Lag
om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
Allmänna bestämmelser
1§
Lagens syfte
Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU om villkor
för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av
personal (nedan ICT-direktivet).
2§
Lagens innehåll
Denna lag innehåller bestämmelser om
1) villkoren för inresa till och vistelse i mer än 90 dagar i landet samt rättigheter för i 5 §
1 punkten avsedda tredjelandsmedborgare och deras familjemedlemmar inom ramen för företagsintern förflyttning av personal,
2) villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse samt rättigheter i Finland när
tredjelandsmedborgaren i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har beviljats ett tillstånd
för person som är föremål för företagsintern förflyttning på grundval av ICT-direktivet.
3§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på i 5 § 1 punkten avsedda tredjelandsmedborgare som är bosatta utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium vid tidpunkten för ansökan och ansöker
om inresa eller har beviljats inresa till en medlemsstats territorium i enlighet med villkoren i
ICT-direktivet, inom ramen för företagsintern förflyttning som chefer eller specialister eller
som praktikanter i anställningsförhållande.
Lagen tillämpas inte på tredjelandsmedborgare som
1) ansöker om rätt att vistas i en medlemsstat i Europeiska unionen som en sådan forskare
som bedriver forskningsverksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/801 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier,
praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au
pairarbete,
2) enligt överenskommelser mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och tredjeländer, å andra sidan, åtnjuter samma rätt till fri rörlighet som medborgare i
Europeiska unionens medlemsstater eller är anställda av ett företag som är etablerat i tredjeländerna i fråga,

3) utstationeras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster,
4) utför arbete som egenföretagare,
5) av arbetsförmedlingar, bemanningsföretag eller andra företag som ägnar sig åt att göra
arbetskraft tillgänglig hyrs ut för att arbeta under övervakning och ledning av ett annat företag,
6) antagits som heltidsstuderande eller som genomgår en kort praktisk utbildning med handledning som en del av studierna.
4§
Förhållande till utlänningslagen
På inresa, utresa samt vistelse och arbete i fråga om personer som är föremål för företagsintern förflyttning och deras familjemedlemmar tillämpas utlänningslagens (301/2004) bestämmelser om inresa, utresa samt vistelse och arbete, om inte något annat föreskrivs i denna lag.
5§
Definitioner
I denna lag avses med
1) tredjelandsmedborgare medborgare i andra länder än Europeiska unionens medlemsstater
eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz,
2) företagsintern förflyttning tillfällig förflyttning i yrkes- eller utbildningssyfte av en tredjelandsmedborgare som, vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för person som är föremål för
företagsintern förflyttning, är bosatt utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier,
från ett utanför en medlemsstats territorium etablerat företag, till vilket tredjelandsmedborgaren är knuten med ett arbetsavtal före och under förflyttningen, till en enhet som tillhör det företaget eller samma koncern och som är etablerad i den medlemsstaten i Europeiska unionen
och, i tillämpliga fall, rörlighet mellan värdföretag som är etablerade i en eller flera andra
medlemsstater,
3) person som är föremål för företagsintern förflyttning en tredjelandsmedborgare som är
bosatt utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier vid tidpunkten för ansökan om
tillstånd för person som är föremål för företagsintern förflyttning och som är föremål för en
sådan förflyttning,
4) värdföretag den enhet till vilken den person som är föremål för företagsintern förflyttning
förflyttas och som oavsett rättslig form är etablerad inom en medlemsstats territorium,
5) chef en person som har en ledande ställning och som främst leder värdföretagets administration och som står under allmän tillsyn av och får vägledning från i första hand styrelsen
eller bolagets aktieägare eller motsvarande,
6) specialist en person som arbetar inom en i 8 punkten avsedd koncern och som har specialkunskaper som är väsentliga för värdföretagets verksamhetsområden, teknik eller förvaltning,
7) praktikant i anställningsförhållande en person med universitetsexamen som förflyttas till
ett värdföretag för karriärutveckling eller för att skaffa sig utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder och som får lön under förflyttningen,
8) koncern två eller flera företag som anses stå i samband med varandra på det sätt som avses i ICT-direktivet,
9) reglerat yrke ett yrke enligt definitionen i artikel 3.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,
10) första medlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen som först utfärdar ett tillstånd
för person som är föremål för företagsintern förflyttning till en tredjelandsmedborgare,
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11) andra medlemsstat en annan medlemsstat i Europeiska unionen än den första medlemsstaten där personen som är föremål för företagsintern förflyttning avser att utöva eller utövar
rätten till rörlighet i den mening som avses i denna lag,
12) ICT-uppehållstillstånd ett uppehållstillstånd som motsvarar ett tillstånd enligt ICTdirektivet för person som är föremål för företagsintern förflyttning och som är försett med
akronymen ICT och berättigar innehavaren att vistas och arbeta i den första medlemsstatens
territorium och, i tillämpliga fall, i andra medlemsstaters territorium, på de villkor som anges i
ICT-direktivet,
13) mobilt ICT-uppehållstillstånd ett uppehållstillstånd som motsvarar ett sådant tillstånd för
rörlighet för längre vistelse som avses i ICT-direktivet och som är försett med uppgiften ”Mobile ICT” och berättigar innehavaren av ett tillstånd för person som är föremål för företagsintern förflyttning att vistas och arbeta i Finland på de villkor som anges i ICT-direktivet.
