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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av utlänningslagen  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att utlän-
ningslagen ändras. Genom propositionen 
genomförs det s.k. forskardirektivet om ett 
särskilt förfarande för tredjelandsmedborga-
res inresa och vistelse i forskningssyfte. I di-
rektivet föreskrivs det om villkoren för inresa 
och vistelse i medlemsstaterna för forskare 
från tredjeländer som avser att under mer än 
tre månader genomföra ett forskningsprojekt 
inom ramen för mottagningsavtal med forsk-
ningsinstitut. Direktivet ska tillämpas till de 
delar det gäller sådana forskare som svarar 
mot definitionen i direktivet. 

Syftet med propositionen är att främja inre-
sa till Finland för sådana forskare som är 
tredjelandsmedborgare genom att det nya 
förfarandet för inresa och vistelse enligt di-
rektivet fogas till utlänningslagen. Detta för-
farande ska enligt förslaget vara parallellt 
med de nuvarande förfarandena för inresa. 
De forskningsinstitut och forskare som upp-
fyller villkoren i direktivet kan då i fortsätt-
ningen välja mellan det nya förfarandet och 
de nuvarande förfarandena för inresa. De 
forskningsinstitut och forskare som anser de 
nuvarande förfarandena för inresa och vistel-
se vara förmånlig eller som inte uppfyller 
villkoren i direktivet kan också framöver 
iaktta de nuvarande förfarandena för inresa. 

Det nya förfarandet för inresa och vistelse 
grundar sig enligt förslaget på ett mottag-

ningsavtal mellan ett forskningsinstitut och 
en forskare genom vilket forskningsinstitutet 
åtar sig att ta emot forskaren i forskningssyf-
te och forskaren åtar sig att genomföra det 
aktuella forskningsprojektet enligt vad par-
terna överenskommit på förhand. Utifrån 
mottagningsavtalet beviljar migrationsmyn-
digheterna forskaren ett uppehållstillstånd, 
om villkoren för forskarens inresa och vistel-
se i landet uppfylls. Uppehållstillståndet ger 
enligt förslaget forskaren möjlighet att utföra 
en del av forskningen i en annan medlems-
stat. Om forskaren i detta syfte vistas högst 
tre månader i en annan medlemsstat ska 
forskningen enligt det mottagningsavtal som 
ingåtts i den första medlemsstaten kunna be-
drivas där, förutsatt att villkoren för forska-
rens inresa i den andra medlemsstaten upp-
fylls. 

Det nya förfarandet för inresa och vistelse 
grundar sig enligt förslaget på ett sådant 
samarbete mellan forskningsinstitut och mi-
grationsmyndigheter som ger forskningsinsti-
tuten en central ställning i förfarandet för 
forskarens inresa. Samtidigt kvarstår migra-
tionsmyndigheternas befogenheter att över-
vaka migration oförändrade. 

Lagen avses träda i kraft tidigast tre måna-
der efter det att den antagits och stadfästs. 

————— 
 
 
 
 



 RP 167/2007 rd  
  

 

2 

INNEHÅLL 

 
 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.............................................................1 

INNEHÅLL ................................................................................................................................2 

ALLMÄN MOTIVERING .........................................................................................................4 

1 INLEDNING.....................................................................................................................4 

2 NULÄGE ..........................................................................................................................4 

2.1 Forskardirektivet ...............................................................................................................4 

1 kap. Allmänna bestämmelser ...........................................................................4 

2 kap.  Forskningsorgan.......................................................................................5 

3 kap. Forskares inresa och vistelse....................................................................6 

4 kap.  Forskares rättigheter.................................................................................7 

5 kap.  Förfarande och insyn................................................................................7 

6 kap.  Slutbestämmelser .....................................................................................8 

2.2 Lagstiftning och praxis......................................................................................................8 

Allmänt......................................................................................................................8 

Olika slag av uppehållstillstånd och uppehållstillståndets giltighetstid ....................8 

Uppehållstillstånd för arbetstagare ............................................................................8 

Arbete utan uppehållstillstånd för arbetstagare och arbete utan uppehållstillstånd...9 

Tillfälligt uppehållstillstånd för arbetstagare på ansökan gjord utomlands...............9 

Kontinuerligt uppehållstillstånd för arbetstagare på ansökan gjord utomlands.........9 

Obegränsat arbete med stöd av annat uppehållstillstånd än uppehållstillstånd för 
arbetstagare..............................................................................................................10 

Begränsat arbete med stöd av annat uppehållstillstånd än uppehållstillstånd för 
arbetstagare..............................................................................................................10 

Arbete utan uppehållstillstånd .................................................................................10 

Övriga villkor för beviljande av uppehållstillstånd .................................................11 

Beviljande av uppehållstillstånd för forskare och andra sakkunniga som kommer 
till Finland ...............................................................................................................11 

Forskare och andra sakkunniga från tredjeländer som kommer till Finland ...........11 

Antal ansökningar och beslut om uppehållstillstånd för forskare och andra 
sakkunniga...............................................................................................................12 

Handläggningstiden för forskares ansökan om uppehållstillstånd ..........................13 

2.3 Lagstiftningen i EU.........................................................................................................13 

2.4 Genomförande av direktivet i vissa EU-medlemsstater ..................................................13 

2.5 Bedömning av nuläget ....................................................................................................16 

Allmänt....................................................................................................................16 

De artiklar i direktivet som föranleder ändringar i utlänningslagen eller i andra 
författningar.............................................................................................................17 

De artiklar i direktivet som inte föranleder ändringar i utlänningslagen eller i andra 
författningar.............................................................................................................19 

3 MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN...........................................21 

3.1 Målsättning......................................................................................................................21 

3.2 Alternativ ........................................................................................................................22 

3.3 De viktigaste förslagen....................................................................................................22 

4 PROPOSITIONENS KONSEKVENSER ......................................................................23 



 RP 167/2007 rd  
  

 

3

5 BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN .....................................................................23 

DETALJMOTIVERING ..........................................................................................................25 

1 LAGFÖRSLAG ..............................................................................................................25 

2 NÄRMARE BESTÄMMELSER OCH FÖRESKRIFTER ............................................30 

3 IKRAFTTRÄDANDE ....................................................................................................30 

4 FÖRHÅLLANDE TILL GRUNDLAGEN SAMT LAGSTIFTNINGSORDNING ......30 

LAGFÖRSLAG ........................................................................................................................32 

Lag om ändring av utlänningslagen ........................................................................32 

BILAGA ...................................................................................................................................36 

PARALLELLTEXT .................................................................................................................36 

Lag om ändring av utlänningslagen ........................................................................36 

 

 

 



 RP 167/2007 rd  
  

 

4 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning  

Europeiska unionens råd antog den 12 ok-
tober 2005 direktiv 2005/71/EG om ett sär-
skilt förfarande för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse i forskningssyfte (nedan 
forskardirektivet). I direktivet föreskrivs det 
om villkoren för inresa och vistelse i EU:s 
medlemsstater för forskare från tredjeländer 
som avser att under mer än tre månader 
genomföra ett forskningsprojekt inom ramen 
för mottagningsavtal med forskningsorgan. 
Syftet med direktivet är att inom gemenska-
pen främja inresa och vistelse i forsknings-
syfte för tredjelandsmedborgare genom till-
närmning av medlemsstaternas nationella 
lagstiftning. 

Bestämmelser om uppehållstillstånd för 
tredjelandsmedborgare finns i 4 kap. och be-
stämmelser om arbete i 5 kap. i utlänningsla-
gen (301/2004). Den gällande utlänningsla-
gen motsvarar till många delar bestämmel-
serna i direktivet, men med anledning av di-
rektivet föreslås vissa ändringar i lagen. 

I propositionen används begreppet forsk-
ningsorgan när man redogör för innehållet i 
forskardirektivet, eftersom motsvarande be-
grepp används i den finskspråkiga versionen 
av direktivet. I utlänningslagen föreslås det 
dock att begreppet forskningsinstitut an-
vänds. 

Utlänningsverkets namn ändras den 1 janu-
ari 2008 till Migrationsverket. I beskrivning-
en av nuläget används namnet Utlännings-
verket. När tiden efter den föreslagna lagens 
ikraftträdande och namnbytet avses, används 
namnet Migrationsverket.  
 
2  Nuläge 

2.1 Forskardirektivet 

Forskardirektivet är indelat i sex kapitel. I 
första kapitlet (artiklarna 1–4) beskrivs syftet 
med direktivet, definitioner, tillämpningsom-
råde och förmånligare bestämmelser. Andra 
kapitlet (artiklarna 5 och 6) gäller godkän-
nande av forskningsorgan och mottagnings-

avtalet mellan forskningsorgan och forskare. 
Tredje kapitlet (artiklarna 7–10) gäller vill-
koren för forskares inresa och vistelse, uppe-
hållstillståndets giltighetstid, uppehållstill-
stånd för forskarens familjemedlemmar och 
beslut om att återkalla eller att inte förlänga 
uppehållstillståndet. Fjärde kapitlet (artiklar-
na 11–13) gäller forskares rätt att undervisa, 
likabehandling och rörlighet mellan med-
lemsstaterna. Femte kapitlet (artiklarna 14 
och 15) behandlar ansökningar om rätt till in-
resa och vistelse och handläggning av ansök-
ningarna. Sjätte kapitlet (artiklarna 16–21) 
gäller normala slutbestämmelser. 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

Syfte. Artikel 1. Syftet med direktivet är att 
ange villkoren för inresa och vistelse i med-
lemsstaterna för forskare från tredjeländer 
som avser att under mer än tre månader 
genomföra ett forskningsprojekt inom ramen 
för mottagningsavtal med forskningsorgan.  

Definitioner. Artikel 2. I direktivet avses 
med tredjelandsmedborgare varje person som 
inte är unionsmedborgare enligt artikel 17.1 i 
Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen.  

Med forskning avses skapande arbete som 
bedrivs systematiskt för att höja den totala 
kunskapsnivån, bl.a. kunskap om människan, 
kulturen och samhället, samt användning av 
dessa kunskaper för nya tillämpningar.  

Med forskningsorgan avses varje form av 
offentlig eller privat organisation som bedri-
ver forskning och som har godkänts av en 
medlemsstat i enlighet med den medlemssta-
tens lagstiftning eller administrativa praxis.  

Med forskare avses en tredjelandsmedbor-
gare som har lämplig högskoleexamen som 
ger tillträde till doktorandutbildning och som 
väljs ut av ett forskningsorgan för att genom-
föra ett forskningsprojekt där ovan nämnda 
examen normalt krävs.  

Med uppehållstillstånd avses varje tillstånd 
som försetts med beteckningen ”forskare” 
och som utfärdats av en medlemsstats myn-
digheter och ger en tredjelandsmedborgare 
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rätt att vistas lagligen på medlemsstatens ter-
ritorium, i enlighet med artikel 1.2 a i förord-
ning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig ut-
formning av uppehållstillstånd för medborga-
re i tredjeland. 

Tillämpningsområde. Artikel 3. Direktivet 
ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som 
ansöker om att få resa in på en medlemsstats 
territorium i syfte att genomföra ett forsk-
ningsprojekt.  

Direktivet ska inte tillämpas på tredje-
landsmedborgare som befinner sig i en med-
lemsstat för att söka internationellt skydd el-
ler inom ramen för ordningar för tillfälligt 
skydd. 

Direktivet ska inte heller tillämpas på tred-
jelandsmedborgare som ansöker om uppe-
hållstillstånd i en medlemsstat i egenskap av 
studerande i den mening som avses i direktiv 
2004/114/EG för att bedriva forskning för 
doktorsexamen. 

Dessutom ska direktivet inte tillämpas på 
tredjelandsmedborgare vars avlägsnande ur 
landet har skjutits upp på saklig eller rättslig 
grund. 

Direktivet ska inte tillämpas på forskare 
som av ett forskningsorgan har lånats ut till 
ett annat forskningsorgan i en annan med-
lemsstat. 

Förmånligare bestämmelser. Artikel 4. Di-
rektivet tillåter att förmånligare bestämmel-
ser i bilaterala eller multilaterala avtal tilläm-
pas. Bilaterala eller multilaterala avtal kan ha 
ingåtts av gemenskapen eller av gemenska-
pen och dess medlemsstater med ett eller fle-
ra tredjeländer. Sådana avtal kan också ha 
ingåtts mellan en eller flera medlemsstater 
och ett eller flera tredjeländer. 

Direktivet ska inte påverka medlemsstater-
nas rätt att införa eller bibehålla bestämmel-
ser som är förmånligare för de personer som 
direktivet ska tillämpas på. 
 
2 kap.  Forskningsorgan 

 
Godkännande. Artikel 5. Varje forsknings-

organ som vill ta emot en forskare inom ra-
men för det förfarande för inresa och vistelse 
som fastställs i direktivet ska ha förhands-
godkänts för detta ändamål av den berörda 
medlemsstaten. 

Godkännande av forskningsorganen ska 
fastställas i enlighet med de förfaranden som 
anges i medlemsstaternas nationella lagstift-
ning eller administrativa praxis. Ansökningar 
om godkännande från både offentliga och 
privata organ ska utformas i enlighet med 
dessa förfaranden och grundas på deras upp-
drag enligt lag eller på deras stadgeenliga 
ändamål tillsammans med uppgifter som 
styrker att de bedriver forskning. Forsk-
ningsorganet ska godkännas för minst fem år. 
I undantagsfall får medlemsstaterna bevilja 
godkännande för en kortare tid. 

Medlemsstaterna får i enlighet med natio-
nell lagstiftning begära ett skriftligt åtagande 
från forskningsorganet som innebär att om 
forskaren olagligt stannar kvar på den berör-
da medlemsstatens territorium ska ovan 
nämnda organ stå för återbetalningen av de 
kostnader för hans eller hennes vistelse och 
återresa som betalats av den medlemsstatens 
offentliga medel. Forskningsorganets eko-
nomiska ansvar ska upphöra senast sex må-
nader efter det att mottagningsavtalet har löpt 
ut. 

Medlemsstaterna får föreskriva att det god-
kända organet, inom två månader från den 
dag då mottagningsavtalet löpte ut, ska be-
kräfta för den behöriga myndighet som med-
lemsstaterna har utsett för ändamålet att arbe-
tet har bedrivits inom vart och ett av de 
forskningsprojekt för vilka mottagningsavtal 
enligt direktivet har ingåtts. 

Den behöriga myndigheten i varje med-
lemsstat ska offentliggöra och regelbundet 
uppdatera en förteckning över de forsknings-
organ som godkänts i enlighet med forskardi-
rektivet. 

En medlemsstat får bland annat låta bli att 
förnya eller får återkalla godkännandet av ett 
forskningsorgan som inte längre uppfyller 
villkoren i artikel 5, eller om godkännandet 
har erhållits på falska grunder, eller om 
forskningsorganet har ingått ett mottagnings-
avtal med en tredjelandsmedborgare på ett 
bedrägligt eller försumligt sätt. 

Om den berörda medlemsstaten inte ger el-
ler återkallar sitt godkännande, får det berör-
da forskningsorganet förbjudas att ansöka om 
ett nytt godkännande i upp till fem år från det 
att beslutet om att återkalla eller inte förnya 
godkännandet offentliggjordes. 
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Medlemsstaterna får i sin nationella lag-
stiftning besluta om följderna av ett återkal-
lande av godkännandet eller en vägran att 
förnya godkännandet för de gällande mottag-
ningsavtal som ingåtts i enlighet med direkti-
vet och hur detta påverkar de berörda fors-
karnas uppehållstillstånd. 

Mottagningsavtal. Artikel 6. Ett forsk-
ningsorgan som vill ta emot en forskare ska 
ingå ett mottagningsavtal med denne, genom 
vilket forskaren åtar sig att genomföra det 
aktuella forskningsprojektet och forsknings-
organet åtar sig att ta emot forskaren, utan att 
detta påverkar tillämpningen av artikel 7. 

Ett forskningsorgan får ingå mottagnings-
avtal endast om forskningsorganets behöriga 
myndigheter har godkänt forskningsprojektet 
efter att ha kontrollerat syftet med projektet, 
projektets längd och tillgången till den finan-
siering som behövs för att genomföra projek-
tet samt forskarens kvalifikationer i förhål-
lande till forskningens syfte. Kvalifikationer-
na ska styrkas med en bestyrkt kopia av fors-
karens examensbevis i enlighet med defini-
tionen av forskare i artikel 2.  

Ett ytterligare villkor för att mottagnings-
avtal ska kunna undertecknas är att forskaren 
under varje månad av sin vistelse har tillgång 
till tillräckliga medel motsvarande det mini-
mibelopp som medlemsstaten har offentlig-
gjort för ändamålet som räcker för att täcka 
kostnaderna för uppehälle och återresa utan 
att medlemsstatens sociala biståndssystem 
behöver utnyttjas. 

Ett villkor för att mottagningsavtalet ska 
kunna undertecknas är dessutom att forska-
ren under sin vistelse har en sjukförsäkring 
som täcker alla risker som medborgare i den 
berörda medlemsstaten i normala fall får 
täckta. 

Villkor för att mottagningsavtal ska kunna 
ingås är också att forskarens rättsliga förhål-
landen och arbetsvillkor specificeras i avta-
let. 

Efter det att mottagningsavtalet har under-
tecknats kan forskningsorganet i enlighet 
med nationell lagstiftning åläggas att förse 
forskaren med ett personligt intyg om att or-
ganet enligt artikel 5 har ekonomiskt ansvar 
för återbetalning av de kostnader för forska-
rens vistelse och återresa som betalats av of-
fentliga medel, om han eller hon olagligt 

stannar kvar på den berörda medlemsstatens 
territorium. 

Mottagningsavtalet ska automatiskt upphö-
ra att gälla om forskaren inte beviljas rätt till 
inresa och vistelse eller om rättsförhållandet 
mellan forskaren och forskningsorganet upp-
hör. 

Forskningsorganet ska utan dröjsmål un-
derrätta den myndighet som medlemsstaterna 
har utsett för ändamålet om varje omständig-
het som utgör ett hinder för genomförande av 
mottagningsavtalet. 
 
3 kap. Forskares inresa och vistelse 

Villkor för inresa och vistelse. Artikel 7. En 
tredjelandsmedborgare som ansöker om till-
stånd till inresa och vistelse för de syften som 
anges i direktivet ska visa upp en giltig rese-
handling enligt nationell lagstiftning och 
medlemsstaterna får kräva att resehandlingen 
ska vara giltig minst så länge som uppehålls-
tillståndet varar. Personen i fråga ska utöver 
det ha ett mottagningsavtal med ett forsk-
ningsorgan som har undertecknats i enlighet 
med artikel 6 och vid behov ett kostnadsåta-
gande enligt artikel 6 som utfärdats av forsk-
ningsorganet. Villkor för inresa och vistelse 
är dessutom att personen inte bedöms utgöra 
ett hot mot den allmänna ordningen och sä-
kerheten eller folkhälsan. 

Medlemsstaterna ska kontrollera att alla 
villkor i artikel 7 har uppfyllts. Medlemssta-
terna får också kontrollera på vilka villkor 
mottagningsavtalet har grundats och ingåtts. 
När kontrollerna enligt artikel 7 har slutförts 
med positivt resultat, ska forskaren tillåtas 
resa in på medlemsstatens territorium för att 
arbeta i enlighet med mottagningsavtalet. 

