren ska förvara uppgifterna fyra år efter 
det att utlänningens anställningsförhållande 
upphört. 

86 b § 
 

Uppdragsgivarens skyldigheter 

När arbetstagare som är anställda hos en ut-
ländsk arbetsgivare arbetar i entreprenad- el-
ler underentreprenadarbete eller som hyrd 
arbetskraft, tillämpas arbetsgivarens skyldig-
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heter enligt 72 § och 86 a § 1 och 2 mom. på 
den i Finland verksamma huvudentreprenö-
ren eller den som huvudsakligen låter utföra 
arbetet. Bestämmelser om anställningsvillko-
ren för arbetstagare som avses i lagen om ut-
stationerade arbetstagare (1146/1999) finns i 
den lagen. 
 

186 § 

 Utlänningsförseelse av arbetsgivare 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som  

1) uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin 
tjänst håller en utlänning som inte har rätt att 
utföra förvärvsarbete,  

2) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
lämnar en myndighet oriktiga eller vilsele-
dande uppgifter om en utlännings villkor i 
arbetet eller arbetsuppgifter och om de krav 
som dessa ställer, eller 

3) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
försummar sin skyldighet enligt 86 a § 2 
mom., ska, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs på något annat ställe i lag, 
för utlänningsförseelse av arbetsgivare dö-
mas till böter. 

Fördelningen av straffansvaret mellan en 
arbetsgivare och en uppdragsgivare bestäms 
enligt 86 b §. Bestämmelser om fördelningen 
av straffansvaret mellan en arbetsgivare och 
dennes företrädare finns i 47 kap. 7 § straff-
lagen. 
 

187 § 
 

Vägran att bevilja uppehållstillstånd för ar-
betstagare 

Arbets- och näringsbyrån kan fatta beslut 
om att uppehållstillstånd för arbetstagare inte 
beviljas i fråga om anställning hos en sådan 
arbetsgivare eller uppdragsgivare som själv 
eller via en företrädare har lämnat en myn-
dighet sådana oriktiga eller vilseledande 
uppgifter som avses i 186 § 1 mom. 2 punk-
ten. Beslut som gäller detta fattas för viss tid 
eller tills vidare. Beslut kan inte fattas, om 
straff dömts ut för gärningen. 
 

191 § 
 

Besvärsförbud 

I följande beslut som fattats med stöd av 
denna lag får ändring inte sökas genom be-
svär: 

1) beslut i enlighet med viseringskodexen 
som hänför sig till skyldigheter i samband 
med inlämnande av ansökan om visering, en 
finsk beskicknings behörighet, upptagande 
av en ansökan till prövning, avbrytande av 
handläggning av ansökan, överlämnande av 
ansökan till myndigheterna i en representerad 
Schengenstat, utfärdande av visering, avslag 
på ansökan om visering, förlängning av vi-
sering, upphävande eller återkallande av vi-
sering, om det inte är fråga om avslag på an-
sökan om, upphävande eller återkallande av 
visering som gäller en sådan unionsmedbor-
gare eller därmed jämförbar familjemedlem 
till honom eller henne som omfattas av be-
stämmelserna i 10 kap.,  

2) beslut av utrikesministeriet om beviljan-
de av uppehållstillstånd för en person som 
ingår i personalen vid en utländsk beskick-
ning i Finland eller dennes familjemedlem el-
ler beslut om återkallande av ett sådant up-
pehållstillstånd, 

3) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd för en utlänning som tas till Finland 
inom flyktingkvoten, 

4) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd på grund av annan humanitär invand-
ring, 

5) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd på grund av tillfälligt skydd under på-
gående behandling av en asylansökan, 

6) beslut som ges med anledning av en be-
gäran om omprövning enligt 191 a §,  

7) beslut där en asylansökan har konstate-
rats förfalla med stöd av 111 § 2 mom., 

8) beslut där ett ärende har konstaterats för-
falla till följd av att sökanden har återtagit sin 
ansökan eller sannolikt flyttat bort från Fin-
land, 

9) förhandsbesked som arbets- och när-
ingsbyrån gett med stöd av 75 §,  

10) beslut om betänketid enligt 52 b § eller 
avbrytande av den.  
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194 § 

Arbetsgivarens rätt att anföra besvär 

En arbetsgivare har rätt att anföra besvär 
över beslut om uppehållstillstånd för arbets-
tagare till den del det är fråga om de förut-

sättningar enligt 73 § som avgörs av arbets-
kraftsmyndigheten. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20 . 
 
 

————— 
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2. 

L ag 

om ändring av 7 § i lagen om utlänningsregistret 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

70/2010, som följer: 
 
 

7 § 
 

Uppgifter som registreras 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Utöver vad som bestäms i 1 mom. får i ut-
länningsregistret i den mån det behövs regi-
streras: 

1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1 eller 
2 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller 
av förfrågan som gjorts på grund av ansökan 
eller av i nämnda moment avsett hörande och 
som gäller ansökt tillstånd eller ärende och 
grunderna för ansökan, ändamålet med vis-
telsen i landet och resan och vistelsens och 
resans längd samt resrutten, tidpunkten och 
platsen för inresa och utresa samt uppgifter 

om arbetsgivare och arbete, huruvida arbets-
givaren har uppfyllt sin skattebetalningsskyl-
dighet och uppgifter om betalningsarrange-
mang i fråga om skatter samt uppgifter enligt 
72 § i utlänningslagen som ska fogas till an-
sökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, 

2) uppgifter om behandlingen av ärenden 
som avses i 5 § 1 och 2 mom., om utredning-
ar som gäller dem, om utlåtanden, avgöran-
det av ärenden och motiveringen till beslut, 
om att ärenden förfallit samt om ändringssö-
kande, 

3) person- och kontaktuppgifter för famil-
jemedlemmar, personer som bor i samma 
hushåll samt mottagare enligt 5 § 3 mom. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20 . 
 

————— 
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3. 

L a g 

om ändring av 4 § i aravabegränsningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aravabegränsningslagen (1190/1993) 4 § som följer: 

 
 

4 § 
 

Bostadsbruk och hyresgäster 

 
En bostadslägenhet som avses i denna lag 

ska användas som hyresbostad. 
En bostadslägenhet får användas för boen-

de också utan ett sådant hyresavtal som avses 
i lagen om hyra av bostadslägenhet 
(481/1995) när det gäller personer som behö-
ver särskild vård och omsorg.  

Till hyresgäst kan väljas en finsk medbor-
gare jämte hushåll. I denna lag jämställs med 
finsk medborgare en person 

1) vars uppehållsrätt har registrerats enligt 
vad som anges i 10 kap. i utlänningslagen 
(301/2004) eller som har beviljats ett uppe-
hållskort, 

2) som har beviljats ett i utlänningslagen 
avsett uppehållstillstånd som berättigar till 
vistelse i minst ett år,  

3) som har beviljats uppehållstillstånd på 
grund av studier. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20 . 
 
 

————— 
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4. 

L a g 

om ändring av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 

sådan den lyder i lag 84/2003, ett nytt 3 mom. som följer: 
 
 

11 § 

Bostadsbruk och hyresgäster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till hyresgäst kan väljas en finsk medbor-

gare jämte hushåll. I denna lag jämställs med 
finsk medborgare en person 

1) vars uppehållsrätt har registrerats enligt 
vad som anges i 10 kap. i utlänningslagen 
(301/2004) eller som har beviljats ett uppe-
hållskort, 

2) som har beviljats ett i utlänningslagen 
avsett uppehållstillstånd som berättigar till 
vistelse i minst ett år,  

3) som har beviljats uppehållstillstånd på 
grund av studier. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
 

————— 
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5. 

L a g 

om ändring av 14 § i folkhälsolagen 

 
  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkhälsolagen (66/1972) 14 §, sådan den lyder i lagarna 1327/2010 och 1343/2011, 

som följer: 
 
 

14 § 
 

Med invånare i en kommun avses i denna 
lag en person vars hemkommun enligt lagen 
om hemkommun (201/1994) kommunen i 
fråga är. Med en persons bonings- och hem-
kommun avses den kommun där han eller 
hon är invånare. Med invånare i kommunen 
jämställs i denna lag också en person som 
vistas inom kommunens område och har rätt 
att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 
mom. 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 
mom. 1, 2 eller 6 punkten i utlänningslagen 
(301/2004) och som har ett i Finland giltigt 
arbets-, tjänste- eller annat anställningsför-
hållande eller har registrerats som arbetslös 

arbetssökande efter det att ett minst sex må-
nader långt arbets-, tjänste- eller annat an-
ställningsförhållande har upphört. Med invå-
nare i kommunen jämställs i denna lag också 
en person som vistas inom kommunens om-
råde och som med stöd av 81 § i utlännings-
lagen har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 
26 punkten i den lagen samt en sådan persons 
familjemedlemmar som avses i 37 § i utlän-
ningslagen. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20 . 
 

————— 
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6. 

L a g 

om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1344/2011, som följer: 
 

3 § 
 

Den kommun som enligt lagen om hem-
kommun (201/1994) är en persons hem-
kommun ska sörja för att personen får behöv-
lig specialiserad sjukvård i enlighet med häl-
so- och sjukvårdslagen. För ordnande av spe-
cialiserad sjukvård i enlighet med denna för-
pliktelse ska kommunen höra till en sam-
kommun för ett sjukvårdsdistrikt. Med invå-
nare i kommunen enligt lagen om hemkom-
mun jämställs i denna lag också en person 
som vistas inom kommunens område och har 
rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 
3 mom. 1,2, 4, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 
mom. 1, 2 eller 6 punkten i utlänningslagen 
(301/2004) och som har ett i Finland giltigt 
arbets-, tjänste- eller annat anställningsför-

hållande eller har registrerats som arbetslös 
arbetssökande efter det att ett minst sex må-
nader långt arbets-, tjänste- eller anställnings-
förhållande har upphört. Med invånare i 
kommunen jämställs i denna lag också en 
person som vistas inom kommunens område 
och som med stöd av 81 § i utlänningslagen 
har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 
punkten i den lagen samt en sådan persons 
familjemedlemmar som avses i 37 § i utlän-
ningslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 
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7. 

