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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ul-

komaalaislakia. Esityksen tarkoituksena on 
panna täytäntöön kolmansien maiden kansa-
laisten maahantulon ja oleskelun edellytyk-
sistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten 
annettu direktiivi.  

Ehdotettuun lakiin lisättäisiin direktiivin 
edellyttämät säännökset erityisosaajista. 
Laissa määriteltäisiin Euroopan unionin sini-
nen kortti ja korkeaa pätevyyttä vaativa työ. 
Laissa säädettäisiin erityisosaajan oleskelu-
luvan myöntämisen edellytyksistä ja luvan 
peruuttamisesta, oleskeluluvan pituudesta ja 
hakemuksen käsittelyajasta.  

Direktiivin mukaan sinisen kortin haltijoita 
on kohdeltava yhdenvertaisesti jäsenvaltion 

omien kansalaisten kanssa muun muassa so-
siaaliturvan ja koulutuksen alalla. Tähän liit-
tyen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
myös yliopistolakia ja ammattikorkeakoulu-
lakia sekä asumiseen perustuvan sosiaalitur-
valainsäädännön soveltamisesta annettua la-
kia, kansanterveyslakia ja erikoissairaanhoi-
tolakia. Lakiteknisistä syistä ehdotetaan li-
säksi muutettavaksi ulkomaalaislain muutta-
misesta annettua lakia.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2012. Laki ulkomaalais-
lain muuttamisesta annetun lain muuttami-
sesta tulisi kuitenkin voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014. 

————— 



 HE 37/2011 vp  
  

 

2 

SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ ............................................................................ 1 

SISÄLLYS ................................................................................................................................. 2 

YLEISPERUSTELUT................................................................................................................ 3 

1 JOHDANTO..................................................................................................................... 3 

2 NYKYTILA ..................................................................................................................... 3 

2.1 Erityisosaajadirektiivi....................................................................................................... 3 

2.2 Lainsäädäntö ja käytäntö .................................................................................................. 5 

2.3 Erityisosaajadirektiivin täytäntöönpano eräissä unionin jäsenvaltioissa .......................... 9 

2.4 Nykytilan arviointi.......................................................................................................... 10 

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET.................................. 28 

3.1 Tavoitteet........................................................................................................................ 28 

3.2 Keskeiset ehdotukset ...................................................................................................... 28 

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET ..................................................................................... 29 

4.1 Taloudelliset vaikutukset................................................................................................ 29 

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan ........................................................................... 30 

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset......................................................................................... 30 

5 ASIAN VALMISTELU ................................................................................................. 30 

6 RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSISTÄ ...................................................................... 31 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ............................................................................... 32 

1 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT .......................................................................... 32 

1.1 Ulkomaalaislaki .............................................................................................................. 32 

1.2 Laki ulkomaalaislain 68 §:n muuttamisesta ................................................................... 38 

1.3 Yliopistolaki ................................................................................................................... 38 

1.4 Ammattikorkeakoululaki ................................................................................................ 41 

1.5 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta ........................ 43 

1.6 Kansanterveyslaki........................................................................................................... 43 

1.7 Erikoissairaanhoitolaki ................................................................................................... 44 

2 VOIMAANTULO .......................................................................................................... 44 

3 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS......................................... 44 

LAKIEHDOTUKSET.............................................................................................................. 46 

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta....................................................................... 46 

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta ............... 49 

Laki yliopistolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta .......................................................... 50 

Laki ammattikorkeakoululain 26 a ja 26 b §:n muuttamisesta ............................... 51 

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 
3 a §:n muuttamisesta.............................................................................................. 52 

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta ........................................................ 53 

Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta................................................... 54 

LIITE........................................................................................................................................ 55 

RINNAKKAISTEKSTIT......................................................................................................... 55 

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta....................................................................... 55 

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta ............... 61 

Laki yliopistolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta .......................................................... 62 

Laki ammattikorkeakoululain 26 a ja 26 b §:n muuttamisesta ............................... 64 

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 
3 a §:n muuttamisesta.............................................................................................. 66 

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta ........................................................ 67 

Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta................................................... 68 



 HE 37/2011 vp  
  

 

3 

YLEISPERUSTELUT 

 

1  Johdanto 

Esityksen tarkoituksena on panna kansalli-
sesti täytäntöön neuvoston 25 päivänä touko-
kuuta 2009 antama direktiivi 2009/50/EY 
kolmansien maiden kansalaisten maahantu-
lon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa päte-
vyyttä vaativaa työtä varten, jäljempänä eri-
tyisosaajadirektiivi.  

Komissio teki 23 päivänä lokakuuta 2007 
ehdotuksen (KOM(2007) 637 lopullinen) eri-
tyisosaajadirektiiviksi. Ehdotus oli osa maa-
liskuussa 2000 hyväksytyssä Lissabonin stra-
tegiassa ja 11 päivänä joulukuuta 2007 päivä-
tyssä komission tiedonannossa Kasvua ja 
työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat 
(2008—2010) [KOM(2007) 803 lopullinen] 
määriteltyä laajempaa yhteyttä. Erityisosaa-
jadirektiivi julkaistiin Euroopan unionin 
(EU) virallisessa lehdessä 18 päivänä kesä-
kuuta 2009 ja se tuli voimaan 19 päivänä ke-
säkuuta 2009. Direktiivi on pantava kansalli-
sesti täytäntöön ennen 19 päivää kesäkuuta 
2011.  

Erityisosaajadirektiivin tarkoituksena on 
edistää kolmansista maista tulevien erityis-
osaajien maahantuloa ja liikkuvuutta. Suurin 
osa direktiivin velvoitteista täyttyy voimassa 
olevan lainsäädännön nojalla. Ulkomaalais-
laki (301/2004) sisältää jo nyt kevyemmän 
oleskelulupamenettelyn erityisosaajille. Di-
rektiivin täytäntöönpanoa onkin pyritty val-
mistelemaan niin, että se ei hankaloittaisi ny-
kyistä, toimivaksi havaittua järjestelmää.  

Käytännössä suuri osa nykyisin Suomeen 
erityisosaajina oleskeluluvan saavista kol-
mansien maiden kansalaisista ei täyttäisi di-
rektiivin edellytyksiä. Heille olisi mahdollis-
ta myöntää oleskelulupa nykyisten säännös-
ten perusteella, sillä direktiivi ei estä myön-
tämästä muita oleskelulupia erityisosaajille. 
Näyttääkin siltä, että direktiivin merkitys jää 
Suomessa käytännössä vähäiseksi. Ulkomaa-
laislakiin tulee kuitenkin tehdä eräitä direk-
tiivin edellyttämiä muutoksia.  

Erityisosaajadirektiivin 14 artiklan mukaan 
EU:n sinisen kortin haltijoita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansa-
laisten kanssa muun muassa sosiaaliturvan ja 

koulutuksen alalla. Direktiivin säännös tar-
koittaa sitä, etteivät sinisen kortin haltijat voi 
osallistua tutkintoon johtavaan tilauskoulu-
tukseen, eikä heiltä voi periä lukukausimak-
suja. Yliopistolakia (558/2009) ja ammatti-
korkeakoululakia (351/2003) on tämän vuok-
si tarpeen muuttaa eritysosaajadirektiivin täy-
täntöönpanon yhteydessä. Yhdenvertaisen 
kohtelun vaatimus kohdistuu myös eläkelain-
säädäntöön, tapaturmavakuutukseen, työttö-
myysturvaan, äitiys- ja perhe-etuuksiin sekä 
sairausetuuksiin, joihin luetaan julkiset ter-
veyspalvelut, sairausvakuutuslain mukaiset 
etuudet ja vammaisetuuslain (570/2007) mu-
kaiset tuet.  Tästä syystä myös asumiseen pe-
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamisesta annettua lakia (1573/1993), kan-
santerveyslakia (66/1972) ja erikoissairaan-
hoitolakia (1062/1989) esitetään muutetta-
vaksi. 

 
2  Nykyt i la  

2.1 Erityisosaajadirektiivi 

Erityisosaajan käsite on direktiivissä sidot-
tu vähimmäispalkkatasoon ja ammattipäte-
vyyteen liittyviin vaatimuksiin. EU:n sinisel-
lä kortilla tarkoitetaan lupaa, joka oikeuttaa 
asumaan ja työskentelemään jäsenvaltion 
alueella tämän direktiivin nojalla. Sininen 
kortti voidaan myöntää työntekijälle, jonka 
työsuhde edellyttää erityistä ammattipäte-
vyyttä, ja josta maksetaan riittävän korkea 
palkka. Palkkakynnys määritellään kansalli-
sesti, ja sen on oltava vähintään 1,5-kertainen 
keskimääräiseen bruttopalkkaan nähden. 
Edellytyksenä on myös, että työsuhde on 
solmittu vähintään vuodeksi. EU:n sinisen 
kortin haltija voi tuoda mukanaan maahan 
myös perheenjäsenensä.  

Direktiivi sisältää oikeuden liikkua toiseen 
jäsenvaltioon sen jälkeen kun sinisen kortin 
haltija on ensin oleskellut laillisesti ensim-
mäisessä jäsenvaltiossa 18 kuukautta. EU:n 
sinisen kortin haltija voi myös saada pitkään 
oleskelleen kolmannen valtion kansalaisen 
aseman nopeammin kerryttämällä eri jäsen-
valtioissa oleskeltuja ajanjaksoja sen sijaan, 
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että oleskelisi yhdessä jäsenvaltiossa koko 
vaaditun viiden vuoden ajan. Lisäksi kortti 
tuo mukanaan joukon muita oikeuksia, mu-
kaan lukien maan omien kansalaisten kanssa 
yhdenvertaisen oikeuden sosiaaliturvaan ja 
koulutukseen.  

Direktiivi on jaettu kuuteen lukuun: I Ylei-
set säännökset, II Maahantulon edellytykset, 
III EU:n sininen kortti, menettely ja lä-
pinäkyvyys, IV Oikeudet, V Oleskelu muissa 
jäsenvaltioissa ja VI Loppusäännökset. 

 
I LUKU - Yleiset säännökset  
 
Direktiivin 1 artikla sisältää yleissäännök-

set direktiivin tarkoituksesta. Direktiivin 2 
artiklassa määritellään direktiivissä käytetyt 
käsitteet kuten EU:n sininen kortti, korkeaa 
pätevyyttä vaativa työ, korkea ammattipäte-
vyys ja korkea-asteen tutkinto.  

Direktiivin 3 artikla sisältää yksityiskohtai-
set säännökset direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvista henkilöistä. Direktiivin sovelta-
misalan ulkopuolelle on rajattu muun muassa 
henkilöt, jotka saavat tai ovat hakeneet kan-
sainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua tai 
jotka hakevat oleskelulupaa direktiivissä 
2005/71/EY tarkoitettuina tutkijoina tai jotka 
oleskelevat EY:n alueella pitkään oleskelleen 
henkilön asemasta annetun direktiivin 
2003/109/EY (jäljempänä pitkään oleskellei-
ta koskeva direktiivi) perusteella tai joiden 
maasta poistamista on lykätty tosiseikkojen 
tai oikeudellisten syiden vuoksi. Direktiiviä 
ei myöskään sovelleta kausityöntekijöihin tai 
EU:n kansalaisiin ja heidän perheenjäseniin-
sä tai lähetettyihin työntekijöihin.  

Direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta 
myöntää mitä tahansa työtä varten muita 
oleskelulupia kuin EU:n sininen kortti. Muu 
oleskelulupa ei kuitenkaan anna haltijalleen 
tämän direktiivin mukaisia oikeuksia.  

Direktiivin 4 artiklassa määritellään, miltä 
osin jäsenvaltion on mahdollista säätää ja pi-
tää voimassa direktiiviä suotuisampia sään-
nöksiä. 

 
II LUKU - Maahantulon edellytykset 
 
Direktiivin 5 artikla sisältää yksityiskohtai-

set säännökset EU:n sinisen kortin hakemi-
sen edellytyksistä. EU:n sininen kortti koskee 

vain vähintään vuoden pituisia työsuhteita, 
jotka edellyttävät erityisosaamista, ja joista 
maksetaan artiklassa määriteltyä korkeaa 
palkkaa. Bruttovuosipalkan tulee olla vähin-
tään 1,5-kertainen jäsenmaan keskimääräi-
seen bruttovuosipalkkaan nähden.  

Direktiivi ei 6 artiklan mukaan vaikuta jä-
senvaltioiden oikeuteen päättää erityisasian-
tuntijoina maahan päästettävien henkilöiden 
lukumäärästä.  

 
III LUKU - EU:n sininen kortti, menettely 

ja läpinäkyvyys 
 
Direktiivin 7 artikla sisältää säännökset 

EU:n sinisen kortin myöntämisestä ja muo-
dosta sekä korttiin tehtävistä merkinnöistä. 
Jäsenvaltion on vahvistettava kortille vähin-
tään vuoden ja enintään neljän vuoden pitui-
nen vakiovoimassaoloaika. Jos työsopimus 
on voimassa vakiovoimassaoloaikaa lyhy-
emmän ajan, myönnetään kortti sopimuksen 
voimassaoloajaksi lisättynä kolmella kuu-
kaudella. Sininen kortti on käytännössä taval-
linen oleskelulupakortti, sillä sen on nouda-
tettava oleskelulupien muodosta annetun ase-
tuksen (EY) N:o 1030/2002 yhtenäistä mal-
lia. Oleskelulupakorttiin on merkittävä tiedot 
kortinhaltijan työmarkkinoille pääsyn edelly-
tyksistä. Oleskeluluvan tyyppi -kohtaan on 
tehtävä merkintä ”EU:n sininen kortti”.  

Direktiivin 8—11 artiklassa säädetään ha-
kemuksen hylkäämisperusteista, kortin pe-
ruuttamisesta sekä hakemusmenettelystä ja 
menettelyllisistä takeista. Jäsenvaltioiden tu-
lee määrittää, tekeekö korttihakemuksen 
työntekijä itse vai/ja hänen työnantajansa. 
EU:n sinistä korttia koskeva päätös on annet-
tava tiedoksi kirjallisesti kansallisesti säädet-
tyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti mah-
dollisimman pian ja viimeistään 90 päivän 
kuluessa hakemuksen jättämisestä. Päätök-
seen tulee voida hakea muutosta oikeusteitse 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  

 
IV LUKU - Oikeudet 
 
Direktiivin 12 artikla sisältää säännökset 

EU:n sinisen kortin haltijan työmarkkinoille 
pääsystä ja 13 artikla hänen oikeuksistaan, 
jos hän joutuu tilapäisesti työttömäksi. Direk-
tiivin 14 artiklassa säädetään yhdenvertaises-
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ta kohtelusta jäsenmaan omien kansalaisten 
kanssa muun muassa työolojen ja työehtojen, 
koulutuksen sekä sosiaaliturvan suhteen. Di-
rektiivin 15 artiklassa säädetään lisäksi per-
heenjäsenen maahantulon edellytyksistä ja 
siihen liittyvästä menettelystä kuten kuuden 
kuukauden määräajasta hakemuksen käsitte-
lylle. Direktiivin 16 ja 17 artiklassa sääde-
tään vielä EU:n sinisen kortin haltijalle 
myönnettävästä, EY:n alueella pitkään oles-
kelleen henkilön asemasta ja sen perusteella 
myönnettävästä pysyvästä oleskeluluvasta.  

 
V LUKU - Oleskelu muissa jäsenvaltioissa 
 
Direktiivin 18 artiklassa säädetään edelly-

tyksistä, joiden perusteella EU:n sinisen kor-
tin haltija voi muuttaa toiseen jäsenvaltioon 
sen jälkeen kun hän on ensin oleskellut en-
simmäisessä jäsenvaltiossa laillisesti 18 kuu-
kautta. EU:n sinisen kortin haltija voi mat-
kustaa toiseen jäsenvaltioon, ja jäsenvaltion 
niin salliessa aloittaa työnteonkin, mutta hä-
nen on silti haettava EU:n sinistä korttia 
myös toisessa jäsenvaltiossa. Ensimmäinen 
jäsenvaltio on velvollinen ottamaan EU:n si-
nisen kortin haltijan takaisin, jos toinen jä-
senvaltio ei myönnä hänelle sinistä korttia. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava päätöksestä en-
simmäiselle jäsenvaltiolle.  

Direktiivin 19 artiklassa säädetään toiseen 
jäsenvaltioon muuttaneen EU:n sinisen kortin 
haltijan perheenjäsenen oleskelusta. Perheen-
jäsenet voivat seurata EU:n sinisen kortin 
haltijaa toiseen jäsenvaltioon, mutta heidän-
kin on haettava siellä uutta oleskelulupaa.  

 
VI LUKU - Loppusäännökset 
 
Luku sisältää säännökset täytäntöönpano-

toimenpiteistä, komission seurannasta, yh-
teyspisteistä, täytäntöönpanon määräajasta ja 
direktiivin voimaantulosta (20—25 artikla). 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille, jos se toteuttaa lain-
säädäntö- tai viranomaistoimenpiteitä maa-
han päästettävien henkilöiden lukumäärän, 
työvoiman tarveharkinnan tai toisesta jäsen-
valtiosta palauttamiseen liittyvien kustannus-
ten suhteen. Myös mahdollisista eettiseen 
rekrytointiin liittyvistä rajoituksista on ilmoi-
tettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille. 

Jäsenvaltioiden tulee myös toimittaa komis-
siolle vuosittain tilastotiedot EU:n sinisen 
kortin haltijoista. Direktiivi on pantava kan-
sallisesti täytäntöön 19 päivään kesäkuuta 
2011 mennessä. Jäsenvaltioiden on toimitet-
tava kansalliset säännökset kirjallisesti ko-
missiolle.  

 
2.2 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Oleskeluluvan hakeminen ja myöntäminen 
 
Työnteon perusteella myönnettävistä oles-

keluluvista säädetään ulkomaalaislain 5 lu-
vussa. Lisäksi ulkomaalaislain oleskelua, 
liikkumista ja kauttakulkua koskeva 4 luku 
sisältää yleissäännöksiä oleskeluluvan myön-
tämisestä.  

Ulkomaalaislain 60 §:n 1 momentin mu-
kaan ensimmäistä oleskelulupaa on haettava 
ulkomailla ennen maahan saapumista. Oles-
kelulupaa voidaan hakea vasta Suomessa, jos 
siitä on erikseen laissa säädetty. Ensimmäi-
sen oleskeluluvan jälkeen myönnettävää jat-
ko-oleskelulupaa voi aina hakea Suomessa, 
vaikka oleskeluluvan peruste olisikin muut-
tunut.  

Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää lu-
patyypistä riippumatta, että ulkomaalaislain 
36 §:n mukaiset yleiset oleskeluluvan myön-
tämisen edellytykset täyttyvät. Lain 36 §:n 1 
momentin mukaan oleskelulupa voidaan jät-
tää myöntämättä, jos ulkomaalaisen katso-
taan vaarantavan yleistä järjestystä tai turval-
lisuutta, kansanterveyttä taikka Suomen kan-
sainvälisiä suhteita. Kansanterveydelliset 
seikat eivät kuitenkaan estä jatkoluvan 
myöntämistä, jos luvan myöntämisen edelly-
tykset ovat muutoin olemassa. Kansainväli-
siin suhteisiin liittyvät seikat eivät vaikuta 
oleskeluluvan myöntämiseen, jos kysymyk-
sessä on perhesiteen perusteella myönnettävä 
lupa tai sellaiselle pitkään oleskelleelle kol-
mannen maan kansalaiselle myönnettävä EY-
oleskelulupa, joka on saanut tämän aseman 
jo toisessa jäsenvaltiossa. 

Oleskelulupa voidaan lain 36 §:n 2 mo-
mentin perusteella jättää myöntämättä, jos on 
perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tar-
koituksena olevan maahantuloa tai maassa 
oleskelua koskevien säännösten kiertäminen. 
Käytännössä maahantulosäännösten kiertä-
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minen tarkoittaa sitä, että hakija pyrkii oles-
keluluvan saadakseen tietoisesti harhautta-
maan oleskelulupaviranomaisia esimerkiksi 
salaamalla maahantulon todellisen tarkoituk-
sen tai esittämällä väärennettyjä asiakirjoja 
hakemuksensa tueksi. 