Uppehållstillståndets giltighetstid. Artikel 
8. Medlemsstaterna ska utfärda ett uppehålls-
tillstånd och förnya det om villkoren i artik-
larna 6 och 7 fortsätter att vara uppfyllda. 
Om forskningsarbetet planeras pågå under 
kortare tid än ett år, ska uppehållstillståndet 
utfärdas för en tid som motsvarar forsknings-
projektets längd. 

Familjemedlemmar. Artikel 9. Om en med-
lemsstat beslutar att bevilja uppehållstillstånd 
för en forskares familjemedlemmar ska deras 
uppehållstillstånd utfärdas för samma tid som 
det uppehållstillstånd som utfärdats till fors-
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karen, om giltighetstiden för deras resehand-
lingar medger det. I vederbörligen motivera-
de fall kan uppehållstillståndet för forskarens 
familjemedlemmar förkortas. 

Utfärdande av uppehållstillstånd för famil-
jemedlemmarna till den forskare som bevil-
jats rätt till inresa och vistelse i en medlems-
stat ska inte vara avhängigt av kravet på en 
minimiperiod för forskarens vistelse. 

Beslut om att återkalla eller att inte förnya 
uppehållstillståndet. Artikel 10. Medlemssta-
terna får återkalla eller låta bli att förnya ett 
uppehållstillstånd på följande grunder: om 
tillståndet som har utfärdats med stöd av 
forskardirektivet har erhållits på falska grun-
der, om det visar sig att innehavaren inte 
uppfyllde eller inte längre uppfyller villkoren 
för inresa och vistelse enligt artiklarna 6 och 
7, om syftet med innehavarens vistelse är ett 
annat än det för vilket inresa och vistelse be-
viljades och av hänsyn till allmän ordning 
och säkerhet eller folkhälsa. 
 
 
4 kap.  Forskares rättigheter 

Undervisning. Artikel 11. Forskare som 
beviljats inresa och vistelse enligt direktivet 
får undervisa i enlighet med nationell lag-
stiftning. Medlemsstaterna får fastställa ett 
högsta antal timmar eller dagar för undervis-
ningen. 

Likabehandling. Artikel 12. Innehavaren av 
ett uppehållstillstånd ska ha rätt till samma 
behandling som landets medborgare när det 
gäller erkännande av examens-, utbildnings- 
och andra behörighetsbevis i enlighet med 
nationella förfaranden. 

Innehavaren av ett uppehållstillstånd ska ha 
rätt till samma behandling som landets med-
borgare också när det gäller arbetsförhållan-
den och arbetsvillkor, inräknat löne- och 
uppsägningsvillkor. 

Innehavaren av ett uppehållstillstånd ska 
dessutom ha rätt till samma behandling som 
landets medborgare när det gäller de grenar 
av social trygghet som anges i rådets förord-
ning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 
om tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemen-
skapen. Därför ska de särskilda bestämmelser 

tillämpas som finns i bilagan till rådets för-
ordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 
2003 om utvidgning av bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning 
(EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredje land som enbart på grund av sitt med-
borgarskap inte omfattas av dessa bestäm-
melser. 

Innehavarna av uppehållstillstånd ska ha 
rätt till samma behandling som landets med-
borgare också när det gäller skatteförmåner 
och ska likaså ha tillgång till allmänt till-
gängliga varor och tjänster. 

Rörlighet mellan medlemsstaterna. Artikel 
13. En tredjelandsmedborgare som i enlighet 
med direktivet har beviljats rätt till inresa och 
vistelse som forskare får också utföra en del 
av sin forskning i en annan medlemsstat en-
ligt de villkor som fastställs i artikel 13. 

Om forskaren vistas högst tre månader i en 
annan medlemsstat, får forskningen utföras 
på grundval av det mottagningsavtal som har 
ingåtts i den första medlemsstaten, förutsatt 
att han eller hon har tillräckliga medel i den 
andra medlemsstaten och där inte anses utgö-
ra ett hot mot allmän ordning och säkerhet el-
ler mot folkhälsan. 

Om forskaren vistas längre än tre månader i 
en annan medlemsstat får medlemsstaten be-
gära ett nytt mottagningsavtal för forskning i 
den medlemsstaten. Villkoren enligt artiklar-
na 6 och 7 ska under alla omständigheter 
uppfyllas gentemot den berörda medlemssta-
ten. 

Om det enligt tillämplig lagstiftning krävs 
visering eller uppehållstillstånd för att utnytt-
ja rörligheten ska sådan visering eller sådant 
tillstånd beviljas i god tid inom en period 
som inte hindrar att forskningen fullföljs, 
samtidigt som de behöriga myndigheterna 
ges tillräcklig tid att behandla ansökningarna. 

Medlemsstaterna får inte kräva att forska-
ren lämnar deras territorium för att lämna in 
ansökningar om visering eller uppehållstill-
stånd. 
 
5 kap.  Förfarande och insyn 

Ansökningar om rätt till inresa och vistel-
se. Artikel 14. Medlemsstaterna ska avgöra 
huruvida ansökningar om uppehållstillstånd 
ska lämnas in av forskaren eller av det berör-
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da forskningsorganet. Ansökan ska prövas 
och behandlas när den berörda tredjelands-
medborgaren vistas utanför den medlemsstat 
där han eller hon vill få rätt till inresa och 
vistelse. Medlemsstaterna får, i enlighet med 
sin nationella lagstiftning, godta en ansökan 
som lämnats in när den berörda tredjelands-
medborgaren redan befinner sig på deras ter-
ritorium. 

Den berörda medlemsstaten ska på alla sätt 
underlätta för den tredjelandsmedborgare 
som har lämnat in en ansökan och uppfyller 
villkoren i artiklarna 6 och 7 att erhålla de vi-
seringar som krävs. 

Rättssäkerhetsgarantier. Artikel 15. Med-
lemsstaternas behöriga myndigheter ska anta 
ett beslut om den fullständiga ansökan så 
snart som möjligt och när så är lämpligt på-
skynda handläggningen. Om de upplysningar 
som lagts fram till stöd för ansökan är otill-
räckliga kan prövningen av ansökan avbry-
tas, och de behöriga myndigheterna ska un-
derrätta sökanden om eventuella komplette-
rande upplysningar som krävs. 

Alla beslut om avslag på en ansökan om 
uppehållstillstånd ska delges den berörda 
tredjelandsmedborgaren i enlighet med del-
givningsförfarandena enligt tillämplig natio-
nell lagstiftning. I delgivningen ska det anges 
vilka eventuella prövningsförfaranden som 
föreligger och tidsfristerna för rättsliga åt-
gärder. 

Om en ansökan avslås eller ett uppehålls-
tillstånd som har utfärdats enligt forskardi-
rektivet återkallas, ska den berörda personen 
ha rätt att överklaga inför den berörda med-
lemsstatens myndigheter. 
 
 
 
6 kap.  Slutbestämmelser 

Artiklarna 16–21 i forskardirektivet gäller 
normala slutbestämmelser. 
 
 
2.2 Lagstiftning och praxis 

Allmänt  

Syftet med systemet med uppehållstillstånd 
för arbetstagare enligt utlänningslagen är att 

systematiskt, snabbt och smidigt främja till-
gången på arbetskraft med beaktande av ar-
betsgivares och utländska arbetstagares rätts-
säkerhet samt möjligheterna för den arbets-
kraft som redan finns på arbetsmarknaden att 
få arbete.  

Andra personer än medborgare från Euro-
peiska unionen och med dem jämförbara 
medborgare behöver ett särskilt uppehållstill-
stånd för arbetstagare för att kunna arbeta i 
Finland. I utlänningslagen jämställs medbor-
gare från EES-staterna Island, Liechtenstein 
och Norge samt medborgare från Schweiz 
med medborgare från EU. 
 
Olika slag av uppehållstillstånd och uppe-
hållstillståndets giltighetstid 

Enligt utlänningslagen är ett uppehållstill-
stånd antingen tidsbegränsat eller permanent. 
Tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för 
vistelse av kontinuerlig karaktär (kontinuer-
ligt uppehållstillstånd) eller för vistelse av 
tillfällig karaktär (tillfälligt uppehållstill-
stånd). I ett kontinuerligt uppehållstillstånd 
antecknas bokstavskoden A och i ett tillfäl-
ligt uppehållstillstånd bokstavskoden B. 

Det första tidsbegränsade uppehållstillstån-
det beviljas för ett år, dock högst för den tid 
sökandens resedokument gäller, om han eller 
hon inte ansöker om uppehållstillstånd för en 
kortare tid. Om syftet med inresan och vistel-
sen i Finland är t.ex. en viss tillfällig arbets-
uppgift som utförs inom en tidsperiod som är 
känd, kan uppehållstillstånd enligt prövning 
beviljas för en kortare eller längre tid, dock 
inte för mer än två år. 

Ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd, 
dvs. fortsatt tillstånd, beviljas för högst fyra 
år åt gången. Permanent uppehållstillstånd 
beviljas en utlänning som efter att ha fått 
kontinuerligt uppehållstillstånd lagligen vis-
tats i landet i fyra år utan avbrott. I ett per-
manent uppehållstillstånd antecknas bok-
stavskoden P. 
 
Uppehållstillstånd för arbetstagare 

En utlänning beviljas tillfälligt uppehålls-
tillstånd, om arbetet är tillfälligt. Kontinuer-
ligt uppehållstillstånd beviljas för arbete av 
kontinuerlig karaktär. När uppehållstillstånd 
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för arbetstagare beviljas är utgångspunkten 
enligt regeringens proposition (RP 28/2003 
rd) att ett kontinuerligt uppehållstillstånd be-
viljas. Tillfälligt uppehållstillstånd för arbets-
tagare är ett undantag och det beviljas endast 
om arbetet uttryckligen är tillfälligt. 

Uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas 
i två steg. Arbetskraftsbyrån prövar först i ett 
delbeslut de arbetskraftspolitiska villkoren 
för tillståndet (s.k. prövning av tillgången på 
arbetskraft). Efter det utreder Utlänningsver-
ket om de allmänna villkoren för beviljande 
av uppehållstillstånd uppfylls. Om villkoren 
uppfylls beviljar Utlänningsverket uppehålls-
tillstånd. Fortsatt tillstånd beviljar polisin-
rättningen i häradet efter positivt delbeslut av 
arbetskraftsbyrån. Om arbetskraftsbyrån fat-
tar ett negativt delbeslut, beviljar Utlän-
ningsverket eller häradets polisinrättning inte 
uppehållstillstånd. 

När det gäller uppehållstillstånd för arbets-
tagare beslutar arbetskraftsbyrån om arbetet 
är tillfälligt eller kontinuerligt i enlighet med 
statsrådets beslut av den 27 oktober 2005 om 
riksomfattande riktlinjer för de allmänna 
villkoren beträffande anlitandet av utländsk 
arbetskraft. Enligt detta beslut ska utgångs-
punkten för prövningen av arbetets tillfällig-
het vara de uppgifter som den person som 
ansöker om uppehållstillstånd har lämnat om 
arbetets varaktighet samt andra övergripande 
omständigheter och förhållanden som påver-
kar saken. Sådana uppgifter är bl.a. anställ-
ningsförhållandenas allmänna längd och ka-
raktär inom det yrkesområde eller den 
bransch som avses eller hos arbetsgivaren i 
fråga i allmänhet. Ett tidsbundet arbete inne-
bär inte nödvändigtvis att arbetet också är 
tillfälligt. 
 
 
Arbete utan uppehållstillstånd för arbetstaga-
re och arbete utan uppehållstillstånd 

En utlänning har i vissa situationer rätt att 
arbeta med något annat tillstånd än uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller utan up-
pehållstillstånd. Dessa situationer har inte 
samband med arbetskraftsbyråns delbeslut 
och sådana ansökningar om uppehållstill-
stånd avgörs av Utlänningsverket eller hära-
dets polisinrättning. 

Tillfälligt uppehållstillstånd för arbetstagare 
på ansökan gjord utomlands 

I 45 § i utlänningslagen föreskrivs det om 
beviljande av tillfälligt uppehållstillstånd för 
personer som befinner sig utomlands. Enligt 
1 mom. 1 punkten beviljas personer som be-
finner sig utomlands tillfälligt uppehållstill-
stånd för tillfälligt arbete. För tillfälligt arbe-
tet beviljas enligt 2 mom. uppehållstillstånd 
för arbetstagare eller något annat uppehålls-
tillstånd. I 3 mom. bestäms det att när en ut-
länning har beviljats tillfälligt uppehållstill-
stånd beviljas hans eller hennes familjemed-
lemmar tillfälligt uppehållstillstånd för sam-
ma tid. 

I paragrafen fastställs fyra situationer där 
tillfälligt uppehållstillstånd beviljas, och en 
av dem är tillfälligt arbete. I en sådan situa-
tion beviljas tillfälligt uppehållstillstånd. Up-
pehållstillstånd för arbete får beviljas som 
uppehållstillstånd för arbetstagare eller som 
annat uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd 
för arbetstagare beviljas i sådana situationer 
där det med stöd av den gällande lagen krävs 
prövning av tillgången på arbetskraft. För så-
dant arbete som inte kräver uppehållstillstånd 
för arbetstagare beviljas normalt uppehålls-
tillstånd. 

En familjemedlem till en utlänning som 
beviljats tillfälligt uppehållstillstånd beviljas 
tillfälligt uppehållstillstånd för samma tid, 
dvs. familjemedlemmens uppehållstillstånd 
löper ut samtidigt som uppehållstillståndet 
för innehavaren av det huvudsakliga tillstån-
det. Om en familjemedlem har kommit in i 
landet och fått uppehållstillstånd tidigare än 
en annan familjemedlem beviljas tillstånd 
dock inte med retroaktiv verkan för den fa-
miljemedlem som reste in senare. 
 
Kontinuerligt uppehållstillstånd för arbetsta-
gare på ansökan gjord utomlands 

I 47 § i utlänningslagen föreskrivs det om 
beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd 
för personer som befinner sig utomlands. En-
ligt 1 mom. 2 punkten beviljas personer som 
befinner sig utomlands kontinuerligt uppe-
hållstillstånd för arbete av fortgående karak-
tär. För arbete av fortgående karaktär beviljas 
enligt 2 mom. uppehållstillstånd för arbetsta-
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gare eller något annat uppehållstillstånd. I 3 
mom. bestäms det att när en utlänning har 
beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd be-
viljas hans eller hennes familjemedlemmar 
kontinuerligt uppehållstillstånd.  

I paragrafen föreskrivs det om situationer 
där en person som befinner sig utomlands får 
beviljas uppehållstillstånd för vistelse av 
kontinuerlig karaktär. Kontinuerligt uppe-
hållstillstånd för arbete av fortgående karak-
tär får beviljas antingen som uppehållstill-
stånd för arbetstagare eller som annat uppe-
hållstillstånd. 

Uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas 
när prövning av tillgången på arbetskraft är 
ett villkor för att uppehållstillstånd kan bevil-
jas. För sådant arbete som inte kräver uppe-
hållstillstånd för arbetstagare beviljas nor-
malt uppehållstillstånd. 

En familjemedlem till en utlänning som 
beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd be-
viljas kontinuerligt uppehållstillstånd när 
grunden för att det ska beviljas är en famil-
jemedlems vistelse i landet. Uppehållstill-
ståndet beviljas för samma tid som för famil-
jemedlemmen. Det första uppehållstillståndet 
för familjemedlemmen beviljas dock i regel 
för ett år, även om anknytningspersonen re-
dan skulle ha tillstånd för en längre tid.  
 
Obegränsat arbete med stöd av annat uppe-
hållstillstånd än uppehållstillstånd för arbets-
tagare 

I 79 § i utlänningslagen finns det bestäm-
melser om obegränsat arbete med stöd av an-
nat uppehållstillstånd än uppehållstillstånd 
för arbetstagare. Rätt att förvärvsarbeta har 
enligt 1 mom. en utlänning som har beviljats 
kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av 
annat än arbete. Enligt 2 mom. har en utlän-
ning rätt att förvärvsarbeta som har beviljats 
uppehållstillstånd på grund av familjeband. 

Rätt att förvärvsarbeta har enligt 6 mom. 4 
punkten en utlänning som har beviljats tids-
begränsat uppehållstillstånd och som yrkes-
mässigt verkar inom området för vetenskap, 
kultur eller konst. Rätten att förvärvsarbeta 
för personer som är verksamma inom dessa 
områden kräver inte prövning av tillgången 
på arbetskraft, eftersom dessa personer oftast 
har en specialkompetens och det därför inte 

ansetts ändamålsenligt att pröva tillgången på 
arbetskraft på arbetsmarknaden. 
 
Begränsat arbete med stöd av annat uppe-
hållstillstånd än uppehållstillstånd för arbets-
tagare 

I 80 § i utlänningslagen finns det bestäm-
melser om begränsat arbete med stöd av an-
nat uppehållstillstånd än uppehållstillstånd 
för arbetstagare. Rätt att förvärvsarbeta har 
enligt 1 mom. 2 punkten en utlänning som 
beviljats uppehållstillstånd för att utifrån kal-
lelse eller avtal arbeta som gästande lärare, 
föreläsare, utbildare, konsult eller forskare, 
om arbetet pågår högst ett år. Enligt 2 mom. 
ska en sådan rätt att arbeta som baserar sig på 
denna paragraf antecknas i samband med ut-
länningens uppehållstillstånd. Om arbetet 
överskrider tidsgränsen enligt 1 mom. 2 
punkten, ska utlänningen ha uppehållstill-
stånd för arbetstagare. 

I paragrafen finns det bestämmelser om 
begränsad rätt att arbeta i sådana situationer 
där en utlänning ska ha uppehållstillstånd. 
Begränsningen gäller maximitiden för rätten 
att arbeta eller den tid under vilken uppe-
hållstillståndet ska ha varit i kraft innan ut-
länningen får rätt att arbeta.    
 
Arbete utan uppehållstillstånd 

I 81 § i utlänningslagen finns det bestäm-
melser om en utlännings rätt att arbeta i så-
dana situationer där uppehållstillstånd inte 
behövs. Enligt 1 mom. 1 punkten har en ut-
länning rätt att förvärvsarbeta utan uppehålls-
tillstånd om han eller hon på inbjudan eller 
enligt avtal kommer som tolk, lärare, sak-
kunnig eller idrottsdomare för högst tre må-
nader. Det arbete som avses i punkten och 
den vistelse i landet som arbetet kräver är av 
kortfristig karaktär. I de situationer där rätten 
att arbeta är begränsad till en viss tid gäller 
befrielsen från uppehållstillståndstvång tre 
månader. Denna tidsperiod sammanfaller 
med den tid som en utlänning enligt Scheng-
enregelverket kan vistas i Finland under en 
tidsperiod om sex månader. Om utlänningen 
har visumplikt, kan visumet vara ett Scheng-
envisum som beviljats av antingen Finland 
eller någon annan Schengenstat. 
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Övriga villkor för beviljande av uppehålls-
tillstånd 

All prövning av ansökningar om uppehålls-
tillstånd ska grunda sig på de allmänna vill-
kor för beviljande av uppehållstillstånd som 
fastställs i 36 § i utlänningslagen. Enligt 1 
mom. kan uppehållstillstånd vägras, om en 
utlänning anses äventyra allmän ordning och 
säkerhet, folkhälsan eller Finlands interna-
tionella förbindelser. Äventyrande av folk-
hälsan hindrar ändå inte att fortsatt tillstånd 
beviljas, om villkoren för beviljande av till-
stånd i övrigt uppfylls. Dessutom hindrar 
äventyrande av internationella förbindelser 
inte att uppehållstillstånd beviljas på grund 
av familjeband. Enligt 2 mom. kan uppe-
hållstillstånd vägras, om det finns grundad 
anledning att misstänka att utlänningen har 
för avsikt att kringgå bestämmelserna om in-
resa eller vistelse i landet. 