L a g 

om ändring av barnbidragslagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till barnbidragslagen (796/1992) en ny 1 a § som följer: 

 
 

1 a § 

Rätt till barnbidrag på grundval av arbete 

Barnbidrag betalas i enlighet med denna 
lag även för barn som medföljer arbetstagare 
som avses i 3 b § i lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet (1573/1993) och som uppfyller kra-
vet på uppehållstillstånd enligt 3 a § 2 mom. 
2 punkten i den lagen. Barnbidrag betalas 

dock inte om arbetstagarens rätt att arbeta 
grundar sig på 78 § 3 mom. 4 punkten eller 
79 § i utlänningslagen (301/2004) eller om 
arbetstagarens tillstånd att arbeta gäller högst 
sex månader. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
 

————— 
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8. 

L a g 

om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 3 §, sådan den ly-

der i lagarna 1291/1999, 985/2004 och 1256/2006, den finska språkdräkten i 4 § 2 mom., så-
dant det lyder i lag 763/2008, och 9 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 985/2004, som föl-
jer: 
 
 
 
 

3 § 

Val av vårdform 

Stöd enligt denna lag betalas på det villkor 
att barnets föräldrar eller andra vårdnadsha-
vare inte väljer en dagvårdsplats enligt 11 a § 
1 mom. i lagen om barndagvård i Finland 
och att barnet faktiskt är bosatt i Finland.  

Situationer där barnet inte vistas i Finland 
men där man för barnets del, med stöd av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, har rätt till vårdpenning 
och vårdtillägg enligt stödet för hemvård av 
barn i enlighet med denna lag jämställs med 
den situationen att barnet faktiskt är bosatt i 
Finland.  

Rätt till vårdpenning och vårdtillägg har 
man också för ett barn vars förälder eller 
vårdnadshavare har rätt att arbeta enligt 78 § 
1 eller 2 mom. eller 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 
7 punkten i utlänningslagen (301/2004). Han 
eller hon ska dessutom ha i Finland giltigt 
arbets-, tjänste- eller annat anställningsför-
hållande och tillstånd att arbeta i Finland 
minst sex månader. Rätt till vårdpenning och 
vårdtillägg har man också för ett barn vars 
förälder eller vårdnadshavare har registrerats 
som arbetslös arbetssökande efter det att ett 

minst sex månader långt arbetsförhållande 
har upphört. 

Rätt till stöd för hemvård av barn föreligger 
dock endast, om barnet inte har fyllt tre år el-
ler om det hör till samma familj som ett an-
nat barn som är under tre år, som berättigar 
till vårdpenning och som vårdas på samma 
sätt. 

Oberoende av 3 mom. har adoptivföräldrar 
rätt till stöd för hemvård av barn tills det har 
gått två år från början av den föräldrapen-
ningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § i 
sjukförsäkringslagen (1224/2004) den första 
betalningsdagen medräknad. En adoptivför-
älders ovan nämnda rätt till stöd för hemvård 
av barn gäller emellertid inte en adoptionssö-
kande som avses i 8 § 2 mom. i adoptionsla-
gen (22/2012). Ett villkor för stödet vid ad-
option enligt 39 § 1 punkten i adoptionslagen 
är att adoptionssökanden har beviljats ett i 
nämnda lagrum avsett tillstånd. Enligt 44 § i 
adoptionslagen beviljas adoptionstillstånd av 
adoptionsnämnden på ansökan av adoptions-
sökanden. 

Om barnet inte deltar i förskoleundervis-
ning enligt lagen om grundläggande utbild-
ning (628/1998) anses såsom val av dag-
vårdsplats som ordnas av kommunen enligt 1 
mom. inte det att barnet under ett verksam-
hetsår omedelbart innan det såsom läroplik-
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tigt inleder den grundläggande utbildningen 
deltar i halvdagsvård som kommunen ordnar. 
 
 
 

9 § 

Finansiering 

Kommunen betalar ersättning till Folkpen-
sionsanstalten för de kostnader som föranleds 
av stöd som har betalts enligt denna lag, med 
undantag av kostnader för stöd som betalats 

enligt 3 § 2 och 3 mom., för vilka staten beta-
lar ersättning till Folkpensionsanstalten. 
 — — — — — — — — — — — — — —  

Den ersättning för kostnaderna som staten 
ska betala enligt 1 mom. bestäms varje må-
nad på grundval av de stöd som ska betalas 
till dem som är berättigade till stöd enligt 3 § 
2 och 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 
 
 
 

Helsingfors den 26 september 2013 

 
 

Statsminister 

 
JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Försvarsminister Carl Haglund 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

L a g 

om ändring av utlänningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i utlänningslagen (301/2004) mellanrubriken före 79 § samt 81 c och 81 d §, av 

dem 81 c och 81 d § sådana de lyder i lag 1338/2011 
ändras 3 § 6 och 7 punkten, mellanrubriken före 70 §, 72—81, 81 a och 81 b §, mellanru-

briken före 82 §, 83—86, 186, 187, 191 och 194 §, 
av dem 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 449/2012, 79 § sådan den lyder i lagarna 

34/2006, 380/2006, 358/2007, 449/2012 och (668/2013), 80 § sådan den lyder delvis ändrad i 
lagarna 34/2006 och 323/2009, 81 § sådan den lyder i lag 549/2010, 81 a § sådan den lyder i 
lag 34/2006, 81 b sådan den lyder i lag 1338/2011, 83 § sådan den lyder delvis ändrad i lagar-
na 619/2006 och 973/2007, 84 § sådan den lyder i lagarna 1426/2009 och 886/2011, 85 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lag 973/2007, 86 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 49/2006 
samt 191 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006 och 266/2011, samt 

fogas till 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006, 358/2007, 323/2009, 
631/2011, 1338/2011 och (668/2013) nya 6 a- och 6 b-punkter, till lagen nya mellanrubriker 
före 78 och 81 §, till lagen en ny 82 § i stället för den 82 § som upphävts genom lag 631/2011, 
samt till lagen 86 a och 86 b §, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
 

Definitioner 

 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) uppehållstillstånd för arbetstagare ett 

sådant tillstånd att vistas i Finland eller på ett 
finländskt fartyg som krävs av utlänningar 
som ämnar utföra sådant förvärvsarbete som 
de inte har rätt att utföra med stöd av något 
annat uppehållstillstånd eller utan uppehålls-
tillstånd, 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 §
 

Definitioner 

 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) uppehållstillstånd för arbetstagare ett 

uppehållstillstånd för förvärvsarbete som be-
viljas utlänningar genom ett förfarande i två 
steg där arbets- och näringsbyrån fattar ett 
delbeslut i saken före Migrationsverkets eller 
polisinrättningens beslut, 

6 a) annat uppehållstillstånd för förvärvs-
arbete ett uppehållstillstånd för förvärvsar-
bete som beviljas utlänningar utan föregåen-
de delbeslut av arbets- och näringsbyrån, 

6 b) rätt att arbeta rätt enligt denna lag för 
utlänningar att utföra förvärvsarbete i Fin-
land med stöd av uppehållstillstånd, uppe-
hållsrätt enligt 10 kap., visum eller visumfri-
het eller på någon annan i denna lag före-
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7) uppehållstillstånd för näringsidkare ett 

sådant tillstånd att vistas i Finland som krävs 
av utlänningar som ämnar idka näring, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

skriven grund,  
7) uppehållstillstånd för näringsidkare ett 

uppehållstillstånd för utlänningar som har 
för avsikt att idka näring och som beviljas 
genom ett förfarande i två steg där närings-, 
trafik- och miljöcentralen fattar ett delbeslut 
i saken före Migrationsverkets eller polisin-
rättningens beslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 kap 

Arbete 

Bestämmelser om uppehållstillstånd för ar-
betstagare och uppehållstillstånd för närings-

idkare 

70 § 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

5 kap 

Arbete 

Uppehållstillstånd för arbetstagare, uppe-
hållstillstånd för näringsidkare och annat 
uppehållstillstånd för förvärvsarbete 
 

70 § 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
73 § 

Arbetsgivarens skyldigheter 

Till en arbetstagares ansökan om uppehålls-
tillstånd ska arbetsgivaren foga 

1) sådan information om de centrala villko-
ren i arbetet som avses i 2 kap. 4 § i arbetsav-
talslagen, 

2) en försäkran om att villkoren stämmer 
överens med gällande bestämmelser och kol-
lektivavtalet i fråga eller, om det inte finns 
något kollektivavtal som ska tillämpas, svarar 
mot den praxis som gäller arbetstagare som är 
verksamma i motsvarande uppgifter på ar-
betsmarknaden, samt 

3) om arbets- och näringsbyrån kräver det, 
en utredning om att arbetsgivaren har uppfyllt 
och i fortsättningen förmår uppfylla sina för-
pliktelser som arbetsgivare. 

Arbetsgivaren skall försäkra sig om att ut-
länningar som anställs eller är anställda har 
ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare 
som krävs eller att de inte behöver något up-
pehållstillstånd. 

En arbetsgivare som anställer en icke-
unionsmedborgare, en därmed jämförbar 
person eller en familjemedlem till någon av 
dessa ska utan dröjsmål lämna arbets- och 

72 § 

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetsta-
gare och bilagor till den 

Bestämmelser om ansökan om uppehålls-
tillstånd finns i 60 §. Till en ansökan om up-
pehållstillstånd för arbetstagare ska arbetsgi-
varen foga 

1) sådan information om de centrala villko-
ren i arbetet som avses i 2 kap. 4 § i arbetsav-
talslagen (55/2001), 

2) en försäkran om att villkoren stämmer 
överens med gällande bestämmelser och kol-
lektivavtalet i fråga eller, om det inte finns 
något kollektivavtal som ska tillämpas, sva-
rar mot den praxis som gäller arbetstagare 
som är verksamma i motsvarande uppgifter 
på arbetsmarknaden, 

3) om arbets- och näringsbyrån kräver det, 
en utredning om att arbetsgivaren har upp-
fyllt och i fortsättningen förmår uppfylla sina 
förpliktelser som arbetsgivare. 
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näringsbyrån den information som avses i 1 
mom. samt för förtroendemannen, den förtro-
endevalda och arbetarskyddsfullmäktigen på 
arbetsplatsen uppge utlänningens namn samt 
det kollektivavtal som ska tillämpas. 

Arbetsgivaren skall på arbetsplatsen förva-
ra uppgifter om anställda utlänningar och om 
grunderna för deras rätt att arbeta så att ar-
betarskyddsmyndigheten vid behov kan 
granska uppgifterna utan svårigheter. Ar-
betsgivaren skall förvara uppgifterna fyra år 
efter det att utlänningens anställningsförhål-
lande upphört. 