Oleskeluluvan myöntämisen yleisenä edel-
lytyksenä on ulkomaalaislain 39 §:n mukaan, 
että ulkomaalainen kykenee vastaamaan 
omasta toimeentulostaan. Toimeentuloedel-
lytyksestä voidaan yksittäisessä tapauksessa 
poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen pai-
nava syy tai lapsen etu sitä vaatii. Ulkomaa-
laisen toimeentulo katsotaan turvatuksi en-
simmäistä oleskelulupaa myönnettäessä, jos 
hänen maassa oleskelunsa kustannetaan ta-
vanomaisiksi katsottavilla ansiotyöstä, yrittä-
jätoiminnasta, eläkkeistä, varallisuudesta tai 
muista lähteistä saatavilla tuloilla siten, että 
hänen ei voida olettaa joutuvan toimeentulo-
tuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoite-
tun toimeentulotuen tai vastaavan muun toi-
meentuloa turvaavan etuuden tarpeeseen. 
Tällaisena etuutena ei pidetä kustannuksia 
korvaavia sosiaaliturvaetuuksia kuten lapsi-
lisää ja asumistukea. Jatkolupaa myönnettä-
essä voidaan kuitenkin sallia tilapäinen tur-
vautuminen toimeentulotukeen tai muuhun 
vastaavaan toimeentuloa turvaavaan etuu-
teen. Toimeentulo ei saa tällöinkään olla ai-
noastaan toimeentulotuen varassa. 

Työntekijän toimeentuloedellytyksestä 
säädetään vielä erikseen ulkomaalaislain 72 
§:n 4 momentissa. Sen mukaan harkittaessa 
työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleske-
luluvan myöntämistä on varmistuttava, että 
ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu ansio-
työllä, elinkeinotoiminnalla tai muulla taval-
la. Hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) 
mukaan arvioitaessa toimeentulon riittävyyt-
tä esimerkiksi osa-aikaisen työn osalta vä-
himmäisrajana voitaisiin pitää sitä, että työ 
oleskeluluvan voimassaoloaikana kerryttäisi 
työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoite-
tulla tavalla työssäoloehtoa. 

Oleskelulupa on ulkomaalaislain 33 §:n 1 
momentin mukaan joko määräaikainen tai 
pysyvä. Ensimmäinen oleskelulupa on yleen-
sä määräaikainen. Määräaikainen oleskelulu-
pa myönnetään lain 33 §:n 2 momentin mu-
kaan joko tilapäisenä tai jatkuvaluonteisena. 
Oleskeluluvan luonne riippuu oleskelun tar-

koituksesta. Esimerkiksi tilapäiseksi tarkoi-
tettua työntekoa varten myönnetään tilapäi-
nen lupa, ellei hakijan kokonaistilanteesta 
muuta johdu. Jos sen sijaan työsuhde on va-
kituinen tai sopimuksen kesto on vähintään 
kaksi vuotta, oleskelupa myönnetään jatku-
vana. Määräaikaista oleskelulupaa ei voida 
myöntää yli kahdeksi vuodeksi. Ensimmäi-
sen määräaikaisen oleskeluluvan pituudesta 
säädetään ulkomaalaislain 53 §:ssä ja jatko-
luvan pituudesta lain 55 §:ssä. Yleensä en-
simmäinen määräaikainen oleskelulupa 
myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jatko-
oleskelulupa myönnetään enintään neljäksi 
vuodeksi. Pysyvä oleskelulupa voidaan 
myöntää, kun henkilö on oleskellut Suomes-
sa neljä vuotta ja hänellä on ollut jatkuva 
oleskelulupa. 

Eduskunta hyväksyi 15 päivänä maaliskuu-
ta 2011 lain ulkomaalaislain muuttamisesta 
(631/2011), jossa säädetään oleskeluluvissa 
käyttöön otettavien biometristen tunnisteiden 
edellyttämistä muutoksista. Lakimuutos tulee 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Ulko-
maalaislain uudessa 33 a §:ssä säädetään 
oleskeluluvan osoitukseksi annettavasta 
oleskelulupakortista. Oleskelulupakorttiin 
merkitään muutetun 34 §:n 1 momentin mu-
kaan oleskelun luonne kirjaintunnuksilla si-
ten, että jatkuvan oleskeluluvan tunnus on A, 
tilapäisen oleskeluluvan B, pysyvän oleske-
luluvan P ja pitkään oleskelleen kolmannen 
maan kansalaisen EY-oleskeluluvan P-EY. 
Pykälän 2 momentin mukaan oleskelulupa-
korttiin tehdään merkintä direktiivistä, jonka 
perusteella oleskelulupa on myönnetty. 

Oleskelulupa voidaan myöntää myös oles-
keluluvan saaneen työntekijän perheenjäse-
nelle. Tällöinkin edellytyksenä on, että edellä 
kuvatut oleskeluluvan yleiset myöntöedelly-
tykset täyttyvät. Oleskelulupa voidaan myön-
tää perhesiteen perusteella lähtökohtaisesti 
vain sellaiselle henkilölle, joka vastaa ulko-
maalaislain perheenjäsenen määritelmää. Ul-
komaalaislain 37 §:n 1 momentin mukaan 
perheenjäseneksi katsotaan ulkomaalaislakia 
sovellettaessa aviopuoliso ja alle 18-vuotiaat 
naimattomat lapset. Perheenjäsenen oleskelu-
luvan luonne ja kesto riippuvat oleskeluluvan 
saaneen perheenkokoajan oleskeluluvasta. 
Jos perheenkokoajalle on esimerkiksi myön-
netty jatkuva oleskelulupa vuodeksi, myös 
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perheenjäsenelle myönnetään jatkuva oleske-
lulupa vuodeksi. 

 
Työnteko ilman työntekijän oleskelulupaa 
 
Erityisosaajat voivat pääsääntöisesti tehdä 

työtä niin sanotulla tavallisella oleskeluluval-
la ilman työntekijän oleskelulupaa. Tällöin 
oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä työ- 
ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tekemää 
myönteistä osaratkaisua, eikä työnantajaa 
velvoiteta toimittamaan lain 73 §:ssä säädet-
tyjä selvityksiä. Yritysjohtajille ja asiantunti-
joille myönnettävästä oleskeluluvasta sääde-
tään ulkomaalaislain 79 §:n 6 momentin 1 
kohdassa. Sen mukaan oikeus tehdä ansio-
työtä on ulkomaalaisella, jolle on myönnetty 
määräaikainen oleskelulupa, ja joka toimii 
yrityksen yli- tai keskijohdon taikka erityis-
osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä.  

Maahanmuuttovirasto arvioi käytännössä 
johdon tehtävien laatua pyytämällä hakijalta 
selvitystä muun muassa työsopimuksesta, 
toimenkuvasta, palkasta sekä yrityksen koos-
ta ja toiminnasta. Maahanmuuttovirasto on 
edellyttänyt, että asiantuntijalla on korkea-
koulututkinto, ja että hän tulee vaativiin tut-
kintoa edellyttäviin tehtäviin. Erityisosaamis-
ta arvioitaessa otetaan huomioon muun mu-
assa työn vaatima erityinen koulutus tai eri-
koispätevyys, tehtävien laatu ja työstä mak-
settava palkka. Korkeakoulututkinnon edel-
lyttäminen ei vielä yksinomaan osoita, että 
työ vaatii erityisosaamista. 

Ylimmän johdon ja asiantuntijoiden lisäksi 
myös kutsun tai sopimuksen nojalla vieraile-
valle opettajalle, luennoitsijalle, kouluttajalle, 
konsultille tai tutkijalle voidaan myöntää ta-
vallinen oleskelulupa työntekoa varten ulko-
maalaislain 80 §:n 1 momentin 2 kohdan no-
jalla.  Edellytyksenä kuitenkin on, että työ 
kestää enintään yhden vuoden. Työnteko-
oikeus koskee opetus-, koulutus- ja konsul-
tointitehtäviä esimerkiksi korkeakouluissa, 
ammattikorkeakouluissa, kansanopistoissa ja 
yrityksissä. Lisäksi kutsun tai sopimuksen 
nojalla maahan tulevat tulkit, opettajat ja asi-
antuntijat sekä urheilutuomarit voivat tehdä 
työtä ilman oleskelulupaa, jos työnteko kes-
tää korkeintaan kolme kuukautta. Tästä sää-
detään ulkomaalaislain 81 §:n 1 momentin 1 
kohdassa. Tällöin ulkomaalainen tarvitsee 

kuitenkin viisumin, jos hän tulee valtiosta, 
jonka kansalaiset ovat viisumivelvollisia.   

Käytännössä Maahanmuuttovirasto myön-
tää asiakaslähtöisesti edellytysten täyttyessä 
tavallisen oleskeluluvan erityisosaajille ilman 
työvoiman saatavuusharkintaa, vaikka henki-
lö olisi alun perin hakenut työntekijän oles-
kelulupaa. 

Erityisosaajille myönnettiin vuonna 2010 
arviolta lähes 2 400 oleskelulupaa. Erityis-
osaajat ovat pääasiassa IT-asiantuntijoita. 
Joukossa on myös insinöörejä, lakimiehiä, 
lääkäreitä ja tutkijoita sekä yritysten ylim-
män johdon henkilöstöä. Suurin yksittäinen 
ryhmä on intialaiset IT-alan asiantuntijat, joi-
ta on saapunut noin 800—850 vuosittain. 
Heille on myönnetty pääosin alle vuoden 
voimassa olevia tilapäisiä oleskelulupia. Toi-
seksi suurin ryhmä ovat olleet kiinalaiset IT-
asiantuntijat, joille on myönnetty noin 200—
250 oleskelulupaa vuosittain. Myös heidän 
työskentelynsä on kestänyt yleensä alle vuo-
den. 

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan suu-
rin osa nykyisistä erityisosaajina maahan tu-
levista ei täyttäisi direktiivin edellytyksiä, 
koska erityisosaajien palkka ei pääsääntöises-
ti ylitä direktiivin edellyttämää palkkakyn-
nystä. Erityisosaajille maksetaan noin 3 000 
euroa kuukaudessa. Palkkaa kompensoidaan 
usein luontoiseduilla kuten päivärahoilla, 
asunnolla, matkapuhelimella ja sairausvakuu-
tuksella. Direktiivin palkkakynnys on kui-
tenkin ehdoton. Tämän lisäksi suurin osa eri-
tyisosaajista tulee lyhytaikaiseen, alle vuoden 
kestävään projektityöhön, joten myöskään di-
rektiivin edellytys vähintään vuoden työso-
pimuksesta ei heidän kohdallaan täyty. Näin 
ollen nykyisistä oleskeluluvan hakijoista 
korkeintaan muutama sata vuosittain voisi 
saada EU:n sinisen kortin. Tilanne voi kui-
tenkin tulevaisuudessa muuttua. Maahan-
muuttovirasto käsitteli työntekijöille myön-
nettävät oleskeluluvat vuonna 2010 keski-
määrin kahdessa kuukaudessa. 

 
Työnteko työntekijän oleskeluluvalla 
 
Työntekijän oleskelulupa myönnetään kak-

sivaiheisesti. Ulkomaalaislain 72 §:n mukai-
sesti TE-toimisto arvioi ensin osapäätökses-
sään luvan työvoimapoliittiset edellytykset 
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eli työhön sopivan, työmarkkinoilla käytettä-
vissä olevan työvoiman saatavuuden kohtuul-
lisessa ajassa varmistaen, että työntekijän 
oleskeluluvan myöntäminen ei estä työhön 
sopivan, työmarkkinoilla käytettävissä ole-
van henkilön työllistymistä. Harkitessaan 
työntekijän oleskeluluvan myöntämistä, TE-
toimisto ottaa huomioon ulkomaisen työvoi-
man käytön yleisiä edellytyksiä koskevat val-
tioneuvoston päätöksellä annetut valtakun-
nalliset linjaukset sekä elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) alueel-
liset linjaukset, joiden laadintaan myös työ-
markkinaosapuolet ulkomaalaislain 71 §:n 
nojalla osallistuvat. TE-toimisto arvioi tämän 
jälkeen ulkomaalaislain 73 §:n mukaisesti 
työnteon keskeiset ehdot, työnantajan edelly-
tykset toimia työnantajana, ulkomaalaisen 
toimeentulon riittävyyden sekä varmistaa 72 
§:n mukaisesti, että työntekijän oleskelulupa 
myönnetään vain edellytykset täyttävälle 
henkilölle, jos työssä vaaditaan erityistä pä-
tevyyttä tai hyväksyttyä terveydentilaa. Ul-
komaalaislain 83 §:n mukaan työlupayksikön 
tekemän osapäätöksen jälkeen Maahanmuut-
tovirasto myöntää ensimmäisen oleskelulu-
van ja poliisilaitos jatkoluvan, jos 36 §:n mu-
kaiset luvan myöntämisen yleiset edellytyk-
set täyttyvät. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu ulko-
maalaislain 73 §:n 1 momentin mukaan liit-
tää työntekijän oleskelulupahakemukseen 
työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä 
tarkoitettu selvitys työnteon keskeisistä eh-
doista ja vakuutus siitä, että ehdot ovat voi-
massa olevien säännösten ja asianomaisen 
työehtosopimuksen mukaiset. Jos työehtoso-
pimusta ei ole sovellettava, työnantajan on 
vakuutettava, että työnteon keskeiset ehdot 
vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtä-
vissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa 
käytäntöä. TE-toimisto voi myös vaatia työn-
antajalta selvityksen siitä, että työnantaja on 
huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huo-
lehtimaan velvoitteistaan työnantajana. 

 
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-

salaisen EY-oleskelulupa  
 
Ulkomaalainen voi ulkomaalaislain 56 §:n 

nojalla saada pysyvän oleskeluluvan oleskel-
tuaan Suomessa neljä vuotta. Viiden vuoden 

maassa oleskelun jälkeen voidaan myöntää 
niin sanottu pitkään oleskelleen asema ulko-
maalaislain 56 a §:n mukaisesti. Säännös pe-
rustuu neuvoston 25 päivänä marraskuuta 
2003 hyväksymään pitkään oleskelleita kos-
kevaan direktiiviin. Ulkomaalaisella ei ole 
velvoitetta hakea pitkään oleskelleen asemaa, 
eikä se vaikuta oleskelun jatkumiseen Suo-
messa. Asemalla voi olla lisäarvoa lähinnä 
sellaisessa tilanteessa, jossa ulkomaalainen 
haluaa muuttaa toiseen jäsenvaltioon. Kuten 
EU:n sinisen kortin saanut erityisosaajakin, 
pitkään oleskelleen aseman saanut kolman-
nen maan kansalainen voi liikkua toiseen jä-
senvaltioon ja hakea oleskelulupaa vasta siel-
lä. 

Pitkään oleskelleen aseman saaneen voi 
karkottaa ulkomaalaislain 149 §:n 2 momen-
tin perusteella vain, jos hän muodostaa ylei-
selle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudel-
le välittömän ja riittävän vakavan uhan. Näin 
ollen häntä ei voi karkottaa, jos hän on ryh-
tynyt, taikka hänen voidaan aikaisemman 
toimintansa perusteella tai muutoin perustel-
lusta syystä epäillä ryhtyvän Suomen suhteita 
vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan. 

 
Oleskeluluvan peruuttaminen 
 
Oleskelulupa voidaan ulkomaalaislain 58 

§:n 1 momentin nojalla peruuttaa, jos ulko-
maalainen muuttaa pysyvästi pois Suomesta 
tai oleskelee pysyvässä tarkoituksessa yhtä-
jaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella. 
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EY-oleskelulupa peruutetaan 58 §:n 2 
momentin nojalla, kun ulkomaalainen on 
oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta Eu-
roopan unionin alueen ulkopuolella tai hän 
on oleskellut yhtäjaksoisesti kuusi vuotta 
Suomen ulkopuolella. 

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa 
taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen EY-oleskelulupa voidaan 58 §:n 
4 momentin nojalla peruuttaa myös, jos oles-
kelulupaa haettaessa on tietoisesti annettu 
hakijan henkilöllisyyttä koskevia tai muita 
päätökseen vaikuttaneita vääriä tietoja taikka 
salattu sellainen seikka, joka olisi saattanut 
estää oleskeluluvan myöntämisen. 

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa 
taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan 
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kansalaisen EY-oleskelulupa voidaan 58 §:n 
6 momentin perusteella peruuttaa, jos Schen-
gen-valtio pyytää Suomea peruuttamaan ul-
komaalaiselle Suomen myöntämän oleskelu-
luvan sillä perusteella, että ulkomaalainen on 
määrätty maahantulokieltoon toisessa Schen-
gen-valtiossa, ja hänet on määrätty poistetta-
vaksi Schengen-alueelta sen kaltaisilla perus-
teilla kuin 149 §:n 1 momentin 2 ja 3 koh-
dassa mainitaan. 

Määräaikainen oleskelulupa voidaan ulko-
maalaislain 58 §:n 5 momentin perusteella 
peruuttaa, jos edellytyksiä, joiden perusteella 
oleskelulupa myönnettiin, ei ole enää ole-
massa. Esimerkiksi työntekijän tilapäinen tai 
jatkuva oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos 
työntekijällä ei ole enää riittävää toimeentu-
loa tai hän jää työttömäksi. Kukin yksittäis-
tapaus harkitaan aina kokonaisvaltaisesti. 
Käytännössä esimerkiksi toimeentulotukeen 
turvautumisessa otetaan huomioon, onko va-
rattomuus johtunut kokonaan tai osittain itse 
aiheutetusta tai tahallisesta syystä. Oleskelu-
luvan peruuttaminen tai jatkoluvan epäämi-
nen voidaan katsoa kohtuuttomaksi esimer-
kiksi silloin, jos ansioiden väheneminen joh-
tuu sairaudesta, tapaturmasta tai äitiydestä, 
tai jos oleskeluluvan haltija on joutunut tila-
päisesti työttömäksi itsestään riippumatto-
masta syystä. Lieventävillä seikoilla on mer-
kitystä erityisesti silloin, kun ulkomaalainen 
on oleskellut maassa pitkään. Ulkomaalaisen 
oleskelulupaa ei välttämättä peruuteta tai jat-
kolupaa evätä, jos hän oleskellut maassa 
vuosia, vaikka hän turvautuisikin tilapäisesti 
toimeentulotukeen. Myös perhesuhteet voi-
daan ottaa huomioon. Ulkomaalaisen maassa 
oleskelulle voi myös löytyä uusi peruste ku-
ten perhesiteet. Tällöin oleskelulupa voidaan 
myöntää uudella perusteella.  

 
Työnantajan velvollisuudet  
 
Työntekijän oleskelulupa voidaan evätä, 

jos työnantaja ei ulkomaalaislain 73 §:n 1 
momentin 3 kohdassa edellytetyllä tavoin ole 
huolehtinut ja vastaisuudessa kykene huoleh-
timaan velvoitteistaan työnantajana. Luvan 
epäämisen ohella kysymykseen voi tulla ul-
komaalaislain 187 §:n mukainen erillinen 
TE-toimiston päätös työntekijän oleskelulu-
pien myöntämisestä pidättäytymisestä. Jäl-

kimmäinen päätös ei pykälän mukaan tule 
kuitenkaan kyseeseen silloin, kun teosta on 
tuomittu rangaistus. Säännös koskee vain 
työntekijän oleskelulupia. 

Työnantajan on ulkomaalaislain 73 §:n 2 
momentin nojalla varmistauduttava siitä, että 
palvelukseen tulevalla ja palveluksessa ole-
valla ulkomaalaisella on vaadittava työnteki-
jän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oles-
kelulupaa. Pykälän 3 momentin mukaan 
työnantaja, joka ottaa palvelukseensa muun 
kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastetta-
van tai tämän perheenjäsenen taikka pysyväl-
lä oleskeluluvalla oleskelevan ulkomaalaisen, 
tulee viivytyksettä toimittaa TE-toimistolle 1 
momentissa tarkoitettu selvitys sekä ilmoittaa 
työpaikan luottamusmiehelle, luottamusval-
tuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaa-
laisen nimi sekä sovellettava työehtosopi-
mus. Työnantajan tulee pykälän 4 momentin 
perusteella säilyttää työpaikalla tiedot palve-
luksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän 
työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne 
ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluvi-
ranomaisen tarkastettavissa. Työnantajan on 
säilytettävä tiedot ulkomaalaisen palvelus-
suhteen päättymisestä neljä vuotta.  