För att uppehållstillstånd ska beviljas krävs 
det att utlänningens försörjning i Finland är 
tryggad. Bestämmelser om detta finns i 39 §. 
För att uppehållstillstånd ska beviljas ska en-
ligt 1 mom. utlänningens försörjning vara 
tryggad, om inte något annat bestäms i lagen. 
Enligt 2 mom. anses utlänningens försörjning 
vara tryggad vid beviljande av första uppe-
hållstillstånd om hans eller hennes vistelse i 
landet bekostas med inkomster från förvärvs-
arbete, verksamhet som företagare, pensio-
ner, tillgångar eller andra källor som anses 
sedvanliga så att han eller hon inte kan antas 
bli beroende av utkomststöd enligt lagen om 
utkomststöd (1412/1997) eller av någon an-
nan därmed jämförbar ekonomisk förmån 
som tryggar hans eller hennes försörjning. 
Som sådan förmån anses inte socialskydds-
förmåner som ersätter kostnader. Enligt 3 
mom. ska utlänningens försörjning när fort-
satt tillstånd beviljas vara tryggad på det sätt 
som bestäms i 2 mom., dock så att beviljande 
av tillstånd inte förhindras av att utlänningen 
tillfälligt tyr sig till utkomststöd eller någon 
annan därmed jämförbar förmån för att tryg-
ga sin försörjning. Enligt 4 mom. ska sökan-
den för myndigheten förete en utredning om 
hur hans eller hennes försörjning tryggas i 
Finland. 
 

Beviljande av uppehållstillstånd för forskare 
och andra sakkunniga som kommer till Fin-
land  

Forskare och också andra personer med 
specialkompetens som kommer till Finland 
och som är tredjelandsmedborgare beviljas 
numera uppehållstillstånd enligt utlännings-
lagens 79 § 6 mom. 4 punkt (yrkesmässig 
verksamhet inom området för vetenskap) el-
ler 80 § 1 mom. 2 punkt (arbete som gästan-
de lärare, föreläsare, utbildare, konsult eller 
forskare grundat på inbjudan eller avtal, om 
arbetet pågår högst ett år). 

Om en forskare har beviljats uppehållstill-
stånd enligt 79 § 6 mom. 4 punkten, begrän-
sas rätten att arbeta inte till en särskild 
bransch eller arbetsgivare. När uppehållstill-
stånd beviljas specificerar Utlänningsverket 
inte heller om den som ansöker om uppe-
hållstillstånd är forskare eller sakkunnig med 
någon annan specialkompetens. Forskare 
som har beviljats uppehållstillstånd enligt 79 
§ 6 mom. 4 punkten får alltså bedriva forsk-
ning och också sköta andra sakkunniguppgif-
ter antingen vid samma eller vid en annan in-
rättning. 

Om en forskare har beviljats uppehållstill-
stånd enligt 80 § 1 mom. 2 punkten, begrän-
sas rätten att arbeta till den uppgift som up-
pehållstillståndet har beviljats för. En forska-
re som har beviljats uppehållstillstånd enligt 
80 § 1 mom. 2 punkten får utöver sitt forsk-
ningsarbete också sköta andra sakkunnig-
uppgifter, om de ingår i den uppgift som 
forskaren har beviljats uppehållstillstånd för. 
Om forskaren efter ett år fortsätter att arbeta 
med samma uppgift, beviljas han eller hon 
uppehållstillstånd enligt 79 § 6 mom. 4 punk-
ten.  
 
Forskare och andra sakkunniga från tredje-
länder som kommer till Finland 

Generellt sett kommer tredjelandsmedbor-
gare till Finland för att arbeta som forskare 
eller andra sakkunniga på grund av olika be-
hov och situationer, nämligen bl.a. för fort-
satta studier, som gästforskare och för forsk-
ningsprojekt. Sådana forskares och sakkun-
nigas utkomstgrund varierar också och kan 
vara stipendium, lön eller arvode. 
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Det finns inte någon exakt statistik över an-
talet forskare och sakkunniga från tredjelän-
der som kommer till Finland på grund av att 
undervisningsmyndigheter, migrationsmyn-
digheter, forskningsinstitut och andra arbets-
givare som bedriver forskning gör upp sin 
statistik på olika sätt. En person som är verk-
sam som forskare kan således statistikföras 
också som bl.a. sakkunnig eller arbetstagare i 
stället för som forskare. Av samma orsak 
saknas statistik också över forskare från tred-
jeländer som kommer till gemenskapens om-
råde. 

Enligt uppgifter från Finlands Akademi va-
rierar utländska forskares arbetsperioder i 
Finland i allmänhet mellan några veckor och 
ett eller två år. Finlands Akademi bedömer 
att långa arbetsperioder generellt sett håller 
på att bli kortare och att de förekommer mer 
sällan, men de forskare och studerande vid 
forskarskolorna som kommer från tredjelän-
der arbetar ofta längre perioder i Finland. 

Enligt uppgifter från Tammerfors tekniska 
universitet skriver en stor del av de utländska 
forskarna vid detta universitet hela sin dok-
torsavhandling i Finland och arbetar således 
här i minst fyra år eller också längre. 

De forskare och andra sakkunniga som 
kommer till Finland från tredjeländer har en 
varierande utbildningsbakgrund. En del av 
dem har avlagt lägre högskoleexamen eller 
annan examen på mellanstadiet, en del högre 
högskoleexamen eller doktorsexamen. 

Enligt Finlands Akademi och forskningsin-
stituten i Finland kommer forskare och andra 
sakkunniga till Finland framför allt på grund 
av den högklassiga forskningsmiljön. Andra 
centrala orsaker till forskares intresse för Fin-
land är bl.a. möjligheterna till karriärutveck-
ling och den höga levnadsstandarden. Det 
som reducerar antalet forskare som söker sig 
till Finland är bl.a. bristen på forskningsfi-
nansiering och i synnerhet spetsforskares lö-
nenivå, som i internationell jämförelse är låg.  

Merparten av de utländska forskare som 
kommer till Finland är vid sidan av sitt 
forskningsarbete verksamma som lärare. 
Forskningsinstituten i Finland anser det vik-
tigt att forskarna har rätt att undervisa, efter-
som undervisning utöver forskning är en vä-
sentlig del av många forskningsinstituts 
verksamhet. Många utländska forskare i Fin-

land bedriver vid sidan av sin forskning ock-
så påbyggnadsstudier. 

Enligt uppgifter från Utlänningsverket har 
de stipendier, löner eller arvoden som betalas 
till forskare nästan utan undantag överskridit 
de belopp i euro som av Utlänningsverket 
och social- och hälsovårdsministeriet fast-
ställts som riktgivande för en tryggad för-
sörjning i anvisningen om tillämpningen av 
39 § om försörjningförutsättning i utlän-
ningslagen. 
 
Antal ansökningar och beslut om uppehålls-
tillstånd för forskare och andra sakkunniga 

Enligt en statistisk analys av ansökningarna 
om uppehållstillstånd hos Utlänningsverket 
under den första halvårsperioden 2007 kan 
man i Finland notera en betydande ökning av 
arbetsrelaterad migration jämfört med mot-
svarande period 2006. 

Utlänningsverket specificerar inte arbetsta-
gares ansökningar och beslut om uppehålls-
tillstånd enligt yrkesområde eller bransch, 
men bl.a. forskare och andra sakkunniga re-
dovisas i statistiken på annat sätt än arbetsta-
gare, nämligen som sökande av uppehållstill-
stånd på andra grunder. Detta beror på att 
handläggningen av uppehållstillstånd för 
forskare och andra sakkunniga inte kräver 
prövning av tillgången på arbetskraft. 

Under januari–juni 2006 lämnades 1 258 
ansökningar om uppehållstillstånd som stati-
stikfördes på andra grunder. Enligt Utlän-
ningsverkets bedömning var ca 400 av dessa 
ansökningar 2006 uppehållstillstånd för fors-
kare. 

Under januari–juni 2007 lämnades 1 605 
ansökningar om uppehållstillstånd som stati-
stikfördes på andra grunder. Utlänningsver-
ket bedömer att ca 200 av dessa ansökningar 
gällde uppehållstillstånd för forskare. 

Utlänningsverket fattade under januari–juni 
2006 sammanlagt 1 139 beslut om uppehålls-
tillstånd som statistikfördes på andra grunder, 
varav 1 067 var positiva och 72 negativa. 

Under motsvarande period 2007 fattade Ut-
länningsverket sammanlagt 1 316 beslut om 
uppehållstillstånd som statistikfördes på 
andra grunder, varav 1 233 var positiva och 
83 negativa. 
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Enligt Utlänningsverkets bedömning var 
nästan alla beslut om uppehållstillstånd för 
utländska forskare 2006 och 2007 positiva. 

Enligt Utlänningsverkets statistiska analys 
av ansökningarna om uppehållstillstånd un-
der den första halvårsperioden 2007 var mer-
parten av dem som i Finland ansökte om up-
pehållstillstånd och vars tillstånd statistikför-
des på andra grunder medborgare från Indi-
en, Ryska Federationen och USA. 
 
Handläggningstiden för forskares ansökan 
om uppehållstillstånd 

Hos Utlänningsverket var handläggningsti-
den för forskares ansökningar om uppehålls-
tillstånd i snitt ca 1,5 månader 2006. Vänteti-
den för ett beslut om uppehållstillstånd var 
totalt sett längre, eftersom den innefattade 
handläggningstiden för ansökan också hos 
andra myndigheter som tar emot ansökning-
ar, nämligen finska beskickningar eller polis-
inrättningarna vid häradena. 

Enligt Utlänningsverket är handläggnings-
tiden för ansökan om uppehållstillstånd svår 
att uppskatta exakt, eftersom den i enskilda 
fall kan variera betydligt. På handläggnings-
tiden inverkar bl.a. om man är tvungen att be 
om tilläggsutredningar. Klara och enkla frå-
gor, dit forskares ansökan om uppehållstill-
stånd vanligtvis hör, kan handläggas snabba-
re. 

Utlänningsverket har bedömt att handlägg-
ningen av forskares ansökan om uppehålls-
tillstånd i detta skede inte kan påskyndas, ef-
tersom ansökningstiden redan nu är relativt 
kort.   
 
2.3 Lagstiftningen i EU 

Förfarandena för inresa och vistelse för 
tredjelandsmedborgare varierar relativt 
mycket i EU:s medlemsstater. Några med-
lemsstaters förfaranden för inresa och vistel-
se inbegriper utöver försörjningsförutsätt-
ningen dessutom prövning av tillgången på 
arbetskraft och bransch- och regionvisa be-
gränsningar. Direktivets syfte att nå en till-
närmning av medlemsstaternas nationella 
lagstiftning genom att det på gemenskapsni-
vå föreskrivs om införande av ett förfarande 
för inresa och vistelse som svarar åtminstone 

mot direktivet kan således anses vara ända-
målsenligt för att främja såväl inresa och vis-
telse för forskare från tredjeländer som rör-
ligheten i gemenskapen. 
 
2.4 Genomförande av direktivet i vissa 

EU-medlemsstater  

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det pro-
tokoll om Förenade kungarikets och Dan-
marks ställning som fogats till Fördraget om 
Europeiska unionen och Fördraget om upp-
rättandet av Europeiska gemenskapen, och 
utan att det för Förenade kungarikets del på-
verkar tillämpningen av artikel 4 i detta pro-
tokoll, deltar dessa medlemsstater inte i anta-
gandet av direktivet, som därför inte är bin-
dande för eller tillämpligt i Förenade kunga-
riket och Danmark. 

Ingenting i direktivet ska påverka Irlands 
rätt att upprätthålla arrangemangen för "den 
gemensamma resezonen" (Common Travel 
Area) i enlighet med det protokoll om till-
lämpning av vissa inslag i artikel 14 i För-
draget om upprättandet av Europeiska ge-
menskapen på Förenade kungariket och Ir-
land som genom Amsterdamfördraget fogats 
till Fördraget om Europeiska unionen och 
Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. 

Genomförande av direktivet pågår ännu i 
många EU-medlemsstater. 

I Nederländerna reformeras utlänningsla-
gen (Vreemdelingenwet) under loppet av 
2007. I och med reformen förenklas förfa-
randet för ansökan om uppehållstillstånd och 
blir snabbare. Med stöd av ett avtal som ska 
ingås med de behöriga myndigheterna får in-
rättningar och företag en viktigare ställning 
än tidigare i förfarandet för uppehållstillstånd 
för studerande och arbetstagare. Till refor-
men av utlänningslagen knyts också genom-
förande av direktivet. Godkännande av 
forskningsorgan kommer att skötas av Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst. 

I Belgien skapades i samband med att di-
rektivet genomfördes ett nytt förfarande för 
inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare 
för bedrivande av forskning genom att utlän-
ningslagen (Vreemdelingenwet) och förord-
ningen om genomförande av lagen om ut-
ländska arbetstagare ändrades. I Belgien har 
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dessutom utfärdats en förordning där det fö-
reskrivs om det mottagningsavtal som ska 
ingås för genomförande av forskning. Änd-
ringen av utlänningslagen och av förordning-
en om genomförande av lagen om utländska 
arbetstagare trädde i kraft den 1 juni 2007 
och den nya förordningen om mottagnings-
avtal den 8 oktober 2007. 

För godkännande av forskningsorgan sva-
rar förbundsstatens vetenskapspolitiska äm-
betsverk (Federaal Wetenschapsbeleid). Av 
ett forskningsorgans ansökan om godkän-
nande ska det framgå att organet bedriver 
forskning. Forskningsorganet ska dessutom 
förbinda sig att för en forskare från ett tredje-
land ersätta de kostnader för vistelse, sjuk-
vård och återresa som betalats av offentliga 
medel, om han eller hon olagligt stannar i 
Belgien. Förfarandet för godkännande av 
forskningsorgan är i stort sett likadant för of-
fentliga och privata forskningsorgan. Av of-
fentliga forskningsorgan, vars lagstadgade 
uppgift är att bedriva forskning, krävs dock 
ingen särskild redogörelse för bedrivande av 
forskning. 

Giltighetstiden för uppehållstillstånd som 
beviljas en forskare från ett tredjeland som 
kommer för att bedriva sådan forskning som 
avses i direktivet är knuten till den tidsperiod 
inom vilken forskningsprojektet enligt mot-
tagningsavtalet ska genomföras. 

Enligt uppgifter från inrikesministeriet i 
Belgien i oktober 2007 har inte ett enda 
forskningsorgan hittills beviljats godkännan-
de. Av uppgifterna framgår inte om något 
forskningsorgan redan har ansökt om god-
kännande. 

I Österrike genomfördes direktivet den 1 
januari 2006. Enligt lagen om bosättning och 
vistelse (Niederlassungs- und Aufenthaltsge-
setz NAG) ansvarar inrikesministeriet i Ös-
terrike för godkännande av forskningsorgan. 
Ministeriet beviljar på ansökan godkännande 
för fem år. 

Enligt lagen behöver de forskningsorgan 
som är parter enligt myndighetsansvarslagen 
(Amtshaftungsgesetz AHG) inte ansöka om 
godkännande, men också de ska ingå mot-
tagningsavtal med forskaren. 

Enligt lagen om bosättning och vistelse kan 
ministeriet återkalla godkännandet eller låta 
bli att förnya det, om villkoren för godkän-

nande inte uppfylls eller inte längre uppfylls 
eller om godkännandet har erhållits på falska 
grunder. Myndigheten kan dessutom återkal-
la godkännandet eller låta bli att förnya det 
om ett forskningsorgan som är part enligt 
myndighetsansvarslagen oftare än en gång 
dömts till straff för att ha överskridit sina 
administrativa befogenheter enligt lagen och 
domen har vunnit laga kraft. 

I lagen föreskrivs också om villkoren för 
att ingå mottagningsavtalet. Enligt lagen ska 
forskningsorganet innan mottagningsavtalet 
ingås säkerställa att forskaren är kvalificerad 
för forskningsprojektet i fråga. I mottag-
ningsavtalet ska enligt lagen fastställas åt-
minstone avtalsparterna och forskningspro-
jektets syfte, längd, omfattning och finansie-
ring. Mottagningsavtalet ska dessutom inne-
hålla ett skriftligt åtagande från forsknings-
organet som innebär att om forskaren olagligt 
stannar kvar i Österrike ska ovan nämnda or-
gan ersätta de kostnader för hans eller hennes 
vistelse och återresa som betalats av offentli-
ga medel. Forskningsorganets ekonomiska 
ansvar upphör senast sex månader efter det 
att mottagningsavtalet har löpt ut, om god-
kännande inte erhållits på falska grunder. 

En forskare som är tredjelandsmedborgare 
kan enligt lagen beviljas uppehållstillstånd 
för forskare bl.a. om han eller hon arbetar vid 
ett forskningsorgan med en uppgift som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för lagen 
om utlänningars arbete (Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz). Ett ytterligare villkor för att 
uppehållstillstånd ska beviljas en sådan fors-
kare är att forskaren och det godkända forsk-
ningsorganet har slutit ett mottagningsavtal. 
Uppehållstillstånd beviljas för ett år åt gång-
en och det kan förlängas. 

Enligt uppgifter från inrikesministeriet i 
Österrike i september 2007 har fyra forsk-
ningsorgan hittills beviljats godkännande. 
Uppehållstillstånd för bedrivande av sådan 
forskning som avses i direktivet har beviljats 
166 forskare. 

I Frankrike infördes ett förfarande för mot-
tagningsavtal redan 1998. Med stöd av det 
kan offentliga inrättningar anställa utländska 
forskare. Villkoren för godkännande av of-
fentliga forskningsorgan fastställdes 2001. 
Godkännandet förutsätter bl.a. att forsk-
ningsorganet bedriver forskning och att det 
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kan ta emot en utländsk forskare. Enligt upp-
gifter från inrikesministeriet i Frankrike i ok-
tober 2007 beviljades 1 054 utländska forska-
re s.k. uppehållstillstånd för forskare 2005. 
Från och med 2006 framåt saknas uppgifter 
om uppehållstillstånd som beviljats forskare. 

Direktivet genomfördes delvis den 24 juli 
2007 genom att bestämmelser om forskares 
rörlighet skrevs in i lagen om utlänningars 
inresa och vistelse samt rätt till asyl (code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile). Förfarandet för godkännande av pri-
vata och internationella forskningsorgan och 
villkoren för ingående av mottagningsavtalet 
har ännu inte fastställts. I samband med att 
detta görs granskas sannolikt också villkoren 
för godkännande av offentliga forskningsor-
gan på nytt. I Frankrike ansvarar ministeriet 
för högskoleundervisning och forskning (Mi-
nistère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) för godkännande av forskningsor-
gan. 