Företagsintern förflyttning från ett tredjeland till Finland
6§
Varaktigheten av en företagsintern förflyttning
Den företagsinterna förflyttningen får som längst räcka tre år för chefer och specialister och
ett år för praktikanter i anställningsförhållande, varefter personen ska lämna finskt territorium,
om han eller hon inte får uppehållstillstånd på andra grunder.
7§
Villkor för beviljande av ICT-uppehållstillstånd
ICT-uppehållstillstånd beviljas en tredjelandsmedborgare om denne eller värdföretaget i
Finland
1) visar att värdföretaget och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör samma företag
eller koncern,
2) visar att personen i fråga har varit anställd inom samma företag eller koncern under åtminstone 3—12 månader utan uppehåll omedelbart före tidpunkten för den företagsinterna
förflyttningen när det gäller chefer och specialister, och åtminstone 3—6 månader utan uppehåll när det gäller praktikanter i anställningsförhållande,
3) visar ett arbetsavtal och, vid behov, en uppdragsskrivelse från arbetsgivaren som innehåller följande:
a) uppgifter om förflyttningens varaktighet och om var värdföretaget eller värdföretagen är
belägna,
b) bevis på att tredjelandsmedborgaren får ställning som chef eller specialist eller som praktikant i anställningsförhållande i värdföretaget eller värdföretagen i Finland,
c) uppgifter om lönen samt övriga anställningsvillkor under den period som den företagsinterna förflyttningen varar,
d) bevis på att tredjelandsmedborgaren efter den företagsinterna förflyttningens slut kommer
att kunna överflyttas till en enhet som tillhör samma företag eller koncern och är belägen i ett
tredjeland,
4) lägger fram bevis på att tredjelandsmedborgaren har de yrkeskvalifikationer och den erfarenhet som behövs i det värdföretag till vilket han eller hon ska förflyttas som chef eller specialist eller, när det gäller en praktikant i anställningsförhållande, har den universitetsexamen
som krävs,
5) lägger fram handlingar som visar att tredjelandsmedborgaren uppfyller de villkor som i
Finland fastställs för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater för att utöva det reglerade yrke som ansökan gäller,
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6) lägger fram ett sådant giltigt resedokument som krävs.
Beviljande av uppehållstillstånd förutsätter att anställningsvillkoren för en person som är föremål för företagsintern förflyttning motsvarar 1 a § i lagen om utstationering av arbetstagare
(447/2016).
Arbetstagaren eller värdföretaget ska meddela Migrationsverket alla ändringar som sker under ansökningsförfarandet och som berör de i denna paragraf föreskrivna villkoren för beviljande av ICT-uppehållstillstånd.
8§
Grunder för avslag
En ansökan om ICT-uppehållstillstånd ska avslås, om
1) de krav som föreskrivs i 7 § inte har uppfyllts,
2) de handlingar som läggs fram har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i
något avseende,
3) värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för personer som är föremål för företagsintern förflyttning,
4) maximilängden för företagsintern förflyttning enligt 6 § har nåtts.
En ansökan om ICT-uppehållstillstånd får avslås, om
1) arbetsgivaren eller värdföretaget har ålagts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning,
2) arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande
social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter eller arbetsförhållanden,
3) arbetsgivaren eller värdföretaget har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk
verksamhet.
I de situationer som avses i 2 mom. ska omständigheterna kring fallet beaktas som en helhet
och proportionalitetsprincipen iakttas.
9§
Grunder för att återkalla eller inte förlänga ICT-uppehållstillstånd
Ett ICT-uppehållstillstånd ska återkallas eller ansökan om förlängning ska avslås, om
1) tillståndet har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende,
2) den person som är föremål för företagsintern förflyttning vistas i landet i andra syften än
de för vilka denne beviljades uppehållstillstånd,
3) värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för personer som är föremål för företagsintern förflyttning.