Ulkomaalaislain 186 § sisältää säännökset 
työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. 
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan 
tai huolimattomuudesta pitää palvelukses-
saan ulkomaalaisen, jolla ei ole oikeutta an-
siotyön tekemiseen, tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta antaa viranomaiselle 
virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja ulko-
maalaisen työnteon ehdoista taikka työtehtä-
vistä ja niiden asettamista vaatimuksista, 
taikka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta laiminlyö 73 §:n 3 momentissa sääde-
tyn velvollisuuden, on tuomittava työnanta-
jan ulkomaalaisrikkomuksesta sakkoon, jollei 
teosta muualla laissa ole säädetty ankaram-
paa rangaistusta.  

 
2.3 Erityisosaajadirektiivin täytäntöön-

pano eräissä unionin jäsenvaltioissa  

Direktiivin täytäntöönpanoa on valmisteltu 
samanaikaisesti eri jäsenvaltioissa, eikä kat-
tavaa ja yksityiskohtaista vertailua eri mai-
den ratkaisuista ole ollut mahdollista tehdä 
hallituksen esityksen valmistelun aikana. 
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Tietojen mukaan ainoastaan Alankomaat on 
jo valmistellut tarvittavat säädösmuutokset, 
jotka tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2011. Esimerkiksi Ruotsissa valmistelu on 
vielä hyvin alkuvaiheessa. 

EU:n sininen kortti otettiin Alankomaissa 
käyttöön kesällä 2011. Kuten Suomessa, si-
ninen kortti täydentää jo olemassa olevaa 
kansallista erityisosaajien maahanmuuttojär-
jestelmää. Myös Alankomaissa EU:n sini-
seen korttiin liittyvät säännökset ovat voi-
massa olevaa erityisosaajien maahanmuutto-
järjestelmää tiukemmat. Esimerkiksi todis-
tusta vähintään kolme vuotta kestäneestä 
korkea-asteen tutkinnosta ei edellytetä kan-
salliseen lainsäädäntöön perustuvan erityis-
osaajan oleskeluluvan hakijoilta. Lisäksi si-
nisen kortin hakijoille määritelty palkkami-
nimi on huomattavasti suurempi kuin muille 
erityisosaajille. Sinisen kortin hakijan vuosi-
tulojen on oltava vähintään 60 000 €, kun 
taas kansallisen erityisosaajan oleskeluluvan 
hakijan tulojen on oltava korkeimmillaankin 
vain 50 183 € ja alimmillaan 26 376 €, riip-
puen hakijan iästä ja kokonaistilanteesta. 
Perheenyhdistäminen on mahdollista mo-
lemmissa järjestelmissä, ja se koskee puoli-
son (myös avopuolison) lisäksi perheen lap-
sia. Perheenjäsenet voivat ottaa vastaan mitä 
tahansa työtä. 

Jäsenvaltiot ovat keskustelleet täytäntöön-
panoon liittyvistä kysymyksistä komission 
järjestämissä kontaktikomitean kokouksissa. 
Kysymyksiä jäsenvaltioissa aiheuttavat hyvin 
samantyyppiset asiat. Epäselvyyttä ovat he-
rättäneet muun muassa direktiivin tulkinnan-
varaiset sanamuodot kuten esimerkiksi työt-
tömyysjaksojen tulkinta.  

 
2.4 Nykytilan arviointi 

Yleistä 
 
Erityisosaajadirektiivin täytäntöönpanon 

vaikutus Suomessa noudatettaviin menette-
lyihin ei ole kovin suuri, koska jo nyt Suo-
men lainsäädäntö antaa joustavat mahdolli-
suudet kehittää erityisosaajien maahantuloa. 
Olennaista onkin se, ettei nyt tehtävillä muu-
toksilla vaikeuteta olemassa olevaa ja toimi-
vaa järjestelmää.  

 

I Yleiset säännökset 
 
1 artikla. Direktiivin tarkoituksena on sen 

1 artiklan mukaan määrittää maahantulon ja 
yli kolmen kuukauden oleskelun edellytykset 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka tule-
vat maahan EU:n sinisen kortin haltijoina 
korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten joko 
kolmannesta maasta tai toisesta jäsenvaltios-
ta. Direktiivissä säädetään myös edellä mai-
nittujen henkilöiden perheenjäsenten maa-
hantulon ja yli kolmen kuukauden oleskelun 
edellytyksistä.   

Ulkomaalaislaissa säädetään maahantulon 
ja maassa oleskelun edellytyksistä. Direktiivi 
edellyttää muutoksia ulkomaalaislakiin. Di-
rektiivin 14 artikla edellyttää muutoksia 
myös asumiseen perustuvan sosiaaliturva-
lainsäädännön soveltamisesta annettuun la-
kiin, kansanterveyslakiin ja erikoissairaan-
hoitolakiin sekä yliopistolakiin ja ammatti-
korkeakoululakiin. 

2 artikla. Artikla sisältää direktiivissä käy-
tettyjen käsitteiden määritelmät. Ulkomaa-
laislain määritelmät ovat 3 §:ssä. Lisäksi 
perheenjäsenen määritelmä on 37 §:ssä.  

Artiklan a kohdan kolmannen maan kansa-
laista koskeva määritelmä vastaa ulkomaa-
laislain 3 §:n 2 a kohdan määritelmää.  

Artiklan b kohdassa korkeaa pätevyyttä 
vaativalla työllä tarkoitetaan sellaisen henki-
lön työskentelyä, jolla on asianomaisessa jä-
senvaltiossa suoja työntekijänä kansallisen 
työlainsäädännön nojalla ja/tai kansallisen 
käytännön mukaisesti oikeussuhteesta riip-
pumatta aidon ja todellisen työn tekemiseksi 
toisen lukuun tai toisen johdolla, jonka työstä 
maksetaan korvaus, ja jolla on soveltuva ja 
erityinen taito, jonka osoittaa korkea ammat-
tipätevyys. Ulkomaalaislain 3 §:ään on lisät-
tävä korkeaa pätevyyttä vaativan työn määri-
telmä.  

EU:n sinisellä kortilla tarkoitetaan artiklan 
c kohdan mukaan lupaa, jossa on merkintä 
”EU:n sininen kortti”, ja joka oikeuttaa halti-
jansa asumaan ja työskentelemään jonkin jä-
senvaltion alueella erityisosaajadirektiivin 
nojalla. Kyseessä on uusi oleskeluluvan pe-
ruste, joten ulkomaalaislain 3 §:ään on lisät-
tävä myös EU:n sinisen kortin määritelmä. 
Käytännössä EU:n sininen kortti on direktii-
vin mukaan tavallinen oleskelulupakortti, 
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jonka ”Oleskeluluvan tyyppi” -kohdassa on 
maininta EU:n sinisestä kortista.  

Artiklan d ja e kohdassa määritellään en-
simmäinen ja toinen jäsenvaltio. Ensimmäi-
sellä jäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenvaltiota, 
joka ensimmäisenä myöntää kolmannen 
maan kansalaiselle EU:n sinisen kortin. Toi-
sella jäsenvaltiolla tarkoitetaan muuta jäsen-
valtiota kuin ensimmäistä jäsenvaltiota. En-
simmäistä ja toista jäsenvaltiota ei ole tar-
peellista määritellä erikseen ulkomaalaislais-
sa, sillä kulloinkin tarkoitettava jäsenvaltio 
käy ilmi jäsenvaltiosta toiseen liikkumista 
koskevien säännösten muotoilusta. Asiaa 
täsmennetään myös kyseisten säännösten yk-
sityiskohtaisissa perusteluissa. 

Perheenjäsenillä tarkoitetaan artiklan f 
kohdan mukaan perheenyhdistämisestä anne-
tun direktiivin (2003/86/EY, jäljempänä per-
heenyhdistämisdirektiivi) 4 artiklan 1 koh-
dassa määriteltyjä kolmansien maiden kansa-
laisia eli perheenkokoajan aviopuolisoa ja 
hänen tai hänen aviopuolisonsa huollettavana 
olevia alaikäisiä ja naimattomia lapsia. Per-
heenyhdistämisdirektiivi mahdollistaa per-
heenyhdistämisen myös muiden kuin 4 artik-
lan 1 kohdassa mainittujen perheenjäsenten 
kanssa. Ulkomaalaislain 37 §:ssä perheenjä-
seneksi katsotaan myös samaa sukupuolta 
oleva henkilö, jos parisuhde on kansallisesti 
rekisteröity. Aviopuolisoihin rinnastetaan 
myös jatkuvasti avioliitonomaisissa olosuh-
teissa elävät henkilöt sukupuolesta riippu-
matta, jos he ovat asuneet vähintään kaksi 
vuotta yhdessä tai heillä on yhteisessä huol-
lossa oleva lapsi tai jos rinnastamiseen on 
muu painava syy. Alaikäiseen lapseen voi-
daan tietyin edellytyksin rinnastaa myös kas-
vattilapsi, jonka huoltajuudesta ei voida esit-
tää virallista selvitystä esimerkiksi lähtömaan 
tilanteesta johtuvista syistä. Jäsenvaltiot voi-
vat erityisosaajadirektiivin 4 artiklan 2 koh-
dan b alakohdan nojalla säätää suotuisammin 
perheenyhdistämistä koskevan 15 artiklan 
osalta. Erityisosaajiin voidaan näin ollen so-
veltaa voimassa olevan lain 37 §:n mukaista 
perheenjäsenen määritelmää, eikä direktiivin 
hieman suppeampi määritelmä aiheuta muu-
toksia ulkomaalaislakiin.  

Korkealla ammattipätevyydellä tarkoite-
taan artiklan g kohdan perusteella pätevyyttä, 
josta on osoituksena korkea-asteen tutkinto. 

Ulkomaalaislain 3 §:ään on tarkoitus lisätä 
edellä kerrotuin tavoin korkeaa pätevyyttä 
vaativan työn määritelmä. Samassa yhtey-
dessä määritellään korkea ammattipätevyys. 
Ammattipätevyyttä käsitellään myös ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta annetussa lais-
sa (1093/2007).  

Jäsenvaltiot voivat kansallisesti päättää 
rinnastaa korkea-asteen tutkintoon myös vä-
hintään viiden vuoden ammattikokemuksen, 
jonka taso on verrattavissa korkea-asteen tut-
kintoon, ja joka soveltuu työsopimuksessa tai 
sitovassa työtarjouksessa mainittuun ammat-
tiin tai siinä mainitulle alalle. Ammattikoke-
muksella tarkoitetaan artiklan i kohdan mu-
kaan kyseisen ammatin tosiasiallista ja lail-
lista harjoittamista.  Käytännössä toisessa 
maassa suoritetun työkokemuksen arvioimi-
nen olisi hyvin hankalaa, eikä työkokemusta 
esitetä näin ollen rinnastettavaksi korkea-
asteen tutkintoon.  

Korkea-asteen tutkinnolla tarkoitetaan ar-
tiklan h kohdan mukaan sellaista tutkintoto-
distusta, todistusta tai muuta muodollista pä-
tevyyttä osoittavaa asiakirjaa, jonka toimival-
tainen viranomainen on antanut, ja joka 
osoittaa henkilön suorittaneen keskiasteen 
jälkeisen korkea-asteen koulutusohjelman eli 
sijaintivaltiossaan korkea-asteen oppilaitok-
seksi tunnustetun oppilaitoksen tarjoamien 
kurssien muodostaman kokonaisuuden. Tut-
kinnon on edellytettävä vähintään kolmen 
vuoden opintoja. Ulkomaalaislain 3 §:ään on 
tarkoitus lisätä edellä kerrotuin tavoin korke-
aa pätevyyttä vaativan työn määritelmä. Sa-
massa yhteydessä määritellään myös korkea-
asteen tutkinto.  

Artiklan j kohdan mukaan säännellyllä 
ammatilla tarkoitetaan ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun direktiivin 
(2005/36/EY, jäljempänä ammattipätevyysdi-
rektiivi) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
määriteltyä säänneltyä ammattia. Säännellyl-
lä ammatilla tarkoitetaan ammattipätevyysdi-
rektiivissä yhdestä tai useammasta toiminnan 
lajista koostuvaa ammattitoimintaa, jonka 
aloittamisen tai harjoittamisen tai jonkin har-
joittamisen muodon edellytyksenä on, suo-
raan tai välillisesti, lakien, asetusten tai hal-
linnollisten määräysten nojalla tietyn ammat-
tipätevyyden omaaminen. Yksi tällainen 
ammattitoiminnan harjoittamisen muoto on 



 HE 37/2011 vp  
  

 

12 

sellaisen ammattinimikkeen käyttö, johon la-
kien, asetusten tai hallinnollisten määräysten 
nojalla vain tietyn ammattipätevyyden omaa-
villa henkilöillä on oikeus. Jos ensimmäistä 
virkettä ei sovelleta, säänneltyyn ammattiin 
rinnastetaan saman direktiivin 2 kohdassa 
tarkoitettu ammatti eli direktiivin I liitteessä 
tarkoitetun yhdistyksen tai järjestön jäsenten 
harjoittama ammatti. Ammattipätevyysdirek-
tiivi on Suomessa saatettu voimaan lailla 
ammattipätevyyden tunnustamisesta. Lain 2 
§:n 1 kohdassa todetaan säännellyllä amma-
tilla tarkoitettavan virkaa tai tehtävää, jonka 
aloittamisen tai harjoittamisen edellytyksenä 
on, että henkilö täyttää tietyt laissa tai ase-
tuksessa säädetyt ammattipätevyyttä koske-
vat vaatimukset.  

3 artikla. Artikla määrittää direktiivin so-
veltamisalan. Direktiiviä sovelletaan kolman-
sien maiden kansalaisiin, jotka hakevat sen 
nojalla pääsyä jonkin jäsenvaltion alueelle 
korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Ar-
tiklassa luetellaan myös kolmansien maiden 
kansalaiset, joihin direktiiviä ei sovelleta.  

Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on 
rajattu henkilöt, jotka saavat tai ovat hake-
neet kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suo-
jelua, ja henkilöt, jotka hakevat oleskelulu-
paa direktiivissä 2005/71/EY tarkoitettuina 
tutkijoina. Soveltamisalan ulkopuolelle on 
niin ikään rajattu henkilöt, jotka oleskelevat 
EY:n alueella pitkään oleskelleita koskevan 
direktiivin perusteella sekä henkilöt, jotka tu-
levat jäsenvaltion alueelle sellaisten kansain-
välisiin sopimuksiin sisältyvien sitoumusten 
nojalla, joilla helpotetaan tiettyjen kauppaan 
ja investointeihin liittyvien luonnollisten 
henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleske-
lua. Lisäksi direktiivin soveltamisalan ulko-
puolelle on rajattu henkilöt, joiden maasta 
poistamista on lykätty tosiseikkojen tai oi-
keudellisten syiden vuoksi. Direktiiviä ei 
myöskään sovelleta kausityöntekijöihin tai 
EU:n kansalaisiin ja heidän perheenjäseniin-
sä, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaa-
seen liikkuvuuteen direktiivin 2004/38/EY 
(jäljempänä vapaan liikkuvuuden direktiivi) 
mukaisesti tai henkilöihin, joihin sovelletaan 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtu-
vasta työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 
1996 annettua Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiiviä 96/71/EY, niin kauan kuin 
he ovat lähetettyinä asianomaisen jäsenvalti-
on alueelle. Direktiiviä ei myöskään sovelleta 
kolmansien maiden kansalaisiin ja heidän 
perheenjäseniinsä, kansalaisuudesta riippu-
matta, joilla on yhteisön ja sen jäsenvaltioi-
den sekä kyseisten kolmansien maiden välillä 
tehtyjen sopimusten perusteella unionin kan-
salaisten kanssa yhtäläinen oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen.  

Lähetettyjen työntekijöiden poissulkemista 
direktiivin soveltamisalasta koskeva 3 artik-
lan 2 kohdan j alakohdan muotoilu voi aihe-
uttaa tulkintakysymyksiä. Sen mukaan direk-
tiiviä ei sovelleta kolmansien valtioiden kan-
salaisiin, joihin sovelletaan palvelujen tar-
joamisen yhteydessä tapahtuvasta työnteki-
jöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsen-
valtioon annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 96/71/EY, niin kauan 
kuin he ovat lähetettyinä asianomaisen jä-
senvaltion alueelle. Direktiivin 96/71/EY 1 
artiklan 1 kohdan mukaan direktiiviä sovelle-
taan jäsenvaltioon sijoittautuneisiin yrityk-
siin, jotka tarjotessaan valtioiden välillä pal-
veluja lähettävät 3 kohdan mukaisesti työn-
tekijöitä työhön toisen jäsenvaltion alueelle. 
Lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktii-
vissä on määritelty selkeästi kolme työnteki-
järyhmää, joihin sitä sovelletaan eli sisäisen 
siirron saaneet, alihankintaan liittyvä lähet-
täminen sekä vuokratyöhön liittyvä lähettä-
minen. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan di-
rektiivin 1 artiklan 4 kohdan mukaan muu-
hun kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet yrityk-
set eivät kuitenkaan voi saada suotuisampaa 
kohtelua kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet 
yritykset. Siten myös EU:n alueen ulkopuo-
lelle sijoittautuneiden yritysten lähetetyt 
työntekijät on välillisesti suojattu lähettämi-
sen ajan vähintään samantasoisesti kuin EU:n 
alueelta lähetetyt työntekijät. Erityisosaajadi-
rektiivin tarkoituksena onkin mitä ilmeisim-
min ollut sulkea sen soveltamisalan ulkopuo-
lelle kaikki lähetetyt työntekijät riippumatta 
siitä, onko kolmannen maan kansalainen lä-
hetetty työhön EU:n alueelta vai kolmannesta 
maasta. 

Artiklan 3 kohdassa säädetään vielä, että 
direktiivi ei rajoita sellaisten sopimusten so-
veltamista, jotka yhteisö ja/tai sen jäsenvalti-
ot ja yksi tai useampi kolmas maa ovat teh-
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neet, ja joissa luetellaan ammatit, jotka eivät 
saisi kuulua tämän direktiivin sovelta-
misalaan, jotta varmistetaan eettinen rekry-
tointi henkilöstön puutteesta kärsivillä aloilla 
suojaamalla henkilövoimavaroja sellaisissa 
kehitysmaissa, jotka ovat allekirjoittaneet ky-
seiset sopimukset. 

Direktiivi ei myöskään artiklan 4 kohdan 
perusteella rajoita jäsenvaltioiden oikeutta 
myöntää mitä tahansa työtä varten muita 
oleskelulupia kuin EU:n sinisen kortin. Muut 
oleskeluluvat eivät anna haltijalleen tämän 
direktiivin mukaisia oikeuksia. Ulkomaalais-
lain nojalla tällä hetkellä erityisosaajiksi kat-
sottavista henkilöistä vain osa tulee EU:n si-
nisen kortin piiriin. Erityistä osaamista vaati-
viin tehtäviin voidaan soveltaa yleistä työn-
tekijän oleskelulupamenettelyä silloin, kun 
direktiivin edellytykset eivät täyty.  

Ulkomaalaislakiin on tarpeen lisätä sään-
nös EU:n sinisen kortin erityisistä myöntö-
edellytyksistä. Säännöksen perusteluissa 
täsmennetään, mille henkilöryhmille korttia 
ei direktiivin edellyttämin tavoin myönnetä.  

4 artikla. Direktiivi mahdollistaa tietyissä 
tapauksissa suotuisammat säännökset. Direk-
tiivi ei rajoita yhteisön lainsäädäntöön perus-
tuvien suotuisampien säännösten soveltamis-
ta. Se ei myöskään rajoita kahden- tai mo-
nenvälisiin sopimuksiin sisältyvien suo-
tuisampien säännösten soveltamista, joita yh-
teisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot taikka yk-
si tai useampi jäsenvaltio on solminut kol-
mannen maan kanssa.  