I Sverige införs i samband med att direkti-
vet genomförs ett delvis nytt förfarande för 
inresa och vistelse för forskare från tredje-
länder. Enligt propositionen är grunderna för 
det uppehållstillstånd som utifrån ett mottag-
ningsavtal beviljas forskare desamma som 
för det uppehållstillstånd som för närvarande 
beviljas gästforskare. Uppehållstillstånd som 
beviljas utifrån mottagningsavtal inbegriper 
dock inte kravet på att forskningsorganet ska 
ordna bostad för forskaren, utan forskaren 
ska själv på förhand svara för alla kostnader 
för sitt uppehälle. 

Det har föreslagits att direktivet ska inför-
livas med lagstiftningen utan att forsknings-
organen åläggs skyldighet att ersätta de kost-
nader för vistelse och återresa som betalas av 
offentliga medel, om forskaren olagligt stan-
nar i Sverige. Enligt propositionen innebär 
denna skyldighet en stor ekonomisk risk för 
forskningsorganen som kan leda till att de 
avstår från att ta emot gästforskare från tred-
jeländer. 

Enligt propositionen ska Verket för innova-
tionssystem (Vinnova) svara för godkännan-
de av forskningsorgan, medan beslut om up-
pehållstillstånd för forskare fortsättningsvis 
fattas av Migrationsverket. Genomförandet 
av direktivet har inte bedömts föranleda nå-
got behov av ytterligare statliga anslag. 

Enligt Tysklands lag om vistelse (Au-
fenthaltsgesetz) beviljas en utländsk forskare 
uppehållstillstånd för att bedriva forskning, 
om forskaren har ett giltigt mottagningsavtal 
med ett godkänt forskningsorgan i Tyskland 
för sådan forskning som avses i direktivet. 
Villkor för att en utlänning beviljas uppe-
hållstillstånd är att forskningsorganet i fråga 
har förbundit sig att ersätta de kostnader för 
vistelse och återresa som betalas av offentli-
ga medel, om utlänningen olagligt stannar i 
någon medlemsstat. Forskningsorganets er-
sättningsskyldighet upphör sex månader efter 
det att mottagningsavtalet har löpt ut. 

Enligt lagen beviljas uppehållstillstånd för 
åtminstone ett år. Om forskningsprojektet 
planeras pågå under kortare tid än ett år, ska 
uppehållstillstånd utfärdas för en tid som 
motsvarar projektets längd. En utlänning som 
i Tyskland bedriver forskning utifrån ett mot-
tagningsavtal som har ingåtts med en annan 
medlemsstat beviljas uppehållstillstånd eller 
visum för detta ändamål. Om en utländsk 
forskares forskningsprojekt som genomförs i 
Tyskland enligt ett mottagningsavtal som in-
gåtts i en annan medlemsstat pågår en längre 
tid än tre månader, ska forskaren för att up-
pehållstillstånd ska beviljas ha ett mottag-
ningsavtal med ett godkänt forskningsorgan i 
Tyskland. 

I Slovakien genomfördes direktivet delvis 
den 1 januari 2007 genom en ändring av la-
gen om utlänningars vistelse (Act of stay of 
aliens) och vissa andra lagar där det före-
skrivs om forskares vistelse. De delar av di-
rektivet som hör till det slovakiska undervis-
ningsministeriets befogenheter genomförs 
genom en lagändring som gäller lagen om 
ordnandet av statligt understöd för forskning 
och utveckling (Act on the state subsidy for 
research and development). Enligt uppgifter 
från Slovakiens inrikesministerium i oktober 
2007 överlämnar regeringen sannolikt en 
proposition om ändring av lagen i slutet av 
2007 och parlamentet väntas behandla den i 
mars 2008.  

Tillfälligt uppehållstillstånd för bedrivande 
av forskning eller utveckling får beviljas för 
högst två år. Efter det kan ett nytt uppehålls-
tillstånd beviljas för högst tre år.  
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Fram till oktober 2007 har nio forskare be-
viljats tillfälligt uppehållstillstånd i Slovakien 
för att genomföra forskning eller utveckling.  

Enligt Slovakiens inrikesministerium be-
dömer forskningsorganen i Slovakien att di-
rektivet främjar inresa och vistelse för fors-
kare som är tredjelandsmedborgare. 

I republiken Tjeckien pågår genomförandet 
av direktivet fortfarande. Enligt uppgifter 
från Republiken Tjeckiens inrikesministeri-
um i oktober 2007 ska Tjeckiens undervis-
ningsministerium ansvara för godkännande 
av forskningsorgan. 

De forskningsorgan som ansöker om god-
kännande ska presentera en redogörelse för 
den forskning som bedrivs och förbinda sig 
att ersätta de kostnader som föranleds av vis-
telse och återresa som betalas av offentliga 
medel, om en forskare olagligt stannar i 
Tjeckien. Forskningsorganets ekonomiska 
ansvar ska upphöra sex månader efter det att 
mottagningsavtalet har upphört att gälla. 

Förfarandet för godkännande är i stort sett 
detsamma för såväl offentliga som privata 
forskningsorgan, men av de sistnämnda krävs 
bl.a. att de ekonomiska tilläggsvillkoren är 
uppfyllda. 

Republiken Tjeckiens inrikesministerium 
bedömer att ett förfarande för inresa och vis-
telse enligt direktivet kommer att främja in-
resa och vistelse i landet för forskare som är 
tredjelandsmedborgare. 

Enligt uppgifter från Estlands inrikesmini-
sterium i oktober 2007 genomförs direktivet 
genom en ändring av utlänningslagen (Vä-
lismaalaste seadus) som för tillfället behand-
las vid parlamentet. 

Ett forskningsorgan som ansöker om god-
kännande ska vara registrerat i Estlands 
forskningsdatasystem. För registrering i detta 
system svarar undervisningsministeriet i Est-
land. Ett annat villkor för godkännande av 
forskningsorgan är ett positivt utlåtande om 
forskningsorganets forskning. Ett forsk-
ningsorgan som ansöker om godkännande 
ska dessutom drivas av en instans eller per-
son inom staten, lokalförvaltningen eller den 
offentliga förvaltningen eller av en privat-
rättslig juridisk person. Det forskningsorgan 
som ansöker om godkännande ska dessutom 
presentera en redogörelse för bl.a. den ut-

ländske forskarens kvalifikationer och resul-
taten av forskningsorganets forskning. 

Forskare som ska bedriva sådan forskning 
som avses i direktivet beviljas uppehållstill-
stånd för högst två år. 

Enligt uppgifter från inrikesministeriet i 
Estland har forskningsorganen i Estland inte 
varit särskilt intresserade av ett sådant förfa-
rande för inresa och vistelse som avses i di-
rektivet. 
 
2.5 Bedömning av nuläget 

Allmänt 

Enligt de uppgifter som har erhållits anser 
forskningsinstitut och utländska forskare att 
Finlands förfaranden för inresa och vistelse 
generellt sett är flexibla, snabba och effekti-
va. I synnerhet sådana forskningsinstitut som 
sysselsätter många utländska forskare har 
stor erfarenhet av uppehållstillståndsförfa-
randet och av att tillhandahålla anvisningar 
för utländska forskare i anslutning till det. 
Därför är största delen av dessa forskare ruti-
nerade när det gäller att ansöka om uppe-
hållstillstånd. 

Utlänningslagens 79 och 80 § gör det möj-
ligt att bevilja uppehållstillstånd till den som 
yrkesmässigt verkar inom området för veten-
skap, kultur eller konst samt för att utifrån 
kallelse eller avtal arbeta som gästande lära-
re, föreläsare, utbildare, konsult eller forskare 
oberoende av bl.a. om personen har avlagt 
högre eller lägre högskoleexamen eller någon 
annan examen. 

I utlänningslagen ingår emellertid inte för 
närvarande bestämmelser där det skulle före-
skrivas om villkoren för inresa och vistelse i 
medlemsstaterna för forskare från tredjelän-
der som avser att under mer än tre månader 
genomföra ett forskningsprojekt inom ramen 
för ett mottagningsavtal med ett forsknings-
institut. På de grunder som anförts ovan är 
det nödvändigt att i utlänningslagen ta in ett 
nytt förfarande för inresa och vistelse enligt 
forskardirektivet. Samtidigt bibehålls de nu-
varande förfarandena för inresa och vistelse. 
Forskningsinstituten och tredjelandsmedbor-
gare som kommer till Finland som forskare 
kan då i fortsättningen välja mellan det nuva-



 RP 167/2007 rd  
  

 

17

rande och det nya förfarandet för inresa och 
vistelse. 

En del finländska universitet tillämpar re-
dan nu ett s.k. kallelseförfarande i fråga om 
sådana tredjelandsmedborgare som anställs 
som forskare. 

Enligt uppgifter från Tammerfors tekniska 
universitet ska en tredjelandsmedborgare 
som ansöker om att bli forskare ha högre 
högskoleexamen och en rekommendation av 
inrättningen i fråga om att forskaren är kvali-
ficerad för forskningsgruppen. Till en tredje-
landsmedborgare som har antagits som fors-
kare vid Tammerfors tekniska universitet 
sänds en inbjudan av vilken framgår förutom 
forskarens personuppgifter också vistelsens 
längd och syfte, forskarens arbetsuppgifter 
och uppgifter om huruvida vistelsen har 
samband med något långvarigt projekt eller 
utbildningsprogram, den lön eller det stipen-
dium som betalas till forskaren och andra 
eventuella förmåner, såsom resor, inkvarte-
ring och dagtraktamente samt det institut som 
tar emot forskaren. 

Man kan anta att största delen av de uni-
versitet som tillämpar kallelseförfarandet 
också i fortsättningen kommer att tillämpa 
nämnda förfarande, som hittills har fungerat 
bra. 

Det nya förfarandet för inresa och vistelse 
kan medföra ett mervärde när det gäller rör-
ligheten för forskare från tredjeländer efter-
som forskaren har möjlighet att utföra en del 
av forskningsprojektet i en annan medlems-
stat utifrån ett mottagningsavtal som slutits i 
den första medlemsstaten. 
 
De artiklar i direktivet som föranleder änd-
ringar i utlänningslagen eller i andra författ-
ningar 

Artikel 3. I denna artikel anges direktivets 
tillämpningsområde. Bestämmelser om ett 
förfarande för inresa och vistelse för forskare 
i enlighet med forskardirektivets tillämp-
ningsområde ska tas in i utlänningslagen. 

Artikel 5. I artikeln finns bestämmelser om 
godkännande av ett forskningsinstitut som 
vill ta emot en forskare inom ramen för förfa-
randet för inresa och vistelse i direktivet. I 
utlänningslagen ska tas in bestämmelser om 
godkännande av forskningsinstitut och om ett 

förfarande för det. Varje forskningsinstitut 
som vill ta emot en forskare inom ramen för 
det förfarande för inresa och vistelse som 
fastställs i direktivet ska ha förhandsgodkänts 
för detta ändamål av den berörda medlems-
staten. Forskningsinstitutet ska godkännas i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning eller 
administrativa praxis. Ansökningar om god-
kännande från både offentliga och privata in-
stitut ska utformas i enlighet med dessa för-
faranden och grundas på deras uppdrag enligt 
lag eller på deras stadgeenliga ändamål till-
sammans med uppgifter som styrker att de 
bedriver forskning. Forskningsinstitutet ska 
godkännas för minst fem år. I undantagsfall 
får medlemsstaterna bevilja godkännande för 
en kortare tid. 

Enligt artikel 5.4 får medlemsstaterna före-
skriva att det godkända forskningsinstitutet, 
inom två månader från den dag då mottag-
ningsavtalet löpte ut, ska bekräfta för de be-
höriga myndigheter som medlemsstaten har 
utsett för ändamålet att arbetet har bedrivits 
inom vart och ett av de forskningsprojekt för 
vilka ett mottagningsavtal har ingåtts enligt 
artikel 6. Enligt artikel 5.5 ska de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat offentlig-
göra och regelbundet uppdatera förteckningar 
över de forskningsinstitut som godkänts i en-
lighet med direktivet. 

Enligt artikel 5.6 får en medlemsstat bland 
annat vägra att förlänga eller besluta att åter-
kalla godkännandet av ett forskningsinstitut 
som inte längre uppfyller villkoren i artikel 5, 
eller om godkännandet har erhållits på falska 
grunder, eller om forskningsinstitutet har in-
gått ett mottagningsavtal med en tredje-
landsmedborgare på ett bedrägligt eller för-
sumligt sätt. Detta binder inte medlemssta-
terna, men det föreslås att bestämmelser om 
detta ska tas in i utlänningslagen. 

Enligt artikel 5.7 får medlemsstaterna i sin 
nationella lagstiftning besluta om följderna 
av ett återkallande av godkännandet eller en 
vägran att förnya godkännandet för befintliga 
mottagningsavtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 6 i forskardirektivet och hur detta på-
verkar de berörda forskarnas uppehållstill-
stånd. Det föreslås att bestämmelser som 
motsvarar artikel 5.7 ska tas in i utlännings-
lagen. 
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Artikel 6. Artikeln gäller mottagningsavtal 
mellan forskningsinstitut och forskare. I ut-
länningslagen finns inte bestämmelser om 
mottagningsavtal, så till denna del måste den 
kompletteras. De nya bestämmelserna gäller 
villkoren för att ingå mottagningsavtal, upp-
hörandet av mottagningsavtal och forsk-
ningsinstitutets skyldighet att meddela myn-
digheterna om att mottagningsavtalet upphör 
att gälla. 

Artikel 7. I denna artikel bestäms om vill-
kor för inresa och vistelse. I praktiken inne-
bär det villkor för beviljande av uppehållstill-
stånd. I utlänningslagen ingår inte bestäm-
melser om dessa villkor, så utlänningslagen 
måste kompletteras i enlighet med artikeln. 

Artikel 10. Artikeln gäller beslut om att 
återkalla eller att inte förlänga uppehållstill-
ståndet. Bestämmelserna i artikeln avviker 
från villkoren för att återkalla ett uppehålls-
tillstånd i 58 § i den nuvarande utlänningsla-
gen. Därför måste i utlänningslagen tas in be-
stämmelser om återkallande av de uppehålls-
tillstånd som har beviljats enligt forskardi-
rektivet och som motsvarar direktivet. 

Artikel 11. Artikeln gäller forskares rättig-
heter att undervisa. Enligt artikel 11.1 får 
forskare som beviljats inresa och vistelse en-
ligt direktivet undervisa i enlighet med natio-
nell lagstiftning. Artikeln är inte bindande för 
medlemsstaterna. En forskare som kommit 
till landet med stöd av de nuvarande be-
stämmelserna i utlänningslagen har också 
haft rätt att undervisa. Avsikten är att denna 
princip bibehålls när nya bestämmelser fogas 
till lagen med anledning av forskardirektivet. 

Artikel 12. I artikeln bestäms om de områ-
den där innehavaren av ett uppehållstillstånd 
som har beviljats med stöd av direktivet ska 
ha rätt till samma behandling som landets 
medborgare. 

Enligt artikel 12.1 d ska innehavaren av ett 
uppehållstillstånd ha rätt till samma behand-
ling som landets medborgare i fråga om skat-
teförmåner. Om direktivet tolkas så att inne-
havaren av ett uppehållstillstånd ska ha rätt 
till samma behandling som de som bor i 
medlemsstaten måste skattelagstiftningen 
ändras. Finansministeriets proposition med 
förslag till ändring av lagen om beskattning 
av begränsat skattskyldig för inkomst (RP 
57/2007 rd) överlämnades till riksdagen den 

13 september 2007. I propositionen föreslås 
att möjligheten att välja progressiv beskatt-
ning utvidgas även till sådana innehavare av 
uppehållstillstånd som är begränsat skatt-
skyldiga och som avses i forskardirektivet. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2008. Avsikten är att lagen ska tillämpas från 
och med beskattningen för år 2008. 

Artikel 13. I artikeln bestäms om rörlighet 
mellan medlemsstaterna för en tredjelands-
medborgare som har beviljats uppehållstill-
stånd enligt forskardirektivet. I artikel 13.2 
finns bestämmelser om vistelse som varar 
högst tre månader. I 81 § i utlänningslagen 
finns på motsvarande sätt bestämmelser om 
vistelse som varar högst tre månader. Även 
om en forskare med stöd av 81 § 1 mom. 1 
punkten i utlänningslagen kan vistas i Fin-
land som sakkunnig i högst tre månader, för-
utsätter bestämmelsen i artikel 13.2 att utlän-
ningslagens 81 § preciseras så att den mot-
svarar det syfte som anges i direktivet. 

Enligt artikel 13.5 får medlemsstaterna inte 
kräva att forskaren lämnar deras territorium 
för att lämna in ansökningar om visering el-
ler uppehållstillstånd. I 49 § i utlänningsla-
gen finns bestämmelser om beviljande av 
uppehållstillstånd i undantagsfall för en per-
son som kommit till landet utan uppehållstill-
stånd. Bestämmelsen i 49 § 1 mom. ska pre-
ciseras med anledning av forskardirektivet. 
När en person redan har kommit till landet 
och har möjlighet att ansöka om uppehålls-
tillstånd kommer en visumansökan inte läng-
re på fråga, och således behöver man inte 
kräva att forskaren ska lämna Finland för att 
ansöka om visum. 

Artikel 14. I artikeln bestäms om förfaran-
det vid ansökningar om rätt till inresa och 
vistelse. Enligt artikel 14.3 får medlemssta-
terna, i enlighet med sin nationella lagstift-
ning, godta en ansökan som lämnats in när 
den berörda tredjelandsmedborgaren redan 
befinner sig på deras territorium. Punkten är 
inte bindande för medlemsstaterna, men den 
ändring av 49 § i utlänningslagen som förut-
sätts i artikel 13.5 innebär i praktiken att en 
ansökan som har lämnats in i Finland kan 
godtas i enlighet med artikel 14.3. 
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De artiklar i direktivet som inte föranleder 
ändringar i utlänningslagen eller i andra för-
fattningar 

Artikel 5. Artikeln gäller godkännande av 
forskningsinstitut. Enligt artikel 5.3 får med-
lemsstaterna i enlighet med nationell lagstift-
ning begära ett skriftligt åtagande från forsk-
ningsinstitutet som innebär att om en forska-
re olagligt stannar kvar på den berörda med-
lemsstatens territorium ska ovan nämnda in-
stitut stå för återbetalningen av de kostnader 
för hans eller hennes vistelse och återresa 
som betalats av den medlemsstatens offentli-
ga medel. Forskningsinstitutets ekonomiska 
ansvar ska upphöra senast sex månader efter 
det att mottagningsavtalet har löpt ut. Denna 
punkt är inte bindande för medlemsstaterna 
och inga bestämmelser om detta föreslås i ut-
länningslagen eller i andra författningar. 

Artikel 6. Artikeln gäller mottagningsavtal 
mellan forskningsinstitut och forskare. Enligt 
artikel 6.3 kan forskningsinstitutet efter att 
mottagningsavtalet har ingåtts i enlighet med 
nationell lagstiftning åläggas att förse en 
forskare med ett personligt intyg som innebär 
att om forskaren olagligt stannar kvar på 
medlemsstatens territorium ska ovan nämnda 
forskningsinstitut stå för återbetalningen av 
de kostnader för hans eller hennes vistelse 
och återresa som betalats av den medlemssta-
tens offentliga medel. Punkten är inte bin-
dande för medlemsstaterna och föranleder 
inte någon lagändring. 

