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LIIKKUMISTA KOSKEVA ILMOITUS
SISÄINEN SIIRTO - LYHYTAIKAINEN LIIKKUMINEN
Tällä lomakkeella Suomessa sijaitseva vastaanottava yksikkö tekee liikkumisilmoituksen, kun kyse on
yritysryhmän sisäisestä siirrosta Suomeen ja
• siirtyvällä henkilöllä on toisen EU:n jäsenvaltion myöntämä ICT-oleskelulupa tai siirtyvä henkilö on
hakemassa ICT-oleskelulupaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta ja
• henkilö täyttää liikkumisen edellytykset ja
• henkilön on tarkoitus siirtyä työskentelemään Suomeen enintään 90 päivän ajaksi minkä tahansa 180
päivän jakson aikana.
Tällä lomakkeella ei voi hakea oleskelulupaa.
Lähetä ilmoitus Maahanmuuttovirastoon.
Postiosoite: Maahanmuuttovirasto, PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Sähköposti: migri@migri.fi
(Jos lähetät ilmoituksen sähköpostitse, teet sen omalla vastuullasi. Yhteys ei ole suojattu.)

1 Suomeen siirtyvän henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet
Suomalaisen henkilötunnuksen
loppuosa (jos on)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Syntymäpaikka ja -valtio

Kansalaisuus

2 Suomeen siirtyvän yhteystiedot
Jos yhteystiedot muuttuvat, ilmoita muutoksista välittömästi Maahanmuuttovirastolle.
Yhteystiedot siinä EU:n jäsenvaltiossa, josta henkilö siirtyy Suomeen:
Katuosoite

Postinumero

Maa

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhteystiedot Suomessa:
Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
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3 Tiedot vastaanottavasta yksiköstä
Vastaanottavan yksikön nimi
Vastaanottavan yksikön yhteystiedot:
Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Siirron alkamispäivä
(pp.kk.vvvv)

Siirron päättymispäivä
(pp.kk.vvvv)

Yhteyshenkilö vastaanottavassa yksikössä:
Sukunimi

Etunimi

Sähköpostiosoite

4 Tiedot lähettävästä yksiköstä
Lähettävän yksikön nimi
Lähettävän yksikön yhteystiedot:
Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Siirron alkamispäivä
(pp.kk.vvvv)

Siirron päättymispäivä
(pp.kk.vvvv)

Yhteyshenkilö lähettävässä yksikössä:
Sukunimi

Etunimi

Sähköpostiosoite
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5 Lisätiedot
Ilmoita tässä muut mahdolliset tiedot, jotka haluat kertoa ilmoituksesi käsittelyä varten. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä.

6 Päiväys ja allekirjoitus
Vakuutan allekirjoituksellani lomakkeessa ja liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Tiedän, että väärän henkilötiedon ja
väärän kirjallisen todistuksen antaminen viranomaisille on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

_____________________________________

______________________________________________

Nimen selvennys
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7 Liitteet
Jos liite ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun on liitettävä ilmoitukseen virallisen kielenkääntäjän
tekemä käännös jollekin näistä kielistä.
Värikopio siirtyvän henkilön voimassa olevan passin henkilötietosivusta
Kopio EU:n jäsenvaltion myöntämästä ICT-oleskeluluvasta, joka on voimassa koko Suomessa oleskelun ajan
Selvitys siitä, että Suomessa sijaitseva vastaanottava yksikkö ja kolmanteen maahan sijoittunut yritys kuuluvat
samaan yritykseen tai yritysryhmään
Työsopimus ja tarvittaessa työnantajan komennuskirje, jotka on toimitettu sille ensimmäiselle EU:n
jäsenvaltiolle, jolta ICT-oleskelulupaa on haettu
Selvitys liikkumisen suunnitellusta kestosta ja ajankohdasta, jos niitä ei ole mainittu missään edellä mainitussa
asiakirjassa
Tarvittaessa asiakirjat, joista ilmenee, että sisäisen siirron saanut työntekijä täyttää Suomessa EU:n jäsenvaltion
kansalaisille asetetut vaatimukset sen säännellyn ammatin harjoittamiseksi, jota hakemus koskee

Tällä lomakkeella antamasi tiedot tallennetaan Maahanmuuttoviraston sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään (UMA).
UMA-järjestelmää käytetään ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain mukaisten asioiden käsittelyyn, päätöksentekoon ja valvontaa
varten. UMA-järjestelmään arkistoidaan asiasi käsittelyyn liittyvät asiakirjat. Kerromme tarkemmin sinulle henkilötietojesi
käsittelystä ja käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi UMA-järjestelmän tietosuojaselosteessa. Voit lukea selosteen verkkosivultamme
www.migri.fi/rekisterit tai saada paperisen selosteen, kun jätät hakemuksesi.
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