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Lag
om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i utlänningslagen (301/2004) 47 a–47 f §, 49 § 1 mom. 4 punkten, 54 §

4 mom., 58 a § och 78 § 3 mom. 4 punkten,
sådana de lyder, 47 a–47 f § och 58 a § i lag 516/2008, 49 § 1 mom. 4 punkten i lag

1338/2011, 54 § 4 mom. och 78 § 3 mom. 4 punkten i lag 121/2018,
ändras 45–47, 53, 55, 77, 79 och 80 §,
sådana de lyder, 45, 47 och 53 § i lag 121/2018, 46 § i lag 486/2007, 55 § i lagarna

34/2006, 380/2006, 358/2007, 1338/2011 och 93/2015, 77 och 79 § i lagarna 1218/2013
och 909/2017, samt 80 § sådan den lyder i lag 1218/2013 som följer:

45 §

Beviljande av tillfälligt uppehållstillstånd för personer som befinner sig utomlands

Tillfälligt uppehållstillstånd beviljas personer som befinner sig utomlands
1) för tillfälligt arbete,
2) för tillfällig företagsverksamhet, eller
3) om det finns andra särskilda skäl för att bevilja tillstånd.
För tillfälligt arbete beviljas uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat uppe-

hållstillstånd. För tillfällig företagsverksamhet beviljas uppehållstillstånd för företagare.
Närmare bestämmelser om beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare och uppe-
hållstillstånd för företagare finns i 5 kap.

När en utlänning har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd beviljas hans eller hennes fa-
miljemedlemmar tillfälligt uppehållstillstånd för samma tid.

46 §

Beviljande av uppehållstillstånd för au pairarbete

Utlänningar som när ansökan görs är 17–30 år kan beviljas ett tillfälligt uppehållstill-
stånd för au pairarbete enligt 45 § 1 mom. 3 punkten för högst ett år, om han eller hon

1) inte tidigare har varit au pair,
2) har grundläggande kunskaper i finska eller svenska samt om finsk kultur,
3) inte är nära släkt med medlemmar i värdfamiljen,
4) har sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker hela vistelsen,
5) kan visa upp ett under tre månader gammalt intyg över sitt hälsotillstånd som visar

att personen inte lider av någon smittsam sjukdom, som skulle förhindra au pairarbete i
värdfamiljen,

6) har ingått ett skriftligt avtal med värdfamiljen där parterna enats om
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a) personens boende i värdfamiljen samt rättigheter och skyldigheter som au pair, in-
klusive uppehälle och andra eventuella förmåner,

b) personens uppgifter och fördelningen per vecka av maximitiden på 25 timmar som
ska användas för uppgifterna,

c) personens fritid och lediga dagar,
d) kurser som personen deltar i.

47 §

Beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd för personer som befinner sig utomlands

En person som befinner sig utomlands kan beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd
1) om han eller hon har varit finsk medborgare eller åtminstone den ena av hans eller

hennes föräldrar eller en av hans eller hennes mor- eller farföräldrar är eller har varit in-
född finsk medborgare,

2) för arbete av fortgående karaktär, eller
3) för företagsverksamhet av fortgående karaktär.
För arbete av fortgående karaktär beviljas uppehållstillstånd för arbetstagare eller något

annat uppehållstillstånd. För företagsverksamhet av fortgående karaktär beviljas uppe-
hållstillstånd för företagare. Närmare bestämmelser om beviljande av uppehållstillstånd
för arbetstagare och uppehållstillstånd för företagare finns i 5 kap.

När en utlänning har beviljats kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd, beviljas
hans eller hennes familjemedlemmar kontinuerligt uppehållstillstånd. När en utlänning
har beviljats uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem enligt 10 kap. och
utlänningen med stöd av 161 d eller 161 e § har behållit sin uppehållsrätt på personlig
grund, beviljas hans eller hennes familjemedlemmar kontinuerligt uppehållstillstånd.

För att kontinuerligt uppehållstillstånd ska kunna beviljas med stöd av 1 mom. 1 punk-
ten krävs det inte att utlänningens eller hans eller hennes familjemedlemmars försörjning
är tryggad.

När en utlänning har beviljats kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd på grund
av familjeband och det familjeband som legat till grund för beviljandet har brutits, kan
hans eller hennes familjemedlemmar som befinner sig utomlands beviljas kontinuerligt
uppehållstillstånd, förutsatt att familjemedlemmarnas försörjning är tryggad. När beslutet
fattas ska man dock beakta möjligheten för den person som redan lagligen är bosatt i Fin-
land att flytta tillbaka till sitt hemland eller till något annat land för att leva i en famil-
jegemenskap, om det kan anses att familjebanden som helhet koncentreras dit.