Artikel 7. I artikeln anges villkoren för in-
resa och vistelse. Enligt artikel 7.1 a ska en 
tredjelandsmedborgare som ansöker om till-
stånd till inresa och vistelse för de syften som 
anges i direktivet visa upp en giltig resehand-
ling enligt nationell lagstiftning och med-
lemsstaterna får kräva att resehandlingen ska 
vara giltig minst så länge som uppehållstill-
ståndet varar. 

Bestämmelser om villkor för inresa finns i 
11 § i utlänningslagen och lagen kan till den-
na del anses motsvara bestämmelsen i artikel 
7.1 a. 

Enligt artikel 7.1 c ska en tredjelandsmed-
borgare som ansöker om tillstånd till inresa 
och vistelse för de syften som anges i direk-
tivet vid behov uppvisa ett kostnadsåtagande 
som utfärdats av forskningsinstitutet i enlig-

het med artikel 6.3. Artikel 7.1 c är inte bin-
dande för medlemsstaterna och det föreslås 
inga bestämmelser om den i utlänningslagen 
eller i andra författningar. 

Enligt artikel 7.3 ska forskaren tillåtas resa 
in på medlemsstatens territorium för att arbe-
ta i enlighet med mottagningsavtalet när kon-
trollerna i punkterna 1 och 2 har slutförts 
med positivt resultat. I 12 § i utlänningslagen 
finns det bestämmelser om passerande av 
gränsen. I gränsbevakningslagen (578/2005) 
föreskrivs om passerande av riksgränsen och 
övervakning av den samt, utöver vad som be-
stäms någon annanstans, om gränsbevak-
ningsväsendets och gränsbevakningsmannens 
uppgifter och befogenheter. Bestämmelser 
om genomförande av gränskontroll finns i 14 
§ och bestämmelser om åtgärder som ingår i 
gränskontrollen finns i 19 § i gränsbevak-
ningslagen. Artikeln förutsätter inte att de 
nuvarande bestämmelserna ändras. 

Artikel 8. I artikeln bestäms om uppehålls-
tillståndets giltighetstid. Enligt artikeln ska 
medlemsstaterna utfärda ett uppehållstill-
stånd för minst ett år och förnya det om vill-
koren i artiklarna 6 och 7 fortsätter att vara 
uppfyllda. Om forskningsarbetet planeras 
pågå under kortare tid än ett år, ska uppe-
hållstillståndet utfärdas för en tid som mot-
svarar forskningsprojektets längd. 

I 53 § i utlänningslagen bestäms om det 
första tidsbegränsade uppehållstillståndets 
längd. Bestämmelsen behöver inte ändras på 
grund av direktivet. 

Artikel 9. I artikeln finns bestämmelser om 
beviljande av uppehållstillstånd för en sådan 
forskares familjemedlemmar som har bevil-
jats uppehållstillstånd i enlighet med forskar-
direktivet. I artikel 9.1 bestäms att om en 
medlemsstat beslutar att bevilja uppehållstill-
stånd för en forskares familjemedlemmar ska 
deras uppehållstillstånd utfärdas för samma 
tid som det uppehållstillstånd som utfärdats 
till forskaren, om giltighetstiden för deras re-
sehandlingar medger det. I vederbörligen 
motiverade fall kan uppehållstillståndet för 
forskarens familjemedlemmar förkortas. I ar-
tikel 9.2 anges att utfärdande av uppehålls-
tillstånd för familjemedlemmarna till den 
forskare som beviljats rätt till inresa och vis-
telse i en medlemsstat inte ska vara avhäng-
igt av kravet på en minimiperiod för forska-
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rens vistelse. Bestämmelsen om uppehålls-
tillståndets längd i 53 § i utlänningslagen 
motsvarar bestämmelserna i direktivet. 

Artikel 12. I artikeln anges de områden där 
innehavaren av ett uppehållstillstånd som ut-
färdats med stöd av forskardirektivet ska ha 
rätt till samma behandling som landets med-
borgare.  

Enligt artikel 12.1 a ska innehavaren av ett 
uppehållstillstånd ha rätt till samma behand-
ling som landets medborgare när det gäller 
erkännande av examens-, utbildnings- och 
andra behörighetsbevis i enlighet med natio-
nella förfaranden. Enligt uppgifter från un-
dervisningsministeriet är den internationella 
principen för erkännande av examina att den 
mottagande parten gör sin tolkning av nivån 
på den utländska examen och den yrkesbehö-
righet den ger. 

I Finland är Utbildningsstyrelsen nationell 
kontaktinstans för EG:s allmänna system för 
erkännande av examina och ger information 
om systemet och förfarandet för erkännande 
av examina. Grundförutsättningen för att en 
examen ska erkännas är att läroanstalten och 
den examen som den beviljat ingår i respek-
tive lands officiella utbildningssystem. Enligt 
uppgifter från Utbildningsstyrelsen kan Ut-
bildningsstyrelsen vid behov ge forsknings-
institutet sådana tilläggsupplysningar som det 
eventuellt behöver för att fastställa nivån på 
en examen som har avlagts av en utländsk 
person som ansöker om att bli forskare. Det 
nationella förfarandet kan därför anses mot-
svara bestämmelsen i artikel 12.1 a. 

Enligt artikel 12.1 b ska innehavaren av ett 
uppehållstillstånd ha rätt till samma behand-
ling som landets medborgare när det gäller 
arbetsförhållanden, arbetsvillkor, inräknat 
löne- och uppsägningsvillkor. Bestämmelser 
om arbetsförhållanden, arbetsvillkor, inräk-
nat löne- och uppsägningsvillkor, finns bl.a. i 
tjänstekollektivavtal och statsrådets princip-
beslut som ska tillämpas oberoende av natio-
nalitet. Denna punkt föranleder således ingen 
lagändring. 

Enligt artikel 12.1 c ska innehavaren av ett 
uppehållstillstånd ha rätt till samma behand-
ling som landets medborgare när det gäller 
de grenar av social trygghet som anges i rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 

när anställda, egenföretagare eller deras fa-
miljemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 
Sådana grenar är sjuk- och moderskapsför-
måner, pensioner, ersättningar för olycksfall i 
arbetet och yrkessjukdomar, arbetslöshets-
förmåner och familjeförmåner. 

Vidare konstateras i punkt 16 i ingressen 
till direktivet att principen om icke-
diskriminering inom den sociala tryggheten 
även är tillämplig direkt på personer som 
kommer till en medlemsstat direkt från ett 
tredjeland. Enligt 16 punkten i ingressen bör 
direktivet dock ändå inte ge upphov till ytter-
ligare rättigheter utöver de som redan före-
skrivs i den befintliga gemenskapslagstift-
ningen i fråga om social trygghet för tredje-
landsmedborgare som omfattas av vissa 
gränsöverskridande bedömningsgrunder mel-
lan medlemsstaterna. 

I Finland är den sociala tryggheten inte be-
roende av nationalitet och personer särbe-
handlas i allmänhet inte på grund av med-
borgarskap. I den gällande folkpensionslagen 
(347/1956), familjepensionslagen (38/1969) 
och lagen om handikappbidrag (124/1988) 
krävs det dock att en utländsk medborgare 
ska ha bott fem år i Finland för att rätten till 
förmån ska uppkomma, medan det av en 
finsk medborgare krävs tre års boende. I ny 
lagstiftning har kravet förenhetligats så att 
kravet på bosättningstid i den nya folkpen-
sionslag som träder i kraft den 1 januari 2008 
(568/2008) och i lagen om handikappförmå-
ner (570/2007) är tre år både för finska och 
utländska medborgare. I och med dessa för-
fattningsändringar kan lagstiftningen till 
denna del anses motsvara bestämmelsen i 
punkten i fråga. 

Enligt artikel 12.1 c tillämpas i fråga om 
lika behandling dessutom bestämmelserna i 
bilagan till rådets förordning (EG) nr 
859/2003. Dessa specialbestämmelser gäller 
tredjelandsmedborgares rätt till familjeför-
måner vid tillämpning av tysk eller österri-
kisk lagstiftning, så de har inte några konse-
kvenser för lagstiftningen i Finland. Således 
kan nuvarande bestämmelser också till denna 
del anses motsvara bestämmelsen i artikel 
12.1 c. 

Enligt artikel 12.1 d ska innehavaren av ett 
uppehållstillstånd ha rätt till samma behand-
ling som landets medborgare när det gäller 
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skatteförmåner. Enligt inkomstskattelagen 
(1535/1992) baserar sig behandlingen i skat-
tehänseende i Finland inte på medborgarskap 
utan på hemviststat. Tredjelandsmedborgare 
behandlas således inom beskattningen på 
samma sätt som finska medborgare som är 
bosatta utomlands och kommer till Finland 
för att arbeta. Om direktivet tolkas ordagrant 
kan de nuvarande bestämmelserna anses 
motsvara bestämmelsen i denna punkt. 

Enligt artikel 12.1 e ska innehavaren av ett 
uppehållstillstånd ha samma tillgång som 
landets medborgare till allmänt tillgängliga 
varor och tjänster. På tredjelandsmedborga-
res rätt till tillgång till allmänt tillgängliga 
varor och tjänster kan man tillämpa 6 § i 
grundlagen (731/1999), så denna punkt för-
anleder inga lagändringar. 

Artikel 14. I denna artikel finns bestämmel-
ser om ansökningar om rätt till inresa och 
vistelse. Enligt artikel 14.1 ska medlemssta-
terna avgöra huruvida ansökningar om uppe-
hållstillstånd ska lämnas in av forskaren eller 
av det berörda forskningsinstitutet. Utgångs-
punkten enligt utlänningslagen är att sökan-
den personligen lämnar in sin ansökan om 
uppehållstillstånd. Med tanke på uppehålls-
tillståndsförfarandet anses det inte vara nöd-
vändigt att ge forskningsinstitut rätt att lämna 
ansökan på sökandens vägnar. 

Med stöd av artikel 14.2 ska ansökan prö-
vas och behandlas när den berörda tredje-
landsmedborgaren vistas utanför den med-
lemsstat där han eller hon vill få rätt till inre-
sa och vistelse. Bestämmelser om ansökan 
om uppehållstillstånd finns i 60 § i utlän-
ningslagen och ett förfarande i enlighet med 
denna punkt är rådande praxis vid behand-
lingen av ansökningar om uppehållstillstånd. 

Artikel 15. I artikeln finns bestämmelser 
om rättssäkerhetsgarantier som hänför sig till 
ansökningar om uppehållstillstånd. Allmänna 
bestämmelser om hur ett ärende inleds och 
behandlas finns i förvaltningslagen 
(434/2003). I utlänningslagen finns vissa 
specialbestämmelser om förfaranden. 

I 31 § i förvaltningslagen finns bestämmel-
ser om utredningsskyldighet och i 7 § i ut-
länningslagen om allmänna förfaranden inom 
förvaltningsförfarandet, så ifrågavarande 
punkt ger inte anledning till lagändringar. I 
förvaltningslagen gäller 43 § beslutets form, 

44 § beslutets innehåll och 45 § motivering 
av beslut. I 204 § i utlänningslagen finns det 
bestämmelser om delgivningssätt, i 205 § om 
delgivning i Finland och i 206 § om delgiv-
ning utomlands. Förvaltningslagens 47 § 
gäller besvärsanvisning och utlänningslagens 
190 § gäller besvär. Artikelns bestämmelser 
om handläggning av ansökningar, beslutsfat-
tande, delgivning och överklagan motsvaras 
av förvaltningslagens och utlänningslagens 
nuvarande bestämmelser. 

Enligt artikel 15.1 ska medlemsstaternas 
behöriga myndigheter anta ett beslut om den 
fullständiga ansökan så snart som möjligt och 
när så är lämpligt påskynda handläggningen. 
I 23 § i förvaltningslagen föreskrivs om be-
handling utan dröjsmål. Ett påskyndat förfa-
rande genomförs vid behov genom administ-
rativa åtgärder vid Migrationsverket.  
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Målet med denna proposition är att utlän-
ningslagen ändras så att den motsvarar be-
stämmelserna i forskardirektivet. I utlän-
ningslagen föreskrivs det om ett förfarande 
för inresa och vistelse för forskare som är 
tredjelandsmedborgare så att de forsknings-
institut som har förhandsgodkänts deltar i 
förfarandet för att bevilja uppehållstillstånd. 
Det nya förfarandet för inresa och vistelse 
ska enligt förslaget gälla parallellt med de 
förfaranden som fastställs i den gällande ut-
länningslagen. 

Syftet med det nya förfarandet för inresa 
och vistelse är att främja inresa och varaktig 
bosättning i Finland i arbetssyfte för forskare 
som är tredjelandsmedborgare. Ett ytterligare 
syfte är att främja forskares rörlighet inom 
EU:s område så att de ska kunna genomföra 
en del av sin forskning i någon annan EU-
medlemsstat.  

Målet med propositionen främjar inresa 
och vistelse i forskningssyfte för forskare 
från tredjeländer. Det stöder också målet med 
regeringens migrationspolitiska program som 
går ut på att svara mot de utmaningar som 
förorsakas av stigande medelålder hos ar-
betskraften och hela befolkningen genom att 
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främja inresa och vistelse för utländska ar-
betstagare och deras familjemedlemmar.  

Propositionens syfte stöder också det mål 
som anges i regeringsprogrammet, nämligen 
att främja den arbetsrelaterade invandringen, 
med beaktande av befolkningsut¬vecklingen 
i Finland och EU och det behov av arbets-
kraft som följer av den.  
 
3.2 Alternativ 

Vid beredningen av propositionen slog 
man fast att direktivet ska genomföras natio-
nellt för att forskare som kommer till Finland 
ska kunna nyttiggöra det förfarande för inre-
sa och vistelse som grundar sig på ett mot-
tagningsavtal enligt direktivet, inbegripet de 
möjligheter till rörlighet som detta innebär. 

I samband med beredningen av propositio-
nen konstaterade man också att det inte är 
skäl att genomföra direktivet till alla delar. 
Den mest centrala del av direktivet som en-
ligt förslaget inte ska genomföras är forsk-
ningsinstitutens skyldighet att ersätta de 
kostnader för vistelse och återresa som beta-
las av offentliga medel, om en forskare olag-
ligt stannar i landet. Man ansåg att nämnda 
skyldighet är onödig på grund av det ringa 
antal utländska forskare som olagligt stannar 
i landet. Man konstaterade dessutom att den-
na skyldighet förmodligen snarare skulle för-
sämra än främja forskningsinstitutens ambi-
tioner att anställa utländska forskare. 

För utländska forskare och finländska 
forskningsinstitut är det dock mest ända-
målsenligt att de nuvarande förfarandena för 
inresa och vistelse kvarstår oförändrade. Det 
är viktigt att de forskningsinstitut och forska-
re som anser de nuvarande förfarandena för 
inresa vara förmånliga eller som inte uppfyl-
ler villkoren i direktivet också framöver kan 
iaktta de nuvarande förfarandena. I direktivet 
rekommenderas också att tidigare förfaran-
den för inresa fortsättningsvis ska vara i 
kraft. 

I propositionen valdes således det alternativ 
där de nuvarande förfarandena för inresa 
kvarstår oförändrade samtidigt som det nya 
förfarande för inresa som grundar sig på mot-
tagningsavtal mellan forskare och forsk-
ningsinstitut skrivs in som alternativt förfa-
rande. 

3.3 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås det att det nya för-
farandet för inresa och vistelse för forskare 
från tredjeländer enligt forskardirektivet fo-
gas till utlänningslagen. Det nya förfarandet 
grundar sig på att förhandsgodkända forsk-
ningsinstitut integreras i förfarandet för inre-
sa för forskare från tredjeländer som kommer 
till dessa forskningsinstitut i forskningssyfte. 
I förslaget används begreppet forskningsin-
stitut i stället för begreppet forskningsorgan, 
som används i direktivet. 

I enlighet med direktivet ska ett forsknings-
institut säkerställa att vissa villkor uppfylls 
innan institutet kan ingå mottagningsavtal 
med en forskare. Enligt propositionen är ett 
forskningsinstitut som tar emot en forskare 
skyldig att godkänna forskningsprojektet ef-
ter att ha kontrollerat syftet med projektet, 
projektets längd och tillgången till den finan-
siering som behövs för att forskaren ska kun-
na genomföra projektet samt forskarens kva-
lifikationer i förhållande till forskningens 
syfte. Andra villkor som forskningsinstitutets 
behöriga organ ska säkerställa innan institu-
tet får ingå mottagningsavtal är att forskaren 
varje månad under sin vistelse har tillräckliga 
medel, så att kostnaderna för uppehälle och 
återresa är täckta, samt en sjukförsäkring, om 
vistelsen är högst fyra månader. Dessutom 
krävs det att forskarens rättsförhållande och 
arbetsvillkor har specificerats. 

Uppehållstillstånd för forskare beviljas 
också framöver av tillståndsmyndigheten, 
dvs. Migrationsverket, och fortsatt uppehålls-
tillstånd av den lokala polisen. En redogörel-
se av forskningsinstitutet för att villkoren för 
att ingå mottagningsavtalet är uppfyllda på-
skyndar dock beslutsfattandet vid Migra-
tionsverket.  

Också de bestämmelser om godkännande 
av forskningsinstitut som behövs för genom-
förande av direktivet föreslås bli inskrivna i 
utlänningslagen, eftersom förfarandet för att 
bevilja godkännande hänger nära samman 
med utlänningars resa till och från landet 
samt deras vistelse och arbete här som hör till 
utlänningslagens tillämpningsområde.   
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4  Proposi t ionens konsekvenser 

Det är ännu i detta skede svårt att bedöma 
de resurser som behövs för att genomföra det 
nya förfarandet för inresa och vistelse. Det är 
dock sannolikt att forskningsinstituten i nå-
gon mån kommer att behöva ytterligare ad-
ministrativa resurser för att utreda om ut-
ländska forskares villkor för inresa uppfylls. 

Propositionen har konsekvenser för förhål-
landena mellan myndigheter och för deras 
behörighet. I propositionen föreslås att det 
enligt direktivet godkända, mottagande 
forskningsinstitutet delvis ska ansvara för ut-
redningen av att direktivets villkor för en ut-
ländsk forskare som kommer till Finland 
inom ramen för det nya förfarandet för inresa 
är uppfyllda. Sådana villkor för inresa är att 
forskningsprojektet godkänns och finansie-
ringsvillkoren uppfylls, att forskaren har kva-
lifikationer för att slutföra projektet och att 
han eller hon har medel som räcker till för att 
täcka kostnaderna för uppehälle och återresa. 

I samarbetet mellan forskningsinstituten, 
Migrationsverket och polisinrättningarna 
kring det nya förfarandet för inresa och vis-
telse kan sannolikt det elektroniska datasy-
stem för utlänningsfrågor (UMA) nyttiggöras 
som enligt planerna införs 2009. Detta sy-
stem kommer att fungera som ett gemensamt 
redskap för alla de myndigheter och intresse-
grupper som deltar i handläggningen av ut-
länningsfrågor och det kommer att ersätta 
den nuvarande handläggningen, som grundar 
sig på utlänningsregistret. Man kan i detta 
skede dock ännu inte bedöma vilka konse-
kvenser UMA-systemet i praktiken kommer 
att ha för arbetsfördelningen mellan migra-
tionsmyndigheter och intressegrupper. 