 
 

72 § 

Innehållet i prövningen av uppehållstillstånd 
för arbetstagare och uppehållstillstånd för 

näringsidkare 

Beviljandet av uppehållstillstånd för arbets-
tagare baserar sig på prövning där det gäller 
att 
 
 
 

1) utreda möjligheten att inom en rimlig tid 
få sådan arbetskraft som lämpar sig för det 
aktuella arbetet och som står till förfogande 
på arbetsmarknaden, 

2) se till att beviljande av uppehållstillstånd 
för arbetstagare inte hindrar en person som 
avses i 1 punkten att få arbete, och att 

3) säkerställa att uppehållstillstånd för ar-
betstagare beviljas endast personer som upp-
fyller villkoren, om det för arbetet krävs sär-
skild kompetens eller ett godkänt hälsotill-
stånd. 

När beviljande av uppehållstillstånd för ar-
betstagare prövas skall de riktlinjer som avses 
i 71 § beaktas. 

Beviljandet av uppehållstillstånd för när-
ingsidkare baserar sig på prövning, där det 
skall säkerställas att det finns förutsättningar 
för lönsam näringsverksamhet. 

När beviljandet av uppehållstillstånd för 
arbetstagare eller uppehållstillstånd för när-
ingsidkare prövas, gäller det att försäkra sig 
om att utlänningens försörjning är tryggad 
genom förvärvsarbete eller näringsverksam-
het eller på något annat sätt. 

73 § 

Arbets- och näringsbyråns delbeslut på an-
sökan om uppehållstillstånd för arbetstaga-

re 

Beviljandet av uppehållstillstånd för arbets-
tagare baserar sig på en prövning där man 
ska säkerställa att den information och den 
försäkran arbetsgivaren fogat till ansökan 
stämmer överens med vad som föreskrivs i 72 
§ och 

1) utreda möjligheten att inom en rimlig tid 
få sådan arbetskraft som lämpar sig för det 
aktuella arbetet och som står till förfogande 
på arbetsmarknaden, 

2) se till att beviljande av uppehållstillstånd 
för arbetstagare inte hindrar en person som 
avses i 1 punkten att få arbete, 

3) säkerställa att uppehållstillstånd för ar-
betstagare beviljas endast personer som upp-
fyller villkoren, om det för arbetet krävs sär-
skild kompetens eller ett godkänt hälsotill-
stånd. 

När beviljande av uppehållstillstånd för ar-
betstagare prövas ska de riktlinjer som avses 
i 71 § beaktas. 

Utlänningens försörjning ska vara tryggad 
genom inkomster från förvärvsarbete under 
den tid som uppehållstillståndet gäller. 
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75 § 

Beviljande av uppehållstillstånd för arbetsta-
gare när det gäller personer som befinner sig 

utomlands 

För att uppehållstillstånd för arbetstagare 
skall kunna beviljas förutsätts det att 

1) prövningen enligt 72 § har verkställts 
och att villkoren i paragrafen uppfylls samt 
att villkoren enligt 73 § 1 mom. vilka gäller 
arbetsgivarens utredningar och givande av 
försäkring uppfylls, och att 

2) de i 36 § föreskrivna allmänna villkoren 
för beviljande av uppehållstillstånd uppfylls 
och att utlänningen inte har meddelats inre-
seförbud. 
 

 

 
77 § 

Branschvisa uppehållstillstånd för arbetsta-
gare 

Uppehållstillstånd för arbetstagare berätti-
gar till att arbeta inom en bransch eller flera. 
Av särskilda skäl kan uppehållstillstånd för 
arbetstagare begränsas till arbete i anställning 
hos en viss arbetsgivare. 
 

74 § 

Branschvisa och arbetsgivarvisa uppehålls-
tillstånd för arbetstagare 

Uppehållstillstånd för arbetstagare berätti-
gar till anställning inom en bransch eller fle-
ra.  

Av särskilda skäl kan uppehållstillstånd för 
arbetstagare begränsas till arbete i anställning 
inom en bransch eller flera hos en viss ar-
betsgivare. 
 

 
78 § 

Förhandsbesked om förutsättningarna för be-
viljande av uppehållstillstånd för arbetstaga-

re 

På skriftlig ansökan av arbetsgivaren eller 
uppdragsgivaren ger arbetskraftsbyrån ett 
skriftligt förhandsbesked om förutsättningar-
na för beviljande av uppehållstillstånd för ar-
betstagare i det ärende som ansökan avser. 
Arbetskraftsbyrån skall ge förhandsbeskedet 
utan dröjsmål. När uppehållstillstånd för ar-
betstagare söks skall arbetskraftsbyrån på ar-
betsgivarens yrkande iaktta förhandsbeskedet 
under den tid som nämns i förhandsbeskedet. 
 

75 § 

Förhandsbesked om förutsättningarna för 
beviljande av uppehållstillstånd för arbetsta-

gare 

På skriftlig ansökan av arbetsgivaren eller 
uppdragsgivaren ger arbets- och näringsby-
rån ett skriftligt förhandsbesked om förut-
sättningarna för beviljande av uppehållstill-
stånd för arbetstagare i det ärende som ansö-
kan avser. Arbets- och näringsbyrån ska ge 
förhandsbeskedet utan dröjsmål. När uppe-
hållstillstånd för arbetstagare söks ska arbets- 
och näringsbyrån på arbetsgivarens yrkande 
iaktta förhandsbeskedet under den tid som 
nämns i förhandsbeskedet. 
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76 § 

Beviljande av uppehållstillstånd för närings-
idkare när det gäller personer som befinner 

sig utomlands 

För att uppehållstillstånd för näringsidkare 
skall kunna beviljas förutsätts det att 

1) prövningen enligt 72 § har verkställts 
och att villkoren i paragrafen uppfylls, och att 

2) de i 36 § föreskrivna allmänna villkoren 
för beviljande av uppehållstillstånd uppfylls 
och att utlänningen inte har meddelats inre-
seförbud. 
 

76 § 

Närings-, trafik- och miljöcentralens delbe-
slut på ansökan om uppehållstillstånd för 

näringsidkare 

Beviljandet av uppehållstillstånd för när-
ingsidkare baserar sig på en prövning där 
man ska säkerställa att näringsverksamheten 
har förutsättningar att vara lönsam. 

Utlänningens försörjning ska vara tryggad 
genom förvärvsarbete, näringsverksamhet el-
ler på något annat sätt under den tid som 
uppehållstillståndet gäller. 
 

 
 
Arbete utan uppehållstillstånd för arbetstaga-

re  

79 §  

Obegränsat arbete med stöd av annat uppe-
hållstillstånd än uppehållstillstånd för arbets-

tagare 

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som 
har beviljats permanent uppehållstillstånd, 
EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta el-
ler kontinuerligt uppehållstillstånd på grund-
val av annat än arbete eller yrkesutövning.  

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som 
har beviljats uppehållstillstånd på grund av 
familjeband. 

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som 
har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd på 
grund av tillfälligt skydd eller annan humani-
tär invandring. 

En utlänning som har avlagt examen i Fin-
land har rätt att förvärvsarbeta utan prövning 
enligt 72 § 1 mom., om han eller hon har be-
viljats uppehållstillstånd med stöd av 45 § 1 
mom. 1 punkten eller 47 § 1 mom. 2 punkten. 

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som 
har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd med 
stöd av 52 a eller 52 d §.  

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som 
har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd 
och som 

1) sköter ledningsuppgifter på högsta nivå 

(upphävs)
 
 

77 § 

Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete 

Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete 
beviljas en utlänning som 

1) sköter ledningsuppgifter på högsta nivå 
eller mellannivå i ett företag eller utför sak-
kunniguppdrag som kräver specialkompe-
tens, 

2) är idrottare, tränare eller idrottsdomare 
om verksamheten är yrkesmässig, 

3) är anställd hos ett religiöst eller ideolo-
giskt samfund, 

4) yrkesmässigt verkar inom vetenskap, 
kultur eller konst med undantag av restau-
rangmusiker,  

5) arbetar i en internationell organisation 
eller utför uppgifter som hänför sig till mel-
lanstatligt officiellt samarbete. 

6) är yrkesmässigt verksam inom mass-
kommunikation, om inte hans eller hennes 
arbets- eller uppdragsgivare har verksam-
hetsställe i Finland, 

7) undersöker marknaden, förbereder ett 
företags etablering i Finland, förhandlar om 
beställningar, skaffar beställningar eller 
övervakar hur beställningar verkställs eller 
sköter andra motsvarande uppgifter, om inte 
hans eller hennes arbets- eller uppdragsgiva-
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eller mellannivå i ett företag eller utför sak-
kunniguppdrag som kräver specialkompetens, 

2) är idrottare, tränare eller idrottsdomare, 
om verksamheten är yrkesmässig, 

3) arbetar för ett religiöst eller ideologiskt 
samfund, 

4) yrkesmässigt verkar inom området för 
vetenskap, kultur eller konst med undantag av 
restaurangmusiker, eller som 

5) arbetar i en internationell organisation el-
ler sköter uppgifter som hänför sig till offici-
ellt mellanstatligt arbete. 

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning vars 
arbets- eller uppdragsgivare inte har något 
verksamhetsställe i Finland, om han eller hon 

1) är yrkesmässigt verksam inom mass-
kommunikationsområdet, eller 

2) undersöker marknaden, förbereder ett fö-
retags etablering i Finland, förhandlar om el-
ler skaffar beställningar eller övervakar hur 
beställningar verkställs eller sköter andra 
motsvarande uppgifter. 

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som 
av utrikesministeriet beviljats uppehållstill-
stånd för att utföra bygg-, reparations- och 
underhållsarbete vid en beskickning. 

Sådan rätt att arbeta som baserar sig på 
denna paragraf skall med undantag av uppe-
hållstillstånd enligt 7 mom. antecknas i utlän-
ningens uppehållstillstånd. 
 

re har verksamhetsställe i Finland, 
8) har avlagt examen i Finland och det hu-

vudsakliga syftet med vistelsen i landet är att 
arbeta, 

9) utifrån en inbjudan eller ett avtal arbetar 
som gästande lärare, föreläsare, utbildare, 
konsult eller forskare om arbetet pågår högst 
ett år, 

10) utför ett arbete som ingår i ett leverans-
avtal om enskilda maskiner, anordningar, 
produktionslinjer eller expertsystem som im-
porterats till Finland eller som ska exporteras 
till utlandet, om arbetet pågår högst sex må-
nader, 

11) utför arbete eller arbetspraktik som in-
går i ett mellanstatligt avtal eller medborgar-
organisationers utbytesprogram, om arbetet 
eller praktiken pågår högst 18 månader, eller 
som sker i form av förflyttning för högst ett 
år inom företaget av en utlänning som avlagt 
högskoleexamen, eller 

12) är 18—30 år gammal och utför arbets-
praktik när han eller hon studerar finska eller 
svenska vid en utländsk högskola eller när 
praktikbranschen motsvarar utlänningens 
studier eller examen, om arbetspraktiken på-
går högst 18 månader. 

