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Lag
om ändring av utlänningslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 66, 190 a, 190 b och 204 a §, sådana de lyder, 66 §
delvis ändrad i lagarna 973/2007 och 501/2016, 190 a och 190 b § i lag 132/2016 samt
204 a § i lagarna 266/2011 och 132/2016, som följer:
66 §
Utförande av DNA-analys
DNA-analyser utförs vid Institutet för hälsa och välfärd. Den som utför en DNA-analys
ska utan dröjsmål skicka analysutlåtandet till Migrationsverket. När Migrationsverket har
avgjort ett ärende, ska verket meddela den som utfört analysen att proverna och uppgifterna om DNA-profilen ska förstöras.
Det prov som behövs för en DNA-analys tas från munnens slemhinna eller genom blodprov. Ett prov från munnens slemhinna tas av parten själv, av en tjänsteman vid Migrationsverket eller utrikesförvaltningen eller av någon annan för ändamålet lämplig person.
Blodprov ska tas av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. En tjänsteman
vid Migrationsverket eller utrikesförvaltningen skickar provet till den som enligt 1 mom.
utför analysen.
Provtagningen ska övervakas och provgivarens identitet säkerställas av en tjänsteman
vid Migrationsverket eller utrikesförvaltningen. Tjänstemannen ska vara personligen närvarande under hela provtagningen.
Närmare bestämmelser om utförandet av DNA-analyser får utfärdas genom förordning
av statsrådet.
190 a §
Ändringssökande i viseringsärenden
Omprövning av ett sådant beslut enligt viseringskodexen som har fattats av en finsk beskickning och som gäller avslag på ansökan om visering, upphävande av visering eller sådant återkallande av visering som inte har fattats på begäran av viseringsinnehavaren får
begäras hos utrikesministeriet på det sätt som föreskrivs i 7 a kap. i förvaltningslagen. Om
det är fråga om ett beslut om avslag på ansökan om visering, upphävande av visering eller
återkallande av visering som gäller en familjemedlem till en unionsmedborgare eller en
därmed jämförbar person, och som omfattas av bestämmelserna i 10 kap. i denna lag, får
beslutet överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Begäran om omprövning ska lämnas till utrikesministeriet. Utomlands får begäran om
omprövning lämnas till den finska beskickning som har fattat beslutet. Beskickningen ska
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utan dröjsmål skicka begäran om omprövning och de handlingar som ligger till grund för
avgörandet av ärendet till utrikesministeriet. En elektronisk begäran om omprövning kan
endast lämnas till utrikesministeriet.
Det beslut som utrikesministeriet har fattat med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Ett beslut som gränskontrollmyndigheten, polisen eller Migrationsverket fattat enligt
viseringskodexen och som gäller avslag på ansökan om visering, upphävande av visering
eller sådant återkallande av visering som inte har fattats på begäran av viseringsinnehavaren får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
190 b §
Behandling av omprövningsbegäran
Behandlingen av en begäran om omprövning är avgiftsbelagd. Fortsatt behandling av
en begäran om omprövning efter att begäran blivit anhängig förutsätter att den avgift som
tas ut för behandlingen av begäran är betald inom 30 dagar från det att begäran blivit anhängig. En begäran om omprövning kan avvisas utan prövning, om avgiften för behandlingen av begäran inte har betalats inom nämnda tidsfrist.
Avgiften för behandlingen av en begäran om omprövning återbetalas till den berörda
parten, om utrikesministeriet eller förvaltningsdomstolen ändrar det beslut ändringssökandet gäller till ändringssökandens fördel så att visering ska utfärdas.
Ett omprövningsärende får avgöras utan att den berörda parten hörs, om inte hörandet
av någon särskild orsak är behövligt.
Motiveringarna till ett beslut med anledning av en begäran om omprövning behöver
inte uppges till den del beslutet om avslag på ansökan om, upphävande av eller återkallande av visering baserar sig på upplysningar om sökanden eller om viseringsinnehavaren
som fåtts av myndigheterna i en Schengenstat eller ett tredjeland eller på uppgifter om att
sökanden eller viseringsinnehavaren kan äventyra allmän ordning eller säkerhet eller den
nationella säkerheten i en Schengenstat eller dess förhållanden till en främmande stat.
204 a §
Delgivning i viseringsärenden
Ett beslut om avslag på ansökan om, upphävande eller återkallande av visering anses
delgivet den sjunde dagen efter datumanteckningen i standardformuläret enligt bilaga VI
till viseringskodexen, om inte något annat visas.
Ett beslut med anledning av en sådan begäran om omprövning som avses i 190 a §
1 mom. får delges per post till den adress utlänningen uppgett eller genom att beslutet
överlämnas till utlänningen vid en finsk beskickning eller till en av utlänningen bemyndigad person vid utrikesministeriet. Beslutet anses delgivet den sjunde dagen efter datumanteckningen i beslutet, om inte något annat visas. Delgivningen kan också ske på det sätt
som anges i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Beslutet
anses ha blivit delgivet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat
visas.
————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
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