Utifrån de uppgifter som står till förfogan-
de bedömer man att förfarandet för inresa 
och vistelse enligt direktivet endast kommer 
att ha en liten praktisk betydelse för utländs-
ka forskares inresa. Man kan anta att merpar-
ten av de utländska forskare som kommer till 
finländska forskningsinstitut för att arbeta 
också framöver kommer att tillämpa förfa-
randena för inresa enligt den gällande utlän-
ningslagen. En del av de utländska forskarna 
uppfyller inte kraven på forskare enligt direk-
tivet, dvs. de har inte avlagt högre högskole-
examen. En del av de utländska forskarna 

och forskningsinstituten i Finland anser 
eventuellt inte att det nya förfarandet för in-
resa ger mervärde jämfört med de nuvarande 
förfarandena. Med tanke på tredjelandsmed-
borgare som kommer till Finland i forsk-
ningssyfte och forskningsinstitut i Finland 
kan det ändå anses motiverat att det i utlän-
ningslagen ingår alternativa förfaranden för 
inresa och vistelse i landet som lämpar sig 
för forskare med olika utbildningsbakgrund 
och forskningsinstitut som genomför forsk-
ningsprojekt av olika omfattning. 

Det är i detta skede svårt att förutse vilka 
konsekvenser genomförandet av direktivet 
kommer att ha för de finländska forsknings-
institutens konkurrenskraft och produktivitet. 
De eventuella konsekvenserna beror bl.a. på 
det antal forskare som kommer till Finland 
och på resultaten av forskningsprojekten. 

Propositionen har dock inte några direkta 
verkningar på statsfinanserna. Genomföran-
det av direktivet har enligt bedömning inte 
heller för beskattningens del några konse-
kvenser för statsfinanserna, eftersom förfa-
randet för inresa enligt direktivet kan införas 
med nuvarande resurser. 

Syftet är att följa hur det nya förfarandet 
för inresa kommer att påverka antalet forska-
re som kommer till Finland och konkurrens-
kraften och produktiviteten hos de forsk-
ningsinstitut som är verksamma i Finland. 
Syftet är dessutom att följa vilka följder det 
nya förfarandet har för forskningsinstitutens 
administrativa resurser. 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid inrikesmini-
steriet. Utlåtande om propositionen begärdes 
hos utrikesministeriet, justitieministeriet, fi-
nansministeriet, undervisningsministeriet, 
handels- och industriministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet, inri-
kesministeriets polisavdelning och gränsbe-
vakningsavdelning, justitiekanslersämbetet, 
riksdagens justitieombudsmans kansli, högsta 
förvaltningsdomstolen, Helsingfors förvalt-
ningsdomstol, Utbildningsstyrelsen, Helsing-
fors universitet, Finlands Akademi, Biomedi-
cum Helsinki, Tekniska högskolan, Uleå-
borgs universitet, Tammerfors tekniska uni-
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versitet, Centret för internationellt personut-
byte CIMO, Nokia Abp, Nokias forsknings-
center, minoritetsombudsmannens byrå, jäm-
ställdhetsombudsmannens byrå, dataom-
budsmannens byrå, polisinrättningen i Hel-
singfors härad, Utlänningsverket, Nylands 
arbetskrafts- och näringscentral, Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, 
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf, 
Akava rf, Finlands Näringsliv rf, Företagarna 
i Finland rf, Finlands studentkårers förbund 
FSF rf, Finlands Yrkesstuderandes Central-
förbund SAKKI rf, Förbundet för Studentfö-
reningar vid Yrkeshögskolorna i Finland 

SAMOK rf, Flyktingrådgivningen rf, Amnes-
ty International och Finlands Röda Kors. 

Totalt 29 av dessa instanser lämnade in ut-
låtande om propositionen till inrikesministe-
riet, och man har så långt möjligt beaktat 
dessa utlåtanden. Merparten av dem som 
lämnade utlåtande konstaterade att förfaran-
dena för inresa för forskare enligt den gäl-
lande utlänningslagen är snabba och flexibla 
och således fungerar bra. Den största delen 
av dem som lämnade utlåtande understödde 
därför att de nuvarande förfarandena för inre-
sa kvarstår oförändrade när direktivet 
genomförs. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag  

47 §. Beviljande av kontinuerligt uppe-
hållstillstånd för personer som befinner sig 
utomlands. I paragrafen föreskrivs det om de 
situationer där en person som befinner sig 
utomlands kan beviljas uppehållstillstånd för 
vistelse av kontinuerlig karaktär. Det föreslås 
att till 1 mom. fogas en ny 4 punkt enligt vil-
ken kontinuerligt uppehållstillstånd ska kun-
na beviljas en person som befinner sig utom-
lands för att genomföra sådan forskning som 
avses i forskardirektivet. 

Med forskning avses enligt artikel 2 i fors-
kardirektivet skapande arbete som bedrivs 
systematiskt för att höja den totala kunskaps-
nivån, bl.a. kunskap om människan, kulturen 
och samhället, samt användning av dessa 
kunskaper för nya tillämpningar. En utländsk 
forskare kan enligt förslaget bedriva forsk-
ning i ett offentligt eller privat forskningsin-
stitut i Finland. 

En utländsk forskare som beviljas uppe-
hållstillstånd enligt denna punkt ska utöver 
forskningsarbetet också ha rätt att undervisa. 
Undervisningen får ske i samma forsknings-
institut där forskaren bedriver forskning en-
ligt forskardirektivet eller i ett annat forsk-
ningsinstitut. 

En utlänning som beviljas uppehållstill-
stånd enligt denna punkt ska ha minst högre 
högskoleexamen som berättigar till dokto-
randutbildning. Uppehållstillstånd ska enligt 
förslaget också kunna beviljas en utländsk 
forskare som avlagt en högre examen, t.ex. 
doktorsexamen. 

I artikel 14.1 i forskardirektivet föreskrivs 
det att medlemsstaterna ska avgöra huruvida 
ansökningar om uppehållstillstånd ska läm-
nas in av forskaren eller av det berörda 
forskningsorganet. Ansökan om uppehålls-
tillstånd som beviljas med stöd av den nya 
punkt som föreslås i momentet kan endast 
göras av den utländske forskaren själv. Detta 
svarar mot det förfarande enligt den gällande 

utlänningslagen som går ut på att ansökan 
om uppehållstillstånd som beviljas enligt 79 
eller 80 § i lagen endast kan lämnas in av ut-
länningen själv. 

På längden av sådana uppehållstillstånd 
som beviljas enligt forskardirektivet ska de 
normala bestämmelserna i 53 och 55 § i ut-
länningslagen tillämpas. Det första uppe-
hållstillståndet beviljas för ett år och fortsatt 
uppehållstillstånd i princip för fyra år, även 
om forskningen avslutas tidigare. I den före-
slagna 58 a § finns en särskild bestämmelse 
om återkallande av forskares uppehållstill-
stånd som ska tillämpas utöver bestämmel-
serna i 58 §. 

47 a §. Godkännande av forskningsinstitut. 
I den nya paragrafen föreslås det bestämmel-
ser om villkoren för godkännande av de 
forskningsinstitut som får ta emot utländska 
forskare.  

Enligt 1 mom. får ett forskningsinstitut ta 
emot en forskare inom ramen för förfarandet 
för inresa och vistelse enligt forskardirektivet 
först efter det att institutet godkänts av un-
dervisningsministeriet.  

I 2 mom. föreslås det att beslutet om god-
kännande av forskningsinstitutet ska grunda 
sig på prövning där en redogörelse för forsk-
ningsinstitutets uppgifter och verksamhets-
mål beaktas. I samband med anvisningarna 
för hur forskningsinstitut kan ansöka om 
godkännande bestäms närmare hur instituten 
ska presentera redogörelsen för sina uppgif-
ter och verksamhetsmål. När det gäller god-
kännande av forskningsinstitut tillämpas för-
valtningslagen i enlighet med 4 § 1 mom. i 
utlänningslagen. 

Enligt 3 mom. ska godkännandets giltig-
hetstid anges i ett positivt beslut om godkän-
nande av ett forskningsinstitut som ska vara 
minast fem år. Av grundad anledning kan 
godkännandets giltighetstid vara kortare än 
fem år. En sådan anledning är bl.a. forsk-
ningsinstitutets tidigare avtalsbrott eller att 
forskningsinstitutets uppgifter eller verksam-
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het sannolikt kommer att ändras betydligt 
inom en tid som är känd på förhand. Ändring 
i undervisningsministeriets beslut får sökas 
enligt 190 § i utlänningslagen genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen i enlighet med 
vad som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). 

47 b §. Förteckning över godkända forsk-
ningsinstitut. I den nya paragrafen finns det 
en bestämmelse om att undervisningsministe-
riet ska offentliggöra en förteckning över så-
dana forskningsinstitut som enligt förfarandet 
för inresa och vistelse enligt forskardirektivet 
får ta emot forskare. Undervisningsministeri-
et ska uppdatera förteckningen minst en gång 
om året. Förteckningen kan offentliggöras 
t.ex. på ministeriets webbplats så att den är 
tillgänglig för så många utländska forskare 
som möjligt som är intresserade av att 
genomföra ett sådant forskningsprojekt som 
avses i direktivet. 

47 e §. Beslut om att inte förlänga eller att 
återkalla godkännandet av ett forskningsin-
stitut. I den nya paragrafen föreskrivs det om 
omständigheter som kan leda till att under-
visningsministeriet kan låta bli att förnya 
godkännandet av ett forskningsinstitut och 
får återkalla ett sådant godkännande. Orsak 
till ett avslagsbeslut kan vara t.ex. att forsk-
ningsinstitutet medvetet i samband med an-
sökan om godkännande har lämnat felaktig 
information om sina uppgifter eller verksam-
hetsmål eller om andra omständigheter som 
påverkar beslutet. Undervisningsministeriet 
kan också låta bli att förnya beslutet om god-
kännande av forskningsinstitutet eller åter-
kalla det, om forskningsinstitutet i samband 
med ansökan om godkännande har undanhål-
lit sådana omständigheter som skulle ha kun-
nat hindra att det godkänns. Undervisnings-
ministeriet fattar beslut i saken och beslutet 
kan överklagas. 

47 d §. Mottagningsavtal. I den nya para-
grafen finns bestämmelser om villkoren för 
att ingå ett mottagningsavtal mellan den ut-
ländske forskaren och forskningsinstitutet. 

Enligt de föreslagna bestämmelserna i 1 
mom. ska ett forskningsinstitut som vill ta 
emot en sådan utländsk forskare som avses i 
forskardirektivet ingå ett mottagningsavtal 
med forskaren. Forskaren åtar sig för sin del 
genom mottagningsavtalet att genomföra det 

aktuella forskningsprojektet enligt forskardi-
rektivet. 

I 2 mom. bestäms om villkoren för att ingå 
mottagningsavtal. Enligt 1 punkten krävs det 
att vissa omständigheter som gäller forsk-
ningsprojektet har godkänts av forskningsin-
stitutets behöriga organ. Ett sådant organ är 
t.ex. forskningsinstitutets direktion eller sty-
relse. Enligt underpunkt a i 1 punkten ska 
forskningsinstitutet godkänna syftet med 
forskningsprojektet, forskningsprojektets 
längd och tillgången till den finansiering som 
behövs för projektet. Detta kan visas t.ex. 
med en projektbeskrivning som godkänts av 
forskningsinstitutets behöriga organ och som 
fastställer de omständigheter som nämns i 
denna underpunkt. 

Enligt underpunkt b i 1 punkten ska dess-
utom den utländske forskarens kvalifikatio-
ner kontrolleras. Detta kan göras utgående 
från en bestyrkt kopia av examensbeviset 
som visar att den utländske forskaren har av-
lagt minst högre högskoleexamen.   Vid be-
hov kan forskningsinstitutet också kontrolle-
ra att den utländske forskaren har de väsent-
liga övriga kunskaper och färdigheter som 
behövs för forskningsprojektets syften, t.ex. 
tillräckliga språkkunskaper. 

Ett ytterligare villkor för att mottagnings-
avtalet ska kunna ingås är enligt 2 punkten 
att den utländske forskaren under varje må-
nad av sin vistelse har tillräckliga medel så 
att kostnaderna för uppehälle och återresa är 
täckta. Detta kan visas t.ex. med ett arbetsav-
tal eller annat avtal mellan den utländske 
forskaren och forskningsinstitutet eller ett 
beslut om stipendium till forskaren som visar 
att stipendium, lön eller arvode och andra 
eventuella förmåner, såsom dagtraktamente 
eller ersättning för resekostnader, betalas till 
honom eller henne. 

Enligt 3 punkten krävs också att den ut-
ländske forskaren har en privat försäkring 
som beviljats av ett bolag eller en inrättning 
som är tillförlitlig och solid och som täcker 
de kostnader som hans eller hennes sjukvård 
orsakar, om vistelsen är högst fyra månader. 
Alternativt eller utöver denna privata sjuk-
försäkring kan den utländske forskaren också 
ha en lagstadgad sjukförsäkring som en stat 
har beviljat och som täcker de kostnader som 
hans eller hennes sjukvård orsakar. 
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En utländsk forskare som ska genomföra 
ett forskningsprojekt vid ett forskningsinsti-
tut under en längre tid än fyra månader behö-
ver inte ha någon privat eller lagstadgad 
sjukförsäkring. 

Enligt lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygghet 
(1573/1993) anses en person från ett tredje-
land vara bosatt i Finland, om det med beak-
tande av personens helhetssituation anses att 
han eller hon flyttar till Finland för att sta-
digvarande bosätta sig här. Som en faktor 
som visar att personen bosätter sig här sta-
digvarande beaktas enligt den ovan nämnda 
lagen att han eller hon har ett arbetsavtal eller 
ett annat därmed jämförbart avtal om arbete i 
Finland för åtminstone två år. Ett ytterligare 
villkor är att personen har ett giltigt uppe-
hållstillstånd som berättigar till minst ett års 
vistelse här, ifall ett sådant tillstånd krävs av 
honom eller henne. En person som är bosatt i 
Finland i enlighet med vad som avses i den 
ovan nämnda lagen har rätt till bosättnings-
baserad social trygghet som omfattas av till-
lämpningsområdet för lagen i fråga. 

Sjukförsäkringslagen (1224/2004) tilläm-
pas förutom på dem som är bosatta i Finland 
bl.a. också på arbetstagare. En arbetstagare är 
enligt lagen försäkrad från och med den tid-
punkt då arbetet inleds, om han eller hon ar-
betar i minst fyra månader. Som arbetstagare 
betraktas en person i arbetsavtalsförhållande, 
tjänsteförhållande eller annat anställnings-
förhållande vars arbetstid är minst 18 timmar 
per kalendervecka och vars lön är kollektiv-
avtalsenlig eller, om det inte finns något kol-
lektivavtal inom branschen, vars lön för hel-
tidsarbete är minst 940 euro per månad. En 
utländsk forskare som kommer för att arbeta 
i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande har så-
ledes i regel sjukförsäkring, om forskaren ar-
betar minst fyra månader i Finland, oavsett 
om han eller hon anses vara bosatt i Finland. 
Sjukförsäkringen ersätter en del av privatlä-
kares arvoden och en del av kostnaderna för 
den undersökning och vård som privatläkare 
förskrivit samt en del av läkemedels- och re-
sekostnaderna. En utländsk forskare som 
kommer till Finland för att bedriva forskning 
enligt ett mottagningsavtal beviljas i regel 
kontinuerligt uppehållstillstånd. Forskaren 
får då enligt lagen om hemkommun 

(201/1994) hemkommun i Finland och har 
således rätt att få tillgång till offentliga hälso- 
och sjukvårdstjänster här. 

Ett villkor för att mottagningsavtalet ska 
kunna ingås är enligt 4 punkten också att den 
utländske forskarens rättsförhållande och ar-
betsvillkor har specificerats i mottagningsav-
talet. Detta innebär att de centrala villkoren 
för att forskaren ska kunna genomföra forsk-
ningsprojektet, dvs. den planerade vistelsen 
längd, lönen eller andra därmed jämförbara 
förmåner, och de övriga avtalsvillkoren 
framgår av arbetsavtalet mellan forskaren 
och forskningsinstitutet. Med rättsförhållande 
avses således ett rättsligt bindande arbetsav-
tal eller annat avtal mellan den utländske 
forskare som kommer till Finland i forsk-
ningssyfte och forskningsinstitutet, eller ett 
beslut om stipendium till forskaren, där ar-
betsavtalsförhållandet eller annat avtalsför-
hållande mellan forskaren och forskningsin-
stitutet eller avtalsförhållandet mellan forska-
ren och den instans som beviljat stipendiet 
specificeras.  

47 e §. Beviljande av uppehållstillstånd för 
forskning. I den nya paragrafen föreslås det 
bestämmelser om grunderna för att bevilja 
utländska forskare uppehållstillstånd för 
forskning. 

I 1 mom. fastställs det på vilka villkor en 
utländsk forskare kan beviljas uppehållstill-
stånd. Enligt 1 punkten ska den utländske 
forskaren ha ingått ett mottagningsavtal med 
ett forskningsinstitut i Finland. Genom detta 
avtal åtar sig forskaren att genomföra ett 
forskningsprojekt och forskningsinstitutet 
åtar sig att ta emot forskaren i detta syfte. En-
ligt 2 punkten ska den utländske forskaren 
uppfylla kraven för ingående av mottag-
ningsavtalet. Det föreslås att bestämmelser 
om dessa krav tas in i 47 d § 2 mom. I 3 
punkten föreskrivs som ytterligare villkor för 
att bevilja en utländsk forskare uppehållstill-
stånd för forskning enligt forskardirektivet 
att han eller hon inte är ett hot mot den all-
männa ordningen, säkerheten eller folkhäl-
san. 

Bestämmelser om allmänna villkor för be-
viljande av uppehållstillstånd finns i 36 § och 
bestämmelser om försörjningsförutsättningen 
i 39 § i utlänningslagen.  Dessa allmänna be-
stämmelser gäller alla uppehållstillstånd, allt-
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så även sådana som enligt detta förslag ska 
beviljas enligt forskardirektivet. 

Enligt artikel 6.2 i forskardirektivet och 
den föreslagna 47 d § ska forskningsinstitutet 
säkerställa att vissa villkor är uppfyllda innan 
mottagningsavtal ingås. 

I 2 mom. bestäms det därför att Migra-
tionsverket av forskningsinstitutet ska få 
uppgifter om att alla villkor i mottagningsav-
talet är uppfyllda innan verket beviljar det 
första uppehållstillståndet. Migrationsverket 
beslutar efter det om beviljande av uppehålls-
tillstånd. Forskningsinstitutets redogörelse 
snabbar upp beslutsfattandet. Även om 
forskningsinstitutet ska säkerställa att villko-
ren i mottagningsavtalet är uppfyllda är det 
Migrationsverket som i sista hand prövar 
villkoren för beviljande av uppehållstillstånd. 

För fortsatt uppehållstillstånd krävs inte ett 
motsvarande formellt utlåtande, utan den lo-
kala polisen ska själv utreda om villkoren för 
beviljande av uppehållstillstånd i fråga om en 
forskares forskningsprojekt fortfarande är 
uppfyllda, t.ex. genom att höra sig för hos 
forskningsinstitutet. 