Om arbetet överskrider tidsgränserna enligt 
1 mom. 9—12 punkten ska utlänningen ansö-
ka om uppehållstillstånd för arbetstagare. 

Utlänningens försörjning ska vara tryggad 
genom inkomster från förvärvsarbete under 
den tid som uppehållstillståndet gäller. 

 
 
(ny) 
 

80 § 

Begränsat arbete med stöd av annat uppe-
hållstillstånd än uppehållstillstånd för arbets-

tagare 

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som 
beviljats uppehållstillstånd 

1) för studier, om arbetet är arbetspraktik 
som ingår i examen eller är ett slutarbete som 
ingår i studierna och som utförs i form av 
förvärvsarbete eller om mängden av arbete 
utjämnas till i genomsnitt 25 timmar per 
vecka under den tid då egentlig undervisning 
ordnas vid läroanstalten eller om heltidsarbe-

Rätt att arbeta 

78 § 

Rätt att arbeta med stöd av uppehållstill-
stånd 

En utlänning som har beviljats uppehålls-
tillstånd för arbetstagare har rätt att arbeta 
med iakttagande av de begränsningar som 
anges i 74 §. 

En utlänning som har beviljats annat up-
pehållstillstånd för förvärvsarbete har rätt 
att arbeta enligt kriterierna för tillståndet. 
Också den som har beviljats uppehållstill-
ståndet enligt andra kriterier har rätt att ut-
föra arbete som avses i 77 § 1 mom. 1—5 
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tet infaller under en tid då egentlig undervis-
ning inte ordnas vid läroanstalten, 

2) för att på basis av kallelse eller avtal ar-
beta som gästande lärare, föreläsare, utbilda-
re, konsult eller forskare, om arbetet pågår 
högst ett år, 

3) för utförande av arbete som ingår i ett le-
veransavtal om enskilda maskiner, anord-
ningar, produktionslinjer eller expertsystem 
som importerats till Finland eller som skall 
exporteras till utlandet, om arbetet pågår 
högst sex månader, 

4) för arbete eller arbetspraktik som ingår i 
ett mellanstatligt avtal eller medborgarorgani-
sationers utbytesprogram, om arbetet eller 
praktiken pågår högst 18 månader, eller som 
sker i form av förflyttning för högst ett år 
inom företaget av en utlänning som avlagt 
högskoleexamen, 

5) för arbetspraktik av en 18–30-årig utlän-
ning, när utlänningen studerar svenska eller 
finska vid en utländsk högskola eller när 
praktikbranschen motsvarar utlänningens stu-
dier eller examen, om arbetspraktiken pågår 
högst 18 månader, eller 

6) med stöd av 51 § på grund av hinder för 
avlägsnande ur landet. 

Sådan rätt att arbeta som baserar sig på 
denna paragraf ska antecknas i samband med 
utlänningens uppehållstillstånd. Om arbetet 
överskrider tidsgränserna enligt 1 mom. 1–5 
punkten, ska utlänningen ha uppehållstill-
stånd för arbetstagare. 
 

punkten. 
Rätt att arbeta har dessutom en utlänning  
1) som har beviljats permanent uppehålls-

tillstånd, EU-uppehållstillstånd för varaktigt 
bosatta tredjelandsmedborgare enligt 56 a § 
eller kontinuerligt uppehållstillstånd på an-
nan grund än arbete eller yrkesutövning, 

2) som har beviljats uppehållstillstånd på 
grund av familjeband, 

3) som har beviljats tillfälligt uppehållstill-
stånd på grund av tillfälligt skydd eller annan  

humanitär invandring, 
4) vars uppehållstillstånd är beviljat för 

studier, om 
a) arbetet är arbetspraktik som ingår i exa-

men eller ett slutarbete som ingår i studierna 
och utförs i form av förvärvsarbete, 

b) mängden av arbete utjämnas till i ge-
nomsnitt 25 timmar per vecka under den tid 
då egentlig undervisning ordnas vid läroan-
stalten, eller 

c) heltidsarbetet infaller under en tid då 
egentlig undervisning inte ordnas vid läroan-
stalten, 

5) som har beviljats tillfälligt uppehållstill-
stånd med stöd av 52 a eller 52 d §, 

6) vars uppehållstillstånd är beviljat med 
stöd av 51 § på grund av hinder för avlägs-
nande ur landet. 

7) som utrikesministeriet har beviljat uppe-
hållstillstånd för utförande av bygg-, repara-
tions- eller underhållsarbete vid beskickning-
ar. 

Sådan rätt att arbeta som baserar sig på 
denna paragraf ska, med undantag av sådant 
uppehållstillstånd som avses i 3 mom. 7 
punkten, antecknas i anslutning till utlän-
ningens uppehållstillstånd. 
 

 
81 § 

Arbete utan uppehållstillstånd 

Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstill-
stånd har en utlänning som 

1) med stöd av inbjudan eller avtal kommer 
som tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdoma-
re för högst tre månader, 

2) med stöd av inbjudan eller avtal kommer 
som yrkeskonstnär eller idrottare för högst tre 
månader, inbegripet biträdande personal, ser-

79 §

Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd 

Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstill-
stånd har en utlänning som 

1) utifrån en inbjudan eller ett avtal kom-
mer som tolk, lärare, sakkunnig eller idrotts-
domare för högst tre månader, 

2) utifrån en inbjudan eller ett avtal kom-
mer som yrkeskonstnär eller idrottare för 
högst tre månader, inbegripet biträdande per-
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vicepersonal och träningspersonal, 
3) arbetar som sjöman antingen på ett fartyg 

som är inskrivet i handelsfartygsförteckning-
en eller, efter att ha anställts någon annan-
stans än i Finland, på ett fartyg som huvud-
sakligen går i trafik mellan utländska hamnar, 

4) kommer för att plocka eller skörda bär, 
frukter, specialväxter, rotfrukter och grönsa-
ker eller för arbete i anslutning till pälsfarm-
ning i högst tre månader, 

5) är ordinarie arbetstagare hos ett företag 
som driver verksamhet i en annan stat inom 
Europeiska unionen eller i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
som kommer för att utföra tillfälligt leverans- 
eller underleveransarbete som omfattas av 
friheten att tillhandahålla tjänster, om han el-
ler hon i nämnda stat har tillstånd som berät-
tigar till vistelse och arbete och som är i kraft 
efter det att arbetet i Finland har upphört, el-
ler som 

6) kommer till Finland för högst tre måna-
der som forskare med stöd av ett mottag-
ningsavtal enligt forskardirektivet som ingåtts 
i en annan medlemsstat för genomförande av 
ett sådant forskningsprojekt som avses i det 
direktivet. 

Efter att ha sökt internationellt skydd har en 
utlänning rätt att förvärvsarbeta utan uppe-
hållstillstånd då han eller hon 

1) har ett sådant dokument som avses i 11 § 
1 mom. 1 punkten och har vistats i landet i tre 
månader, eller 

2) har vistats i landet i sex månader. 
När arbetsgivaren eller uppdragsgivaren 

inte har något verksamhetsställe i Finland, har 
en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan up-
pehållstillstånd 

1) som demonstratör eller filmarbetare i 
högst tre månader, 

2) som en person som hör till personalen på 
ett motorfordon i utländsk ägo eller besitt-
ning, när utlänningen framför ett fordon med 
vilket en gränsöverskridande transport förs 
till bestämmelseorten eller hämtas från ut-
gångsorten eller när trafikeringen i Finland 
hänför sig till regelbunden reguljär trafik mel-
lan orter av vilka åtminstone en är belägen 
utomlands och utlänningen inte är bosatt i 
Finland, eller 

3) som reseledare för en sällskapsresa från 
utlandet till Finland. 

sonal, servicepersonal och träningspersonal, 
3) arbetar som sjöman antingen på ett far-

tyg som är inskrivet i handelsfartygsförteck-
ningen eller, efter att ha anställts någon an-
nanstans än i Finland, på ett fartyg som hu-
vudsakligen går i trafik mellan utländska 
hamnar, 

4) kommer för att plocka eller skörda bär, 
frukter, specialväxter, rotfrukter eller grönsa-
ker eller för arbete i anslutning till pälsfarm-
ning i högst tre månader,  

5) är ordinarie arbetstagare hos ett företag 
som driver verksamhet i en annan stat inom 
Europeiska unionen eller i en stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
som kommer för att utföra tillfälligt leverans- 
eller underleveransarbete som omfattas av 
friheten att tillhandahålla tjänster, om han el-
ler hon i nämnda stat har tillstånd som berät-
tigar till vistelse och arbete och som är i kraft 
efter det att arbetet i Finland har upphört,  

6) kommer till Finland för högst tre måna-
der som forskare med stöd av ett mottag-
ningsavtal enligt forskardirektivet som in-
gåtts i en annan medlemsstat i Europeiska 
unionen för genomförande av ett sådant ve-
tenskapligt forskningsprojekt som avses i di-
rektivet. 

Efter att ha sökt internationellt skydd har 
en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan up-
pehållstillstånd  

1) då han eller hon har ett sådant dokument 
som avses i 11 § 1 mom.1 punkten och har 
vistats i landet i tre månader,  

2) då han eller hon har vistats i landet i sex 
månader. 

När arbetsgivaren eller uppdragsgivaren 
inte har något verksamhetsställe i Finland har 
en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan up-
pehållstillstånd 

1) som demonstratör eller filmarbetare i 
högst tre månader, 

2) som medlem av personalen på ett motor-
fordon i utländsk ägo eller besittning, när ut-
länningen framför ett fordon med vilket en 
gränsöverskridande transport förs till be-
stämmelseorten eller avhämtas från utgångs-
orten eller när trafikeringen i Finland hänför 
sig till regelbunden reguljärtrafik mellan or-
ter av vilka åtminstone en är belägen utom-
lands och utlänningen inte är bosatt i Finland, 

3) som reseledare för en sällskapsresa från 
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Om en ansökan om uppehållstillstånd för 
arbetstagare som gäller samma bransch eller 
en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd för 
näringsidkare har gjorts medan det tidigare 
uppehållstillståndet gällde, får utlänningen 
fortsätta arbeta tills ansökan har avgjorts. 