Ansökan om förlängning av ett ICT-uppehållstillstånd ska dessutom avslås, om maximilängden för vistelse enligt 6 § har nåtts.
Ett ICT-uppehållstillstånd får återkallas eller ansökan om förlängning får avslås, om
1) arbetsgivaren eller värdföretaget har ålagts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning,
2) de krav som föreskrivs i 7 § inte har uppfyllts eller inte längre uppfylls,
3) arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande
social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter eller arbetsförhållanden,
4) arbetsgivaren eller värdföretaget har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk
verksamhet,
5) den person som är föremål för företagsintern förflyttning inte har följt reglerna om rörlighet i denna lag.
I de situationer som avses i 3 mom. ska omständigheterna kring fallet beaktas som en helhet
och proportionalitetsprincipen iakttas.
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10 §
Inlämnande av ansökan
Ansökan om ICT-uppehållstillstånd ska lämnas in före tredjelandsmedborgarens inresa.
Tredjelandsmedborgaren ska själv lämna in ansökan. Bestämmelser om inlämnande av ansökan utomlands finns i 60 § 3 mom. i utlänningslagen.
11 §
Beviljande och återkallande av ICT-uppehållstillstånd
ICT-uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt uppehållstillstånd för tiden för den företagsinterna förflyttningen. ICT-uppehållstillståndet kan vid behov förlängas inom ramen för
den tidsgräns som föreskrivs i 6 §.
Ett beslut om att bevilja ICT-uppehållstillstånd ska vara skriftligt och delges den sökande
inom 90 dagar från det att den sökande har lämnat in en korrekt ifylld ansökan som innehåller
alla utredningar som krävs för att avgöra ansökan. Ett beslut om att återkalla ett ICTuppehållstillstånd ska motiveras skriftligt för både arbetstagaren och värdföretaget.
ICT-uppehållstillstånd beviljas och återkallas av Migrationsverket. Migrationsverket ska
omedelbart underrätta myndigheterna i den andra medlemsstaten i Europeiska unionen om att
ett ICT-uppehållstillstånd har återkallats.
12 §
Anteckning i uppehållstillståndskortet
I uppehållstillståndskortet för den som fått ICT-uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden
A för kontinuerligt uppehållstillstånd och i fältet för typ av uppehållstillstånd ”ICT”.
13 §
Familjemedlemmars rätt att vistas och arbeta
Familjemedlemmarna till en person som fått ICT-uppehållstillstånd beviljas kontinuerligt
uppehållstillstånd på grund av familjeband. Familjemedlemmarna har rätt att förvärvsarbeta i
enlighet med utlänningslagen.
Beslut med anledning av en familjemedlems ansökan om uppehållstillstånd ska delges den
sökande inom 90 dagar från det att familjemedlemmen har lämnat in en korrekt ifylld ansökan
som innehåller alla utredningar som krävs för att avgöra ansökan.
Migrationsverket behandlar familjemedlemmarnas ansökningar om uppehållstillstånd samtidigt som arbetstagarens ansökan, om ansökningarna lämnas in samtidigt.
14 §
Ändringar som påverkar villkoren för inresa under vistelsen
Tredjelandsmedborgaren och värdföretaget ska meddela Migrationsverket alla ändringar under vistelsen för den företagsinterna förflyttningen som påverkar de i 7 § föreskrivna villkoren
för beviljande av ICT-uppehållstillstånd.
Rörlighet inom Europeiska unionens medlemsstaters territorium
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15 §
Rörlighet för kortare vistelse
Tredjelandsmedborgare som har fått ICT-uppehållstillstånd i den första medlemsstaten har
rätt att vistas i Finland och arbeta inom alla enheter som är etablerade i Finland och som hör
till samma koncern, under högst 90 dagar inom en period av 180 dagar, om de nedan angivna
villkoren för rörlighet för kortare vistelse uppfylls.
16 §
Skyldighet att underrätta om rörlighet för kortare vistelse
Det i den första medlemsstaten etablerade värdföretaget för en arbetstagare som fått ICTuppehållstillstånd ska underrätta Migrationsverket om att arbetstagaren avser förflytta sig till
Finland för att arbeta här.
Underrättelsen kan ske
1) vid tidpunkten för ansökan om ICT-uppehållstillstånd innan arbetstagaren inreser till den
första medlemsstaten, om rörlighet för vistelse i Finland redan planerats i det skedet, eller
2) efter det att den person som är föremål för företagsintern förflyttning beviljats inresa i den
första medlemsstaten, så snart den planerade rörligheten för vistelse i Finland är känd.
