Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och
av 56 § i utlänningslagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund
av forskning, studier, praktik och volontärarbete samt utlänningslagen ändras.
Enligt propositionen ska en tredjelandsmedborgare som är forskare beviljas ett uppehållstillstånd med längre
giltighetstid på samma sätt som en studerande beviljas uppehållstillstånd. I propositionen föreslås det dessutom
bestämmelser om uppehållstillstånd för den som avlägger påbyggnadsexamen.
Dessutom preciseras villkoren för beviljande av permanent uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft under 2023.
———
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning,
studier, praktik och volontärarbete

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier,
praktik och volontärarbete (719/2018) 4 § 6 a punkten, 6 § 3 mom., 6 a § 3 mom., 10 § 1 och 4 mom., 11 § 1
mom. 1 punkten, det inledande stycket i 12 § 1 mom. och 14 § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag
277/2022, och
fogas till lagen en ny 6 b § som följer:
4§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
6 a) läroanstalt en läroanstalt i Finland som har rätt att ordna examensinriktad eller annan
utbildning enligt gymnasielagen (714/2018) eller lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller
som övervakas eller finansieras av någon annan myndighet än en myndighet som hör till
undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde,
—————————————————————————————
6§
Beviljande av i forskar- och studerandedirektivet avsett uppehållstillstånd för forskare
—————————————————————————————
Uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt tillstånd för fyra år eller högst för den tid
avtalet är giltigt, om giltighetstiden är under fyra år. Ett fortsatt uppehållstillstånd beviljas för
högst fyra år.
6a§
Beviljande av nationellt uppehållstillstånd för forskare
—————————————————————————————
Uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt tillstånd för högst fyra år, om avtalet är giltigt
i minst två år, och i annat fall som tillfälligt tillstånd för avtalets giltighetstid. Fortsatt
uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt tillstånd för högst fyra år, om det föregående i
denna paragraf avsedda uppehållstillståndet beviljades som kontinuerligt tillstånd, och i annat
fall beviljas det som tillfälligt tillstånd för avtalets giltighetstid. En tredjelandsmedborgare som
har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av denna paragraf beviljas kontinuerligt
uppehållstillstånd efter två års oavbruten vistelse i landet, om de omständigheter med stöd av
vilka det föregående tidsbegränsade uppehållstillståndet beviljades fortfarande föreligger.
6b§
Beviljande av uppehållstillstånd för forskare som avlägger påbyggnadsexamen
En forskare som avlägger påbyggnadsexamen vid en högskola beviljas uppehållstillstånd för
avläggande av påbyggnadsexamen. Forskaren ska med forskningsorganet ingå ett avtal enligt
5 §.
En förutsättning för beviljande av uppehållstillståndet är att forskaren lägger fram en
utredning av en tryggad försörjning för det första året i enlighet med 39 § i utlänningslagen
eller, om det är fråga om ett anställningsförhållande, av inkomsten av förvärvsarbete.
Forskarens försörjning ska vara tryggad under hela den tid som uppehållstillståndet gäller.
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Uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt tillstånd för fem år, om inte tillståndet söks
för en kortare tid. Fortsatt uppehållstillstånd beviljas för högst fyra år.
10 §
Beviljande av uppehållstillstånd för att söka arbete eller bedriva företagsverksamhet
En tredjelandsmedborgare som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 6, 7 eller 7 a §
beviljas efter att ha slutfört sitt forskningsarbete eller avlagt examen uppehållstillstånd för att
söka arbete eller bedriva företagsverksamhet. En tredjelandsmedborgare som har beviljats
uppehållstillstånd med stöd av 6 a eller 6 b § beviljas efter att ha avlagt examen
uppehållstillstånd för att söka arbete eller bedriva företagsverksamhet. Uppehållstillstånd ska
sökas inom fem år från det att det uppehållstillstånd som beviljats med stöd av 6, 6 a, 6 b, 7
eller 7 a § har gått ut.
—————————————————————————————
Om examensbevis från högskola, utbildningsbevis eller annat bevis på formella
kvalifikationer, eller en bekräftelse från forskningsorganet om att forskningsverksamheten har
slutförts, inte finns tillgängliga förrän det uppehållstillstånd som har beviljats enligt 6, 6 a, 6 b,
7 eller 7 a § löper ut, och alla övriga villkor för beviljande av uppehållstillstånd är uppfyllda,
får tredjelandsmedborgaren vistas i landet en skälig tid i syfte att lägga fram en sådan handling
eller bekräftelse.
11 §
Grunder för avslag på ansökan
En ansökan om uppehållstillstånd enligt denna lag ska avslås om
1) villkoren enligt 6, 6 a, 6 b, 7, 7 a, 8, 8 a, 9, 9 a eller 10 § inte uppfylls,
—————————————————————————————
12 §
Återkallelse av uppehållstillstånd eller beslut att inte förlänga tillstånd
Ett uppehållstillstånd som har beviljats med stöd av 6, 6 a, 6 b, 7, 7 a, 8, 8 a, 9, 9 a eller 10 §
ska återkallas eller ansökan om förlängning avslås, om
—————————————————————————————
14 §
Rätten att arbeta och idka näring
Tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd
1) med stöd av 6, 6 a, 6 b eller 10 § har obegränsad rätt att arbeta,
—————————————————————————————

———
Denna lag träder i kraft den

20 .

—————

2.
Lag
om ändring av 56 § i utlänningslagen

3

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 56 § 5 mom., sådant det lyder i lag 278/2022, som följer:
56 §
Beviljande av permanent uppehållstillstånd
——————————————————————————————
Om en del av eller alla de vistelser som avses i 1 mom. har skett med stöd av uppehållstillstånd som beviljats
för studier enligt 7 eller 7 a § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av
forskning, studier, arbetspraktik och volontärarbete (719/2018), är en förutsättning för att denna vistelse ska
kunna utnyttjas vid beräkningen av vistelsetiden att den studerande har avlagt den högskoleexamen för vilken
uppehållstillståndet har beviljats. För att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas förutsätts dessutom
att den studerande uppfyller de villkor på grundval av vilka kontinuerligt uppehållstillstånd skulle kunna
beviljas honom eller henne på någon annan grund än 7, 7 a eller 10 § i den lagen.
———
Denna lag träder i kraft den

Helsingfors den

20 .

—————

20 .
Statsminister

Sanna Marin

Arbetsminister Tuula Haatainen
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