 

utlandet till Finland. 
 

 
 

81 a § 

Rätt för en utlänning som avlagt examen i 
Finland att fortsätta och börja arbeta 

Har en utlänning anhållit om fortsatt uppe-
hållstillstånd för arbete eller sökande av arbe-
te medan ett uppehållstillstånd för studier be-
viljat med stöd av 45 § 1 mom. 3 punkten va-
rit gällande, får han eller hon fortsätta arbeta 
eller börja ett nytt arbete med stöd av det tidi-
gare uppehållstillståndet. 

Har en utlänning anhållit om fortsatt uppe-
hållstillstånd för arbete medan ett uppehålls-
tillstånd beviljat med stöd av 54 § 4 mom. va-
rit gällande, får utlänningen börja arbeta när 
han eller hon har hittat ett arbete. 

Får en utlänning avslag på sin ansökan en-
ligt 1 eller 2 mom. får han eller hon inte fort-
sätta arbeta, även om ändring har sökts i be-
slutet genom besvär. 
 

80 §

Hur länge rätten att arbeta gäller 

Har en ansökan om fortsatt uppehållstill-
stånd för arbetstagare som avser samma ar-
betsgivare eller samma bransch gjorts medan 
det tidigare uppehållstillståndet varit gällan-
de, får utlänningen fortsätta arbeta i enlighet 
med det tidigare tillståndet tills uppehållstill-
stånd har beviljats enligt den nya ansökan el-
ler tills ett avslagsbeslut vunnit laga kraft. I 
annat fall upphör rätten att arbeta med stöd 
av det tidigare tillståndet när tillståndets gil-
tighetstid går ut. Rätten att arbeta med stöd 
av ett nytt uppehållstillstånd börjar gälla när 
tillståndet har beviljats. 

Om en utlännings rätt att arbeta grundar 
sig på något annat uppehållstillstånd än up-
pehållstillstånd för arbetstagare och ansökan 
om fortsatt uppehållstillstånd har gjorts me-
dan det tidigare uppehållstillståndet varit 
gällande fortsätter rätten att arbeta i enlighet 
med det tidigare tillståndet tills uppehållstill-
stånd har beviljats enligt den nya ansökan el-
ler tills ett avslagsbeslut vunnit laga kraft. 

Om en utlänning har beviljats uppehålls-
tillstånd med stöd av 77 § 1 mom. 9—12 
punkten upphör rätten att arbeta när tillstån-
dets giltighetstid går ut. 

Har i ett sådant fall som avses i 54 § 4 
mom. eller 77 § 1 mom. 8 punkten ansökan 
om fortsatt uppehållstillstånd för arbete eller 
sökande av arbete gjorts medan ett uppehålls-
tillstånd för studier beviljat med stöd av 45 § 
1 mom. 3 punkten varit gällande, får utlän-
ningen fortsätta med det arbete han eller hon 
utfört enligt det tidigare tillståndet eller börja 
ett nytt arbete. 

Har en ansökan om fortsatt uppehållstill-
stånd för arbete gjorts medan ett tidigare up-
pehållstillstånd beviljat med stöd av 54 § 4 
mom. varit gällande, får utlänningen börja 
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arbeta när han eller hon har hittat ett arbete. 
Om en utlänning får avslag på en sådan an-

sökan om fortsatt uppehållstillstånd som av-
ses i 4 eller 5 mom. får han eller hon inte 
fortsätta arbeta även om ändring i beslutet 
söks genom besvär. 

Om en utlännings rätt att arbeta grundar 
sig på visum eller visumfrihet gäller rätten 
högst den tid som anges i 79 §. Tiden för rät-
ten att arbeta förlängs inte av att en ansökan 
om uppehållstillstånd görs medan visumet el-
ler visumfriheten är gällande. Rätten att ar-
beta upphör oberoende av vad som föreskrivs 
i 79 § när ett beslut om avvisning av perso-
nen i fråga blir verkställbart. 

Om rätten att arbeta grundar sig på uppe-
hållstillstånd och personen i fråga utvisas, 
upphör rätten att arbeta när beslutet om ut-
visning blir verkställbart. 

 
 
(ny) 
 

81 b § 

Beviljande av EU-blåkort 

EU-blåkort beviljas tredjelandsmedborgare 
som företer ett arbetsavtal eller ett bindande 
arbetserbjudande som gäller en högkvalifice-
rad anställning på minst ett år, om de allmän-
na villkoren för beviljande av uppehållstill-
stånd är uppfyllda. Dessutom förutsätts att lö-
nen enligt arbetsavtalet eller det bindande ar-
betserbjudandet ska vara minst 1,5 gånger 
högre än den genomsnittliga bruttolönen för 
löntagare. 

Vid beviljande av EU-blåkort tillämpas be-
stämmelserna i 5 kap. om beviljande av up-
pehållstillstånd för arbetstagare med undantag 
för den prövning som avses i 72 § 1 mom. 1 
och 2 punkten. 
 

EU-blåkort 

81 § 

Beviljande av EU-blåkort 

EU-blåkort beviljas tredjelandsmedborgare 
som visar upp ett arbetsavtal eller ett bindan-
de arbetserbjudande som gäller en högkvali-
ficerad anställning på minst ett år, om de 
allmänna villkoren för beviljande av uppe-
hållstillstånd är uppfyllda. Dessutom förut-
sätts att lönen enligt arbetsavtalet eller det 
bindande arbetserbjudandet ska vara minst 
1,5 gånger högre än den genomsnittliga brut-
tolönen för löntagare. 

Vid beviljande av EU-blåkort tillämpas be-
stämmelserna i 5 kap. om beviljande av up-
pehållstillstånd för arbetstagare med undan-
tag för den prövning som avses i 73 § 1 
mom. 1 och 2 punkten. 

 
 
(se nedan 81 c §) 81 a §

Beslut om ansökningar om EU-blåkort 

Beslut som gäller EU-blåkort ska delges 
sökanden senast 90 dagar efter att ansökan 
lämnades in. Den tid som går åt för att kom-
plettera en ansökan räknas inte in i behand-
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lingstiden 
 

81 c § 

Beslut om ansökningar om EU-blåkort 

Beslut som gäller EU-blåkort ska delges 
sökanden senast 90 dagar efter att ansökan 
lämnades in. Den tid som går åt för att kom-
plettera en ansökan räknas inte in i behand-
lingstiden. 
 

(upphävs) 

 
 
 
(se nedan 81 d §) 81 b § 

Återkomst till och vistelse i Finland för in-
innehavare av EU-blåkort och deras famil-
jemedlemmar som flyttat till en annan med-

lemsstat 

Om en annan medlemsstat i Europeiska un-
ionen inte beviljar EU-blåkort till en person 
som har ett EU-blåkort som beviljats av Fin-
land, får personen och hans eller hennes fa-
miljemedlemmar efter att ha fått det negativa 
beslutet återvända till Finland och vistas i 
landet i tre månader, även om det EU-blåkort 
som Finland beviljat inte längre är i kraft. 

 
 
 
 

81 d § 

Återkomst till och vistelse i Finland för inne-
havare av EU-blåkort och deras familjemed-
lemmar som flyttat till en annan medlemsstat 

Om en annan medlemsstat inte beviljar EU-
blåkort till en person som har ett EU-blåkort 
som beviljats av Finland, får personen och 
hans eller hennes familjemedlemmar efter att 
ha fått det negativa beslutet återvända till 
Finland och vistas i landet i tre månader, 
även om det EU-blåkort som Finland beviljat 
inte längre är i kraft 
 

(upphävs) 
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Förfarande och behöriga myndigheter 

82 §  
 
har upphävts genom L 10.6.2011/631. 

 

Förfarande och myndigheter 

82 § 

Beslut om ansökan som gjorts på grund av 
arbete 

Den behöriga myndigheten ska fatta beslut 
om en ansökan om uppehållstillstånd för ar-
betstagare eller någon annan ansökan om 
uppehållstillstånd för förvärvsarbete inom 
fyra månader efter att myndigheten har mot-
tagit den vederbörligen ifyllda ansökan och 
bilagorna till den. Om ansökan lämnas in 
elektroniskt räknas behandlingstiden från det 
att personen i fråga personligen infinner sig 
hos myndigheten för att lämna de biometris-
ka kännetecken som anges i 60 d § och visa 
upp bilagorna till ansökan i original. 

Det är möjligt att förlänga den behand-
lingstid som anges i 1 mom. under exceptio-
nella förhållanden där prövningen av ansö-
kan är komplicerad. Om den behöriga myn-
digheten blir tvungen att begära eller skaffa 
ytterligare utredningar i ärendet upphör be-
handlingstiden att löpa till dess att de begär-
da utredningarna har mottagits. 
 

 
83 § 

Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för 
arbetstagare 

Arbetskraftsbyrån avgör de förutsättningar 
för beviljande av uppehållstillstånd för arbets-
tagare som anges i 75 § 1 punkten. Arbets-
kraftsbyrån avgör om arbetet är tillfälligt eller 
fortgående. 

Efter arbetskraftsbyråns positiva beslut en-
ligt 1 mom. beviljar Migrationsverket utlän-
ningen ett första uppehållstillstånd för arbets-
tagare, om inte något annat följer av 75 § 2 
punkten och om utlänningen, när ansökan 
lämnas in, inte har något annat gällande up-
pehållstillstånd. Migrationsverket avgör om 
49 § 1 mom. 3 punkten är tillämplig. 

Om utlänningen har ett gällande uppehålls-
tillstånd när ansökan lämnas in och något an-
nat inte följer av 75 § 2 punkten, beviljar po-
lisinrättningen i häradet efter arbetskraftsby-
råns positiva beslut enligt 1 mom. ett nytt up-

83 § 

Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för 
arbetstagare 

Arbets- och näringsbyrån avgör förutsätt-
ningarna enligt 73 § för beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare. Arbets- och 
näringsbyrån avgör om arbetet är tillfälligt 
eller fortgående. 

