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L a g
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om ändring av utlänningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

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 §,

mellanrubriken 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, 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 lagarna
619/2006 och 973/2007, 84 § sådan den lyder i lagarna 1426/2009 och 886/2011, 85 § sådan
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, 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 nya 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 förvärvsar-

bete som beviljas utlänningar utan föregå-
ende delbeslut av arbets- och näringsbyrån,

6 b) rätt att arbeta rätt enligt denna lag för
utlänningar att utföra förvärvsarbete i Finland
eller på ett finländskt fartyg med stöd av
uppehållstillstånd, uppehållsrätt enligt 10
kap., visum eller visumfrihet eller på någon
annan i denna lag föreskriven 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-,
trafik- och miljöcentralen fattar ett delbeslut i
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saken före Migrationsverkets eller polisinrätt-
ningens beslut.
— — — — — — — — — — — — —

5 kap

Arbete

Uppehållstillstånd för arbetstagare, uppe-
hållstillstånd för näringsidkare och annat

uppehållstillstånd för förvärvsarbete

72 §

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetsta-
gare och bilagor till den

Bestämmelser om ansökan om uppehålls-
tillstånd finns i 60 §. Till en ansökan om
uppehållstillstånd för arbetstagare ska arbets-
givaren foga

1) sådan information om de centrala vill-
koren i arbetet som avses i 2 kap. 4 § i
arbetsavtalslagen (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, svarar
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 ansö-
kan om uppehållstillstånd för arbetstagare

Beviljandet av uppehållstillstånd för ar-
betstagare baserar sig på en prövning där
man ska

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 uppehållstill-
stånd 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,

4) säkerställa att de utredningar, den infor-
mation och den försäkran arbetsgivaren fogat
till ansökan stämmer överens med vad som
föreskrivs i 72 §.

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
flera.

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

75 §

Förhandsbesked om förutsättningarna för
beviljande av uppehållstillstånd för

arbetstagare

På skriftlig ansökan av arbetsgivaren eller
uppdragsgivaren ger arbets- och näringsbyrån
ett skriftligt förhandsbesked om förutsätt-
ningarna för beviljande av uppehållstillstånd
för arbetstagare i det ärende som ansökan
avser. Arbets- och näringsbyrån ska ge för-
handsbeskedet utan dröjsmål. När uppehålls-
tillstånd 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 näringsidkare

Beviljandet av uppehållstillstånd för nä-
ringsidkare baserar sig på en prövning där
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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.

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 verksamhets-
ställe i Finland,

7) undersöker marknaden, förbereder ett
företags etablering i Finland, förhandlar om
beställningar, skaffar beställningar eller över-
vakar hur beställningar verkställs eller sköter
andra motsvarande uppgifter, om inte hans
eller hennes arbets- eller uppdragsgivare har
verksamhetsställe i Finland,

8) har avlagt examen i Finland och det
huvudsakliga 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 leve-
ransavtal 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
ingår i ett mellanstatligt avtal eller medbor-
garorganisationers utbytesprogram, om arbe-
tet 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 stu-
dier eller examen, om arbetspraktiken pågår
högst 18 månader.

Om arbetet överskrider tidsgränserna en-
ligt 1 mom. 9—12 punkten ska utlänningen
ansöka 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
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 annan
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-
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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 beskick-
ningar.

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 utlänning-
ens 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 Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet och
som kommer för att utföra tillfälligt leverans-
eller underleveransarbete som omfattas av
friheten att tillhandahålla tjänster, om han
eller hon i nämnda stat har tillstånd som
berättigar till vistelse och arbete och som är i
kraft efter det att arbetet i Finland har upp-
hört,

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 uppe-
hållstillstånd

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 uppe-
hållstillstånd

1) som demonstratör eller filmarbetare i
högst tre månader,

2) som medlem av personalen på ett mo-
torfordon i utländsk ägo eller besittning, när
utlänningen framför ett fordon med vilket en
gränsöverskridande transport förs till bestäm-
melseorten eller avhämtas från utgångsorten
eller när trafikeringen i Finland hänför sig till
regelbunden reguljärtrafik mellan orter av
vilka åtminstone en är belägen utomlands 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 en arbetstagare som avser samma
arbetsgivare eller samma bransch gjorts
medan det tidigare uppehållstillståndet varit
gällande, får utlänningen fortsätta arbeta i

4 1218/2013



enlighet med det tidigare tillståndet tills up-
pehållstillstånd har beviljats enligt den nya
ansökan eller tills ett avslagsbeslut vunnit
laga kraft. I annat fall upphör rätten att arbeta
med stöd av det tidigare tillståndet när till-
ståndets giltighetstid 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 medan
det tidigare uppehållstillståndet varit gäl-
lande, fortsätter rät-ten att arbeta i enlighet
med det tidigare tillståndet tills uppehållstill-
stånd har beviljats enligt den nya ansökan
eller 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
uppehållstillstånd 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
ansökan om fortsatt uppehållstillstånd som
avses 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 ansö-
kan om uppehållstillstånd görs medan visu-
met eller visumfriheten är gällande. Rätten att
arbeta upphör oberoende av vad som före-
skrivs 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 utvis-
ning blir verkställbart.