53 §

Det första tidsbegränsade uppehållstillståndets längd

Om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf, beviljas det första tidsbegränsa-
de uppehållstillståndet för ett år, dock högst för den tid sökandens resedokument gäller,
om inte uppehållstillstånd söks för en kortare tid.

Om uppehållstillstånd beviljas på grund av familjeband, får giltighetstiden för detta till-
stånd dock inte vara längre än giltighetstiden för det uppehållstillstånd för en familjemed-
lem som ligger till grund för beviljandet av uppehållstillståndet.

Uppehållstillstånd kan beviljas för kortare eller längre tid än ett år, om det beviljas för
en sådan rättshandling eller en sådan arbetsuppgift som utförs inom en bestämd känd tid.
Tidsbegränsat uppehållstillstånd får dock inte beviljas för mer än två år.

En utlänning som har varit finsk medborgare eller av vars föräldrar åtminstone den ena
eller av vars mor- eller farföräldrar en är eller har varit infödd finsk medborgare beviljas
tidsbegränsat uppehållstillstånd för fyra år, om inte uppehållstillstånd söks för en kortare
tid.
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Den som hör till personalen vid en främmande stats diplomatiska beskickning eller kon-
sulat och hans eller hennes familjemedlemmar kan beviljas uppehållstillstånd för hela den
tjänstgöringsperiod som uppgetts.

Ett offer för människohandel och en i 52 d § avsedd tredjelandsmedborgare som vistats
och arbetat olagligt i landet beviljas uppehållstillstånd för minst sex månader och högst ett
år.

Uppehållstillstånd som grundar sig på flyktingskap eller alternativt skydd beviljas för
fyra år.

EU-blåkort beviljas för två år. Om anställningskontraktet omfattar en kortare tid än så,
beviljas EU-blåkortet för den tid anställningskontraktet gäller, plus tre månader. Familje-
medlemmar till innehavare av EU-blåkort beviljas uppehållstillstånd för motsvarande tid.

En utlänning som omfattas av ett vittnesskyddsprogram enligt lagen om vittnesskydds-
program och en utlänning som tas till Finland i enlighet med ett beslut som statsrådet fattat
med stöd av 93 § i denna lag beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för fyra år, om han
eller hon enligt vad som beslutas ska bli beviljad kontinuerligt uppehållstillstånd med stöd
av 113 § 1 mom.

Det första tidsbegränsade uppehållstillståndet får beviljas för två år, om det beviljas
med stöd av 47 h § eller 77 § 1 mom. 1 punkten. Uppehållstillstånd kan också beviljas för
två år, om det beviljas en familjemedlem till en utlänning som avses i de paragraferna.

55 §

Det fortsatta tillståndets längd

Ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för högst fyra år.
I de fall som avses i 54 § 3 och 5 mom. tillämpas, när grunden för vistelsen ändras från

tillfällig till kontinuerlig, på uppehållstillståndets längd vad som i 53 § bestäms om det för-
sta tidsbegränsade uppehållstillståndets längd.

Om uppehållstillstånd beviljas på grund av familjeband, får giltighetstiden för det tids-
begränsade uppehållstillstånd som beviljas dock inte vara längre än giltighetstiden för det
tidsbegränsade uppehållstillstånd för anknytningspersonen som ligger till grund för bevil-
jandet av uppehållstillståndet.

EU-blåkort beviljas för två år. Om anställningskontraktet omfattar en kortare tid än så,
beviljas EU-blåkortet för den tid anställningskontraktet gäller, plus tre månader. Familje-
medlemmar till innehavare av EU-blåkort beviljas uppehållstillstånd för motsvarande tid.

77 §

Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete

Annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete beviljas en utlänning som
1) sköter ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag eller utför sak-

kunniguppdrag som kräver specialkompetens,
2) är idrottare, tränare eller idrottsdomare, om verksamheten är yrkesmässig,
3) är anställd hos ett religiöst eller ideologiskt samfund,
4) yrkesmässigt verkar inom vetenskap, kultur eller konst med undantag av forskare

och restaurangmusiker,
5) arbetar i en internationell organisation eller utför uppgifter som hänför sig till mel-

lanstatligt officiellt samarbete,
6) är yrkesmässigt verksam inom masskommunikation, om inte hans eller hennes ar-

bets- eller uppdragsgivare har verksamhetsställe i Finland,
7) undersöker marknaden, förbereder ett företags etablering i Finland, förhandlar om

beställningar, skaffar beställningar eller övervakar hur beställningar verkställs eller sköter
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andra motsvarande uppgifter, om inte hans eller hennes arbets- eller uppdragsgivare har
verksamhetsställe i Finland,

