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ANMÄLAN OM EN ARBETSGIVARE SOM ANSTÄLLT EN ARBETSTAGARE SOM VISTAS
OLAGLIGT I LANDET
Med denna blankett kan du underrätta Migrationsverket om en arbetsgivare som anställt en
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Finland. Tredjelandsmedborgare är andra än medborgare i
Europeiska unionens medlemsländer eller medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
Anmälan kan göras av både en myndighet och en privatperson. Fyll i blanketten omsorgsfullt till de delar som
du kan lämna information. Kom också ihåg att underteckna anmälan.
Migrationsverket inleder på basis av anmälan ett förfarande för påförande av en påföljdsavgift för
arbetsgivaren. Påförande av påföljdsavgiften baserar sig på 11 a kap. i arbetsavtalslagen (451/2012).
Skicka blanketten och eventuella bilagor till Migrationsverket.
Postadress: Migrationsverket, PB 18, 00581 Helsingfors
Fax: 0295 411 720
E-post: migri@migri.fi
Skickande av personuppgifter per e-post sker på avsändarens eget ansvar. Förbindelsen är inte skyddad.

1 Arbetsgivare som anmälan gäller
Namn
FO-nummer (eller
personarbetsgivarens
personbeteckning)
Adress
Telefonnummer

E-post

1.1 Uppdragsgivare eller huvuduppdragsgivare, om det är fråga om en underleverantörssituation

Med uppdragsgivare avses arbetets beställare i vars lokaler eller på vars arbetsställe i Finland en sådan arbetstagare arbetar som är
anställd hos en underleverantör. Uppdragsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person.

Namn
FO-nummer (eller
personbeteckning)
Adress
Telefonnummer

E-post

1.2 Eventuell annan uppdragsgivare

Om det i underleverantörskedjan finns flera uppdragsgivare, lämna deras uppgifter i en separat bilaga.

Namn
FO-nummer (eller
personbeteckning)
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Adress
Telefonnummer

E-post

2 Den före nämnda arbetsgivarens arbetstagare som vistas olagligt i landet
Om antalet arbetstagare är fler än två, lämna deras uppgifter i en separat bilaga

Efternamn
Förnamn
Födelsedatum
Kön

Medborgarskap
Man

Migrationsverkets
kundnummer (om en
sådan finns)

Kvinna

Datum för ankomst till Finland
Eventuella nuvarande/tidigare uppehållstillstånd i Finland (giltighetstid och grund)

Eventuella uppehållstillstånd som beviljats av ett annat Schengenland (giltighetstid, grund och land som beviljat)

Efternamn
Förnamn
Födelsedatum
Kön

Medborgarskap
Man

Migrationsverkets
kundnummer (om en
sådan finns)

Kvinna

Datum för ankomst till Finland
Eventuella nuvarande/tidigare uppehållstillstånd i Finland (giltighetstid och grund)

Eventuella uppehållstillstånd som beviljats av ett annat Schengenland (giltighetstid, grund och land som beviljat)
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3 Uppgifter om anställningsförhållandet

Om arbetstagarna är många och uppgifterna om deras anställningsförhållanden avviker från varandra, lämna uppgifterna i en separat
bilaga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Verksamhetsställe eller annat
ställe där den olagliga
arbetstagaren arbetar
Anställningsförhållandets längd
Lön

Arbetstid

Andra uppgifter

4 Uppgifter om ett eventuellt brottmål

Ange här om det för närvarande finns eller tidigare funnits ett anhängigt brottmål mot arbetsgivaren om anlitande av utländsk
arbetskraft som saknar tillstånd och som gäller samma gärning. Om anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd föreskrivs i
47 kap. 6 a § i strafflagen (302/2004).

Ej känt
Har inte anmälts till polisen
Polisen inledde inte förundersökning eller har avslutat förundersökningen
Förundersökning pågår
Åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift
Åtalet anhängigt vid domstol
Annan, vilken?
Tilläggsuppgifter:

5 Tilläggsuppgifter

Här kan du berätta fritt om saker som hänför sig till anmälan. Berätta till exempel hur anlitandet av en arbetstagare som vistas olagligt i
landet har avslöjats. Berättat också om arbetsgivarens och arbetstagarnas förhållanden. Du kan vid behov fortsätta redogörelsen i en
separat bilaga och bifoga andra dokument till anmälan.
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6 Anmälare
Namn (myndighet eller
privatperson)
Kontaktperson, om
anmälaren är en myndighet
Adress
Telefonnummer

E-post

7 Datum och underskrift
Jag intygar med min underskrift att de uppgifter som jag lämnat i denna blankett och dess eventuella bilagor är
riktiga. Jag vet att det enligt den finska strafflagen är straffbart att lämna felaktiga personuppgifter eller ett
felaktigt skriftligt intyg till myndigheter.
Ort och datum

Underskrift

_______________________________________

_____________________________
Namnförtydligande
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