EU-blåkort

81 §

Beviljande av EU-blåkort

EU-blåkort beviljas tredjelandsmedborgare
som visar upp ett arbetsavtal eller ett bin-
dande arbetserbjudande som gäller en hög-
kvalificerad 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.

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
unionen inte beviljar EU-blåkort till en per-
son som har ett EU-blåkort som beviljats av
Finland, får personen och hans eller hennes
familjemedlemmar efter att ha fått det nega-
tiva beslutet återvända till Finland och vistas
i landet i tre månader, även om det EU-
blåkort som Finland beviljat inte längre är i
kraft.
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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 elektro-
niskt räknas behandlingstiden från det att per-
sonen 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 ansökan
är komplicerad. Om den behöriga myndighe-
ten blir tvungen att begära eller skaffa ytterli-
gare utredningar i ärendet upphör behand-
lingstiden att löpa till dess att de behövliga
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 nä-
ringsbyrån avgör om arbetet är tillfälligt eller
fortgående.

Efter att arbets- och näringsbyrån fattat ett
positivt delbeslut enligt 1 mom. beviljar Mig-
rationsverket 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
annat 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 arbetsta-
gare. Om ansökan gäller samma bransch som
det uppehållstillstånd för arbetstagare som
var gällande när ansökan gjordes, gör arbets-
och näringsbyrån inte någon sådan prövning
som avses i 73 § 1 mom. 1—3 punkten.

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 § 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.
beviljar 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
annat inte följer av 36 §, beviljar polisinrätt-
ningen efter att närings-, trafik och miljöby-
rån fattat ett positivt delbeslut enligt 1 mom.
honom eller henne uppehållstillstånd för nä-
ringsidkare.

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 ar-
bets- och näringsministeriet.

86 §

Arbetarskyddsmyndighet

I fråga om den tillsyn över löne- och andra
anställningsvillkor som arbetarskyddsmyn-
digheten ansvarar för föreskrivs särskilt.
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Om arbetarskyddsmyndigheten har sanno-
lika skäl att misstänka sådant anlitande av
utländsk arbetskraft som saknar tillstånd en-
ligt 47 kap. 6 a § i strafflagen (39/1889),
utlänningsförseelse enligt 185 § 1 mom. i
denna lag eller utlänningsförseelse av arbets-
givare enligt 186 §, ska arbetarskyddsmyn-
digheten 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
uppehållstillstånd.

En arbetsgivare som anställer en icke-uni-
onsmedborgare, en därmed jämförbar person
eller en familjemedlem till någon av dessa
ska utan dröjsmål lämna arbets- och närings-
byrån den information och utredning och den
försäkran som avses i 72 § samt för förtroen-
demannen, den förtroendevalda och arbetar-
skyddsfullmäktigen på arbetsplatsen uppge
utlänningens namn och 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 granska
uppgifterna utan svårigheter. Arbetsgivaren
ska förvara uppgifterna fyra år efter det att
utlänningens anställningsförhållande upphört.

86 b §

Uppdragsgivarens skyldigheter

När arbetstagare som är anställda hos en
utländsk arbetsgivare arbetar i entreprenad-

eller underentreprenadarbete eller som hyrd
arbetskraft, tillämpas arbetsgivarens skyldig-
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
utstationerade 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 oriktig eller vilsele-
dande information 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
utlänningsförseelse av arbetsgivare  dömas  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
arbetstagare

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 sådan oriktig eller vilseledande infor-
mation som avses i 186 § 1 mom. 2 punkten.
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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 vise-
ring, upphävande eller återkallande av vise-
ring, om det inte är fråga om avslag på
ansökan om, upphävande eller återkallande
av visering som gäller en sådan unionsmed-
borgare eller därmed jämförbar familjemed-
lem till honom eller henne som omfattas av
bestämmelserna i 10 kap.,

2) beslut av utrikesministeriet om bevil-
jande av uppehållstillstånd för en person som
ingår i personalen vid en utländsk beskick-
ning i Finland eller dennes familjemedlem
eller beslut om återkallande av ett sådant
uppehållstillstånd,

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
begäran 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
förfalla till följd av att sökanden har återtagit
sin ansökan eller sannolikt flyttat bort från
Finland,

9) förhandsbesked som arbets- och nä-
ringsbyrån gett med stöd av 75 §,

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

194 §

Arbetsgivarens rätt att anföra besvär

En arbetsgivare har rätt att anföra besvär
över beslut om uppehållstillstånd för arbetsta-
gare till den del det är fråga om de förutsätt-
ningar enligt 73 § som avgörs av arbets-
kraftsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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