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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 35 § ja 113 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat,
35 § laissa 449/2012 ja 113 §:n 1 momentti laissa 323/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 52 e § ja 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 323/2009,
1338/2011 ja 449/2012, uusi 9 momentti seuraavasti:
35 §
Vaatimus matkustusasiakirjan voimassaolosta
Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää,
että ulkomaalaisen matkustusasiakirja on voimassa. Oleskelulupa voidaan kuitenkin
myöntää voimassa olevan matkustusasiakirjan puuttumisesta huolimatta, jos se myönnetään 51, 52, 52 a, 52 d, 52 e, 87, 88, 88 a, 89
tai 110 §:n perusteella.
52 e §
Oleskeluluvan myöntäminen todistajansuojeluohjelmassa olevalle ulkomaalaiselle
Poliisi myöntää jatkuvan oleskeluluvan ulkomaalaiselle, joka on todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa.
Oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä,
että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu.
Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä ainoastaan yleiseen turvallisuuteen liittyvistä
pakottavista syistä.
Jos todistajansuojeluohjelmassa oleva henHE 65/2014
HaVM 38/2014
EV 248/2014

kilö on unionin kansalainen tai häneen rinnastettava, sovelletaan 10 luvun säännöksiä.
53 §
Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan
pituus
— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaiselle, joka on todistajansuojeluohjelmasta annetun lain mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa, ja ulkomaalaiselle,
joka otetaan Suomeen tämän lain 93 §:n nojalla tehdyn valtioneuvoston päätöksen perusteella ja jolle päätetään myöntää jatkuva oleskelulupa 113 §:n 1 momentin perusteella,
myönnetään määräaikainen oleskelulupa neljäksi vuodeksi.
113 §
Jatkuvan oleskeluluvan myöntäminen
Jatkuva oleskelulupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka saa turvapaikan tai oleskeluluvan kiintiöpakolaisena, toissijaisen suojelun perusteella tai humanitaarisen suojelun
perusteella. Jatkuva oleskelulupa voidaan
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myöntää ulkomaalaiselle, joka otetaan Suomeen 93 §:n nojalla tehdyn valtioneuvoston
päätöksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.
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