8) har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland under giltighetstiden för ett up-
pehållstillstånd som beviljats med stöd av 6 eller 8 § i lagen om villkoren för tredjelands-
medborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
(719/2018) och det huvudsakliga syftet med vistelsen i landet är att arbeta,

9) utifrån en inbjudan eller ett avtal arbetar som gästande lärare, föreläsare, utbildare
eller konsult, om arbetet pågår högst ett år,

10) utför ett arbete som ingår i ett leveransavtal om enskilda maskiner, anordningar,
produktionslinjer eller expertsystem som importerats till Finland eller som ska exporteras
till utlandet, om arbetet pågår högst sex månader, eller

11) utför arbete som ingår i ett mellanstatligt avtal eller medborgarorganisationers ut-
bytesprogram, om arbetet pågår högst 18 månader.

Om arbetet pågår längre än vad som anges i 1 mom. 9–11 punkten, ska utlänningen an-
söka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Utlänningens försörjning ska vara tryggad genom inkomster från förvärvsarbete under
den tid som uppehållstillståndet gäller.

79 §

Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd

Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd har en utlänning som
1) utifrån en inbjudan eller ett avtal kommer som tolk, lärare, sakkunnig eller idrotts-

domare för högst tre månader,
2) utifrån en inbjudan eller ett avtal kommer som yrkeskonstnär eller idrottare för högst

tre månader, inbegripet biträdande personal, servicepersonal och träningspersonal,
3) arbetar som sjöman antingen på ett fartyg som är inskrivet i förteckningen över han-

delsfartyg eller, efter att ha anställts någon annanstans än i Finland, på ett fartyg som hu-
vudsakligen går i trafik mellan utländska hamnar,

4) är ordinarie arbetstagare hos ett företag som driver verksamhet i en annan stat inom
Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
som kommer för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete som omfattas av
friheten att tillhandahålla tjänster, om han eller hon i nämnda stat har tillstånd som berät-
tigar till vistelse och arbete och som är i kraft efter det att arbetet i Finland har upphört.

Efter att ha sökt internationellt skydd har en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan uppe-
hållstillstånd

1) då han eller hon har ett sådant dokument som avses i 11 § 1 mom.1 punkten och har
vistats i landet i tre månader,

2) då han eller hon har vistats i landet i sex månader.
När arbetsgivaren eller uppdragsgivaren inte har något verksamhetsställe i Finland har

en utlänning rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd
1) som demonstratör eller filmarbetare i högst tre månader,
2) som medlem av personalen på ett motorfordon i utländsk ägo eller besittning, när

utlänningen framför ett fordon med vilket en gränsöverskridande transport förs till be-
stämmelseorten eller avhämtas från utgångsorten eller när trafikeringen i Finland hänför
sig till regelbunden reguljärtrafik mellan orter av vilka åtminstone en är belägen utom-
lands och utlänningen inte är bosatt i Finland,

3) som reseledare för en sällskapsresa från utlandet till Finland.
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80 §

Hur länge rätten att arbeta gäller

Har en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd för en arbetstagare som avser samma ar-
betsgivare eller samma bransch gjorts medan det tidigare uppehållstillståndet varit gällan-
de, får utlänningen fortsätta arbeta i enlighet med det tidigare tillståndet tills uppehållstill-
stånd har beviljats enligt den nya ansökan eller tills ett avslagsbeslut vunnit laga kraft. I
annat fall upphör rätten att arbeta med stöd av det tidigare tillståndet när tillståndets gil-
tighetstid går ut. Rätten att arbeta med stöd av ett nytt uppehållstillstånd börjar gälla när
tillståndet har beviljats.

Om en utlännings rätt att arbeta grundar sig på något annat uppehållstillstånd än uppe-
hållstillstånd för arbetstagare och ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har gjorts medan
det tidigare uppehållstillståndet varit gällande, fortsätter rätten att arbeta i enlighet med det
tidigare tillståndet tills uppehållstillstånd har beviljats enligt den nya ansökan eller tills ett
avslagsbeslut vunnit laga kraft.

Om en utlänning har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 77 § 1 mom. 9–11 punkten
upphör rätten att arbeta när tillståndets giltighetstid går ut.

Om en utlännings rätt att arbeta grundar sig på visum eller visumfrihet gäller rätten
högst den tid som anges i 79 §. Tiden för rätten att arbeta förlängs inte av att en ansökan
om uppehållstillstånd görs medan visumet eller visumfriheten är gällande. Rätten att arbe-
ta upphör oberoende av vad som föreskrivs i 79 § när ett beslut om avvisning av personen
i fråga blir verkställbart.

Om rätten att arbeta grundar sig på uppehållstillstånd och personen i fråga utvisas, upp-
hör rätten att arbeta när beslutet om utvisning blir verkställbart.

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Kai Mykkänen
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