Jäsenvaltiot voivat myös poiketa 5 artiklan 
3 kohdassa edellytetystä palkkakynnyksestä 
tapauksissa, joissa on kyse oleskelusta toises-
sa jäsenvaltiossa 18 artiklan mukaisesti. Jä-
senvaltiot voivat myös soveltaa 11 artiklaa 
suotuisampia menettelysäännöksiä. Direktiivi 
mahdollistaa suotuisamman sääntelyn myös 
työmarkkinoille pääsyä koskevan 12 artiklan 
1 kohdan toisen virkkeen ja 12 artiklan 2 
kohdan osalta. Jäsenvaltiot voivat säätää suo-
tuisammin myös työttömyyttä koskevan 13 
artiklan, yhdenvertaisuutta koskevan 14 ar-
tiklan, perheenjäseniä koskevan 15 artiklan ja 
pitkään oleskelleiden asemaan liittyvän 16 
artiklan 4 kohdan osalta. Suotuisampien 
säännösten käyttämistä käsitellään erikseen 
asianomaisten artiklojen kohdalla. 

 

II Maahantulon edellytykset 
 
5 artikla. Artiklassa säädetään EU:n sini-

sen kortin myöntämisedellytyksistä. EU:n si-
nisen kortin hakijan on esitettävä selvitykset 
edellytysten täyttymisestä. Artikla ei 6 koh-
dan mukaan vaikuta korkeaa pätevyyttä vaa-
tivan työn osalta kyseisillä ammattialoilla 
sovellettaviin työehtosopimuksiin tai käytän-
töihin. Osa EU:n sinisen kortin myöntöedel-
lytyksistä on sellaisia, jotka sisältyvät jo joko 
voimassa olevan ulkomaalaislain mukaisiin 
yleisiin oleskeluluvan myöntöedellytyksiin 
tai työnteon perusteella myönnettävän oles-
keluluvan erityisedellytyksiin. Työnteon pe-
rusteella myönnettävän oleskeluluvan eri-
tyisedellytyksistä säädetään pääosin ulko-
maalaislain 5 luvussa. Oleskeluluvan yleisis-
tä myöntöedellytyksistä säädetään lain 4 lu-
vussa.  

Artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan ha-
kijan on esitettävä kansallisessa lainsäädän-
nössä määritetty voimassa oleva matkustus-
asiakirja, viisumihakemus tai viisumi, jos sitä 
vaaditaan, sekä tarvittaessa todiste voimassa 
olevasta oleskeluluvasta tai pitkäaikaista 
oleskelua varten myönnetystä kansallisesta 
viisumista. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
matkustusasiakirjan voimassaoloaika kattaa 
vähintään oleskeluluvan alkuperäisen voi-
massaoloajan. EU:n sinisen kortin haltija ei 
tarvitse lisäksi maahan saapuakseen viisu-
mia. Ulkomaalaislain 35 §:n mukaan oleske-
luluvan myöntäminen edellyttää, että ulko-
maalaisen matkustusasiakirja on voimassa. 
Ensimmäistä oleskelulupaa myönnettäessä 
edellytetään lain 53 §:n nojalla, että matkus-
tusasiakirjan voimassaoloaika kattaa oleske-
luluvan voimassaoloajan. Jatko-oleskelulupa 
voidaan sen sijaan myöntää enintään neljäksi 
vuodeksi, vaikka matkustusasiakirja ei olisi-
kaan koko sitä aikaa voimassa.  

Artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan si-
nisen kortin myöntöedellytyksiin kuuluu 
myös, että hakijaa ei pidetä uhkana yleiselle 
järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai 
kansanterveydelle. Yleistä järjestystä ja tur-
vallisuutta sekä kansanterveyttä koskeva 
säännös sisältyy voimassa olevan ulkomaa-
laislain 36 §:n 1 momenttiin.  

Ulkomaalaislakiin on lisättävä täydentävät 
säännökset niiden EU:n sinisen kortin eri-
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tyisedellytysten osalta, jotka eivät sisälly 
voimassa olevaan lakiin, ja jotka koskevat 
vain EU:n sinisen kortin myöntämistä.  

EU:n sinisen kortin hakijan on artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaan esitettävä vähin-
tään vuoden pituista korkeaa pätevyyttä vaa-
tivaa työtä asianomaisessa jäsenvaltiossa 
koskeva voimassa oleva työsopimus tai, kun 
siitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä, 
sitova työtarjous. Artiklan 3 kohdan mukaan 
bruttovuosipalkan tulee olla vähintään 1,5-
kertainen jäsenmaan keskimääräiseen brutto-
vuosipalkkaan nähden. Jäsenmaiden tulee 
määrittää nämä edellytykset täyttävä palkka-
kynnys ja julkaista tiedot siitä. Kansallisen 
palkkakynnyksen määrittelyssä voidaan ar-
tiklan 4 kohdan perusteella edellyttää kaikki-
en kyseessä olevilla ammattialoilla sovellet-
taviin lakeihin, työehtosopimuksiin tai käy-
täntöihin sisältyvien korkeaa pätevyyttä vaa-
tivaa työtä koskevien ehtojen täyttymistä.  

Tiettyjen ammattien kohdalla voidaan ar-
tiklan 5 kohdan perusteella säätää matalam-
masta palkkakynnyksestä, jonka senkin on 
oltava vähintään 1,2-kertainen keskimääräi-
seen bruttovuosipalkkaan nähden. Tällöin 
edellytyksenä on, että kyseisissä ammateissa 
tarvitaan erityisesti kolmansien maiden kan-
salaisia, ja että ammatit kuuluvat kansainvä-
lisen ammattiluokituksen ISCO-pääryhmiin 1 
ja 2. Jos jäsenvaltio hyödyntää tätä mahdolli-
suutta, sen on toimitettava joka vuosi komis-
siolle luettelo ammateista, joiden osalta on 
päätetty poikkeuksesta.  

Ulkomaalaislakiin on lisättävä säännös 
EU:n sinisen kortin myöntämiseksi edellytet-
tävästä vähintään vuoden voimassa olevasta 
työsopimuksesta tai sitovasta työtarjouksesta 
sekä palkan suuruudesta. Maahanmuuttovi-
rasto julkaisisi palkkakynnyksen verk-
kosivuillaan. Käytännössä luku perustuu Ti-
lastokeskuksen Eurostatille toimittamaan 
vuosiansiotietoon. Tilastokeskuksen ilmoit-
tama keskimääräinen vuosiansio vuonna 
2009 oli 37 876 euroa, jolloin direktiivin 
edellyttämä palkka merkitsisi hieman yli 4 
700 euron kuukausiansioita. Suomessa ei ole 
tarkoitus ottaa käyttöön artiklan mahdollis-
tamaa palkkapoikkeusta. Henkilöille voidaan 
kuitenkin tällöinkin usein myöntää työnteki-
jän oleskelulupa tai muu oleskelulupa niin 
kutsutussa tavallisessa menettelyssä. Palkka-

poikkeaman soveltaminen monimutkaistaisi 
tulevaa järjestelmää tarpeettomasti.  

Artiklan 4 kohdan nojalla jäsenvaltiot voi-
vat palkkakertoimesta huolimatta edellyttää 
kaikkien kyseessä olevilla ammattialoilla so-
vellettavien lakien, työehtosopimusten tai 
käytäntöihin sisältyvien korkeaa pätevyyttä 
vaativaa työtä koskevien ehtojen täyttymistä. 
Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen 
edellyttää voimassa olevan 73 §:n 1 momen-
tin mukaan selvitystä työnteon keskeisistä 
ehdoista sekä vakuutusta siitä, että ehdot ovat 
voimassa olevien säännösten ja asianomaisen 
työehtosopimuksen mukaiset. Työehtojen tu-
lee vastata työmarkkinoilla vastaavissa tehtä-
vissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa 
käytäntöä, vaikka työehtosopimusta ei olisi-
kaan sovellettava. Voimassa olevaa säännös-
tä sovellettaisiin myös EU:n sinisen kortin 
haltijoihin. 

Artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sää-
detään myös ammattitaidon osoittamiseksi 
vaadittavista asiakirjoista. Säänneltyjen am-
mattien osalta (esimerkiksi lääkäri ja sai-
raanhoitaja) hakijan on esitettävä asiakirja, 
joka todistaa hänen täyttävän kansallisen 
lainsäädännön mukaiset edellytykset, joita 
työsopimuksessa tai kansallisen lainsäädän-
nön mukaisessa sitovassa työtarjouksessa 
mainitun säännellyn ammatin harjoittaminen 
edellyttää unionin kansalaiselta. Ei-
säänneltyjen ammattien osalta hänen on esi-
tettävä työsopimuksessa tai kansallisen lain-
säädännön mukaisessa sitovassa työtarjouk-
sessa mainittua ammattia tai alaa koskevat, 
asianmukaista korkeaa ammattipätevyyttä 
osoittavat asiakirjat. Alakohdat eivät edellytä 
muutosta ulkomaalaislakiin. Ulkomaalaislain 
72 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan työnte-
kijän oleskelulupa myönnetään vain edelly-
tykset täyttävälle henkilölle, jos työssä vaadi-
taan erityistä pätevyyttä tai hyväksyttyä ter-
veydentilaa. Säännöstä on tarkoitus soveltaa 
myös EU:n sinisen kortin hakijoihin. 

Artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan ha-
kijan on myös esitettävä todisteet siitä, että 
hänellä on sairausvakuutus tai, jos siitä sää-
detään kansallisessa lainsäädännössä, että 
hän on hakenut sairausvakuutusta, joka kat-
taa kaikki riskit, jotka yleensä katetaan asi-
anomaisen jäsenvaltion kansalaisten osalta, 
niille ajanjaksoille, jolloin työsopimukseen 
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liittyen tai sen seurauksena hänellä ei ole täl-
laista vakuutusturvaa ja vastaavaa oikeutta 
etuuksiin. Suomessa sairausetuudet liittyvät 
ensisijaisesti maassa asumiseen, eivätkä va-
kuutusturvaan työskentelyn perusteella. Mai-
nitut riskit katetaan Suomessa sairausvakuu-
tuslain (1224/2004) mukaisilla etuuksilla ja 
julkisen terveydenhuoltojärjestelmän palve-
luin. Sairausvakuutusta ei ole tarpeellista 
edellyttää oleskeluluvan myöntämisen yh-
teydessä, koska EU:n sinisen kortin haltijat 
saavat yleensä kotikunnan Suomessa ja kuu-
luvat kunnat asukkaina julkisten terveyspal-
velujen piiriin. Ainoastaan tilapäisen oleske-
luluvan saavat, alle kahdeksi vuodeksi tule-
vat erityisosaajat eivät saa kotikuntalain 
(210/1994) 4 §:ssä tarkoitettua kotikuntaa. 
Sen vuoksi yhdenvertaisen kohtelun toteut-
taminen 14 artiklan mukaisesti edellyttää 
muutosta terveydenhuollon lainsäädäntöön. 
Lisäksi EU:n sinisen kortin haltijat ovat 
Suomessa sairausvakuutettuja. Sairausvakuu-
tuslain 1 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan 
työntekijä on vakuutettu työskentelyn aloit-
tamisesta lukien, jos hän työskentelee yhtä-
jaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan. 

Jäsenvaltiot voivat 2 kohdan nojalla edel-
lyttää, että hakija ilmoittaa osoitteensa asian-
omaisen jäsenvaltion alueella. Ulkomaalais-
lain 207 §:n nojalla se, jonka asiaa viran-
omainen käsittelee, on velvollinen ilmoitta-
maan yhteystietonsa ja niiden muutokset. Ul-
komaalaislaissa ei kuitenkaan edellytetä, että 
oleskeluluvan saanut ulkomaalainen ilmoit-
taisi oleskelulupaviranomaiselle osoitteensa, 
eikä tällaista edellytystä ole tarkoitus esittää. 

6 artikla. Artiklassa säädetään maahan-
muuttokiintiöistä. Direktiivi ei vaikuta jäsen-
valtioiden oikeuteen päättää erityisasiantunti-
joina maahan päästettävien henkilöiden lu-
kumäärästä. Ulkomaalaislaki ei sisällä sään-
nöstä työntekijöiden maahantulokiintiöistä.  

 
III EU:n sininen kortti, menettely ja lä-

pinäkyvyys 
 
7 artikla. Artiklassa säädetään EU:n sini-

sen kortin myöntämisestä, kortin muodosta ja 
siihen tehtävistä merkinnöistä. Artikla vel-
voittaa myöntämään sinisen kortin direktiivin 
5 artiklan edellytykset täyttävälle henkilölle.  

Artiklan 1 kohdassa säädetään tilanteista, 
joissa kyseiset edellytykset täyttävä erityis-
osaaja tarvitsee viisumia. Jäsenmaiden on 
tehtävä viisumin hankkiminen mahdollisim-
man vaivattomaksi. Artiklan 4 kohdassa vah-
vistetaan kortinhaltijan oikeus saapua ja pala-
ta kortin myöntäneen jäsenvaltion alueelle ja 
oleskella siellä. Oleskeluluvan saanut ulko-
maalainen ei tarvitse Suomeen saapuakseen 
erillistä viisumia, koska oleskelulupa toimite-
taan hänelle jo lähtömaahan. Ulkomaalaislain 
11 §:n mukaan Suomen oleskeluluvan haltija 
on oikeutettu saapumaan maahan.  

Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltion on 
vahvistettava kortille vähintään vuoden ja 
enintään neljän vuoden pituinen vakiovoi-
massaoloaika. Jos työsopimus on kuitenkin 
voimassa vakiovoimassaoloaikaa lyhyemmän 
ajan, myönnetään kortti sopimuksen voimas-
saoloajaksi lisättynä kolmella kuukaudella. 
Sinisen kortin voimassaoloajasta on säädet-
tävä sekä ensimmäistä määräaikaista oleske-
lulupaa koskevassa ulkomaalaislain 53 §:ssä 
että jatkolupaa koskevassa ulkomaalaislain 
55 §:ssä. 

Sininen kortti on käytännössä tavallinen 
oleskelulupakortti, sillä artiklan 3 kohdan 
mukaan sen on noudatettava oleskelulupien 
muodosta annetun asetuksen (EY) N:o 
1030/2002 yhtenäistä mallia. Oleskelulupa-
korttiin on merkittävä tiedot kortinhaltijan 
työmarkkinoille pääsyn edellytyksistä. 
”Oleskeluluvan tyyppi” -kohtaan on tehtävä 
merkintä ”EU:n sininen kortti”. Eduskunnan 
15 päivänä maaliskuuta 2011 hyväksymässä 
ulkomaalaislain muuttamista koskevassa 
laissa (631/2011) lain 34 §:ään lisättiin uusi 2 
momentti, jonka mukaan oleskelulupakorttiin 
tehdään merkintä direktiivistä, jonka perus-
teella oleskelulupa on myönnetty. Kyseisen 
säännöksen perusteella voidaan jatkossa teh-
dä myös merkintä, joka osoittaa, että oleske-
lulupakortin haltija on EU:n sinisen kortin 
haltija.  

8 artikla. Artiklassa säädetään EU:n sinistä 
korttia koskevan hakemuksen hylkäämispe-
rusteista. Osa hylkäämisperusteista on jäsen-
valtioita velvoittavia. Joidenkin hylkäämispe-
rusteiden osalta jäsenvaltiot voivat itse päät-
tää, soveltavatko ne säännöksiä.  

Artiklan 1 kohdan perusteella jäsenvaltio 
on velvollinen hylkäämään hakemuksen, jos 
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hakija ei täytä 5 artiklassa säädettyjä edelly-
tyksiä sinisen kortin myöntämiselle. Jäsen-
valtio on myös velvollinen hylkäämään ha-
kemuksen, jos vaaditut asiakirjat on hankittu 
vilpillisin keinoin tai ne on väärennetty tai 
niitä on vääristelty. Oleskelulupaa ei ulko-
maalaislain 36 §:n perusteella myönnetä, jos 
luvan myöntämisedellytykset eivät täyty tai 
jos on perusteltua aihetta epäillä maahantulo-
säännösten kiertämistä. Ulkomaalaislaki vas-
taa tältä osin direktiiviä.  

Jäsenvaltio voi artiklan 2 kohdan nojalla 
ensimmäisen kahden vuoden ajan, jona EU:n 
sinisen kortin haltija on laillisesti työssä, tut-
kia kansallisen työmarkkinatilanteensa ja so-
veltaa avoimen työpaikan täyttämisvaati-
muksia koskevia kansallisia menettelyjään. 
Jäsenvaltiot voivat tällöin myös tarkistaa, 
voiko kyseisen avoimen työpaikan täyttää 
kansalliseen tai yhteisön työvoimaan kuuluva 
henkilö tai jäsenvaltiossa jo laillisesti oleske-
leva ja työskentelevä kolmannen maan kan-
salainen tai jo EY-alueella pitkään oleskellut 
kolmannen maan kansalainen, joka haluaa 
muuttaa kyseiseen jäsenvaltioon tekemään 
mainittua työtä pitkään oleskelleita koskevan 
direktiivin edellytysten mukaisesti. Tavalli-
sella oleskeluluvalla maahan tuleviin erityis-
asiantuntijoihin ei sovelleta tällä hetkellä 
työvoiman saatavuusharkintaa.  Edellytystä 
ei olisi tarkoitus soveltaa myöskään EU:n si-
nisen kortin haltijoihin.  

Artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään, että ha-
kemus voidaan jättää tutkimatta 6 artiklan eli 
kansallisen maahanmuuttokiintiön ylittymi-
sen vuoksi. Hakemus voidaan myös hylätä 
eettisen rekrytoinnin varmistamiseksi. Sään-
nökset eivät ole velvoittavia, eikä ulkomaa-
laislakiin ehdoteta niihin perustuvia muutok-
sia.  

Hakemus voidaan artiklan 5 kohdan perus-
teella hylätä myös, jos työnantajalle on mää-
rätty seuraamuksia kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti työnantajavelvoitteiden rikkomi-
sesta tai laittoman työnteon vuoksi. Työnan-
tajan ulkomaalaisrikkomuksesta säädetään 
ulkomaalaislain 186 §:ssä. Rikoslain 
(39/1889) 47 luvun 6 a §:ssä säädetään luvat-
toman työvoiman käyttöä koskevasta ran-
gaistuksesta. Koska säännös ei ole jäsenval-
tioita velvoittava, sen perusteella ei ehdoteta 
muutoksia ulkomaalaislakiin.  

9 artikla. Artiklassa säädetään EU:n sini-
sen kortin peruuttamisen tai uusimatta jättä-
misen perusteista. Myös tässä artiklassa osa 
perusteista on jäsenvaltioita velvoittavia ja 
osa jäsenvaltioiden päätäntävaltaan jätettyjä 
vaihtoehtoja. Ulkomaalaislaissa ei ole erillis-
tä säännöstä oleskeluluvan uusimatta jättämi-
sestä. Oleskeluluvan jatkamista 54 §:n 1 
momentin nojalla harkittaessa EU:n sinisen 
kortin myöntämisedellytykset voidaan kui-
tenkin ottaa uudelleentarkastelun kohteeksi. 

Kortti on artiklan 1 kohdan a alakohdan pe-
rusteella peruutettava tai se on jätettävä uu-
simatta, jos se on hankittu vilpillisin keinoin 
tai se on väärennetty tai sitä on vääristelty. 
Samoin kortti on 1 kohdan b alakohdan no-
jalla peruutettava tai jätettävä uusimatta, jos 
kortinhaltija ei alun perinkään täyttänyt tai 
enää täytä maahantulon ja oleskelun edelly-
tyksiä tai jos hän oleskelee maassa muun 
kuin oleskeluluvan perusteena olleen syyn 
vuoksi.  