Efter att arbets- och näringsbyrån fattat ett 
positivt delbeslut enligt 1 mom. beviljar Mi-
grationsverket utlänningen uppehållstillstånd 
för arbetstagare, om inte något annat följer av 
36 § och om utlänningen när ansökan lämnas 
in inte har något annat gällande uppehållstill-
stånd. Migrationsverket avgör när det är 
ogrundat enligt 49 § 1 mom. 3 punkten att 
vägra uppehållstillstånd. 

Om utlänningen har ett gällande uppehålls-
tillstånd när ansökan lämnas in och något an-
nat inte följer av 36 §, beviljar polisinrätt-
ningen efter att arbets- och näringsbyrån fat-
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pehållstillstånd för arbetstagare. Om ansökan 
gäller samma bransch, verkställer arbets-
kraftsbyrån dock inte sådan prövning som av-
ses i 72 § 1 mom. 

tat ett positivt delbeslut enligt 1 mom. honom 
eller henne uppehållstillstånd för arbetstaga-
re. Om ansökan gäller samma bransch som 
det uppehållstillstånd för arbetstagare som 
var gällande när ansökan gjordes, verkställer 
arbets- och näringsbyrån inte någon sådan 
prövning som avses i 73 § 1 mom. 
 

 
84 §  

Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för 
näringsidkare 

Närings-, trafik- och miljöcentralen avgör 
om de förutsättningar för beviljande av uppe-
hållstillstånd för näringsidkare som anges i 76 
§ 1 punkten uppfylls. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen avgör om näringsidkandet är 
tillfälligt eller fortgående. 

Efter ett positivt beslut enligt 1 mom. av nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen beviljar Mi-
grationsverket utlänningen ett första uppe-
hållstillstånd för näringsidkare, om inte något 
annat följer av 76 § 2 punkten och om utlän-
ningen, när ansökan lämnas in, inte har något 
annat gällande uppehållstillstånd. Migra-
tionsverket avgör om 49 § 1 mom. 3 punkten 
är tillämplig. 

Om utlänningen har ett gällande uppehålls-
tillstånd när ansökan lämnas in och något an-
nat inte följer av 76 § 2 punkten, beviljar po-
lisinrättningen i häradet efter ett positivt be-
slut enligt 1 mom. av närings-, trafik- och 
miljöcentralen ett nytt uppehållstillstånd för 
näringsidkare. 
 

84 § 

Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för 
näringsidkare 

Närings-, trafik- och miljöcentralen avgör 
om de förutsättningar för beviljande av up-
pehållstillstånd för näringsidkare som anges i 
76 § uppfylls. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen avgör om näringsidkandet är tillfälligt 
eller fortgående. 

Efter att närings-, trafik och miljöcentralen 
fattat ett positivt delbeslut enligt 1 mom. be-
viljar Migrationsverket utlänningen uppe-
hållstillstånd för näringsidkare, om inte något 
annat följer av 36 § och om utlänningen när 
ansökan lämnas in inte har något annat gäl-
lande uppehållstillstånd. Migrationsverket 
avgör när det är ogrundat enligt 49 § 1 mom. 
3 punkten att vägra uppehållstillstånd. 

Om utlänningen har ett gällande uppehålls-
tillstånd när ansökan lämnas in och något an-
nat inte följer av 36 §, beviljar polisinrätt-
ningen efter att närings-, trafik och miljöby-
råns fattat ett positivt delbeslut enligt 1 mom. 
honom eller henne uppehållstillstånd för när-
ingsidkare. 
 

 
85 § 

Arbetskraftsbyråns övriga behörighet 

Arbetskraftsbyrån beslutar om förvägrande 
av uppehållstillstånd för arbetstagare på de 
grunder som anges i 187 §. 

Arbetskraftsbyrån ger förhandsbesked en-
ligt 78 § om arbetsmarknadsvillkoren för be-
viljande av uppehållstillstånd för arbetstaga-
re. 

Behöriga för uppgifter som föreskrivs med 
stöd av denna lag är arbetskraftsbyråerna i de 
kommuner som är mest betydande med tanke 

85 §

Behörig arbets- och näringsbyrå 

 
 
 
 
 
 
 
Behöriga för uppgifter som anges i denna 

lag är arbets- och näringsbyråerna i de 
kommuner som är mest betydande med tanke 
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på den utländska arbetskraftens rörlighet, så 
som närmare föreskrivs genom förordning av 
arbets- och näringsministeriet. 

på den utländska arbetskraftens rörlighet, så 
som närmare föreskrivs genom förordning av 
arbets- och näringsministeriet. 
 

 
 
 
 

86 § 

Arbetarskyddsmyndighet 

I fråga om den tillsyn över löne- och andra 
anställningsvillkor som arbetarskyddsmyn-
digheten ansvarar för föreskrivs särskilt. 

Om arbetarskyddsmyndigheten har sannoli-
ka skäl att misstänka sådant anlitande av ut-
ländsk arbetskraft som saknar tillstånd enligt 
47 kap. 6 a § strafflagen (39/1889), utlän-
ningsförseelse enligt 185 § 1 mom. i denna 
lag eller en utlänningsförseelse av arbetsgiva-
re enligt 186 §, skall arbetarskyddsmyndighe-
ten anmäla saken till polisen. 

Arbetarskyddsmyndigheten skall vid behov 
ges tillfälle att närvara och bli hörd när ett 
brott enligt 2 mom. behandlas vid förunder-
sökning och domstol. 

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att 
förpliktelserna enligt 73 § 2 och 4 mom. upp-
fylls på det sätt som bestäms i lagen om till-
synen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen(44/2006). 

86 § 

 Arbetarskyddsmyndighet 

I fråga om den tillsyn över löne- och andra 
anställningsvillkor som arbetarskyddsmyn-
digheten ansvarar för föreskrivs särskilt. 

Om arbetarskyddsmyndigheten har sanno-
lika skäl att misstänka sådant anlitande av ut-
ländsk arbetskraft som saknar tillstånd enligt 
47 kap. 6 a § i strafflagen (39/1889), utlän-
ningsförseelse enligt 185 § 1 mom. i denna 
lag eller utlänningsförseelse av arbetsgivare 
enligt 186 §, ska arbetarskyddsmyndigheten 
anmäla saken till polisen. 

Arbetarskyddsmyndigheten ska vid behov 
ges tillfälle att närvara och bli hörd när ett 
brott enligt 2 mom. behandlas vid förunder-
sökning och domstol. 

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn 
över att skyldigheterna enligt 86 a § och 86 b 
§ fullgörs. Bestämmelser om tillsynen finns i 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(44/2006).   

 
(Se ovan 73 § 2—4 mom.) 86 a §

Arbetsgivarens skyldigheter 

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att ut-
länningar som anställs eller är anställda har 
ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare 
som krävs eller att de inte behöver något up-
pehållstillstånd. 

En arbetsgivare som anställer en icke-
unionsmedborgare, en därmed jämförbar per-
son eller en familjemedlem till någon av des-
sa ska utan dröjsmål lämna arbets- och när-
ingsbyrån de förklaringarna och den försäk-
ran som avses i 72 § samt för förtroende-
mannen, den förtroendevalda och arbetar-
skyddsfullmäktigen på arbetsplatsen uppge 
utlänningens namn samt det kollektivavtal 
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som ska tillämpas.  
Arbetsgivaren ska på arbetsplatsen förvara 

uppgifter om anställda utlänningar och om 
grunderna för deras rätt att arbeta så att arbe-
tarskyddsmyndigheten vid behov kan grans-
ka uppgifterna utan svårigheter. Arbets-
givaren ska förvara uppgifterna fyra år efter 
det att utlänningens anställningsförhållande 
upphört. 
 

 
74 § 

Uppdragsgivarens skyldigheter 

När arbetstagare som är anställda hos en ut-
ländsk arbetsgivare arbetar i entreprenad- el-
ler underentreprenadarbete eller som hyrd ar-
betskraft, tillämpas arbetsgivarens skyldighe-
ter enligt 73 § 1–3 mom. på den i Finland 
verksamma huvudentreprenören eller den 
som huvudsakligen låter utföra arbetet. I frå-
ga om anställningsvillkoren för arbetstagare 
som avses i lagen om utstationerade arbetsta-
gare (1146/1999) tillämpas dock vad som be-
stäms i nämnda lag. 

 

86 b § 

Uppdragsgivarens skyldigheter 

När arbetstagare som är anställda hos en ut-
ländsk arbetsgivare arbetar i entreprenad- el-
ler underentreprenadarbete eller som hyrd ar-
betskraft, tillämpas arbetsgivarens skyldighe-
ter enligt 72 § och 86 a § 1 och 2 mom. på 
den i Finland verksamma huvudentreprenö-
ren eller den som huvudsakligen låter utföra 
arbetet. Bestämmelser om anställningsvillko-
ren för arbetstagare som avses i lagen om ut-
stationerade arbetstagare (1146/1999) finns i 
den lagen. 
 

 
186 § 

Utlänningsförseelse av arbetsgivare 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som 

1) uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin 
tjänst håller en utlänning som inte har rätt att 
utföra förvärvsarbete, 

2) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
lämnar en myndighet oriktiga eller vilsele-
dande uppgifter om en utlännings villkor i ar-
betet eller arbetsuppgifter och om de krav 
som dessa ställer, eller 

3) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet för-
summar sin skyldighet enligt 73 § 3 mom.,  

skall, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs på något annat ställe i lag, för ut-
länningsförseelse av arbetsgivare dömas till 
böter. 

Fördelningen av straffansvaret mellan en 
arbetsgivare och en uppdragsgivare bestäms 
enligt 74 §. Bestämmelser om fördelningen 

186 § 

Utlänningsförseelse av arbetsgivare 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som  

1) uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin 
tjänst håller en utlänning som inte har rätt att 
utföra förvärvsarbete,  

2) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
lämnar en myndighet oriktiga eller vilsele-
dande uppgifter om en utlännings villkor i 
arbetet eller arbetsuppgifter och om de krav 
som dessa ställer, eller 

3) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
försummar sin skyldighet enligt 86 a § 2 
mom.,  

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs på något annat ställe i lag, för ut-
länningsförseelse av arbetsgivare dömas till 
böter. 

Fördelningen av straffansvaret mellan en 
arbetsgivare och en uppdragsgivare bestäms 
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av straffansvaret mellan en arbetsgivare och 
dennes företrädare finns i 47 kap. 7 § straffla-
gen. 
 

enligt 86 b §. Bestämmelser om fördelningen 
av straffansvaret mellan en arbetsgivare och 
dennes företrädare finns i 47 kap. 7 § straff-
lagen. 

