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Lag
om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 187 och 211 §, sådana de lyder, 187 § i lag

1218/2013 och 211 § i lag 973/2007, samt
fogas till 36 §, sådan den lyder i lagarna 668/2013 och 689/2015, ett nytt 4 mom., till

lagen en ny 54 b §, till 67 §, sådan den lyder i lagarna 973/2007, 668/2013 och 501/2016,
ett nytt 5 mom. och till 78 §, sådan den lyder i lagarna 121/2018 och 720/2018, nya 4 och
5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., som följer:

36 §

Allmänna villkor för beviljande av uppehållstillstånd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Uppehållstillstånd kan även vägras om det finns grundad anledning att misstänka att en

arbetsgivare eller uppdragsgivare har för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa el-
ler vistelse i landet vid ansökan om uppehållstillstånd.

54 b §

Fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens klandervärda förfarande

En utlänning beviljas fortsatt tillstånd för sökande av nytt arbete eller för företagsverk-
samhet, om det finns grundad anledning att misstänka att utlänningens arbetsgivare på ett
betydande sätt har försummat sina skyldigheter som utlänningens arbetsgivare eller på nå-
got annat sätt utnyttjat utlänningen.

Uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt för ett år från det att det föregående uppe-
hållstillståndet har upphört att gälla. För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas förutsätts
inte att utlänningens försörjning är tryggad. Uppehållstillstånd kan beviljas en gång för
varje sådan försummelse eller utnyttjande som avses i 1 mom.

Om en utlänning har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 1 mom. beviljas en famil-
jemedlem till utlänningen uppehållstillstånd med stöd av 47 § 3 mom.

67 §

Migrationsverket som uppehållstillståndsmyndighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Migrationsverket beviljar på ansökan rätt att arbeta på den grund som anges i 78 §

5 mom.
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78 §

Rätt att arbeta med stöd av uppehållstillstånd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En utlänning som arbetar med stöd av uppehållstillstånd beviljas på ansökan rätt att ar-

beta utan begränsning av bransch eller någon annan begränsning, om det finns grundad an-
ledning att misstänka att utlänningens arbetsgivare på ett betydande sätt har försummat
sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat utlänningen och om
utlänningens nya arbetsgivare till ansökan fogar de bilagor som avses i 72 § 1 och 2 punk-
ten och, om Migrationsverket kräver det, de bilagor som avses i 3 punkten.

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd enligt 54 b § får efter att ha hittat ett
arbete börja arbeta eller inleda företagsverksamhet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

187 §

Vägran att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare

Arbets- och näringsbyrån kan besluta att uppehållstillstånd för arbetstagare inte beviljas
i fråga om anställning hos en sådan arbetsgivare eller i fråga om ett avtalsförhållande till
en sådan uppdragsgivare som själv eller via en företrädare har lämnat en myndighet oriktig
eller vilseledande information om ärenden som avses i 72, 86 a eller 86 b §. Beslutet ska
fattas utan obefogat dröjsmål efter det att arbets- och näringsbyrån har fått kännedom om
grunden för beslutet.

En förutsättning för beslutet är att informationen är signifikant oriktig eller vilseledande
och att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren i fråga trots uppmaning inte har rättat informa-
tionen inom utsatt tid. Beslut om att uppehållstillstånd inte beviljas kan fattas för en viss
tid på högst sex månader. Om det är fråga om ett företag eller en sammanslutning, kan be-
slutet riktas också till den ansvariga personen.

Beslut kan också fattas i fråga om en arbetsgivare eller dennes företrädare som med stöd
av 186 § 1 mom. 2 punkten genom en lagakraftvunnen dom har dömts för utlänningsför-
seelse av arbetsgivare efter att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha lämnat en myndig-
het oriktig eller vilseledande information om en utlännings villkor i arbetet eller arbets-
uppgifter och om de krav som dessa ställer.

211 §

Delegationen för tillsynen över ärenden gällande utländska arbetstagares och 
företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd

För tillsynen över anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft kan i anslutning till ar-
bets- och näringsministeriet tillsättas en delegation för tillsynen över ärenden gällande ut-
ländska arbetstagares och företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd. Delega-
tionen ska främja samarbetet och informationen mellan myndigheter i ärenden som gäller
tillsynen över utländska arbetstagares anställningsvillkor och över uppehållstillstånd för
arbetstagare och företagare, följa utvecklingen beträffande tillsynen över utländska arbets-
tagares och företagares anställningsförhållanden och tillstånd samt ge utlåtanden i dessa
frågor.

Arbets- och näringsministeriet utnämner medlemmarna i delegationen. I delegationen
ska de myndigheter och förvaltningsområden som tillsynen kräver vara representerade.
Delegationen ska samarbeta med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och de nä-
ringspolitiska organisationerna.
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Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, uppgifter, arbetsformer och
mandattid utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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