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L a g

389/2015

om ändring av utlänningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 52 b, 52 c och 105 b §,
sådana de lyder, 52 b § i lag 619/2006, 52 c § i lagarna 619/2006 och 886/2001 samt 105 b §

i lag 422/2014, som följer:

52 b §

Betänketid för offer för människohandel som
vistas i landet utan uppehållsrätt

Innan uppehållstillstånd beviljas enligt
52 a § kan den som blivit offer för människo-
handel ges en betänketid på minst trettio da-
gar och högst sex månader.

Betänketiden kan förlängas om offrets per-
sonliga förhållanden kräver det. Den totala
betänketiden får vara högst sex månader lång.

Under betänketiden ska offret för männis-
kohandel besluta om han eller hon tänker
samarbeta med myndigheterna i enlighet med
52 a § 1 mom. 2 punkten.

Betänketiden kan avbrytas, om offret för
människohandeln frivilligt och på eget initia-
tiv har återupptagit kontakten med de perso-
ner som är misstänkta för människohandel
eller om det på de grunder som nämns i 36 §
1 mom. är behövligt att avbryta betänketiden.

52 c §

Beslut om betänketid

Polisen eller gränskontrollmyndigheten be-
slutar om givande av betänketid, om förläng-
ning av betänketid och om avbrytande av
betänketid.

Förläggningen i Joutseno som svarar för
hjälpsystemet som avses i lagen om motta-
gande av personer som söker internationellt
skydd och om identifiering av och hjälp till
offer för människohandel (746/2011) kan be-
sluta huruvida betänketid ska ges och om den
ska förlängas eller avbrytas, om ett offer för
människohandel upptas i hjälpsystemet innan
polisen eller gränskontrollmyndigheten har
fattat beslut i frågan. Förläggningen ska utan
dröjsmål underrätta polisen om sina beslut
om betänketid.

Ett offer för människohandel ska meddelas
skriftligen om betänketid samt om förläng-
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ning eller avbrytande av betänketiden. Av
meddelandet ska framgå syftet med betänke-
tiden, tidpunkten för betänketidens början och
betänketidens längd samt att betänketiden kan
avbrytas och på vilka grunder detta kan ske.

105 b §

Spårande av föräldrar till minderårig utan
vårdnadshavare eller av någon annan som

svarat för den faktiska vårdnaden

För att främja det bästa för en sådan min-
derårig utan vårdnadshavare som söker inter-
nationellt skydd ska Migrationsverket utan
dröjsmål börja spåra föräldrarna eller någon
annan som svarat för den faktiska vårdnaden.
Vid behov ska spårandet fortsätta efter det att
internationellt skydd har beviljats.

Migrationsverket ska också utan dröjsmål
börja spåra föräldrarna till eller någon annan
som svarat för den faktiska vårdnaden om ett
sådant barn utan vårdnadshavare som är offer
för människohandel och som har upptagits i
det hjälpsystem som avses i lagen om motta-
gande av personer som söker internationellt
skydd och om identifiering av och hjälp till
offer för människohandel.

Uppgifter som gäller en minderårigs för-
äldrar eller någon annan som svarat för den
faktiska vårdnaden av en minderårig ska
samlas in, behandlas eller förmedlas under
sekretess på det sätt som föreskrivs i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 10 april 2015
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