17 §
Underrättelsens innehåll
Den underrättelse som avses i 16 § ska åtföljas av följande handlingar och uppgifter:
1) bevis för att värdföretaget i Finland och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör
samma företag eller koncern,
2) det arbetsavtal och vid behov den uppdragsskrivelse från arbetsgivaren som överfördes
till den första medlemsstaten i samband med ansökan om ICT-uppehållstillstånd och som innehåller de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 3 punkten,
3) en kopia av ett sådant giltigt resedokument som krävs samt av ICT-uppehållstillståndet,
4) rörlighetens planerade längd inklusive datum för dess början och slut om detta inte framgår av ovannämnda handlingar,
5) vid behov handlingar av vilka framgår att den person som är föremål för företagsintern
förflyttning uppfyller de krav som i Finland ställs på medborgare i Europeiska unionens medlemsstater för utövande av det reglerade yrke som ansökan berör.
18 §
Invändning mot rörlighet för kortare vistelse
Migrationsverket får inom 20 dagar från det att verket mottagit underrättelsen motsätta sig
rörligheten för den arbetstagare som fått ICT-uppehållstillstånd, om
1) arbetstagarens anställningsvillkor inte uppfyller det som föreskrivs i 1 a § i lagen om utstationering av arbetstagare,
2) det framgår att arbetet inte sker inom samma företag eller koncern,
3) det framgår att arbetstagaren inte har den kompetens eller utbildning som krävs i ett reglerat yrke,
4) arbetstagaren inte har ett sådant giltigt resedokument som krävs under ICTuppehållstillståndets giltighetstid,
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5) de handlingar som läggs fram har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i
något avseende,
6) maximilängden för vistelse enligt 6 eller 14 § har nåtts.
19 §
Underrättelse om invändning mot rörlighet för kortare vistelse
Migrationsverket ska utan dröjsmål efter att ha mottagit den underrättelse som avses i 16 §
underrätta de behöriga myndigheterna i den första medlemsstaten och värdföretaget i den
första medlemsstaten om att verket motsätter sig den rörlighet som avses i underrättelsen.
20 §
Invändningens inverkan på arbetet
Om Migrationsverket motsätter sig rörligheten i enlighet med 18 § och rörligheten ännu inte
har ägt rum, får den person som är föremål för företagsintern förflyttning inte arbeta i Finland
som en del av den företagsinterna förflyttningen.
Om rörligheten redan har ägt rum ska den person som är föremål för företagsintern förflyttning omedelbart upphöra att utöva varje form av anställningsverksamhet i Finland och lämna
landet.
21 §
Inresa efter underrättelse om rörlighet för kortare vistelse
Om underrättelsen om rörlighet för kortare vistelse har skett i enlighet med 16 § 2 mom.
1 punkten, och Migrationsverket inte har lämnat den första medlemsstaten någon underrättelse
om att verket motsätter sig rörligheten med stöd av 19 §, får den person som har fått ICTuppehållstillstånd i den första medlemsstaten resa in till Finland för att arbeta när som helst
inom ramen för giltighetstiden för ICT-uppehållstillståndet.
Om underrättelsen har skett i enlighet med 16 § 2 mom. 2 punkten, får den person som har
fått ICT-uppehållstillstånd i den första medlemsstaten resa in till Finland för att arbeta omedelbart efter underrättelsen eller när som helst efter det inom ramen för giltighetstiden för
ICT-uppehållstillståndet.
22 §
Fortsatt anställning
Om den första medlemsstaten förlänger ICT-uppehållstillståndet för en arbetstagare som avses i 15 § inom den maximala tidsperioden enligt ICT-direktivet, får innehavaren av det förlängda tillståndet fortsätta arbeta i Finland inom ramen för den maximala längd som anges i
15 §.
23 §
Rörlighet för längre vistelse
En tredjelandsmedborgare som är innehavare av ett ICT-uppehållstillstånd som utfärdats av
den första medlemsstaten och som avser att vistas och arbeta i Finland inom samma företag el-

7

ler inom samma enhet som hör till en koncern, i mer än 90 dygn ska ansöka om mobilt ICTuppehållstillstånd för rörlighet för längre vistelse.