Oleskelulupa voidaan voimassa olevan ul-
komaalaislain 58 §:n 4 momentin perusteella 
peruuttaa, jos sitä haettaessa on tietoisesti 
annettu hakijan henkilöllisyyttä koskevia tai 
muita päätökseen vaikuttaneita vääriä tietoja 
taikka salattu sellainen seikka, joka olisi saat-
tanut estää oleskeluluvan myöntämisen. 
Määräaikainen oleskelupa voidaan 58 §:n 5 
momentin perusteella peruuttaa, jos oleskelu-
luvan myöntöedellytykset eivät ole enää 
voimassa. Voimassa olevan 58 §:n 4 ja 5 
momentin sanamuoto poikkeaa direktiivin 
muotoilusta, mutta vastaa asiasisällöllisesti 
direktiiviä. Ulkomaalaislain sanamuoto jättää 
tilaa harkinnalle yksittäistapauksessa: oleske-
lulupaa ei peruuteta, jos vilppi tai olosuhde-
muutos ei ole oleellinen oleskeluluvan myön-
tämisen kannalta. Tämän ei voida katsoa ole-
van direktiivin tarkoituksen vastaista, eikä 
lakia ole näin ollen tarve tältä osin muuttaa. 
   Oleskelulupa peruutetaan 58 §:n 1 momen-
tin perusteella, kun ulkomaalainen on muut-
tanut pysyvästi pois maasta tai hän on pysy-
vässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoises-
ti kaksi vuotta maan ulkopuolella. Pykälän 3 
momentissa säädetään ulkomaalaisen mah-
dollisuudesta hakea oleskeluluvan peruutta-
matta jättämistä. Direktiivi ei edellytä muu-
tosta 1 momenttiin. Jos henkilö muuttaa 
maasta pysyvästi, ei hänen voida enää myös-
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kään katsoa täyttävän oleskelun edellytyksiä. 
EU:n sinisen kortin peruuttaminen voi tulla 
kyseeseen voimassa olevan 1 momentin no-
jalla myös silloin, kun toinen jäsenvaltio il-
moittaa myöntäneensä ulkomaalaiselle EU:n 
sinisen kortin. Oleskelulupa voidaan pykälän 
6 momentin perusteella peruuttaa myös, jos 
Schengen-valtio pyytää Suomea peruutta-
maan ulkomaalaiselle Suomen myöntämän 
oleskeluluvan sillä perusteella, että ulkomaa-
lainen on määrätty maahantulokieltoon toi-
sessa Schengen-valtiossa, ja hänet on määrät-
ty poistettavaksi Schengen-alueelta sen kal-
taisilla perusteilla kuin 149 §:n 1 momentin 2 
ja 3 kohdassa mainitaan. Päätös on tällöin 
tehty syistä, jotka liittyvät vakavaan rikolli-
suuteen tai yleiseen turvallisuuteen. Tämän-
kään säännöksen ei voida katsoa olevan risti-
riidassa direktiivin kanssa, vaikka direktiivi 
ei sisällä aivan vastaavaa säännöstä.  

Kortti on artiklan 1 kohdan c alakohdan pe-
rusteella peruutettava myös, jos kortinhaltija 
ei noudata 12 artiklassa säädettyjä, työmark-
kinoille pääsyä koskevia rajoituksia tai 13 ar-
tiklassa asettuja rajoituksia oleskelulle tila-
päisen työttömyyden aikana. Käytännössä 12 
artiklan rajoitusten rikkominen merkitsisi, et-
tä sinisen kortin haltija työskentelisi muulla 
alalla kuin mihin oleskelulupa oikeuttaa. Täl-
löin oleskelulupa voitaisiin peruuttaa ulko-
maalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla.  

Artiklojen 12 ja 13 rajoituksilla viitatta-
neen myös ilmoitusvelvollisuuksiin. Kortin-
haltijan on ilmoitettava viranomaiselle työt-
tömyydestään ja oleskeluluvan myöntämi-
seen vaikuttavista olosuhdemuutoksista. Il-
moitusvelvollisuuden laiminlyönti johtaisi 
oleskeluluvan peruuttamiseen, vaikka luvan 
myöntöperusteet olisivat edelleen voimassa. 
Seuraamusta voi pitää käytännössä melko 
suhteettomana teon vakavuuteen nähden. Ar-
tiklakohtien osalta on mahdollista säätää 
myös suotuisammin, joten ilmoitusvelvolli-
suutta ei otettaisi käyttöön.  

Artiklan 3 kohdassa säädetään tilanteista, 
joissa jäsenvaltiot voivat peruuttaa kortin tai 
jättää sen uusimatta. Kortti voidaan a ala-
kohdan nojalla peruuttaa yleiseen järjestyk-
seen, yleiseen turvallisuuteen tai kansanter-
veyteen liittyvistä syistä. Kortti voidaan b 
alakohdan nojalla peruuttaa myös, jos kortin-
haltijalla ei ole itsensä ja perheenjäsentensä 

ylläpitoon riittäviä varoja ilman turvautumis-
ta sosiaalihuoltojärjestelmään. Varojen arvi-
oinnissa on otettava huomioon tulojen luon-
ne, säännöllisyys ja mahdollisesti kansalliset 
vähimmäispalkat ja -eläkkeet sekä perheen-
jäsenten lukumäärä. Varojen riittävyyttä ei 
voi kuitenkaan arvioida 13 artiklassa tarkoi-
tetun tilapäisen työttömyyskauden aikana. 
Oleskelulupa voidaan peruuttaa ulkomaalais-
lain perusteella edellä mainituissa tilanteissa 
58 §:n 5 momentin perusteella.  

Jäsenvaltiot voivat c alakohdan nojalla pe-
ruuttaa kortin, jos kortinhaltija ei ole ilmoit-
tanut osoitettaan. Osoitteenilmoitusvelvolli-
suutta ei ole tarkoitus ottaa käyttöön. Kortti 
voidaan d alakohdan nojalla peruuttaa, jos 
kortinhaltija hakee sosiaaliavustusta edellyt-
täen kuitenkin, että jäsenvaltio on asianmu-
kaisesti ilmoittanut tästä etukäteen kirjallises-
ti. EU:n sinisen kortin haltijalta edellytettävä 
palkka on niin suuri, että hän ei joutuisi käy-
tännössä toimeentulotukiasiakkaaksi. Oleske-
lulupa voidaan peruuttaa, jos palkka ei täytä 
direktiivin edellytyksiä. Oleskeluluvan pe-
ruuttaminen toimeentulotukeen turvautumi-
sen vuoksi ei käytännössä tule kysymykseen 
kortinhaltijoiden tapauksessa, joskin se on 
voimassa olevan 39 §:n perusteella mahdol-
lista. 

10 artikla. Artiklassa säädetään maahantu-
loon liittyvistä hakemuksista. Artiklan 1 
kohdan mukaan jäsenvaltioiden on määritet-
tävä, tekeekö hakemuksen kolmannen valtion 
kansalainen ja/vai hänen työnantajansa. 
Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan 
hakemuksen voi jättää sekä työntekijä että 
työnantaja. Eduskunnan 15 päivänä maalis-
kuuta 2011 hyväksymässä laissa ulkomaa-
laislain muuttamiseksi (631/2011) koskien 
biometristen tunnisteiden ottamista sääde-
tään, että oleskelulupahakemuksen jättämisen 
yhteydessä hakijalta otetaan biometriset tun-
nisteet oleskelulupakorttia varten. Jatkossa 
ainoastaan hakijalla itsellään on mahdolli-
suus panna oleskelulupahakemuksensa vireil-
le. 

Artiklan 2 kohdan mukaan hakemus käsi-
tellään joko silloin, kun kolmannen maan 
kansalainen oleskelee sen jäsenvaltion ulko-
puolella, johon hän on pyrkimässä, tai silloin, 
kun hän jo oleskelee kyseisessä jäsenvaltios-
sa voimassa olevan oleskeluluvan tai pitkäai-
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kaista oleskelua varten myönnetyn kansalli-
sen viisumin haltijana. Jäsenvaltio voi hy-
väksyä myös ilman oleskelulupaa, mutta lail-
lisesti alueellaan oleskelevan hakemuksen 
poikkeuksellisesti.  

Edellä kerrottu vastaa voimassa olevan ul-
komaalaislain sääntelyä työntekijän oleskelu-
lupahakemuksen jättämisestä. Ensimmäistä 
oleskelulupaa tulee lain 60 §:n mukaan läh-
tökohtaisesti hakea ulkomailta. Oleskelulupa 
voidaan myöntää ilman oleskelulupaa maa-
han saapuneelle ulkomaalaiselle vain poik-
keuksellisesti ulkomaalaislain 49 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti. Jos ulkomaalaisella sen 
sijaan on jo oleskelulupa jollakin perusteella, 
hänelle voidaan myöntää oleskelulupa työn-
tekoa varten myös Suomessa haettuna, vaik-
ka oleskelun peruste olisikin aiemmin ollut 
muu kuin työnteko.  

Artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltion oli-
si mahdollista edellyttää myös sitä, että ha-
kemus jätetään aina sen alueen ulkopuolelta, 
jos tällainen säännös olisi ollut voimassa 
kansallisessa lainsäädännössä jo direktiivin 
antamisen aikaan.  

11 artikla. Artikla sisältää menettelylliset 
takeet kuten säännöksen enimmäiskäsittely-
ajasta. Suotuisammat säännökset ovat koko 
artiklan osalta mahdollisia. Artiklan 1 koh-
dan mukaan päätös EU:n sinistä korttia kos-
kevasta hakemuksesta on tehtävä ja annetta-
va kirjallisesti tiedoksi hakijalle asianomai-
sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen 
ilmoitusmenettelyjen mukaisesti mahdolli-
simman pian ja viimeistään 90 päivän kulu-
essa hakemuksen jättämisestä. Artiklan 2 
kohdassa säädetään hakemuksen täydentämi-
sestä. Jos hakemus on puutteellinen, viran-
omaisen on tiedotettava tästä hakijalle ja an-
nettava kohtuullinen määräaika puuttuvien 
tietojen tai asiakirjojen toimittamiselle. Jos 
puuttuvia tietoja ei toimiteta määräajan kulu-
essa, hakemus voidaan hylätä. Lisätietojen 
hankkimisaika ei sisälly 90 päivän käsittely-
aikaan. 

Ulkomaalaislaki ei sisällä yleistä säännöstä 
oleskelulupahakemusten enimmäiskäsittely-
ajasta. Perheenjäsenelle myönnettävän oles-
keluluvan tai pitkään oleskelleelle kolman-
nen maan kansalaiselle myönnettävän EY-
oleskeluluvan käsittelyajoista on säädetty 
erikseen, koska EU-lainsäädäntö on tätä edel-

lyttänyt. Vuonna 2010 työntekijöille myön-
nettyjen oleskelulupien käsittelyaika oli 
Maahanmuuttovirastossa keskimäärin kaksi 
kuukautta.  

Ulkomaalaislakiin on lisättävä säännös 
EU:n sinistä korttia koskevan hakemuksen 
90 päivän enimmäiskäsittelyajasta. Sen si-
jaan lisätietojen pyytämismenettely vastaa 
hallintolain (434/2003) edellyttämää viran-
omaismenettelyä. Hallintolain 22 § edellyttää 
tilanteessa, jossa viranomaiselle toimitettu 
asiakirja on puutteellinen, että viranomainen 
kehottaa lähettäjää määräajassa täydentä-
mään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asi-
an ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on 
ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettä-
vä. Hallintolain 31 ja 32 §:n mukaan viran-
omaisen on huolehdittava asian riittävästä ja 
asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla 
asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä 
selvitykset ja yksilöitävä, mistä erityisistä 
seikoista selvitystä on esitettävä. Myös ul-
komaalaislain 7 §:ssä on vastaava säännös vi-
ranomaisen selvittämisvelvollisuudesta ja 
selvityspyynnön esittämisestä. Asiakirjan 
täydentämistä, selityksen antamista ja selvi-
tyksen esittämistä varten on hallintolain 33 
§:n mukaan asetettava asian laatuun nähden 
riittävä määräaika.  

Artiklan 3 kohdassa säädetään päätöksen 
tiedoksi antamisesta. Hakemusta tai oleskelu-
luvan peruuttamista koskeva päätös on annet-
tava kirjallisesti tiedoksi hakijalle ja tarvitta-
essa hänen työnantajalleen kansallisessa lais-
sa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Pää-
tökseen voidaan hakea muutosta oikeusteitse 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Haki-
jalle on ilmoitettava tiedoksiannon yhteydes-
sä päätöksen perustelut, käytettävissä olevat 
muutoksenhakumenettelyt ja niitä koskevat 
määräajat.  

Direktiivi ei tuo tältä osin muutosta ulko-
maalaislakiin, hallintolakiin tai -käytäntöön. 
Ulkomaalaislain 190 §:n mukaan kyseisen 
lain nojalla tehtyihin päätöksiin saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Ul-
komaalaislain nojalla ratkaistaviin asioihin 
sovelletaan voimassa olevan hallintolain 
säännöksiä päätöksen antamisesta. Päätös on 
hallintolain 43 §:n mukaan annettava tiedoksi 
kirjallisesti ja siihen on sisällytettävä päätök-
sen perustelut ja valitusosoitus. Päätöksestä 
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ei tälläkään hetkellä ilmoiteta työnantajalle, 
eikä tähän esitetä muutosta.  

 
IV Oikeudet 
 
12 artikla. Artiklassa säädetään EU:n sini-

sen kortin haltijan työnteko-oikeudesta. Ar-
tiklan 1 kohdan nojalla sinisen kortin haltijan 
työnteko-oikeutta on rajoitettu kahden en-
simmäisen vuoden ajan, jolloin hän työsken-
telee laillisesti jäsenvaltiossa. Tuolloin hän 
on oikeutettu tekemään vain sellaista palkka-
työtä, joka täyttää kaikki 5 artiklassa säädetyt 
maahantulon edellytykset. Jäsenvaltiot voivat 
antaa sinisen kortin haltijalle kahden vuoden 
jälkeen yhdenvertaisen kohtelun oman maan 
kansalaisiin nähden korkeaa pätevyyttä vaa-
tivan työn tekemisen osalta.  

Käytännössä 1 kohta tarkoittanee esimer-
kiksi oleskeluluvan ammattialakohtaisuuden 
purkamista kahden vuoden maassa oleskelun 
jälkeen. Direktiiviä ei voitane tulkita niin, et-
tä sinisen kortin haltija voisi kahden vuoden 
jälkeen työskennellä missä tahansa tehtävis-
sä, sillä silloin kysymys ei olisi enää erityis-
osaajien maahanmuutosta. Työn tulee joka 
tapauksessa edellyttää erityisosaamista.  

Artiklan 2 kohta edellyttää, että jos jäsen-
valtio ei käytä mahdollisuutta yhdenvertai-
seen kohteluun kahden vuoden jälkeen, kor-
tinhaltijan on ilmoitettava kansallisten me-
nettelyjen mukaisesti toimivaltaisille viran-
omaisille maahantulon edellytyksiin vaikut-
tavista muutoksista. Ilmoitusvelvollisuuden 
osalta on mahdollista valita myös kansalli-
sesti suotuisampi sääntely. Jäsenvaltiot voi-
vat myös velvoittaa, että sinisen kortin haltija 
ilmoittaa viranomaisille maahantulon edelly-
tyksiin vaikuttavista muutoksista. Ensimmäi-
sen kahden vuoden ajan voidaan lisäksi edel-
lyttää, että ilmoitus tehdään etukäteen. Lisäk-
si ensimmäisen kahden vuoden ajan voidaan 
edellyttää, että kortinhaltija saa etukäteen lu-
van muutoksiin.  

Direktiivi ei edellytä muutosta työntekijän 
oleskeluluvan ammattialakohtaisuuteen, kos-
ka jäsenvaltioiden ei tarvitse myöntää vapaa-
ta työmarkkinoille pääsyä kahden vuoden 
jälkeen. EU:n sininen kortti voidaan myöntää 
ammattialakohtaisena myös kahden vuoden 
maassa työskentelyn jälkeen. Jäsenvaltio voi 
tällöin edellyttää kortinhaltijalta edellä kuva-

tun ilmoituksen tekemistä, jos jäsenvaltio ei 
käytä mahdollisuutta suotuisampaan säänte-
lyyn. Ilmoitusvelvollisuuden käyttöönotta-
minen merkitsisi myös, että sininen kortti 
voitaisiin peruuttaa velvollisuuden laimin-
lyönnin vuoksi. Voimassa olevalla oleskelu-
luvalla oleskelevalla ulkomaalaisella ei ole 
tällä hetkellä velvollisuutta ilmoittaa viran-
omaiselle olosuhdemuutoksista, mistä syystä 
ilmoitusvelvollisuuden käyttöönottaminen 
vain erityisosaajia koskevana ei olisi tarkoi-
tuksenmukaista. Oleskeluluvan myöntämisen 
edellytykset tarkistetaan luvan uusimisen yh-
teydessä ja tarvittaessa muulloinkin.  

Jäsenvaltiot voivat artiklan 2 kohdan nojal-
la edellyttää, että työnantajan vaihtaminen 
edellyttää etukäteen myönnettyä kirjallista 
lupaa ensimmäisen kahden vuoden aikana. 
Viranomaisen on käsiteltävä asia 11 artiklas-
sa säädetyn 90 päivän enimmäismääräajan 
kuluessa. Työntekijän oleskelulupa myönne-
tään tällä hetkellä lähtökohtaisesti ammat-
tialakohtaisena. Näin ollen työntekijä voi 
vaihtaa työnantajaa, mutta ei kuitenkaan 
ammattialaa. Työntekijän oleskelulupa voi-
daan rajata koskemaan vain tietyn työnanta-
jan palveluksessa tehtävää työtä, jos tähän on 
erityinen syy kuten työn liittyminen lyhyt-
kestoiseen urakkasopimukseen. Tällöin työn-
antajan vaihtaminen edellyttää uuden työnte-
kijän oleskeluluvan hakemista. Työnantaja 
on velvollinen ilmoittamaan TE-toimistolle 
uuden työntekijän palvelukseen ottamisesta. 
Direktiivi ei edellytä tältä osin muutosta ny-
kytilaan. Kuten muu työntekijän oleskelulu-
pakin, myös EU:n sininen kortti voitaisiin 
myöntää tarvittaessa työnantajakohtaisena. 
Direktiivissä käytetty muotoilu ”etukäteen 
myönnettävä kirjallinen lupa” voidaan tulkita 
uudeksi oleskeluluvaksi/EU:n siniseksi kor-
tiksi. 

Artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat pitää työhön pääsyä koskevia rajoituk-
sia liittyen julkisen vallan käyttöön ja vastuu-
seen valtion yleisen edun valvomisesta tai 
kun tämä toiminta on voimassa olevan kan-
sallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaan 
varattu oman maan kansalaisille tai unionin 
tai Euroopan talousalueen (ETA) maiden 
kansalaisille. Suomen lainsäädännössä on täl-
laisia poikkeuksia.  
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Artiklan 5 kohdassa säädetään, että artiklan 
soveltaminen ei sinänsä vaikuta niin kutsut-
tuun yhteisön kansalaisten suotuisammuus-
periaatteeseen, joka koskee työmarkkinoille 
pääsyä. Yhteisön kansalaisten suosituim-
muusasema eli niin kutsuttu community pre-
ference edellyttää, että EU:n jäsenvaltioiden 
ja ETA-valtioiden kansalaisilla sekä alueella 
laillisesti oleskelevilla, työntekoon oikeute-
tuilla kolmansien maiden kansalaisilla on 
etuoikeus hakeutua avoimiin työpaikkoihin. 
Työnantajan on ensin yritettävä rekrytoida 
työvoimaa EU:n ja ETA:n alueelta. Ulko-
maalaislaissa ei ole erillistä säännöstä com-
munity preference -periaatteesta. TE-
toimistossa avoimeksi ilmoitettu työpaikka 
on aina avoinna samalla myös koko EU:n 
kattavassa EURES-järjestelmässä.  