Enligt 3 mom. ska forskningsinstituten till-
lämpa förvaltningslagen (434/2003) på be-
handlingen av ärenden som hänför sig till in-
gående av mottagningsavtal. Detta garanterar 
att de grundläggande fri- och rättigheterna 
och rättssäkerheten för en utlänning som 
kommer till Finland i forskningssyfte och för 
forskningsinstitutet tillgodoses. Dessutom 
tillgodoses kraven på god förvaltning. 

47 f §. När ett mottagningsavtal upphör att 
gälla. I den nya paragrafen föreslås bestäm-
melser om de situationer då mottagningsavta-
let upphör att gälla. Det föreskrivs dessutom 
att forskningsinstituten är skyldiga att under-
rätta de behöriga myndigheterna om att 
forskningen slutförts. Myndigheterna ska 
dessutom underrättas om varje omständighet 
som kan hindra att mottagningsavtalet full-
görs.  

I 1 mom. föreskrivs det för det första att 
mottagningsavtalet upphör att gälla när 
forskningen fortskrider och slutförs enligt 
planerna. För det andra föreskrivs det om de 
situationer då mottagningsavtalet upphör att 
gälla innan forskningen slutförts. 

Mottagningsavtalet upphör enligt momen-
tet att gälla när den utländske forskaren har 

slutfört forskningsprojektet. Det upphör ock-
så att gälla om forskaren inte beviljas rätt till 
inresa i landet. Inresa kan förvägras en ut-
ländsk forskare, om han eller hon inte upp-
fyller de villkor för inresa som anges i 11 § i 
utlänningslagen. Mottagningsavtalet upphör 
vidare att gälla, om det rättsförhållande som 
är en förutsättning för ingående av mottag-
ningsavtalet upphör. En sådan situation föl-
jer, om forskningsinstitutet eller den utländs-
ke forskaren eller den instans som beviljat 
forskaren ett stipendium säger upp rättsför-
hållandet mellan parterna innan forsknings-
projektet har slutförts. Mottagningsavtalet 
upphör också att gälla om undervisningsmi-
nisteriet har beslutat att återkalla eller att inte 
förnya godkännandet av forskningsinstitutet. 

I 2 mom. bestäms det att forskningsinstitu-
tet ska underrätta undervisningsministeriet 
och den behöriga tillståndsmyndigheten om 
att forskningen slutförts inom två månader 
från det att den slutfördes. Anmälan ska gö-
ras skriftligen eller per e-post, eftersom en 
tidsfrist för den nämns i direktivet. Framöver 
ska elektronisk informationsförmedling prio-
riteras mellan forskningsinstituten och det 
elektroniska datasystem för utlänningsfrågor 
(UMA) som är under utveckling. 

Enligt 3 mom. är forskningsinstitutet skyl-
digt att utan dröjsmål underrätta undervis-
ningsministeriet och den myndighet som be-
viljat forskaren uppehållstillstånd om varje 
sådan omständighet som kan hindra att mot-
tagningsavtalet fullgörs. Exempel på sådana 
omständigheter är att forskningsprojektet av-
bryts eller att rättsförhållandet mellan forsk-
ningsinstitutet och forskaren upphör. Anmä-
lan ska göras till den tillståndsmyndighet 
som har beviljat uppehållstillståndet, dvs. när 
det gäller det första uppehållstillståndet till 
Migrationsverket och när det gäller det fort-
satta uppehållstillståndet till polisen. Efter att 
myndigheten i fråga tagit emot anmälan får 
den överväga om det är nödvändigt att åter-
kalla uppehållstillståndet. 

49 §. Beviljande av första tidsbegränsat 
uppehållstillstånd för utlänningar som kom-
mit till landet utan uppehållstillstånd. Utlän-
ningar ska i regel ha uppehållstillstånd när de 
kommer till landet. I 1 mom. föreskrivs det 
att personer som med eller utan visum kom-
mit till landet i turistsyfte eller i något annat 
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syfte för en kortare tid kan få uppehållstill-
stånd i Finland i de fall som särskilt fastställs 
i denna paragraf.  

Det föreslås att en ny 4 punkt fogas till 
momentet. Enligt den ska uppehållstillstånd 
kunna beviljas en utländsk forskare som re-
dan före ankomsten till Finland har vistats i 
en annan medlemsstat för att bedriva forsk-
ning enligt forskardirektivet och som i Fin-
land ansöker om uppehållstillstånd för sam-
ma ändamål. Ett villkor för att uppehållstill-
stånd beviljas är att forskaren i den andra 
medlemsstaten har ingått ett mottagningsav-
tal med ett forskningsinstitut där. Genom 
denna punkt genomförs nationellt forskardi-
rektivets artikel 13.5 som föreskriver att 
medlemsstaterna inte får kräva att en forskare 
lämnar deras territorium för att lämna in an-
sökan om visum eller uppehållstillstånd. 
Punkten gäller de situationer där en forskare 
som har ingått mottagningsavtal i en annan 
medlemsstat vistas i Finland i vilket syfte 
som helst och beslutar ansöka om uppehålls-
tillstånd enligt forskardirektivet. 

När uppehållstillstånd enligt 49 § 1 mom. 4 
punkten beviljas på ansökan gjord i Finland, 
grundar sig tillståndet alltså på 47 § 1 mom. 
4 punkten. 

I punkten bestäms det att också familje-
medlemmar till en forskare enligt forskardi-
rektivet undantagsvis ska kunna beviljas up-
pehållstillstånd på ansökan gjord i Finland. 
För att uppehållstillstånd ska beviljas en fa-
miljemedlem behöver denna familjemedlem 
inte ha vistats i den andra medlemsstaten till-
sammans med forskaren medan han eller hon 
vistades där för att bedriva forskning enligt 
forskardirektivet. 

58 a §. Återkallande av uppehållstillstånd 
som grundar sig på forskardirektivet. Det fö-
reslås att det till lagen fogas en ny paragraf i 
vilken det, utöver det som föreskrivs i 58 §, 
bestäms om återkallande av uppehållstill-
stånd som beviljats med stöd av 47 § 1 mom. 
4 punkten.  

Med stöd av paragrafen ska ett tidsbegrän-
sat uppehållstillstånd som har beviljats en ut-
ländsk forskare för genomförande av ett 
forskningsprojekt enligt forskardirektivet ut-
över i de fall som anges i 58 § kunna återkal-
las, om mottagningsavtalet mellan forskaren 
och forskningsinstitutet har löpt ut eller un-

dervisningsministeriet har beslutat att inte 
förnya eller att återkalla godkännandet av 
forskningsinstitutet. 

I 2 mom. finns det bestämmelser om en 
tidsgräns på sex månader för återkallande av 
uppehållstillståndet i det fall att forsknings-
projektet har färdigställts planenligt. Forska-
ren har då efter avslutad forskning minst sex 
månader tid på sig att skaffa en ny grund för 
sin vistelse, om han eller hon vill fortsätta att 
vistas i Finland. Detta främjar det migra-
tionspolitiska målet att så många forskare 
som möjligt stannar i Finland. 

Tidsgränsen på sex månader ska också till-
lämpas när undervisningsministeriet av orsa-
ker som inte beror på forskaren beslutar att 
inte förnya eller att återkalla godkännandet 
av forskningsinstitutet. Eftersom vägran av 
godkännande beror på forskningsinstitutet 
finns det inget skäl för att genast återkalla 
forskarens uppehållstillstånd. Perioden på 
sex månader börjar från och med den tid-
punkt då undervisningsministeriets beslut har 
vunnit laga kraft. 

Om uppehållstillståndet är giltigt ännu en 
lång tid efter det att forskningen har slutförts, 
t.ex. mer än ett år, är det skäl att återkalla det 
i något skede. Eftersom uppehållstillståndet 
grundar sig på direktivet och ger forskaren 
vissa rättigheter i medlemsstaterna, bör såda-
na rättigheter inte fortfara att gälla som inte 
längre svarar mot direktivets villkor för fors-
karens vistelse. 

67 §. Migrationsverket som uppehållstill-
ståndsmyndighet. I 2 mom. föreslås det till 
följd av den nya 58 a § att Migrationsverkets 
befogenhet utökas med rätten att på de grun-
der som nämns i 58 a §, utöver de grunder 
som redan nämns i momentet, återkalla ett 
uppehållstillstånd som verket har beviljat. 

68 §. Den lokala polisen som uppehållstill-
ståndsmyndighet. I 2 mom. föreslås det till 
följd av den nya 58 a § att polismyndighetens 
befogenhet utökas med rätten att på de grun-
der som nämns i 58 a §, utöver de grunder 
som redan nämns i momentet, återkalla ett 
uppehållstillstånd som denna myndighet har 
beviljat. 

81 §. Arbete utan uppehållstillstånd. I pa-
ragrafen finns det bestämmelser om en utlän-
nings rätt att arbeta i sådana situationer där 
uppehållstillstånd inte behövs. Enligt försla-
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get fogas det till 1 mom. en ny 7 punkt där 
det föreskrivs om en utlännings rätt att bedri-
va forskning i Finland under högst tre måna-
der med stöd av ett sådant mottagningsavtal 
som ingåtts i en annan medlemsstat och som 
avses i forskardirektivet. Bestämmelsen 
grundar sig på forskardirektivets artikel 13.2 
enligt vilken en utländsk forskare har rätt att i 
högst tre månader vistas i en annan med-
lemsstat i forskningssyfte. 

Denna tidsperiod sammanfaller med den tid 
om sex månader som en utlänning enligt 
Schengenregelverket kan vistas i Finland. 
Om en utlänning har visumplikt, kan visumet 
vara ett Schengenvisum som beviljats av Fin-
land eller någon annan Schengenstat. 

En utländsk forskare utan uppehållstill-
stånd som har rätt att arbeta enligt denna 
punkt i paragrafen, ska utöver forskningsar-
betet också ha rätt att undervisa. Undervis-
ningen får ske antingen vid den inrättning där 
personen bedriver forskning eller vid någon 
annan inrättning där undervisning ges. 

190 §. Besvär. I paragrafen föreskrivs det 
om rätten att söka ändring i ett beslut av de 
behöriga myndigheter som avses i paragra-
fen. På grund av de ändringar som till följd 
av forskardirektivet föreslås i utlänningsla-
gen ska enligt förslaget undervisningsmini-
steriet tas med som behörig myndighet. 
Överklagbara beslut av undervisningsmini-
steriet är beslut enligt 47 a § och 47 c §.  
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skri f ter  

Propositionen utgår från att godkännande 
av forskningsinstitut ska höra till undervis-
ningsministeriets uppgifter. Bestämmelser 
om undervisningsministeriets uppgifter finns 
i statsrådets förordning om undervisningsmi-
nisteriet (379/2003). Det föreslås att be-
stämmelser om undervisningsministeriets rätt 
att godkänna forskningsinstitut ska tas in i ut-
länningslagen och därför behöver förord-
ningen inte ändras. 

Enligt undervisningsministeriet ska god-
kännande av forskningsinstitut ske med iakt-
tagande av förvaltningslagen.  
 
 
 

3  Ikraft trädande 

Enligt artikel 17 i forskardirektivet ska 
medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmel-
ser i lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa forskardirektivet se-
nast den 12 oktober 2007. 

De föreslagna lagändringarna kräver dock 
att man hinner förbereda sig för ändringarna i 
tillräcklig utsträckning bl.a. genom informa-
tion till de utländska forskare som ansöker 
om uppehållstillstånd och forskningsinstitu-
ten. Därför avses lagen träda i kraft tidigast 
tre månader efter det att den antagits och 
stadfästs.  
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

I samband med totalrevisionen av utlän-
ningslagen (RP 28/2003 rd) behandlade riks-
dagens grundlagsutskott ingående utlän-
ningslagstiftningens förhållande till grundla-
gen och de internationella förpliktelserna om 
mänskliga rättigheter (GrUU 4/2004 rd). 

Det nya förfarandet för inresa och vistelse 
som föreslås i propositionen bör dock grans-
kas i förhållande till grundlagens 21 §, där 
det föreskrivs om rättsskydd, och 124 §, som 
gäller överföring av förvaltningsuppgifter på 
andra än myndigheter. 

Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt 
att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjs-
mål få sin sak behandlad av en domstol eller 
någon annan myndighet som är behörig en-
ligt lag samt att få ett beslut som gäller hans 
eller hennes rättigheter och skyldigheter be-
handlat vid domstol eller något annat oav-
hängigt rättskipningsorgan. Offentligheten 
vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten 
att få motiverade beslut och rätten att söka 
ändring samt andra garantier för en rättvis 
rättegång och god förvaltning ska tryggas 
genom lag. 

Enligt propositionen ska det vara möjligt 
att hos förvaltningsdomstolen överklaga un-
dervisningsministeriets beslut om att god-
känna ett forskningsinstitut eller att inte för-
nya eller att återkalla godkännandet av ett 
forskningsinstitut i enlighet med vad som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen. Proposi-
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tionen överensstämmer således med bestäm-
melserna i 21 § i grundlagen. 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock endast ges 
myndigheter. 

I propositionen föreslås det dessutom att 
det forskningsinstitut som tar emot en forska-
re ska säkerställa att vissa villkor uppfylls 
innan institutet kan ingå mottagningsavtal 
med forskaren. Därefter lämnar forskningsin-
stitutet Migrationsverket de uppgifter på 
grund av vilka institutet har ingått mottag-
ningsavtalet. Beslut om uppehållstillstånd för 

forskaren fattas dock av Migrationsverket, 
som fortsättningsvis i sista hand prövar att 
villkoren för att uppehållstillstånd ska bevil-
jas är uppfyllda. På forskningsinstituten över-
förs alltså inte sådana uppgifter som innebär 
utövning av offentlig makt och som enligt 
den gällande lagstiftningen hör till Utlän-
ningsverket. Till denna del överensstämmer 
propositionen med bestämmelsen i 124 § i 
grundlagen. 

Propositionen innehåller således inte såda-
na ändringar som är betydande med hänsyn 
till de grundläggande rättigheterna och den 
kan därför behandlas i vanlig lagstiftnings-
ordning enligt 72 § i grundlagen.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 47 § 1 mom., 49 § 1 mom., 67 § 2 

mom., 68 § 2 mom., 81 § 1 mom. och 190 §,  
av dem 67 § 2 mom. och 190 § sådana de lyder i lag 973/2007 samt 68 § 2 mom. sådant det 

lyder i lag 358/2007, samt 
fogas till lagen nya 47 a–47 f § och 58 a § som följer: 

 
47 § 

Beviljande av kontinuerligt uppehållstill-
stånd för personer som befinner sig utom-

lands 

En person som befinner sig utomlands be-
viljas kontinuerligt uppehållstillstånd 

1) om han eller hon har varit finsk medbor-
gare 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, 
3) för näringsidkande av fortgående karak-

tär, eller 
4) för genomförande av ett sådant forsk-

ningsprojekt som avses i rådets direktiv 
2005/71/EG (forskardirektivet) om ett sär-
skilt förfarande för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse i forskningssyfte, nedan 
forskardirektivet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

47 a § 

Godkännande av forskningsinstitut 

Varje forskningsinstitut som vill ta emot en 
forskare inom ramen för förfarandet för inre-
sa och vistelse i forskardirektivet ska för det-

ta ändamål godkännas av undervisningsmini-
steriet. 

Beslutet om godkännande av ett forsk-
ningsinstitut grundar sig på prövning där 
forskningsinstitutets uppgifter och verksam-
hetsmål beaktas. 

Godkännandets giltighetstid, som ska vara 
minst fem år, ska anges i beslutet. Giltighets-
tiden får vara kortare än fem år, om det finns 
grundad anledning till det. 
 
 

47 b § 

Förteckning över godkända forskningsinsti-
tut 

Undervisningsministeriet ska offentliggöra 
en förteckning över godkända forskningsin-
stitut och ska uppdatera den minst en gång 
om året. 
 
 

47 c § 

Beslut om att inte förnya eller om att återkal-
la godkännandet av ett forskningsinstitut 

Undervisningsministeriet kan låta bli att 
förnya godkännandet av ett forskningsinstitut 
och får återkalla ett sådant godkännande, om 
forskningsinstitutet medvetet har lämnat 
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felaktig information om sina uppgifter eller 
verksamhetsmål eller har lämnat andra felak-
tiga uppgifter som påverkat beslutet, eller om 
forskningsinstitutet har undanhållit omstän-
digheter som kunde ha utgjort hinder för 
godkännande av forskningsinstitutet. 
 
 

47 d § 

Mottagningsavtal 

Ett forskningsinstitut som vill ta emot en 
sådan forskare som avses i forskardirektivet 
ska ingå ett mottagningsavtal med forskaren. 
Genom mottagningsavtalet åtar sig forskaren 
att genomföra ett forskningsprojekt enligt 
forskardirektivet och forskningsinstitutet att 
ta emot forskaren i detta syfte. 

Ett forskningsinstitut får ingå ett mottag-
ningsavtal om  

1) institutet har godkänt forskningsprojek-
tet i fråga efter kontroll av  

a) syftet med forskningsprojektet, forsk-
ningsprojektets längd och tillgången till den 
finansiering som behövs för att genomföra 
projektet, 

b) den utländska forskarens kvalifikationer, 
2) den utländska forskaren under varje må-

nad av sin vistelse har tillgång till medel som 
räcker till för att täcka kostnaderna för uppe-
hälle och återresa,  

3) den utländska forskaren, när vistelsen är 
högst fyra månader, har en sjukförsäkring 
som beviljats av ett bolag eller en inrättning 
som är tillförlitlig eller solid eller en lagstad-
gad sjukförsäkring som beviljats av en stat 
och som täcker de kostnader som hans eller 
hennes sjukvård orsakar, och 

4) den utländska forskarens rättsförhållan-
de och arbetsvillkor har specificerats i avta-
let.  
 
 

47 e § 

Beviljande av uppehållstillstånd för forsk-
ning 

En utlänning beviljas uppehållstillstånd för 
sådan forskning som avses i forskardirekti-
vet, om han eller hon 

1) har ingått ett mottagningsavtal med ett 
forskningsinstitut,  

2) uppfyller villkoren för att ingå mottag-
ningsavtal, och 

3) inte är ett hot mot den allmänna ord-
ningen, säkerheten eller folkhälsan. 

Innan utlänningen beviljas uppehållstill-
stånd för första gången ska forskningsinstitu-
tet lämna Migrationsverket uppgifter om att 
villkoren i mottagningsavtalet är uppfyllda. 
 

47 f § 

När ett mottagningsavtal upphör att gälla 

Ett mottagningsavtal upphör att gälla när 
forskaren har slutfört sitt forskningsprojekt. 
Mottagningsavtalet upphör att gälla innan 
forskningen slutförts, om forskaren inte be-
viljas rätt till inresa i landet eller det rättsför-
hållande som är en förutsättning för att ingå 
ett mottagningsavtal upphör eller om under-
visningsministeriet inte förnyar sitt godkän-
nande av ett forskningsinstitut eller återkallar 
godkännandet. 

Forskningsinstitutet ska underrätta under-
visningsministeriet och den tillståndsmyn-
dighet som beviljade uppehållstillståndet om 
slutförandet av forskningsprojektet. Anmälan 
ska göras inom två månader från det att 
forskningsprojektet färdigställdes. 