 
 
 
 

187 § 

Vägran att bevilja uppehållstillstånd för ar-
betstagare 

Arbetskraftsbyrån kan fatta beslut om att 
uppehållstillstånd för arbetstagare inte bevil-
jas i fråga om anställning hos en sådan ar-
betsgivare eller uppdragsgivare som själv el-
ler via en företrädare har lämnat en myndig-
het sådana oriktiga eller vilseledande uppgif-
ter som avses i 186 § 1 mom. 2 punkten. Be-
slut som gäller detta fattas för viss tid eller 
tills vidare. Beslut kan inte fattas, om straff 
dömts ut för gärningen. 
 

187 § 

Vägran att bevilja uppehållstillstånd för ar-
betstagare 

Arbets- och näringsbyrån kan fatta beslut 
om att uppehållstillstånd för arbetstagare inte 
beviljas i fråga om anställning hos en sådan 
arbetsgivare eller uppdragsgivare som själv 
eller via en företrädare har lämnat en myn-
dighet sådana oriktiga eller vilseledande 
uppgifter som avses i 186 § 1 mom. 2 punk-
ten. Beslut som gäller detta fattas för viss tid 
eller tills vidare. Beslut kan inte fattas, om 
straff dömts ut för gärningen. 
 

 
191 § 

Besvärsförbud 

I följande beslut som fattats med stöd av 
denna lag får ändring inte sökas genom be-
svär: 

1) beslut i enlighet med viseringskodexen 
som hänför sig till skyldigheter i samband 
med inlämnande av ansökan om visering, en 
finsk beskicknings behörighet, upptagande av 
en ansökan till prövning, avbrytande av hand-
läggning av ansökan, överlämnande av ansö-
kan till myndigheterna i en representerad 
Schengenstat, utfärdande av visering, avslag 
på ansökan om visering, förlängning av viser-
ing, upphävande eller återkallande av viser-
ing, om det inte är fråga om avslag på ansö-
kan om, upphävande eller återkallande av vi-
sering som gäller en sådan unionsmedborgare 
eller därmed jämförbar familjemedlem till 
honom eller henne som omfattas av bestäm-
melserna i 10 kap., 

2) beslut av utrikesministeriet om beviljan-
de av uppehållstillstånd för en person som in-
går i personalen vid en utländsk beskickning i 
Finland eller dennes familjemedlem eller be-

191 §

Besvärsförbud 

I följande beslut som fattats med stöd av 
denna lag får ändring inte sökas genom be-
svär: 

1) beslut i enlighet med viseringskodexen 
som hänför sig till skyldigheter i samband 
med inlämnande av ansökan om visering, en 
finsk beskicknings behörighet, upptagande av 
en ansökan till prövning, avbrytande av 
handläggning av ansökan, överlämnande av 
ansökan till myndigheterna i en representerad 
Schengenstat, utfärdande av visering, avslag 
på ansökan om visering, förlängning av vi-
sering, upphävande eller återkallande av vi-
sering, om det inte är fråga om avslag på an-
sökan om, upphävande eller återkallande av 
visering som gäller en sådan unionsmedbor-
gare eller därmed jämförbar familjemedlem 
till honom eller henne som omfattas av be-
stämmelserna i 10 kap.,  

2) beslut av utrikesministeriet om beviljan-
de av uppehållstillstånd för en person som 
ingår i personalen vid en utländsk beskick-
ning i Finland eller dennes familjemedlem el-
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slut om återkallande av ett sådant uppehålls-
tillstånd, 

3) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd för en utlänning som tas till Finland 
inom flyktingkvoten, 

4) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd på grund av annan humanitär invand-
ring, 

5) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd på grund av tillfälligt skydd under på-
gående behandling av en asylansökan, 

6) beslut som ges med anledning av en be-
gäran om omprövning enligt 191 a §,  

7) beslut där en asylansökan har konstate-
rats förfalla med stöd av 111 § 2 mom., 

8) beslut där ett ärende har konstaterats för-
falla till följd av att sökanden har återtagit sin 
ansökan eller sannolikt flyttat bort från Fin-
land, 

9) förhandsbesked som arbetskraftsbyrån 
gett med stöd av 78 §,  

10) beslut om betänketid enligt 52 b § eller 
avbrytande av den. 

ler beslut om återkallande av ett sådant uppe-
hållstillstånd, 

3) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd för en utlänning som tas till Finland 
inom flyktingkvoten, 

4) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd på grund av annan humanitär invand-
ring, 

5) beslut om beviljande av uppehållstill-
stånd på grund av tillfälligt skydd under på-
gående behandling av en asylansökan, 

6) beslut som ges med anledning av en be-
gäran om omprövning enligt 191 a §,  

7) beslut där en asylansökan har konstate-
rats förfalla med stöd av 111 § 2 mom., 

8) beslut där ett ärende har konstaterats för-
falla till följd av att sökanden har återtagit sin 
ansökan eller sannolikt flyttat bort från Fin-
land, 

9) förhandsbesked som arbets- och när-
ingsbyrån gett med stöd av 75 §,  

10) beslut om betänketid enligt 52 b § eller 
avbrytande av den.  
 

 
194 § 

Arbetsgivares rätt att anföra besvär 

En arbetsgivare har rätt att anföra besvär 
över beslut om uppehållstillstånd för arbets-
tagare till den del det är fråga om villkor en-
ligt 75 § 1 punkten vilka arbetskraftsmyndig-
heten avgör. 
 

194 § 

Arbetsgivarens rätt att anföra besvär 

En arbetsgivare har rätt att anföra besvär 
över beslut om uppehållstillstånd för arbets-
tagare till den del det är fråga om de förut-
sättningar enligt 73 § som avgörs av arbets-
kraftsmyndigheten. 
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2. 

L ag 

om ändring av 7 § i lagen om utlänningsregistret 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

70/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Uppgifter som registreras 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i 1 mom. får i ut-

länningsregistret i den mån det behövs regi-
streras 

1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1 eller 
2 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller 
av förfrågan som gjorts på grund av ansökan 
eller av i nämnda moment avsett hörande och 
som gäller ansökt tillstånd eller ärende och 
grunderna för ansökan, ändamålet med vistel-
sen i landet och resan och vistelsens och re-
sans längd samt resrutten, tidpunkten och 
platsen för inresa och utresa samt uppgifter 
om arbetsgivare och arbete, huruvida arbets-
givaren har uppfyllt sin skattebetalningsskyl-
dighet och uppgifter om betalningsarrange-
mang i fråga om skatter samt uppgifter enligt 
73 § 1 mom. i utlänningslagen som ska fogas 
till uppehållstillstånd för arbetstagare, 

2) uppgifter om behandlingen av ärenden 
som avses i 5 § 1 och 2 mom., om utredning-
ar som gäller dem, om utlåtanden, avgörandet 
av ärendet och motiveringen till beslutet, om 
att ärendet förfallit samt om ändringssökande, 

3) person- och kontaktuppgifter för famil-
jemedlemmar, personer som bor i samma 
hushåll samt mottagare enligt 5 § 3 mom. 

 

7 § 

Uppgifter som registreras 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i 1 mom. får i ut-

länningsregistret i den mån det behövs regi-
streras: 

1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1 eller 
2 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller 
av förfrågan som gjorts på grund av ansökan 
eller av i nämnda moment avsett hörande och 
som gäller ansökt tillstånd eller ärende och 
grunderna för ansökan, ändamålet med vis-
telsen i landet och resan och vistelsens och 
resans längd samt resrutten, tidpunkten och 
platsen för inresa och utresa samt uppgifter 
om arbetsgivare och arbete, huruvida arbets-
givaren har uppfyllt sin skattebetalningsskyl-
dighet och uppgifter om betalningsarrange-
mang i fråga om skatter samt uppgifter enligt 
72 § i utlänningslagen som ska fogas till an-
sökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, 

2) uppgifter om behandlingen av ärenden 
som avses i 5 § 1 och 2 mom., om utredning-
ar som gäller dem, om utlåtanden, avgöran-
det av ärenden och motiveringen till beslut, 
om att ärenden förfallit samt om ändringssö-
kande, 

3) person- och kontaktuppgifter för famil-
jemedlemmar, personer som bor i samma 
hushåll samt mottagare enligt 5 § 3 mom. 
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3. 

L a g 

om ändring av 4 § i aravabegränsningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aravabegränsningslagen (1190/1993) 4 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  

Bostadbruk 

En bostadslägenhet som avses i denna lag 
skall användas som hyresbostad. 

En bostadslägenhet får användas för boende 
också utan ett sådant hyresavtal som avses i 
hyreslagen (653/87) när det gäller personer 
som behöver särskild vård och omsorg. 

 
 

4 § 
 

Bostadsbruk och hyresgäster 
 

En bostadslägenhet som avses i denna lag 
ska användas som hyresbostad. 

En bostadslägenhet får användas för boen-
de också utan ett sådant hyresavtal som avses 
i lagen om hyra av bostadslägenhet 
(481/1995) när det gäller personer som behö-
ver särskild vård och omsorg.  

Till hyresgäst kan väljas en finsk medbor-
gare jämte hushåll. I denna lag jämställs 
med finsk medborgare en person 

1) vars uppehållsrätt har registrerats enligt 
vad som anges i 10 kap. i utlänningslagen 
(301/2004) eller som har beviljats ett uppe-
hållskort, 

2) som har beviljats ett i utlänningslagen 
avsett uppehållstillstånd som berättigar till 
vistelse i minst ett år,  

3) som har beviljats uppehållstillstånd på 
grund av studier. 
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4. 

L a g 

om ändring av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 

sådan den lyder i lag 84/2003, ett nytt 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 §  

Bostadsbruk 

 
 

11 § 

Bostadsbruk och hyresgäster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till hyresgäst kan väljas en finsk medbor-

gare jämte hushåll. I denna lag jämställs 
med finsk medborgare en person 

1) vars uppehållsrätt har registrerats enligt 
vad som anges i 10 kap. i utlänningslagen 
(301/2004) eller som har beviljats ett uppe-
hållskort, 

2) som har beviljats ett i utlänningslagen 
avsett uppehållstillstånd som berättigar till 
vistelse i minst ett år,  

3) som har beviljats uppehållstillstånd på 
grund av studier. 
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5. 