13 artikla. Artikla koskee tilapäistä työt-
tömyyttä. Artiklan 1 kohdan mukaan työttö-
myys ei ole sellaisenaan riittävä peruste EU:n 
sinisen kortin peruuttamiselle, jollei työttö-
myys jatku yhtäjaksoisesti yli kolmea kuu-
kautta tai jollei työttömyysjaksoja ole use-
ampi kuin yksi EU:n sinisen kortin voimas-
saoloaikana. Sinisen kortin haltijan on ilmoi-
tettava työttömyyskauden alkamisesta toimi-
valtaiselle viranomaiselle sovellettavien kan-
sallisten menettelyjen mukaisesti.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sinisen kortin 
haltija voi etsiä ja vastaanottaa töitä työttö-
myysjakson aikana edellisessä artiklassa sää-
detyin edellytyksin. Jäsenvaltion on artiklan 
3 kohdan perusteella annettava EU:n sinisen 
kortin haltijan jäädä alueelleen kunnes 12 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti edellytetty lupa 
työnantajan vaihtumiseen tai maahantuloeh-
toihin vaikuttaviin muutoksiin on myönnetty 
tai evätty. Olosuhdemuutoksista tehty ilmoi-
tus katkaisee työttömyyskauden. Direktiiviä 
lienee tulkittava niin, että jos oleskelulupa on 
myönnetty työnantajakohtaisena, hakijan on 
kuitenkin odotettava uuden oleskeluluvan 
myöntämistä ennen kuin aloittaa työnteon. 
Käytännössä sinisen kortin haltijoille ei 
myönnettäisi työnantajakohtaisia oleskelulu-
pia, sillä niitä on myönnetty lähinnä vain alle 
kuusi kuukautta kestävään työntekoon. Artik-
la mahdollistaa myös suotuisammat kansalli-
set ratkaisut. 

Työntekijän oleskelulupa peruutetaan läh-
tökohtaisesti, jos oleskeluluvan edellytykset 

eivät enää täyty eli jos ulkomaalainen esi-
merkiksi joutuu työttömäksi. Ulkomaalaisla-
kiin on lisättävä uusi säännös, joka mahdol-
listaisi EU:n sinisen kortin haltijan maassa 
oleskelun kolmen kuukauden ajan työttö-
mäksi jäämisen jälkeen.  Oleskelulupa peruu-
tettaisiin, jos kortinhaltija ei olisi löytänyt 
uutta työpaikkaa kolmen kuukauden jälkeen. 
Artiklan osalta on mahdollista säätää suo-
tuisammin, joten lyhyemmät työttömyysjak-
sot eivät vielä johtaisi oleskeluluvan peruut-
tamiseen, vaikka niitä kertyisikin useampi 
kuin yksi. Muilta osin artikla ei edellytä 
muutoksia ulkomaalaislakiin. Oleskeluluvan 
hakija saa ulkomaalaislain 40 §:n 3 momen-
tin mukaan laillisesti oleskella maassa hake-
muksen käsittelyn ajan, kunnes asia on lain-
voimaisesti ratkaistu tai on tehty täytäntöön-
panokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta 
poistamiseksi. 

Ulkomaalaislaki ei tällä hetkellä edellytä, 
että työntekijä ilmoittaa työttömyyden alka-
misesta. Edellytystä ei ole tarkoitus ottaa 
käyttöön myöskään erityisosaajille. Oleskelu-
luvan edellytysten valvontaa voidaan paran-
taa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ke-
hittämällä. Tietojenvaihtoa kehitetään mui-
den hankkeiden yhteydessä. 

14 artikla. Artiklassa säädetään EU:n sini-
sen kortin haltijan yhdenvertaisesta kohtelus-
ta jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden. 
Yhdenvertainen kohtelu ei artiklan 3 kohdan 
mukaan rajoita jäsenvaltioiden oikeutta pe-
ruuttaa tai jättää uusimatta EU:n sinistä kort-
tia. Jäsenvaltion viranomainen voi siis tarvit-
taessa peruuttaa oleskeluluvan esimerkiksi 
työttömyyden perusteella, vaikka henkilö oli-
sikin esimerkiksi oikeutettu työttömyysetuu-
teen. Suotuisammat säännökset ovat mahdol-
lisia koko artiklan osalta. Artikla edellyttää 
muutoksia asumiseen perustuvan sosiaalitur-
valainsäädännön soveltamisesta annettuun 
lakiin, kansanterveyslakiin ja erikoissairaan-
hoitolakiin sekä yliopistolakiin ja ammatti-
korkeakoululakiin.  

Yhdenvertainen kohtelu koskee artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaan työoloja ja -
ehtoja, mukaan luettuina palkkausta ja irtisa-
nomista koskevat ehdot sekä työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevat vaatimukset. Kortin-
haltijalla on 1 kohdan b alakohdan nojalla 
yhtäläinen oikeus yhdistymisvapauteen, oi-
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keus liittyä työntekijöiden tai työnantajien 
ammattijärjestöön tai jonkin ammattialan jär-
jestöön, mukaan luettuina jäsenyyden tuot-
tamat etuudet sanotun kuitenkaan rajoitta-
matta yleistä järjestystä ja yleistä turvalli-
suutta koskevien kansallisten säännösten so-
veltamista.  

Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä 
koskevat samat työehdot ja työturvallisuus-
vaatimukset. Työsopimuslaki sisältää keskei-
simmät työsuhteeseen liittyvät säännökset, 
joita työnantajan ja työntekijän on noudatet-
tava. Työsopimuslain mukaan työnantajalla 
ja työntekijällä on oikeus kuulua yhdistyk-
seen sekä oikeus osallistua tällaisen yhdis-
tyksen toimintaan. Heillä on myös oikeus pe-
rustaa luvallinen yhdistys. Työnantajalla ja 
työntekijällä on niin ikään vapaus olla kuu-
lumatta edellä tarkoitettuun yhdistykseen. 
Tämän oikeuden ja vapauden käytön estämi-
nen ja rajoittaminen on kiellettyä. Yhdisty-
misvapauden vastainen sopimus on mitätön.  

Työsopimuslaki edellyttää työntekijöiden 
tasapuolista kohtelua ja kieltää syrjinnän. 
Kaikilla työntekijöillä on oikeus tasapuoli-
seen kohteluun. Työnantaja ei saa syrjiä ke-
tään sukupuolen, syntyperän, etnisen alkupe-
rän, kansalaisuuden, kansallisen alkuperän, 
uskonnon, iän, terveydentilan, vammaisuu-
den, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistys-
toiminnan tai muun vastaavan syyn takia.  

Myös yhdenvertaisuuslaki (21/2004) edel-
lyttää yhdenvertaista kohtelua. Yhdenvertai-
suuslaissa kielletään syrjintä iän, etnisen tai 
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kie-
len, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen 
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Syrjintänä kiellettyä on se-
kä välitön että välillinen syrjintä. Myös häi-
rintä ja ohje tai käsky syrjiä on kielletty.  

Työlainsäädännön noudattamista valvovat 
työsuojeluviranomaiset. Työturvallisuuslaki 
(738/2002) koskee kaikkea Suomessa työ- ja 
virkasuhteessa tehtävää työtä. Lisäksi laki 
kattaa eräitä muitakin työn tekemisen tilan-
teita. Työturvallisuuslaki sisältää työnantajan 
velvollisuudet huolehtia työn ja työolosuh-
teiden turvallisuudesta. Laki kattaa sekä fyy-
sisen että henkisen turvallisuuden ja tervey-
den. Laissa on velvollisuuksia myös työnte-
kijöille. Työturvallisuuslakia on täydennetty 

useilla kymmenillä valtioneuvoston asetuk-
silla, joissa säädetään tarkemmin työn turval-
lisuudesta ja terveellisyydestä. Säännösten 
soveltamiseen ei vaikuta työntekijän tai 
työnantajan kansalaisuus. Myöskään työsuh-
teen kesto tai työaika ei vaikuta soveltami-
seen. Työturvallisuuslain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten noudattamista valvovat 
työsuojeluviranomaiset riippumatta työnteki-
jän kansalaisuudesta. Työturvallisuusrikos 
säädetään rangaistavaksi rikoslain 47 luvun 1 
§:ssä.  Direktiivin yhdenvertaista kohtelua 
työehtojen ja työturvallisuuden osalta koske-
vat artiklat eivät aiheuta muutoksia kansalli-
seen lainsäädäntöön.  

Sinisen kortin haltijalla on 1 kohdan c ala-
kohdan perusteella yhdenvertainen oikeus 
koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. 
Yliopistolain 9 §:n mukaan yliopisto voi jär-
jestää maksullista tutkintoon johtavaa tilaus-
koulutusta muille kuin ETA-valtioiden ja 
Sveitsin kansalaisille. Vastaava säännös si-
sältyy ammattikorkeakoululain 26 a §:ään. 
Lisäksi yliopistolain 10 §:n mukaan yliopisto 
voi periä maksuja vieraskieliseen ylempään 
korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusoh-
jelmaan hyväksytyiltä opiskelijoilta lukuun 
ottamatta EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin 
kansalaisia. Maksua ei myöskään voida periä 
henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislain mukai-
nen oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa. 
Vastaava periaate sisältyy ammattikorkea-
koululain 26 b §:ään. Sinisen kortin haltijalla 
ei ole pysyvää oleskelulupaa. Direktiivin yh-
denvertaista kohtelua koskeva säännös tar-
koittaa, ettei sinisen kortin haltijoita voida ot-
taa tilauskoulutukseen, eikä heiltä voisi periä 
maksuja edellä mainittujen säännösten nojal-
la. Edellä mainittuja lakeja on näin ollen 
muutettava. 

Jäsenvaltiot voivat 2 kohdan nojalla rajata 
opintojen aikaiseen toimeentuloon tarkoitetut 
tuet ja lainat tai muut toisen asteen koulutuk-
seen, korkeakoulutukseen ja ammattikoulu-
tukseen liittyvät tuet ja lainat yhdenvertaisen 
kohtelun ulkopuolelle. Koska yhdenvertaista 
kohtelua voidaan 2 kohdan mukaan näin 
opintojenaikaisten tai opintoihin liittyvien 
tukien tai lainojen kohdalla rajoittaa, ei eri-
tyisosaajadirektiivin täytäntöönpano näyttäisi 
edellyttävän muutoksia opintotukilakiin 
(65/1994).  
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Yhdenvertainen kohtelu ei myöskään artik-
lan mukaan merkitse, etteikö toisen asteen 
jälkeiseen koulutukseen pääsyn edellytykse-
nä voisi olla tiettyjä kansallisen lainsäädän-
nön mukaisia ennakkovaatimuksia. Jäsenval-
tio voi myös tältä osin rajoittaa yhdenvertai-
sen kohtelun soveltamisen tapauksiin, joissa 
EU:n sinisen kortin haltija tai hänen perheen-
jäsenensä (jolle etuuksia vaaditaan) asuu tai 
on kirjoilla jollakin jäsenvaltion alueella ole-
valla paikkakunnalla.   

Artiklan 1 kohdan d alakohdan perusteella 
sinisen kortin haltijaa on kohdeltava yhden-
vertaisesti tutkintotodistusten, todistusten ja 
muun ammattipätevyyden tunnistamisen 
osalta niihin sovellettavien kansallisten me-
nettelyjen mukaisesti. Ulkomailla suoritettu-
jen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoi-
suudesta julkiseen virkaan ja toimeen sääde-
tään ulkomailla suoritettujen korkeakoulu-
opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 
annetussa laissa (531/1986). Lakia sovelle-
taan kaikkien alojen korkeakoulututkintojen 
tason määrittelyyn tutkinnon suorituspaikasta 
ja hakijan kansalaisuudesta riippumatta eli 
yhdenvertainen kohtelu koskee myös sinisen 
kortin haltijaa.  

Artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella 
EU:n sinisen kortin haltijaa on kohdeltava 
yhdenvertaisesti omien kansalaisten kanssa, 
kun on kyse sosiaaliturvasta, jota koskevat 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset. 
Lisäksi sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
859/2003 liitteessä olevia erityissäännöksiä, 
jotka koskevat Saksaa ja Itävaltaa ja sallivat 
niiden poiketa yhdenvertaisesta kohtelusta 
perhe-etuuksien osalta.  

Suomessa yhdenvertaisen kohtelun vaati-
mus kohdistuu eläkelainsäädäntöön, tapatur-
mavakuutukseen, työttömyysturvaan, äitiys- 
ja perhe-etuuksiin sekä sairausetuuksiin, joi-
hin luetaan julkiset terveyspalvelut, sairaus-
vakuutuslain mukaiset etuudet ja vam-
maisetuuslain (570/2007) mukaiset tuet. Yh-
denvertaisen kohtelun saavuttamiseksi sini-
sen kortin haltijalta ei voida edellyttää asu-
miseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädän-
nön soveltamisesta annetun lain 2 luvun 3 a 
§:n 4 kohdassa tarkoitettua vähintään kahden 
vuoden työsuhdetta osoituksena asumisen 
vakinaisuudesta. Tästä on säädettävä edellä 
mainitussa laissa. Yhdenvertainen kohtelu 

edellyttää myös, että direktiivin tarkoittamien 
erityisosaajien kohtelu on yhdenvertaista jul-
kisten terveyspalvelujen osalta eli että he 
saavat terveyspalvelut samoin asiakasmak-
suin ja samoin ehdoin kuin henkilöt, joilla on 
kotikunta Suomessa.  Tämän vuoksi on muu-
tettava kansanterveyslain 14 §:ää ja erikois-
sairaanhoitolain 3 §:ää. 

Yhdenvertainen kohtelu koskee artiklan 1 
kohdan f alakohdan nojalla myös ansaittuja 
ansioperusteisia lakisääteisiä vanhuuseläk-
keitä henkilön muuttaessa kolmanteen maa-
han.  Suomessa ansioperusteisia eläkkeitä 
ovat työeläkkeet. Työeläkelainsäädännön 
mukaan vanhuuseläke maksetaan kansalai-
suudesta riippumatta kaikkiin maihin. Yh-
denvertainen kohtelu eläkkeen maksamisessa 
toteutuu jo tällä hetkellä.  

EU:n sinisen kortin haltijalla on artiklan 1 
kohdan g alakohdan nojalla yhdenvertainen 
oikeus saada yleisesti tarjolla olevia tavaroita 
ja palveluja. Tämä pitää sisällään myös 
asunnon saamiseen liittyvät menettelyt sekä 
TE-toimiston tieto- ja neuvontapalvelut. 
Kohtaa voidaan 2 kohdan nojalla rajoittaa 
opintojen aikaisen asunnon saamiseen liitty-
vien menettelyjen osalta. Kohta ei myöskään 
rajoita yhteisön tai kansallisen lainsäädännön 
mukaista sopimusvapautta. Yhdenvertaisuus-
lain tarkoituksena on turvata ja edistää yh-
denvertaisuutta yhteiskunnan eri lohkoilla. 
Yhdenvertaisuuslain 2 §:n 2 momentin 4 
kohdan mukaan lakia sovelletaan etnisen al-
kuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, 
kun kyse on yleisesti saatavilla olevien asun-
tojen, muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden 
taikka palvelujen tarjoamisesta yleisölle lu-
kuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämän pii-
riin kuuluvia oikeustoimia.  

Valtion tuella rahoitettujen vuokra-
asuntojen (arava- tai korkotukilainalla) asu-
kasvalinnoissa on noudatettava aravarajoitus-
lain (1190/1993) 4 a—4 c §:ää tai vuokra-
asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen 
korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 a—
11 c §:ää sekä valtioneuvoston asetusta asuk-
kaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-
asuntoihin (166/2008). Edellä mainittujen, 
säädösvalmistelun osalta ympäristöministeri-
ön toimivaltaan kuuluvien säädösten lisäksi 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA) on ohjeistanut vuokratalojen omista-
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jia Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asu-
kasvalintaoppaalla. Oppaan kohdassa 7.3 on 
annettu ohjeita pakolaisten ja muiden maa-
hanmuuttajien asukasvalinnoista. ARA täy-
dentää edellä mainittua kohtaa direktiivin 
täytäntöönpanon johdosta  niin, että EU:n si-
nisen kortin haltijoiden yhdenvertainen koh-
telu toteutuu.  

TE-toimistojen tarjoamat tieto- ja neuvon-
tapalvelut eivät edellytä TE-toimiston asiak-
kaaksi rekisteröitymistä ja ovat kaikkien, 
myös ulkomaalaisten, käytettävissä. TE-
toimistojen tieto- ja neuvontapalveluja ovat 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) mukaan avoimista työpaikoista, 
yrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista 
sekä muista työntekomahdollisuuksista tie-
dottaminen, työnhakuun liittyvä neuvonta 
sekä koulutus- ja ammattitietopalvelu, johon 
sisältyy koulutusmahdollisuuksiin, aloihin, 
ammatteihin ja työtehtäviin liittyvä tiedotta-
minen sekä koulutukseen ja työelämään liit-
tyvä neuvonta.  

Jos ulkomaalaiselle on myönnetty muu 
kuin työnantajakohtainen oleskelulupa, hänet 
voidaan myös rekisteröidä työnhakijaksi. 
Tällöin hänellä on periaatteessa koko TE-
toimiston palveluvalikoima käytössään eli di-
rektiivin edellyttämä taso ylittyy. Jos taas 
hänelle ei myönnetä (tai hän ei tarvitse) oles-
kelulupaa, häntä ei rekisteröidä työnhakijak-
si, koska julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain ulkomaalaisen rekisteröintiä työnha-
kijaksi koskevat edellytykset eivät täyty. Täl-
löin hänelle ei voida tarjota niitä palveluja, 
jotka edellyttävät työnhakijaksi rekisteröin-
tiä. Tällöinkin hänen käytössään ovat kuiten-
kin avoimesti käytettävät julkiset työvoima-
palvelut ja henkilöasiakkaan julkiset työvoi-
mapalvelut eli direktiivin edellyttämä yhden-
vertaisen kohtelun vaatimuksen taso täyttyy.  

EU:n sinisen kortin haltijalla on myös oi-
keus liikkua vapaasti jäsenvaltion koko alu-
eella kansallisessa lainsäädännössä säädetyin 
rajoituksin. Jokaisen maassa laillisesti oles-
kelevan ulkomaalaisen oikeus liikkua va-
paasti maassa ja valita asuinpaikkansa on 
turvattu perustuslain 9 §:ssä. Kohta ei siten 
edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töön.  

Yhdenvertaista kohtelua voidaan artiklan 4 
kohdan perusteella rajoittaa tilanteissa, joissa 

EU:n sinisen kortin haltija siirtyy toisesta jä-
senvaltiosta esimerkiksi Suomeen ja hänelle 
ei ole vielä myönnetty Suomessa EU:n sinis-
tä korttia. Yhdenvertaista kohtelua ei voi kui-
tenkaan rajoittaa yhdistymisvapautta koske-
van kohdan ja tutkintotodistusten tunnista-
mista koskevan kohdan osalta.  

15 artikla. Artikla sisältää joitakin erityis-
säännöksiä EU:n sinisen kortin haltijoiden 
perheenjäsenten maahantulosta. Muilta osin 
sovelletaan perheenyhdistämisdirektiiviä, jo-
ka on Suomessa pantu täytäntöön lailla ul-
komaalaislain muuttamisesta 380/2006. Suo-
tuisammat säännökset ovat mahdollisia koko 
artiklan osalta.  

Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot ei-
vät voi edellyttää, että sinisen kortin haltijalla 
on mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa, 
tai että hän on oleskellut jäsenvaltiossa tietyn 
ajan ennen oikeutta perheenyhdistämiseen. 
Perheenyhdistämisdirektiivissä tarkoitettuja 
kotouttamistoimenpiteitä saa artiklan 3 koh-
dan mukaan soveltaa vasta kun asianosaisille 
on myönnetty oikeus perheenyhdistämiseen. 
Suomi soveltaa mainittuja perheenyhdistä-
misdirektiivin edellytyksiä suotuisammin. 
Kumpikaan edellytys ei ole Suomessa käy-
tössä, joten kohta ei edellytä muutoksia ul-
komaalaislakiin.  

Artiklan 4 kohdan mukaan EU:n sinisen 
kortin haltijan perheenjäsenelle on myönnet-
tävä oleskelulupa nopeammin kuin mitä per-
heenyhdistämisdirektiivi edellyttää. Oleske-
lulupa on artiklan mukaan myönnettävä vii-
meistään kuuden kuukauden kuluessa hake-
muksen jättämispäivästä. Kohta edellyttää 
muutosta erityisosaajien perheenyhdistämi-
sen osalta ulkomaalaislain 69 a §:ään, jossa 
säädetään perheenyhdistämisdirektiiviin pe-
rustuvasta yhdeksän kuukauden määräajasta 
päätösten tekemiselle ja tiedoksiannolle.  

