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L a g

90/2015

om ändring av utlänningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 35 § och 113 § 1 mom., sådana de lyder, 35 § i lag

449/2012 och 113 § 1 mom. i lag 323/2009, samt
fogas till lagen en ny 52 e § och till 53 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 323/2009,

1338/2011 och 449/2012, ett nytt 9 mom. som följer:

35 §

Krav på resedokumentets giltighet

En förutsättning för att uppehållstillstånd
ska kunna beviljas är att utlänningen har ett
giltigt resedokument. Uppehållstillstånd får
dock beviljas trots att giltigt resedokument
saknas, om uppehållstillståndet beviljas med
stöd av 51, 52, 52 a, 52 d, 52 e, 87, 88, 88 a,
89 eller 110 §.

52 e §

Beviljande av uppehållstillstånd för en utlän-
ning som omfattas av ett vittnesskyddspro-

gram

En utlänning som omfattas av ett vittnes-
skyddsprogram enligt lagen om vittnes-
skyddsprogram (88/2015) beviljas kontinuer-
ligt uppehållstillstånd av polisen.

Utlänningens försörjning behöver inte vara
tryggad för att uppehållstillstånd ska kunna
beviljas. Uppehållstillstånd kan endast vägras
av tvingande skäl med anknytning till allmän
säkerhet.

Om den som omfattas av ett vittnesskydds-
program är en unionsmedborgare eller en

därmed jämförbar person, ska bestämmel-
serna i 10 kap. tillämpas.

53 §

Det första tidsbegränsade uppehållstillstån-
dets längd

— — — — — — — — — — — — —
En utlänning som omfattas av ett vittnes-

skyddsprogram enligt lagen om vittnes-
skyddsprogram och en utlänning som tas till
Finland i enlighet med ett beslut som statsrå-
det 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 uppe-
hållstillstånd med stöd av 113 § 1 mom.

113 §

Beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd

Kontinuerligt uppehållstillstånd beviljas en
utlänning som får asyl eller beviljas uppe-
hållstillstånd i egenskap av kvotflykting eller
på grund av alternativt skydd eller humanitärt
skydd. Kontinuerligt uppehållstillstånd kan
beviljas en utlänning som tas till Finland i
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enlighet med ett beslut som statsrådet fattat
med stöd av 93 §.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.
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