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Muu asiaMnrovvvvom rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020Utgiven i Helsingfors den 29 mars 2019

370/2019

Lag
om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Fin-

land samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Denna lag tillämpas på sådana medborgare i Förenade konungariket Storbritannien och

Nordirland (Förenade kungariket) som har anlänt till Finland före Förenade kungarikets
utträde ur Europeiska unionen och som har registrerat sin rätt att vistas i Finland eller som
har lämnat in en registreringsansökan till Migrationsverket före utträdet, och på deras fa-
miljemedlemmar.

2 §
På rätten att vistas i Finland för dem som omfattas av tillämpningsområdet för denna

lag tillämpas efter det utträde som avses i 1 § bestämmelserna i 154, 156, 156 a, 158 a,
160, 161, 161 a–161 g, 163–168, 168 a, 168 b, 170–172 och 172 a § samt 13 kap. i utlän-
ningslagen (301/2004).

Om en i 1 § avsedd registreringsansökan avslås, upphör sökandens rätt att vistas i Fin-
land när beslutet om avslag har vunnit laga kraft.

Den som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag jämställs med personer som av-
ses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

3 §
Denna lag träder i kraft den 30 mars 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.
Denna lag tillämpas från den dag då Förenade kungariket upphör att vara medlem av

Europeiska unionen, om Förenade kungariket inte har ratificerat det med Europeiska uni-
onen ingångna avtalet om utträde.

Helsingfors den 29 mars 2019
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