Artiklan 5 kohdan mukaan EU:n sinisen 
kortin haltijan perheenjäsenen oleskelulupa 
on oltava voimassa yhtä kauan kuin sinisen 
kortin haltijan oleskelulupa, jos matkustus-
asiakirja vain on voimassa. Ensimmäinen 
oleskelulupa myönnetään ulkomaalaislain 53 
§:n 1 momentin nojalla yhdeksi vuodeksi, 
ellei hakijan matkustusasiakirja ole voimassa 
lyhyemmän ajan, ja ellei oleskelulupaa haeta 
lyhyemmäksi ajaksi. Oleskelulupa per-
hesiteen perusteella myönnetään lähtökohtai-
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sesti perheenkokoajan oleskeluluvan voimas-
saoloaikaa vastaavaksi ajaksi. Maahanmuut-
tovirasto on tulkinnut, että 53 §:n 1 momen-
tin säännöstä voidaan poiketa siltä osin, että 
ensimmäinenkin oleskelulupa perhesiteen pe-
rusteella voidaan myöntää perheenkokoajan 
oleskeluluvan kestoa vastaavaksi ajaksi, 
vaikka perheenjäsenen matkustusasiakirja ei 
olisi voimassa oleskeluluvan koko voimassa-
oloajan. Ensimmäinen oleskelulupa per-
hesiteen perusteella voidaan kuitenkin myön-
tää aina korkeintaan vuodeksi (Maahanmuut-
toviraston ohje 2011/127). Jatko-
oleskelulupa myönnetään 55 §:n perusteella 
enintään neljäksi vuodeksi. EU:n sininen 
kortti esitetään myönnettäväksi lähtökohtai-
sesti kahdeksi vuodeksi. Ulkomaalaislakiin 
on näin ollen lisättävä vastaava säännös, jon-
ka mukaan perheenjäsenen oleskeluluvan 
voimassaoloaika noudattaisi EU:n sinisen 
kortin haltijan oleskeluluvan pituutta.  

EU:n sinisen kortin haltijan perheenjäsenil-
le on artiklan 6 kohdan nojalla myönnettävä 
työnteko-oikeus välittömästi ilman odotusai-
kaa. Työnteko-oikeus sisältyy ulkomaalais-
lain 79 §:n 2 momentin perusteella per-
hesiteen perusteella myönnettäviin oleskelu-
lupiin, joten kohta ei edellytä muutoksia ul-
komaalaislakiin.  

Perheenyhdistämisdirektiivi edellyttää, että 
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-
teissa elävällä tai täysi-ikäisyyden saavutta-
neella lapsella on mahdollisuus saada hake-
muksesta erillinen, perheenkokoajasta riip-
pumaton oleskelulupa viiden vuoden maassa 
oleskelun jälkeen. Suomessa kohdan on tul-
kittu tarkoittavan pysyvää oleskelulupaa, jo-
ka on mahdollista saada neljän vuoden jatku-
valla oleskeluluvalla oleskelun jälkeen.  

Jäsenvaltiot voivat erityisosaajadirektiivin 
15 artiklan 7 kohdan mukaan sallia eri jäsen-
valtioissa oleskeltujen jaksojen yhdistämisen 
viiden vuoden oleskelua laskettaessa. Oles-
keluaikojen yhdistämiseen sovelletaan eri-
tyisosaajadirektiivin 16 artiklan säännöksiä. 
Oleskeluaikojen yhdistämismahdollisuutta ei 
ole Suomessa tarkoitus soveltaa.  

16 artikla. Pitkään oleskelleita koskevassa 
direktiivissä säädetään erityisestä, pysyväis-
luonteisesta oleskeluluvasta, joka myönne-
tään viiden vuoden maassa oleskelun jälkeen. 
Pitkään oleskelleita koskeva direktiivi on 

pantu Suomessa kansallisesti täytäntöön lail-
la ulkomaalaislain muuttamisesta 358/2007. 
Erityisosaajadirektiivin 16 artiklassa sääde-
tään tietyistä poikkeuksista pitkään oleskel-
leiden asemaan silloin, kun kyseessä on EU:n 
sinisen kortin haltija tai entinen sinisen kortin 
haltija. Erityisosaajan ei välttämättä tarvitse 
oleskella vaadittua viittä vuotta yhtäjaksoi-
sesti yhdessä jäsenvaltiossa, vaan myös 
muissa jäsenvaltioissa oleskeltu aika voidaan 
ottaa huomioon, jos hän on käyttänyt direk-
tiivin mukaista liikkumisoikeuttaan. Edelly-
tyksenä kuitenkin on, että kortinhaltija on 
oleskellut viimeiset kaksi vuotta laillisesti ja 
yhtäjaksoisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hän 
hakee pitkään oleskelleen asemaa. Säännös 
edellyttää muutosta ulkomaalaislain 56 a 
§:ään.  

EU:n sinisen kortin haltijan sallitaan artik-
lan 3 kohdan nojalla oleskella yhteisön ulko-
puolella pidempään, kuin mitä pitkään oles-
kelleita koskeva direktiivi sallisi. Alle 12 
kuukauden yhtäjaksoiset poissaolot eivät 
keskeytä viiden vuoden oleskeluajan kulu-
mista, jos poissaolojen yhteenlaskettu aika ei 
ylitä 18 kuukautta. Poikkeusta sovelletaan, 
vaikka kortinhaltija ei olisikaan liikkunut jä-
senvaltiosta toiseen. Myös tämä säännös 
edellyttää muutosta ulkomaalaislain 56 a 
§:ään.  

Jäsenvaltioiden tulee artiklan 4 kohdan no-
jalla pidentää sallittua yhtäjaksoista oleskelua 
yhteisön alueelta 12 kuukaudesta 24 kuukau-
teen, jos kyseessä on entinen EU:n sinisen 
kortin haltija tai hänen perheenjäsenensä. 
Eduskunta piti pitkään oleskelleita koskevan 
direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä tär-
keänä, että pitkään oleskelleen aseman pe-
ruuttamisen määräaika vastaisi määräaikai-
sen ja pysyvän oleskeluluvan peruuttamisen 
edellytyksenä olevan poissaolon pituutta. Ul-
komaalaislain 58 §:ään lisättiin näin ollen 
säännös, jonka mukaan pitkään oleskelleen 
asema voidaan peruuttaa, jos ulkomaalainen 
on oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta 
EU:n ulkopuolella. Kohta ei näin ollen edel-
lytä muutosta ulkomaalaislakiin.  

Artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltioilla 
on mahdollisuus rajoittaa poissaoloa koske-
vat poikkeukset tilanteisiin, joissa kolmannen 
maan kansalainen pystyy osoittamaan, että 
hän on ollut poissa yhteisön alueelta harjoit-
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taakseen taloudellista toimintaa palkattuna 
työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoitta-
jana tai tehdäkseen vapaaehtoistyötä tai opis-
kellakseen alkuperämaassaan. Vastaavaa 
edellytystä ei ole pitkään oleskelleiden osal-
ta. Edellytys merkitsisi kahden vuoden pois-
saolojakson osalta (oleskeluluvan peruutta-
minen) entisten EU:n sinisen kortin haltijoi-
den aseman huonontamista suhteessa muihin 
pitkään oleskelleisiin kolmannen maan kan-
salaisiin. Myös 18 kuukauden poissaolojak-
son (viiden vuoden oleskeluajan laskenta) 
osalta edellytys monimutkaistaisi sääntelyä. 
Edellytystä ei näin ollen ole syytä lisätä ul-
komaalaislakiin.  

Artiklan 6 kohdassa säädetään vielä, että 14 
artiklan 1 kohdan f alakohtaa ansioperusteis-
ten eläkkeiden maksusta ulkomaille ja 15 ar-
tiklan säännöksiä perheenyhdistämisestä so-
velletaan edelleen soveltuvin osin niihin pit-
kään oleskelleen kolmannen valtion kansalai-
sen oleskelulupien haltijoihin, jotka ovat en-
tisiä EU:n sinisen kortin haltijoita. Työeläk-
keet maksetaan jo tällä hetkellä myös ulko-
maille, joten kohta ei edellytä muutosta kan-
salliseen lainsäädäntöön. 

EU:n sinisen kortin haltijan perheenjäsenen 
jättämän hakemuksen käsittelyajan määrä-
ajan tulee koskea myös pitkään oleskelleen 
kolmannen valtion kansalaisen perheenjäse-
niä, jos pitkään oleskellut on entinen sinisen 
kortin haltija. Asiasta tulee mainita perheen-
jäsenen oleskelulupahakemuksen käsittelyn 
määräaikaa koskevan 69 a §:n yksityiskoh-
taisissa perusteluissa.  

17 artikla. Artiklassa säädetään pitkään 
oleskelleiden aseman saaneille myönnettävän 
oleskeluluvan muodosta. Oleskelulupa anne-
taan asetuksen (EY) N:o 1030/2002 1 artik-
lan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti eli pit-
kään oleskelleelle annetaan käytännössä 
normaali korttimuotoinen oleskelulupa. 
Oleskeluluvan kohtaan ”huomautuksia” mer-
kitään ”Entinen EU:n sinisen kortin haltija”. 
Eduskunta hyväksyi 15 päivänä maaliskuuta 
2011 lain ulkomaalaislain muuttamisesta 
(631/2011), jonka 34 §:n uuden 2 momentin 
mukaan oleskelulupakorttiin tehdään merkin-
tä direktiivistä, jonka perusteella oleskelulu-
pa on myönnetty. Kyseisen säännöksen pe-
rusteella voidaan jatkossa tehdä myös mer-

kintä, joka osoittaa, että oleskelulupakortin 
haltija on entinen EU:n sinisen kortin haltija. 

 
V Oleskelu muissa jäsenvaltioissa 
 
18 artikla. Artiklassa säädetään EU:n sini-

sen kortin haltijan liikkumisesta toiseen jä-
senvaltioon. Artiklan 1 kohdan nojalla EU:n 
sinisen kortin haltija voi muuttaa toiseen jä-
senvaltioon korkeaa pätevyyttä vaativaan 
työhön sen jälkeen, kun on hän oleskellut 18 
kuukautta ensimmäisessä jäsenvaltiossa. 
Kortinhaltija voi oleskella useassakin jäsen-
valtiossa, mutta siirtyminen uuteen jäsenval-
tioon edellyttää aina 18 kuukauden oleskelua 
edellisessä jäsenvaltiossa. Kortinhaltija voi 
muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja hakea uutta 
sinistä korttia vasta toisessa jäsenvaltiossa. 
Hakemuksen voi jättää myös jo ensimmäi-
sessä jäsenvaltiossa. Artiklan 2 kohdan mu-
kaan EU:n sinisen kortin haltija ja/tai hänen 
työnantajansa on kuitenkin haettava sinistä 
korttia mahdollisimman pian ja viimeistään 
kuukauden kuluttua kortinhaltijan saapumi-
sesta toisen jäsenvaltion alueelle. Jäsenvaltiot 
voivat päättää, sallivatko ne hakijan työsken-
nellä hakemuksen käsittelyaikana.  

Ensimmäistä oleskelulupaa on haettava 
lähtökohtaisesti ulkomailta, ellei luvan ha-
kemista vasta Suomessa ole laissa erikseen 
mahdollistettu. Ulkomaalaislain 49 §:ään on 
lisättävä säännös, joka mahdollistaisi EU:n 
sinisen kortin hakemisen vasta Suomessa, jos 
hakija siirtyy toisesta jäsenvaltiosta, ja jos 
hän jättää hakemuksen viimeistään kuukau-
den kuluessa maahantulosta. Ensimmäistä 
työntekijän oleskelulupaa hakeva kolmannen 
maan kansalainen ei saa tällä hetkellä aloittaa 
työskentelyä ennen kuin oleskelulupa on 
myönnetty. Tähän sääntöön ei ehdoteta eri-
tyisosaajien osalta muutoksia.  Hakemukseen 
sovelletaan samoja edellytyksiä ja menette-
lyllisiä takeita, kuten 11 artiklassa säädettyä 
käsittelyaikaa, kuin muihinkin EU:n sinistä 
korttia koskeviin hakemuksiin.  

Artiklassa säädetään myös jäsenvaltioiden 
välisestä tietojenvaihdosta. Jäsenvaltion on 4 
kohdan perusteella ilmoitettava EU:n sinistä 
korttia koskevaan hakemukseen tehdystä 
päätöksestä kirjallisesti sekä hakijalle itsel-
leen että ensimmäiselle jäsenvaltiolle. Jos 
EU:n sinisen kortin myöntöedellytykset eivät 
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täyty, jäsenvaltion on velvoitettava hakija 
poistumaan maasta ja ensimmäisen jäsenval-
tion on otettava hänet takaisin viipymättä il-
man muodollisuuksia. Takaisinottovelvolli-
suutta sovelletaan myös, jos ensimmäisen jä-
senvaltion myöntämän sinisen kortin voimas-
saolo on päättynyt tai jos se on peruutettu 
hakemuksen käsittelyn aikana. Takaisinotta-
misen jälkeen sovelletaan 13 artiklaa eli jä-
senvaltion on sallittava sinisen kortin haltijan 
oleskella maassa ja etsiä työtä kolmen kuu-
kauden ajan, vaikka oleskelulupa ei olisi 
enää voimassa. Ulkomaalaislakiin on lisättä-
vä säännös toiseen jäsenvaltioon siirtyneen 
EU:n sinisen kortin haltijan ja hänen per-
heenjäsenensä oikeudesta palata Suomeen ja 
oleskella kolme kuukautta toisen jäsenvaltion 
tekemän kielteisen päätöksen jälkeen. Ulko-
maalaislakiin on myös lisättävä säännös tie-
tojen vastaanottamisen ja toimittamisen yh-
teyspisteestä.  

Jos ensimmäisen jäsenvaltion myöntämän 
EU:n sinisen kortin voimassaolo päättyy me-
nettelyn aikana, jäsenvaltio voi artiklan 5 
kohdan perusteella myöntää kansallisen oles-
keluluvan hakemuksen käsittelyn ajaksi, jos 
kansallisessa lainsäädännössä näin edellyte-
tään. Suomessa voi oleskella hakemuksen 
käsittelyajan ilman erillistä väliaikaista oles-
kelulupaa ulkomaalaislain 40 §:n 3 momen-
tin nojalla. Kohta ei edellytä muutosta ulko-
maalaislakiin.  

Jäsenvaltio voi artiklan 6 kohdan nojalla 
velvoittaa, että hakija ja/tai hänen työnanta-
jansa vastaa EU:n sinisen kortin haltijan ja 
hänen perheenjäsenensä palauttamis- ja ta-
kaisinottokustannuksista. Palauttamiseen liit-
tyvät kustannukset maksetaan valtion varoin, 
mikäli henkilöllä ei itsellään ole tähän varoja. 
Lainsäädäntöön ei ole perusteltua tehdä muu-
toksia tältä osin vain erityisosaajien kohdalla.  

Artiklan 7 kohdassa todetaan vielä, että se 
ei estä jäsenvaltioita soveltamasta maahantu-
lokiintiöitä. Kiintiöitä ei ole Suomessa käy-
tössä artiklan tarkoittamassa merkityksessä, 
joten kohta ei edellytä lainsäädäntömuutok-
sia.  

19 artikla. Artiklassa säädetään edelliseen 
artiklaan viitaten perheenjäsenten oleskelusta 
silloin, kun EU:n sinisen kortin haltija muut-
taa työskentelemään toiseen jäsenvaltioon. 
Myös perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa 

vasta toisessa jäsenvaltiossa. Kuten erityis-
osaajankin, myös perheenjäsenen on jätettävä 
hakemuksensa kuukauden kuluessa maahan-
tulosta. Perheenjäsen voi muuttaa EU:n sini-
sen kortin haltijan mukana toiseen jäsenval-
tioon, jos perhe on muodostettu jo ensimmäi-
sessä jäsenvaltiossa. Jos perhettä ei ole muo-
dostettu vielä edellisessä jäsenvaltiossa, per-
heenyhdistämiseen sovelletaan 15 artiklan 
säännöksiä. Perheen muodostumisajankoh-
dalla on merkitystä käytännössä vain hake-
muksen jättöpaikan suhteen. Jos EU:n sinisen 
kortin haltija on esimerkiksi avioitunut vasta 
Suomeen tulonsa jälkeen, eikä hänen puo-
lisollaan ole oleskelulupaa Suomeen, hänen 
on odotettava hakemuksen käsittelyä siinä 
maassa, jossa hän laillisesti oleskelee. Ha-
kemuksen jättämisestä Suomessa on lisättävä 
säännös ulkomaalaislain 49 §:ään. Laissa on 
myös säädettävä, että oikeus koskee vain en-
nen Suomeen tuloa muodostettuja perheitä.  

Myös perheenjäsenelle on artiklan 2 koh-
dan nojalla tarvittaessa myönnettävä väliai-
kainen oleskelulupa hakemuksen käsittelyn 
ajaksi, jos ensimmäisen jäsenvaltion myön-
tämän oleskeluluvan voimassaolo päättyy tai 
ei enää oikeuta haltijaansa oleskelemaan lail-
lisesti jäsenvaltion alueella. Kohta ei edellytä 
muutosta ulkomaalaislakiin myöskään per-
heenjäsenten osalta, koska oleskelulupaha-
kemuksen käsittelyajaksi ei myönnetä väliai-
kaista oleskelulupaa.   

Toinen jäsenvaltio voi artiklan 3 kohdan 
perusteella vaatia perheenjäsentä esittämään 
oleskelulupahakemuksensa yhteydessä en-
simmäisen jäsenvaltion myöntämän oleskelu-
luvan ja voimassa olevan matkustusasiakirjan 
tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset se-
kä viisumin, jos sitä edellytetään. Oleskelu-
luvan myöntäminen edellyttää ulkomaalais-
lain mukaan lähtökohtaisesti voimassa olevaa 
matkustusasiakirjaa. Suomeen saapuminen ei 
edellytä viisumia, jos kolmannen maan kan-
salaisella on toisen jäsenvaltion myöntämä 
oleskelulupa. Perheenjäseneltä voidaan myös 
edellyttää todisteita siitä, että hän on oleskel-
lut toisessa jäsenvaltiossa sinisen kortin halti-
jan perheenjäsenenä. Hallintolain 31 §:n mu-
kaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 
hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelli-
set tiedot ja selvitykset. Vastaavasti asian-
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osaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksen-
sa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin 
myötävaikutettava vireille panemansa asian 
selvittämiseen. Asiasta ei ole tarpeen säätää 
erikseen ulkomaalaislaissa. 

Perheenjäseneltä voidaan 3 kohdan c ala-
kohdan nojalla edellyttää myös sairausvakuu-
tusta. Edellytyksen käyttöön ottaminen ei ole 
tarpeellista yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. 
Jäsenvaltio voi 4 kohdan c alakohdan nojalla 
edellyttää, että EU:n sinisen kortin haltijalla 
on perusedellytykset täyttävä asunto. Suo-
messa ei ole yleisesti käytössä asuntovaati-
musta, eikä sitä ole tarpeellista edellyttää 
vain erityisosaajilta.  

Artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaan jä-
senvaltio voi edellyttää, että EU:n sinisen 
kortin haltijalla on vakaat ja säännölliset va-
rat itselleen ja perheelleen, jotta heidän ei 
tarvitse turvautua jäsenvaltion sosiaaliavus-
tuksiin. Oleskeluluvan myöntäminen edellyt-
tää ulkomaalaislain mukaan turvattua toi-
meentuloa, joten edellytys ei tuo muutosta 
nykytilaan. Lisäksi EU:n sinisen kortin halti-
jalta edellytetään direktiivin vaatimukset 
täyttävää korkeaa palkkaa. 

Artiklan 5 kohdan mukaan toisesta jäsen-
valtiosta siirtyviin perheenjäseniin sovelle-
taan 15 artiklan poikkeuksia tarvittavin muu-
toksin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
myös toisesta jäsenvaltiosta siirtyneeseen 
perheenjäseneen sovelletaan kuuden kuukau-
den käsittelyaikasäännöstä. Muut 15 artiklan 
kohdat eivät edellytä muutosta ulkomaalais-
lakiin.  