Forskningsinstitutet ska utan dröjsmål un-
derrätta undervisningsministeriet och den 
tillståndsmyndighet som beviljade uppehålls-
tillståndet om varje omständighet som utgör 
ett hinder för genomförande av mottagnings-
avtalet. 
 

49 § 

Beviljande av första tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd för utlänningar som kommit till lan-

det utan uppehållstillstånd 

Utlänningar som kommit till Finland utan 
uppehållstillstånd ska beviljas tillfälligt eller 
kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland, om 
förutsättningar för beviljande av ett sådant 
uppehållstillstånd utomlands föreligger och 
om 

1) utlänningen har varit finsk medborgare 
eller om åtminstone den ena av hans eller 
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hennes föräldrar eller en av hans eller hennes 
far- eller morföräldrar är eller har varit in-
född finsk medborgare,  

2) utlänningen redan före ankomsten till 
Finland i minst två år har bott tillsammans 
med sin make som är bosatt i Finland eller 
fortgående i minst två år har levt i gemen-
samt hushåll under äktenskapsliknande för-
hållanden med någon som är bosatt i Finland, 

3) det med tanke på utlänningen eller ar-
betsgivaren är ogrundat att vägra sådant up-
pehållstillstånd för arbetstagare eller uppe-
hållstillstånd för näringsidkare som sökts i 
Finland,  

4) utlänningen redan före ankomsten till 
Finland har vistats i en annan medlemsstat 
för genomförande av sådan forskning som 
avses i forskardirektivet och i Finland söker 
ansöker om uppehållstillstånd för samma än-
damål eller är familjemedlem till en sådan 
person, eller om 

5) det är uppenbart oskäligt att vägra uppe-
hållstillstånd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

58 a § 

Återkallande av uppehållstillstånd som grun-
dar sig på forskardirektivet 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har 
beviljats med stöd av 47 § 1 mom. 4 punkten 
får utöver vad som föreskrivs i 58 § återkal-
las när mottagningsavtalet löper ut eller un-
dervisningsministeriet beslutar att inte förnya 
eller att återkalla godkännandet av forsk-
ningsinstitutet. 

Om mottagningsavtalet löper ut för att 
forskningsprojektet slutförs, kan uppehålls-
tillståndet återkallas så att det upphör tidigast 
sex månader efter det att forskningsprojektet 
färdigställdes. Om mottagningsavtalet löper 
ut på grund av undervisningsministeriets be-
slut att inte förnya godkännandet av forsk-
ningsinstitutet eller att återkalla det, får up-
pehållstillståndet återkallas så att det upphör 
tidigast sex månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft. 

67 § 

Migrationsverket som uppehållstillstånds-
myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Migrationsverket återkallar uppehållstill-

stånd på de grunder som anges i 58 § 1, 2 och 
6 mom. och återkallar på de grunder som 
nämns i 58 § 4 och 5 mom. och 58 a § uppe-
hållstillstånd som det har beviljat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

68 § 

Den lokala polisen som uppehållstillstånds-
myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisinrättningen i häradet återkallar på de 

grunder som anges i 58 § 1, 2, 4 och 5 mom. 
och 58 a § uppehållstillstånd som den har be-
viljat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

81 § 

Arbete utan uppehållstillstånd 

Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstill-
stånd har en utlänning som 

1) med stöd av inbjudan eller avtal kommer 
som tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdoma-
re för högst tre månader, 

2) med stöd av inbjudan eller avtal kommer 
som yrkeskonstnär eller idrottare för högst 
tre månader, inbegripet biträdande personal, 
servicepersonal och träningspersonal, 

3) arbetar som sjöman antingen på ett far-
tyg som införts i förteckningen över handels-
fartyg i utrikesfart eller, efter att ha anställts 
någon annanstans än i Finland, på ett fartyg 
som huvudsakligen går i trafik mellan ut-
ländska hamnar, 

4) kommer för att plocka eller skörda bär, 
frukter, specialväxter, rotfrukter och grönsa-
ker eller för arbete i anslutning till pälsfarm-
ning i högst tre månader, 

5) efter att ha sökt internationellt skydd har 
vistats i Finland i tre månader, högst tills an-
sökan avgörs med laga kraft,  
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6) såsom ordinarie arbetstagare hos ett fö-
retag som driver verksamhet i en annan stat 
inom Europeiska unionen eller i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
kommer för att utföra tillfälligt leverans- el-
ler underleveransarbete som omfattas av fri-
heten att tillhandahålla tjänster, om han eller 
hon i nämnda stat har tillstånd som berättigar 
till vistelse och arbete och som är i kraft efter 
det att arbetet i Finland har upphört, eller 
som 

7) kommer till Finland för högst tre måna-
der som forskare med stöd av ett mottag-
ningsavtal enligt forskardirektivet som in-
gåtts i en annan medlemsstat för genomfö-
rande av ett sådant forskningsprojekt som av-
ses i det direktivet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

190 § 

Besvär 

I beslut som fattats av Migrationsverket, 
polisen, gränskontrollmyndigheten, arbets-
kraftsbyrån, en finsk beskickning eller un-
dervisningsministeriet och som avses i denna 
lag får ändring sökas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen i enlighet med vad som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
 
 
 
 

 
————— 

 
Helsingfors den 21 december 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Migrations- och Europaminister Astrid Thors 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av utlänningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 47 § 1 mom., 49 § 1 mom., 67 § 2 

mom., 68 § 2 mom., 81 § 1 mom. och 190 §,  
av dem 67 § 2 mom. och 190 § sådana de lyder i lag 973/2007 samt 68 § 2 mom. sådant det 

lyder i lag 358/2007, samt 
fogas till lagen nya 47 a–47 f § och 58 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

47 § 

Beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd 
för personer som befinner sig utomlands 

En person som befinner sig utomlands be-
viljas kontinuerligt uppehållstillstånd 

1) om utlänningen har varit finsk medbor-
gare eller åtminstone den ena av hans eller 
hennes föräldrar eller en av hans eller hennes 
mor- eller farföräldrar är eller har varit infödd 
finsk medborgare, 

2) för arbete av fortgående karaktär, eller 
3) för näringsidkande av fortgående karak-

tär. 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

47 § 

Beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd 
för personer som befinner sig utomlands 

En person som befinner sig utomlands be-
viljas kontinuerligt uppehållstillstånd 

1) om han eller hon har varit finsk medbor-
gare 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, 
3) för näringsidkande av fortgående karak-

tär, eller 
4) för genomförande av ett sådant forsk-

ningsprojekt som avses i rådets direktiv 
2005/71/EG (forskardirektivet) om ett sär-
skilt förfarande för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse i forskningssyfte, nedan 
forskardirektivet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 47 a §

Godkännande av forskningsinstitut 

Varje forskningsinstitut som vill ta emot en 
forskare inom ramen för förfarandet för inre-



 RP 167/2007 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

37

sa och vistelse i forskardirektivet ska för det-
ta ändamål godkännas av undervisningsmi-
nisteriet. 

Beslutet om godkännande av ett forsknings-
institut grundar sig på prövning där forsk-
ningsinstitutets uppgifter och verksamhets-
mål beaktas. 
Godkännandets giltighetstid, som ska vara 
minst fem år, ska anges i beslutet. Giltighets-
tiden får vara kortare än fem år, om det finns 
grundad anledning till det. 

 
 
 47 b § 

Förteckning över godkända forskningsinsti-
tut 

Undervisningsministeriet ska offentliggöra 
en förteckning över godkända forskningsin-
stitut och ska uppdatera den minst en gång 
om året. 
 

 
 
 
 47 c § 

Beslut om att inte förnya eller om att åter-
kalla godkännandet av ett forskningsinstitut 

Undervisningsministeriet kan låta bli att 
förnya godkännandet av ett forskningsinstitut 
och får återkalla ett sådant godkännande, om 
forskningsinstitutet medvetet har lämnat 
felaktig information om sina uppgifter eller 
verksamhetsmål eller har lämnat andra fel-
aktiga uppgifter som påverkat beslutet, eller 
om forskningsinstitutet har undanhållit om-
ständigheter som kunde ha utgjort hinder för 
godkännande av forskningsinstitutet. 
 

 
 
 47 d §

Mottagningsavtal 

Ett forskningsinstitut som vill ta emot en 
sådan forskare som avses i forskardirektivet 
ska ingå ett mottagningsavtal med forskaren. 
Genom mottagningsavtalet åtar sig forskaren 
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att genomföra ett forskningsprojekt enligt 
forskardirektivet och forskningsinstitutet att 
ta emot forskaren i detta syfte. 

Ett forskningsinstitut får ingå ett mottag-
ningsavtal om  

1) institutet har godkänt forskningsprojek-
tet i fråga efter kontroll av  

a) syftet med forskningsprojektet, forsk-
ningsprojektets längd och tillgången till den 
finansiering som behövs för att genomföra 
projektet, 

b) den utländska forskarens kvalifikationer, 
2) den utländska forskaren under varje 

månad av sin vistelse har tillgång till medel 
som räcker till för att täcka kostnaderna för 
uppehälle och återresa,  

3) den utländska forskaren, när vistelsen är 
högst fyra månader, har en sjukförsäkring 
som beviljats av ett bolag eller en inrättning 
som är tillförlitlig eller solid eller en lag-
stadgad sjukförsäkring som beviljats av en 
stat och som täcker de kostnader som hans 
eller hennes sjukvård orsakar, och 

4) den utländska forskarens rättsförhållan-
de och arbetsvillkor har specificerats i avta-
let.  
 

 
 
 
 
 47 e § 

Beviljande av uppehållstillstånd för forsk-
ning 

En utlänning beviljas uppehållstillstånd för 
sådan forskning som avses i forskardirekti-
vet, om han eller hon 

1) har ingått ett mottagningsavtal med ett 
forskningsinstitut,  

2) uppfyller villkoren för att ingå mottag-
ningsavtal, och 

3) inte är ett hot mot den allmänna ord-
ningen, säkerheten eller folkhälsan. 

Innan utlänningen beviljas uppehållstill-
stånd för första gången ska forskningsinstitu-
tet lämna Migrationsverket uppgifter om att 
villkoren i mottagningsavtalet är uppfyllda. 
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 47 f § 

När ett mottagningsavtal upphör att gälla 

Ett mottagningsavtal upphör att gälla när 
forskaren har slutfört sitt forskningsprojekt. 
Mottagningsavtalet upphör att gälla innan 
forskningen slutförts, om forskaren inte be-
viljas rätt till inresa i landet eller det rätts-
förhållande som är en förutsättning för att 
ingå ett mottagningsavtal upphör eller om 
undervisningsministeriet inte förnyar sitt 
godkännande av ett forskningsinstitut eller 
återkallar godkännandet. 

Forskningsinstitutet ska underrätta under-
visningsministeriet och den tillståndsmyndig-
het som beviljade uppehållstillståndet om 
slutförandet av forskningsprojektet. Anmälan 
ska göras inom två månader från det att 
forskningsprojektet färdigställdes. 

Forskningsinstitutet ska utan dröjsmål un-
derrätta undervisningsministeriet och den 
tillståndsmyndighet som beviljade uppehålls-
tillståndet om varje omständighet som utgör 
ett hinder för genomförande av mottagnings-
avtalet 

 
 

49 § 

Beviljande av första tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd för utlänningar som kommit till lan-

det utan uppehållstillstånd 

Utlänningar som kommit till Finland utan 
uppehållstillstånd beviljas tillfälligt eller kon-
tinuerligt uppehållstillstånd i Finland, om 
förutsättningar för beviljande av ett sådant 
uppehållstillstånd utomlands föreligger och 
om 

1) utlänningen har varit finsk medborgare 
eller om åtminstone den ena av hans eller 
hennes föräldrar eller en av hans eller hennes 
far- eller morföräldrar är eller har varit infödd 
finsk medborgare, 

2) utlänningen redan före ankomsten till 
Finland i minst två år har bott tillsammans 
med sin make som är bosatt i Finland eller 
fortgående i minst två år har levt i gemensamt 
hushåll under äktenskapsliknande förhållan-
den med någon som är bosatt i Finland, 
 

49 §

Beviljande av första tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd för utlänningar som kommit till lan-

det utan uppehållstillstånd 

Utlänningar som kommit till Finland utan 
uppehållstillstånd ska beviljas tillfälligt eller 
kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland, om 
förutsättningar för beviljande av ett sådant 
uppehållstillstånd utomlands föreligger och 
om 

1) utlänningen har varit finsk medborgare 
eller om åtminstone den ena av hans eller 
hennes föräldrar eller en av hans eller hennes 
far- eller morföräldrar är eller har varit in-
född finsk medborgare,  

2) utlänningen redan före ankomsten till 
Finland i minst två år har bott tillsammans 
med sin make som är bosatt i Finland eller 
fortgående i minst två år har levt i gemen-
samt hushåll under äktenskapsliknande för-
hållanden med någon som är bosatt i Finland, 

3) det med tanke på utlänningen eller ar-
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3) det med tanke på utlänningen eller ar-
betsgivaren är ogrundat att vägra sådant up-
pehållstillstånd för arbetstagare eller uppe-
hållstillstånd för näringsidkare som sökts i 
Finland, eller om 

4) det är uppenbart oskäligt att vägra uppe-
hållstillstånd. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

betsgivaren är ogrundat att vägra sådant up-
pehållstillstånd för arbetstagare eller uppe-
hållstillstånd för näringsidkare som sökts i 
Finland,  

4) utlänningen redan före ankomsten till 
Finland har vistats i en annan medlemsstat 
för genomförande av sådan forskning som 
avses i forskardirektivet och i Finland söker 
ansöker om uppehållstillstånd för samma 
ändamål eller är familjemedlem till en sådan 
person, eller om 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 58 a § 

Återkallande av uppehållstillstånd som 
grundar sig på forskardirektivet 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som 
har beviljats med stöd av 47 § 1 mom. 4 
punkten får utöver vad som föreskrivs i 58 § 
återkallas när mottagningsavtalet löper ut el-
ler undervisningsministeriet beslutar att inte 
förnya eller att återkalla godkännandet av 
forskningsinstitutet. 

Om mottagningsavtalet löper ut för att 
forskningsprojektet slutförs, kan uppehålls-
tillståndet återkallas så att det upphör tidi-
gast sex månader efter det att forskningspro-
jektet färdigställdes. Om mottagningsavtalet 
löper ut på grund av undervisningsministeri-
ets beslut att inte förnya godkännandet av 
forskningsinstitutet eller att återkalla det, får 
uppehållstillståndet återkallas så att det 
upphör tidigast sex månader efter det att be-
slutet vunnit laga kraft. 
 

 
67 § 

Migrationsverket som uppehållstillstånds-
myndighet- 

— — — — — — — — — — — — — —  
Migrationsverket återkallar uppehållstill-

stånd på de grunder som anges i 58 § 1, 2 och 
6 mom. samt återkallar på de grunder som 
nämns i 58 § 4 och 5 mom. uppehållstillstånd 
som det har beviljat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 § 

Migrationsverket som uppehållstillstånds-
myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Migrationsverket återkallar uppehållstill-

stånd på de grunder som anges i 58 § 1, 2 och 
6 mom. samt återkallar på de grunder som 
nämns i 58 § 4 och 5 mom. och 58 a § uppe-
hållstillstånd som det har beviljat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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68 § 

Den lokala polisen som uppehållstillstånds-
myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisinrättningen i häradet återkallar på de 

grunder som anges i 58 § 1, 2, 4 och 5 mom. 
ett uppehållstillstånd som den har beviljat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

68 § 

Den lokala polisen som uppehållstillstånds-
myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Polisinrättningen i häradet återkallar på de 

grunder som anges i 58 § 1, 2, 4 och 5 mom. 
och 58 a § uppehållstillstånd som den har 
beviljat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

81 § 

Arbete utan uppehållstillstånd 

Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstill-
stånd har en utlänning som 

1) på basis av inbjudan eller avtal kommer 
som tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdoma-
re för högst tre månader, 

2) på basis av inbjudan eller avtal kommer 
som yrkeskonstnär eller idrottare för högst tre 
månader, inbegripet biträdande personal, ser-
vicepersonal och träningspersonal, 

3) arbetar som sjöman antingen på ett fartyg 
som införts i förteckningen över handelsfar-
tyg i utrikesfart eller, efter att ha anställts nå-
gon annanstans än i Finland, på ett fartyg som 
huvudsakligen går i trafik mellan utländska 
hamnar, 

4) kommer för att plocka eller skörda bär, 
frukter, specialväxter, rotfrukter och grönsa-
ker eller för arbete i anslutning till pälsfarm-
ning i högst tre månader, 

5) efter att ha sökt internationellt skydd har 
vistats i Finland i tre månader, högst tills an-
sökan avgörs med laga kraft, eller som 

6) såsom ordinarie arbetstagare hos ett före-
tag som driver verksamhet i en annan stat 
inom Europeiska unionen eller i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
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 berättigar till 
vistelse och arbete och som är i kraft efter det 
att arbetet i Finland har upphört. 
 

81 § 

Arbete utan uppehållstillstånd 

Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstill-
stånd har en utlänning som 

1) på basis av inbjudan eller avtal kommer 
som tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdoma-
re för högst tre månader, 

2) på basis av inbjudan eller avtal kommer 
som yrkeskonstnär eller idrottare för högst 
tre månader, inbegripet biträdande personal, 
servicepersonal och träningspersonal, 

3) arbetar som sjöman antingen på ett far-
tyg som införts i förteckningen över handels-
fartyg i utrikesfart eller, efter att ha anställts 
någon annanstans än i Finland, på ett fartyg 
som huvudsakligen går i trafik mellan ut-
ländska hamnar, 

4) kommer för att plocka eller skörda bär, 
frukter, specialväxter, rotfrukter och grönsa-
ker eller för arbete i anslutning till pälsfarm-
ning i högst tre månader, 

5) efter att ha sökt internationellt skydd har 
vistats i Finland i tre månader, högst tills an-
sökan avgörs med laga kraft,  

6) såsom ordinarie arbetstagare hos ett fö-
retag som driver verksamhet i en annan stat 
inom Europeiska unionen eller i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
kommer för att utföra tillfälligt leverans- el-
ler underleveransarbete som omfattas av fri-
heten att tillhandahålla tjänster, om han eller 
hon i nämnda stat har tillstånd som berättigar 
till vistelse och arbete och som är i kraft efter 
det att arbetet i Finland har upphört, eller 
som 
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7) kommer till Finland för högst tre måna-
der som forskare med stöd av ett mottag-
ningsavtal enligt forskardirektivet som in-
gåtts i en annan medlemsstat för genomfö-
rande av ett sådant forskningsprojekt som 
avses i det direktivet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
190 § 

Besvär 

I beslut som fattats av Migrationsverket, 
polisen, gränskontrollmyndigheten, arbets-
kraftsbyrån och en finsk beskickning och som 
avses i denna lag får ändring sökas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 

190 § 

Besvär 

I beslut som fattats av Migrationsverket, 
polisen, gränskontrollmyndigheten, arbets-
kraftsbyrån, en finsk beskickning eller un-
dervisningsministeriet och som avses i denna 
lag får ändring sökas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen i enlighet med vad som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den    20  . 

——— 
 

 