24 §
Ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd
För ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd ska arbetstagaren eller arbetsgivaren lämna in
följande uppgifter eller handlingar till Migrationsverket:
1) bevis för att värdföretaget i Finland och det i ett tredjeland etablerade företaget tillhör
samma företag eller koncern,
2) ett arbetsavtal och, vid behov, en uppdragsskrivelse från arbetsgivaren som innehåller följande:
a) uppgifter om förflyttningens varaktighet och om var värdföretaget eller värdföretagen är
belägna,
b) bevis på att tredjelandsmedborgaren får ställning som chef eller specialist eller som praktikant i anställningsförhållande i värdföretaget eller värdföretagen i Finland,
c) uppgifter om lönen samt övriga anställningsvillkor i Finland under den period som den
företagsinterna förflyttningen varar,
d) bevis på att tredjelandsmedborgaren efter den företagsinterna förflyttningens slut kommer
att kunna överflyttas till en enhet som tillhör samma företag eller koncern och är belägen i ett
tredjeland,
3) en kopia av ett sådant giltigt resedokument som krävs samt av det giltiga ICTuppehållstillståndet,
4) vid behov handlingar av vilka framgår att den person som är föremål för företagsintern
förflyttning uppfyller de krav som i Finland ställs på medborgare i Europeiska unionens medlemsstater för utövande av det reglerade yrke som ansökan berör.
25 §
Avslag på ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd
En ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd kan avslås, om
1) det inte har bevisats att värdföretaget i Finland och det i ett tredjeland etablerade företaget
tillhör samma företag eller koncern,
2) de anställningsvillkor som tillämpas på arbetstagaren i Finland inte överensstämmer med
7 § 2 mom.,
3) de handlingar som läggs fram har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i
något avseende,
4) maximilängden för företagsintern förflyttning har nåtts,
5) arbetsgivaren eller värdföretaget har ålagts sanktioner för brott mot arbetsgivarskyldigheterna eller olaglig anställning,
6) arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande
social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter eller arbetsförhållanden,
7) arbetsgivaren eller värdföretaget har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk
verksamhet.
26 §
Beviljande av mobilt ICT-uppehållstillstånd
Mobilt ICT-uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt uppehållstillstånd för den planerade vistelsens längd, dock högst för giltighetstiden för det ICT-uppehållstillstånd som bevil-
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jats i den första medlemsstaten. Ett mobilt ICT-uppehållstillstånd får förlängas inom ramen för
giltighetstiden för det ICT-uppehållstillstånd som beviljats i den första medlemsstaten. Mobila
ICT-uppehållstillstånd beviljas och återkallas av Migrationsverket.
Ett beslut om att bevilja mobilt ICT-uppehållstillstånd ska vara skriftligt och delges den sökande så snart som möjligt och senast inom 90 dygn från det att den sökande har lämnat Migrationsverket en korrekt ifylld ansökan som innehåller alla utredningar enligt 24 § som krävs
för att avgöra ansökan.
I uppehållstillståndskortet antecknas bokstavskoden A för kontinuerligt uppehållstillstånd
och i fältet för typ av uppehållstillstånd ”Mobile ICT”.
27 §
Arbete vid ansökan om mobilt ICT-uppehållstillstånd
En arbetstagare som har ansökt om mobilt ICT-uppehållstillstånd i Finland får arbeta i Finland medan ansökan behandlas, förutsatt att ansökan har lämnats in inom den i 15 § angivna
tiden för rörlighet för kortare vistelse och att en fullständig ansökan har lämnats in till Migrationsverket minst 20 dagar innan rörligheten för längre vistelse inleds.
Om en arbetstagare vistas i den första medlemsstaten och där lämnar in ansökan om mobilt
ICT-uppehållstillstånd till Finland, får arbetstagaren förflytta sig till och börja arbeta i Finland
när en fullständig ansökan har lämnats in till Migrationsverket.
28 §
Underrättelse till den första medlemsstaten om beviljande av mobilt ICT-uppehållstillstånd
När mobilt ICT-uppehållstillstånd beviljas ska Migrationsverket underrätta den behöriga
myndigheten i den första medlemsstaten om saken.
Särskilda bestämmelser
29 §
Hänvisning till 186 § i utlänningslagen och till strafflagen
Bestämmelser om utlänningsförseelse av arbetsgivare finns i 186 § i utlänningslagen och bestämmelser om anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd i 47 kap. 6 a § i strafflagen (39/1889).
30 §
Kontaktpunkt
Migrationsverket är den kontaktpunkt som avses i artikel 26 i ICT-direktivet, som ska samarbeta med kontaktpunkterna i de andra medlemsstaterna och ansvara för att ta emot och översända den information som föreskrivs i denna lag.
31 §
Besvär
Sådana beslut av Migrationsverket som avses i denna lag får överklagas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges förvaltningsprocesslagen (586/1996).
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Sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller beslut som fattats med stöd av denna lag
får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Migrationsverket har rätt att anföra besvär över sådana beslut av förvaltningsdomstolen genom vilka Migrationsverkets beslut har upphävts eller ändrats.
32 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President

Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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