L a g 

om ändring av 14 § i folkhälsolagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkhälsolagen (66/1972) 14 §, sådan den lyder i lagarna 1327/2010 och 1343/2011, 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 § 
 

Med invånare i kommun avses i denna lag 
en person vars hemkommun enligt lagen om 
hemkommun (201/1994) ifrågavarande 
kommun är. Med en persons bonings- och 
hemkommun avses den kommun där han eller 
hon är invånare. Med invånare i kommun 
jämställs i denna lag också personer som vis-
tas inom kommunens område och har bevil-
jats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i ut-
länningslagen (301/2004) samt en sådan per-
sons familjemedlemmar som avses i 37 § i ut-
länningslagen. 
 

14 § 
 

Med invånare i en kommun avses i denna 
lag en person vars hemkommun enligt lagen 
om hemkommun (201/1994) kommunen i 
fråga är. Med en persons bonings- och hem-
kommun avses den kommun där han eller 
hon är invånare. Med invånare i kommunen 
jämställs i denna lag också en person som 
vistas inom kommunens område och har rätt 
att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 
mom. 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 
mom. 1, 2 eller 6 punkten i utlänningslagen 
(301/2004) och som har ett i Finland giltigt 
arbets-, tjänste- eller annat anställningsför-
hållande eller har registrerats som arbetslös 
arbetssökande efter det att ett minst sex må-
nader långt arbets-, tjänste- eller annat an-
ställningsförhållande har upphört. Med in-
vånare i kommunen jämställs i denna lag 
också en person som vistas inom kommu-
nens område och som med stöd av 81 § i ut-
länningslagen har beviljats ett EU-blåkort en-
ligt 3 § 26 punkten i den lagen samt en sådan 
persons familjemedlemmar som avses i 37 § i 
utlänningslagen. 
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6. 

L a g 

om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1344/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
 

Den kommun som enligt lagen om hem-
kommun (201/1994) är en persons hemkom-
mun ska sörja för att personen får behövlig 
specialiserad sjukvård i enlighet med hälso- 
och sjukvårdslagen. För ordnande av speciali-
serad sjukvård i enlighet med denna förplik-
telse ska kommunen höra till en samkommun 
för ett sjukvårdsdistrikt. Med invånare i 
kommun enligt lagen om hemkommun jäm-
ställs i denna lag också personer som vistas 
inom kommunens område och har beviljats 
ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i utlän-
ningslagen (301/2004) samt en sådan persons 
familjemedlemmar som avses i 37 § i utlän-
ningslagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
 

Den kommun som enligt lagen om hem-
kommun (201/1994) är en persons hemkom-
mun ska sörja för att personen får behövlig 
specialiserad sjukvård i enlighet med hälso- 
och sjukvårdslagen. För ordnande av specia-
liserad sjukvård i enlighet med denna förplik-
telse ska kommunen höra till en samkommun 
för ett sjukvårdsdistrikt. Med invånare i 
kommunen enligt lagen om hemkommun jäm-
ställs i denna lag också en person som vistas 
inom kommunens område och har rätt att ar-
beta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3 mom. 
1,2, 4, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1 mom. 1, 
2 eller 6 punkten i utlänningslagen 
(301/2004) och som har ett i Finland giltigt 
arbets-, tjänste- eller annat anställningsför-
hållande eller har registrerats som arbetslös 
arbetssökande efter det att ett minst sex må-
nader långt arbets-, tjänste- eller anställ-
ningsförhållande har upphört. Med invånare 
i kommunen jämställs i denna lag också en 
person som vistas inom kommunens område 
och som med stöd av 81 § i utlänningslagen 
har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 
punkten i den lagen samt en sådan persons 
familjemedlemmar som avses i 37 § i utlän-
ningslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7. 

L a g 

om ändring av barnbidragslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till barnbidragslagen (796/1992) en ny 1 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
(ny) 1 a § 

Rätt till barnbidrag på grundval av arbete 

Barnbidrag betalas i enlighet med denna 
lag även för barn som medföljer arbetstagare 
som avses i 3 b § i lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet (1573/1993) och som uppfyller kra-
vet på uppehållstillstånd enligt 3 a § 2 mom. 
2 punkten i den lagen. Barnbidrag betalas 
dock inte om arbetstagarens rätt att arbeta 
grundar sig på 78 § 3 mom. 4 punkten eller 
79 § i utlänningslagen (301/2004) eller om 
arbetstagarens tillstånd att arbeta gäller 
högst sex månader. 
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8. 

L a g 

om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 3 §, sådan den ly-

der i lagarna 1291/1999, 985/2004 och 1256/2006, den finska språkdräkten i 4 § 2 mom., så-
dant det lyder i lag 763/2008, och 9 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 985/2004, som föl-
jer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Val av vårdform 

Stöd enligt denna lag betalas på det villkor 
att barnets föräldrar eller andra vårdnadshava-
re inte väljer en dagvårdsplats enligt 11 a § 1 
mom. lagen om barndagvård och att barnet 
faktiskt är bosatt i Finland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situationer där barnet inte vistas i Finland 

men där man för barnets del, med stöd av rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras fa-
miljer flyttar inom gemenskapen, har rätt till 
vårdpenning och vårdtillägg enligt stödet för 
hemvård av barn i enlighet med denna lag 
jämställs med den situationen att barnet fak-
tiskt är bosatt i Finland.  

Rätt till stöd för hemvård av barn föreligger 

3 § 

Val av vårdform 

Stöd enligt denna lag betalas på det villkor 
att barnets föräldrar eller andra vårdnadsha-
vare inte väljer en dagvårdsplats enligt 11 a § 
1 mom. i lagen om barndagvård i Finland och 
att barnet faktiskt är bosatt i Finland. 

Rätt till vårdpenning och vårdtillägg har 
man också för ett barn vars förälder eller 
vårdnadshavare har rätt att arbeta enligt 78 
§ 1 eller 2 mom. eller 78 § 3 mom. 1, 2, 5 el-
ler 7 punkten i utlänningslagen (301/2004). 
Han eller hon ska dessutom ha i Finland gil-
tigt arbets-, tjänste- eller annat anställnings-
förhållande och tillstånd att arbeta i Finland 
minst sex månader. Rätt till vårdpenning och 
vårdtillägg har man också för ett barn vars 
förälder eller vårdnadshavare har registre-
rats som arbetslös arbetssökande efter det att 
ett minst sex månader långt arbetsförhållan-
de har upphört. 

Situationer där barnet inte vistas i Finland 
men där man för barnets del, med stöd av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen, har rätt till vårdpen-
ning och vårdtillägg enligt stödet för hem-
vård av barn i enlighet med denna lag jäm-
ställs med den situationen att barnet faktiskt 
är bosatt i Finland.  

Rätt till stöd för hemvård av barn föreligger 
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dock endast, om barnet inte har fyllt tre år el-
ler om det hör till samma familj som ett annat 
barn under tre år som berättigar till vårdpen-
ning och som vårdas på samma sätt. 

Utan hinder av 3 mom. har adoptivföräldrar 
rätt till stöd för hemvård av barn tills det har 
gått två år från början av den föräldrapen-
ningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § i 
sjukförsäkringslagen (1224/2004), den första 
betalningsdagen medräknad. En adoptivföräl-
ders ovan nämnda rätt till stöd för hemvård 
av barn gäller emellertid inte en adoptant som 
avses i 6 § 2 mom. i adoptionslagen 
(153/1985). Ett villkor för stödet vid adoption 
enligt 25 § 1 punkten i adoptionslagen är att 
adoptanten har beviljats ett i nämnda lagrum 
avsett tillstånd av nämnden för internationella 
adoptionsärenden i Finland.  

Om barnet inte deltar i förskoleundervis-
ning enligt lagen om grundläggande utbild-
ning (628/1998) anses såsom val av dag-
vårdsplats som ordnas av kommunen enligt 1 
mom. inte det att barnet under ett verksam-
hetsår omedelbart innan det såsom läroplik-
tigt inleder den grundläggande utbildningen 
deltar i halvdagsvård som kommunen ordnar. 
 
 

dock endast, om barnet inte har fyllt tre år el-
ler om det hör till samma familj som ett annat 
barn som är under tre år, som berättigar till 
vårdpenning och som vårdas på samma sätt. 

Oberoende av 3 mom. har adoptivföräldrar 
rätt till stöd för hemvård av barn tills det har 
gått två år från början av den föräldrapen-
ningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § i 
sjukförsäkringslagen (1224/2004) den första 
betalningsdagen medräknad. En adoptivför-
älders ovan nämnda rätt till stöd för hemvård 
av barn gäller emellertid inte en adoptionssö-
kande som avses i 8 § 2 mom. i adoptionsla-
gen (22/2012). Ett villkor för stödet vid ad-
option enligt 39 § 1 punkten i adoptionslagen 
är att adoptionssökanden har beviljats ett i 
nämnda lagrum avsett tillstånd. Enligt 44 § i 
adoptionslagen beviljas adoptionstillstånd av 
adoptionsnämnden på ansökan av adoptions-
sökanden.  

Om barnet inte deltar i förskoleundervis-
ning enligt lagen om grundläggande utbild-
ning (628/1998) anses såsom val av dag-
vårdsplats som ordnas av kommunen enligt 1 
mom. inte det att barnet under ett verksam-
hetsår omedelbart innan det såsom läroplik-
tigt inleder den grundläggande utbildningen 
deltar i halvdagsvård som kommunen ordnar. 

 
 

9 § 

Finansiering 

 
Kommunen betalar ersättning till Folkpen-

sionsanstalten för de kostnader som föranleds 
av stöd som har betalts enligt denna lag, med 
undantag av kostnader för stöd som betalats 
enligt 3 § 2 mom., för vilka staten betalar er-
sättning till Folkpensionsanstalten.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Den ersättning för kostnaderna som staten 
skall betala enligt 1 mom. bestäms varje må-
nad på grundval av de stöd som skall betalas 
till dem som är berättigade till stöd enligt 3 § 
2 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Finansiering 

 
Kommunen betalar ersättning till Folkpen-

sionsanstalten för de kostnader som föranleds 
av stöd som har betalts enligt denna lag, med 
undantag av kostnader för stöd som betalats 
enligt 3 § 2 och 3 mom., för vilka staten beta-
lar ersättning till Folkpensionsanstalten. 
 — — — — — — — — — — — — — —  

Den ersättning för kostnaderna som staten 
ska betala enligt 1 mom. bestäms varje må-
nad på grundval av de stöd som ska betalas 
till dem som är berättigade till stöd enligt 3 § 
2 och 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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