 
VI Loppusäännökset 
 
20 artikla. Artiklassa määritellään täytän-

töönpanotoimenpiteet. Jäsenvaltioiden on ar-
tiklan 1 kohdan nojalla ilmoitettava komissi-
olle ja muille jäsenvaltioille, jos ne toteutta-
vat lainsäädäntö- tai viranomaistoimenpiteitä 
6 artiklassa säädettyyn maahanpääsykiinti-
öön liittyen. Samoin jäsenvaltiot ovat ilmoi-
tusvelvollisia, jos ne soveltavat 8 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua työvoiman saata-
vuusharkintaa tai jos jäsenvaltio edellyttää 
hakijan ja/tai hänen työnantajansa vastaavan 
EU:n sinisen kortin haltijan tai hänen per-
heenjäsenensä takaisinottoon liittyvistä kus-
tannuksista 18 artiklan 6 kohdan osalta. 

Myös mahdollisista eettiseen rekrytointiin 
liittyvistä rajoituksista on ilmoitettava komis-
siolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitusvel-
vollisuudet eivät edellytä säädösmuutoksia. 

Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
tulee toimittaa komissiolle vuosittain tilasto-
tiedot EU:n sinisen kortin haltijoista ja siltä 
osin kuin mahdollista, myös kortin peruutta-
misista ja uusimisista. Tilastoista tulee ilmetä 
kansalaisuus ja mahdollisuuksien mukaan 
myös ammatti. Myös mukana tulevista per-
heenjäsenistä tulee toimittaa tilastot kansalai-
suuksittain eriteltyinä. Toisesta jäsenvaltiosta 
siirtyneiden osalta on ilmoitettava mahdolli-
suuksien mukaan myös aiempi oleskelu-
jäsenvaltio. Direktiivi edellyttää näin ollen 
muutoksia Maahanmuuttoviraston ja poliisin 
tilastointiin. Sisäasianministeriön maahan-
muutto-osasto on tiedottanut kirjeitse Maa-
hanmuuttovirastoa ja sisäasiainministeriön 
poliisiosastoa tilastointivelvollisuudesta.  

21 artikla. Artiklan mukaan komissio toi-
mittaa kolmen vuoden välein ja ensimmäisen 
kerran viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 
2014 kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle direktiivin soveltamisesta jäsen-
valtioissa. Artiklassa luetellaan asiakohdat, 
joihin komissio kiinnittää erityistä huomiota.   

22 artikla. Artiklan mukaan jäsenvaltioi-
den on nimettävä yhteyspisteet, jotka vastaa-
vat 16, 18 ja 20 artiklassa tarkoitettujen tieto-
jen vastaanottamisesta ja toimittamisesta. Jä-
senvaltioiden on tehtävä asianmukaisesti yh-
teistyötä näihin liittyvien tietojen ja asiakirjo-
jen vaihdossa. Maahanmuuttovirasto toimisi 
artiklassa tarkoitettuna Suomen kansallisena 
yhteyspisteenä. Tästä säädettäisiin ulkomaa-
laislain 67 §:ssä.   

23 artikla. Artiklan mukaan direktiivi on 
saatettava kansallisesti voimaan 19 päivään 
kesäkuuta 2011 mennessä. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava kansalliset säännökset kirjal-
lisesti komissiolle. Kansallisissa säädöksissä 
on viitattava direktiiviin tai niihin on lisättä-
vä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan viral-
lisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
miten viittaukset tehdään. 

24 artikla. Artiklassa säädetään direktiivin 
voimaantulosta. Direktiivi tuli voimaan sitä 
seuraavana päivänä, jona se julkaistiin Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä. Direk-
tiivi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa 
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lehdessä 18 päivänä kesäkuuta 2009 ja se tuli 
näin ollen voimaan 19 päivänä kesäkuuta 
2009. 

25 artikla. Artiklassa osoitetaan direktiivi 
jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen mukaisesti. 

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Direktiivin tarkoituksena on osaltaan vai-
kuttaa Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 
2000 hyväksymässä Lissabonin strategiassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Ky-
seiset tavoitteet koskevat muun muassa toi-
mia, joilla houkutellaan erittäin päteviä työn-
tekijöitä kolmansista maista ja saadaan heidät 
pysymään EU:ssa. Direktiivillä pyritään 
konkreettisesti helpottamaan kyseisten kol-
mansien maiden kansalaisten maahantuloa ja 
liikkuvuutta yli kolmen kuukauden oleskelua 
varten, kun maahantulon tarkoituksena on 
korkeaa pätevyyttä vaativa työ. Tavoitteena 
on, että yhteisöstä tulisi houkuttelevampi 
kohde tällaisille eri puolilta maailmaa tulevil-
le työntekijöille, jotta sen kilpailukykyä ja ta-
louskasvua voitaisiin pitää yllä.  

Esityksen tavoitteena on saattaa kansalli-
nen lainsäädäntö vastaamaan erityisosaajadi-
rektiivin säännöksiä. Suurin periaatteellinen 
merkitys liittyy erityisosaajien merkityksen 
korostamiseen lain tasolla osana työvoiman 
maahanmuuttoa kolmansista maista. Direk-
tiivin täytäntöönpano on pyritty toteuttamaan 
niin, että se ei hankaloittaisi tarpeettomasti 
nykyistä järjestelmää. Direktiivi sallii kansal-
listen järjestelmien rinnakkaiselon.  

Direktiivi sisältää kuitenkin myös sellaisia 
jäsenvaltioita velvoittavia, yksityiskohtaisia 
säännöksiä, jotka on sisällytettävä ulkomaa-
laislakiin. Ei-velvoittavien säännösten osalta 
on pyritty asiakasmyönteiseen ja mahdolli-
simman selkeään sääntelyyn. Direktiivin 
edellyttämät muutokset on sisällytetty nyky-
lainsäädännön rakenteeseen. Esityksen tar-
koituksena ei ole tarkastella koko työntekijän 
oleskelulupajärjestelmää kokonaisuutena, 
vaan toteuttaa ainoastaan direktiivin edellyt-
tämät muutokset.  

 

3.2 Keskeiset ehdotukset 

Direktiivi ei tuo suurta muutosta nykyti-
laan. Täytäntöönpano on pyritty toteuttamaan 
siten, että direktiivi ei tarpeettomasti hanka-
loittaisi nykyjärjestelmää. Direktiivi lähinnä 
korostaa erityisosaajien merkitystä lain tasol-
la.  

Erityisosaajien maahanmuuttoa Suomeen 
on jo nykyisellään helpotettu. Erityisosaajat 
voivat työskennellä tavallisella oleskelulu-
valla eli heidän ei tarvitse hakea kaksivaihei-
sesti myönnettävää työntekijän oleskelulu-
paa. Heitä tulee myös koskea kansalaisuudes-
ta riippumatta samat työehdot ja -olot. Ul-
komaalainen työntekijä saa myös oikeuden 
asumisperusteiseen sosiaaliturvajärjestel-
mään, jos hänen katsotaan muuttavan Suo-
meen vakinaisesti asumaan. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa toistaiseksi voimassa olevaa tai 
vähintään kahden vuoden työsopimusta.  

Ulkomaalaislakiin esitetään lisättäväksi di-
rektiivin edellyttämät määritelmät ja sään-
nökset EU:n sinisen kortin myöntämisen eri-
tyisedellytyksistä. Kortin myöntäminen edel-
lyttää, että työ vaatii erityisosaamista, ja että 
siitä maksetaan tarpeeksi korkeaa palkkaa. 
Muilta osin sovellettaisiin voimassa olevia 
työntekijän oleskeluluvan myöntöedellytyk-
siä. Työvoiman saatavuusharkintaa ei sovel-
lettaisi, koska sitä ei sovelleta erityisosaajiin 
tälläkään hetkellä. Direktiivin perusteella 
myönnettävälle oleskeluluvalle säädettäisiin 
kahden vuoden vakiovoimassaoloaika, ellei 
työsuhde ole voimassa lyhyemmän ajan. Di-
rektiivi edellyttää myös, että ulkomaalaislais-
sa säädetään erityisosaajan ja hänen perheen-
jäsenensä hakemuksen käsittelyajasta. Sään-
nös ei toisi merkittävää muutosta nykytilaan, 
sillä työntekijän oleskeluluvan käsittely kes-
tää tällä hetkellä vain pari kuukautta.   

Erityisosaajadirektiivin mukaan EU:n sini-
sen kortin haltijoita on kohdeltava yhdenver-
taisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kans-
sa muun muassa koulutuksen alalla. Direktii-
vin säännös tarkoittaa, etteivät sinisen kortin 
haltijat voi osallistua tutkintoon johtavaan ti-
lauskoulutukseen, eikä heiltä voi periä luku-
kausimaksuja. Yliopistolakia ja ammattikor-
keakoululakia ehdotetaan tämän vuoksi muu-
tettavaksi.  
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Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalain-
säädännön soveltamisesta annettua lakia on 
myös muutettava, jotta direktiivin edellyttä-
mä yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan 
suhteen toteutuisi. Ulkomaalainen työntekijä 
kuuluu asumisperusteiseen sosiaaliturvajär-
jestelmään, jos hänen katsotaan muuttavan 
Suomeen vakinaisesti asumaan. Vakinaista 
asumista osoittava seikka on muun muassa 
toistaiseksi voimassa oleva tai vähintään 
kahden vuoden työsopimus. Useimmat eri-
tyisosaajat kuuluvat siis jo nyt asumisperus-
teisen sosiaaliturvan piiriin. Suomessa yh-
denvertaisen kohtelun vaatimus kohdistuu 
eläkelainsäädäntöön, tapaturmavakuutuk-
seen, työttömyysturvaan, äitiys- ja perhe-
etuuksiin sekä sairausetuuksiin, joihin lue-
taan julkiset terveyspalvelut, sairausvakuu-
tuslain mukaiset etuudet ja vammaisetuuslain 
mukaiset tuet. Yhdenvertaisen kohtelun saa-
vuttamiseksi sinisen kortin haltijalta ei voida 
edellyttää asumiseen perustuvan sosiaalitur-
valainsäädännön soveltamisesta annetun lain 
2 luvun 3 a §:n 4 kohdassa tarkoitettua vähin-
tään kahden vuoden työsopimusta osoitukse-
na asumisen vakinaisuudesta. Tästä on sää-
dettävä edellä mainitussa laissa.  

Yhdenvertainen kohtelu edellyttää myös, 
että direktiivin tarkoittamien erityisosaajien 
kohtelu on yhdenvertaista julkisten terveys-
palvelujen osalta eli että he saavat terveys-
palvelut samoin asiakasmaksuin ja samoin 
ehdoin kuin henkilöt, joilla on kotikunta 
Suomessa. Esitys edellyttää näin ollen muu-
tosta myös kansanterveyslain 14 §:ään ja eri-
koissairaanhoitolain 3 §:ään. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksestä ei aiheudu välittömiä valtionta-
loudellisia vaikutuksia. Erityisosaajien jättä-
mien oleskelulupahakemusten määrä Suo-
messa ei todennäköisesti lisäänny merkittä-
västi, koska vastaavankaltainen kansallinen 
järjestelmä on jo käytössä. Suurin osa Suo-
meen tulevista erityisosaajista ei myöskään 
todennäköisesti täytä EU:n sinisen kortin 
myöntämisen edellytyksiä.  

Oleskelulupahakemusten käsittelykustan-
nukset katetaan hakemusten käsittelystä pe-

rittävillä maksuilla. Maksuista säädetään si-
säasiainministeriön asetuksella Maahanmuut-
toviraston suoritteiden maksullisuudesta 
(1085/2010).  

Direktiivin täytäntöönpano ja erityisesti di-
rektiivin edellyttämä tilastointi aiheuttavat 
muutoksia ulkomaalaisasioiden sähköiseen 
asiankäsittelyjärjestelmään (UMA), mistä ai-
heutuu jonkin verran kustannuksia. 

Sosiaaliturvalainsäädännön muutoksella ei 
ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
Henkilömäärä arvioidaan pieneksi ja lain 
muutoksella asumisperusteisen sosiaaliturva-
lainsäädännön piiriin kuuluisivat myös vä-
hintään vuodeksi, mutta alle kahdeksi vuo-
deksi maahan tulevat sinisen kortin haltijat. 
Terveydenhuoltopalveluiden järjestäminen 
Suomeen tuleville erityisosaajille on henki-
lön asuinkunnan vastuulla. Pääosa Suomeen 
tulevista sinisen kortin haltijoista saa koti-
kunnan Suomessa, ja he kuuluvat kunnan 
asukkaina julkisten terveyspalveluiden pii-
riin. Esityksen mukaan oleskelukunta on vas-
tuussa ilman kotikuntalain mukaista kotikun-
taa jäävien erityisosaajien ja näiden perheen-
jäsenten terveyspalveluista. Esityksen vaiku-
tukset kuntatalouteen arvioidaan tältä osin 
vähäisiksi. Suomeen tulevien erityisosaajien 
määrän ei ennakoida direktiivin myötä mer-
kittävästi kasvavan. Lisäksi on huomattava, 
että tulijoilla on mahdollisuus hyödyntää 
myös työterveyshuollon kattavia palveluja. 
EU-lainsäädännöstä johtuvien sairaanhoito-
velvoitteiden kustannusten korvauskysymyk-
siä on määrä pohtia laajemmin 9 päivänä 
maaliskuuta 2011 potilaiden oikeuksien so-
veltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuol-
lossa annetun direktiivin kansallisen täytän-
töönpanon yhteydessä. Yliopistolain ja am-
mattikorkeakoululain muutosten taloudelliset 
vaikutukset arvioidaan niin ikään hyvin vä-
häisiksi. Muutoksista aiheutuvia kustannuk-
sia käsitellään tässä esityksessä myös asian 
valmistelua koskevassa kohdassa. 

Suomeen yhtäjaksoisesti yli kuudeksi kuu-
kaudeksi tulevaa verotetaan ansiotuloista 
progressiivisesti samalla tavalla kuin pysy-
västi Suomessa asuvia. Palkasta maksetaan 
työnantajan sosiaaliturvamaksu. Eräistä val-
tioista tulevilla opettajilla ja tutkijoilla voi 
verosopimuksen perusteella olla mahdolli-
suus täyteen vapautukseen tai huojennukseen 
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verovelvollisuudesta. Verosopimus ei rajoita 
Suomen verotusta, jos saaja kiinteän toimi-
paikan takia on ennakkoperintärekisterissä tai 
hänestä on tullut verosopimuksen mukaan 
Suomessa asuva. Suomeen yli kuudeksi kuu-
kaudeksi tuleva ulkomaalainen voi eräissä 
tapauksissa maksaa ansiotulostaan progres-
siivisen veron sijasta 35 %:n suuruista lähde-
veroa. Edellytyksenä on, että henkilö harjoit-
taa opetus- tai tutkimustoimintaa Suomessa 
olevassa ylemmässä opetuslaitoksessa, tai et-
tä hänen rahapalkkansa koko Suomessa oles-
kelun ajan on vähintään 5 800 €/kk ja hänen 
työtehtävänsä Suomessa olevan työnantajan 
palveluksessa edellyttävät erityisosaamista. 
Vero peritään lopullisena verona siten, että 
työnantaja vähentää sen maksettavasta pal-
kasta ja tilittää verovirastolle. Veron lisäksi 
ei peritä vakuutetun sairausvakuutusmaksua. 
Työnantajan sosiaaliturvamaksu ja eläke- 
ynnä muut vakuutusmaksut maksetaan nor-
maaliin tapaan. 

 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan  

Esityksellä ei ole merkittävää vaikutusta vi-
ranomaisten välisiin suhteisiin ja toimival-
taan. Maahanmuuttoviraston tehtäväksi tulisi 
toimia direktiivin edellyttämänä yhteyspis-
teenä muiden jäsenvaltioiden viranomaisiin 
nähden. Vastaava tehtävä virastolle on annet-
tu myös pitkään oleskelleita koskevan direk-
tiivin osalta. Kyse on tiedonvaihdosta mui-
den jäsenvaltioiden kanssa, josta aiheutuva 
työmäärä ei muodostune merkittäväksi. 
Maahanmuuttoviraston tulee myös päivittää 
oleskeluluvan hakemiskaavakkeet. Säädös-
muutokset edellyttävät käytännössä myös 
Maahanmuuttoviraston ja poliisin sisäisen 
ohjeistuksen uusimista.  

 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Suomessa EU:n sinisiä kortteja ei tulla to-
dennäköisesti ainakaan aluksi myöntämään 
kovinkaan paljon, sillä tällä hetkellä suurin 
osa Suomeen tulevista asiantuntijoista ei 
täyttäisi direktiivin edellytyksiä. Heille voi-
daan kuitenkin myöntää työntekijän oleskelu-
lupa tai muu oleskelulupa työntekoa varten, 
vaikka direktiivin edellytykset eivät täyty.  

Direktiivin hyötyä on syytä kuitenkin tar-
kastella myös eurooppalaisella tasolla. Aske-
leet koko EU:n alueen elinvoimaisuuden li-
säämiseksi hyödyttävät kokonaisuutena myös 
Suomea. EU:n sinisen kortin käyttöön otta-
minen kaikissa yhteistä maahanmuuttopoli-
tiikkaa soveltavissa EU-maissa tulee toden-
näköisesti lisäämään korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajien tietoisuutta maahanmuut-
tomahdollisuuksista Eurooppaan. Maahan-
muuttosäännökset voivat tuntua vaikeasel-
koisilta, mistä syystä yhteisille perussään-
nöille perustuvan oleskelulupatyypin käyt-
töön ottaminen madaltanee kynnystä hakeu-
tua töihin EU:n alueelle. EU:n sininen kortti 
tuo mukanaan myös mahdollisuuden liikkua 
jäsenvaltiosta toiseen. Järjestelmän käyttöön-
otto edistää näin ollen osaltaan Euroopan 
asemaa globaalissa kilpailussa osaavasta työ-
voimasta ja parantaa työvoiman sisäisiä liik-
kuvuusmahdollisuuksia sitä kulloinkin tarvit-
sevalle alueelle.  

Maailmantalouden elpyessä taantumasta 
kilpailu korkeakoulutetuista erityisosaajista 
Euroopan ja esimerkiksi Pohjois-Amerikan, 
Australian ja niin sanottujen BRIC-maiden 
kesken tulee entisestään kiristymään. Direk-
tiivi vahvistaa osaltaan kuvaa Euroopasta 
dynaamisena ja kilpailukykyisenä kasvualu-
eena. Erityisosaajien liikkuvuuden helpotta-
minen ja kannustaminen edesauttaa myös in-
novaatioiden leviämistä ja käyttöönottoa eri 
EU-maissa, mikä puolestaan heijastuu laa-
jemmaltikin elinkeinoelämän kehitykseen. 
Direktiivi myös osaltaan edistää EU:n maa-
hanmuuttolainsäädännön asteittaista harmo-
nisointia. Esitys ei vaikuta eri tavalla naisiin 
ja miehiin, joten esityksellä ei ole merkittäviä 
sukupuolivaikutuksia.  

 
5  Asian valmiste lu 

Esitys on pääosin valmisteltu sisäasianmi-
nisteriössä. Muiden hallinnonalojen toimival-
taan kuuluvat säädösmuutokset on valmistel-
tu asianomaisten ministeriöiden toimesta. 
Esityksestä on keskusteltu myös erikseen 
kahdenvälisesti muiden hallinnonalojen 
kanssa. Esitystä on käsitelty myös ulkomaa-
laislain 211 §:n mukaisessa ulkomaalaisten 
työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-
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asioiden neuvottelukunnassa 30 päivänä 
maaliskuuta 2010.  

Sisäasiainministeriö pyysi 2 päivänä maa-
liskuuta 2011 päivätyllä lausuntopyynnöllä 
esitysluonnoksesta lausunnot 31 taholta, 
muun muassa keskeisimmiltä ministeriöiltä, 
keskusvirastoilta, ylimmiltä laillisuusvalvo-
jilta sekä työmarkkinaosapuolilta. Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö pyysivät lisäksi lausunnot omilta hal-
linnonaloiltaan.  

Lausuntoja saapui 23. Suurin osa lausun-
nonantajista kannatti nykyisen, ulkomaalais-
lain 79 §:ään perustuvan erityisosaajien maa-
hantulojärjestelmän säilyttämistä EU:n sini-
sen kortin rinnalla. Lausunnoissa esitettiin 
myös huoli järjestelmän vaikeaselkoisuudes-
ta. Direktiivin täytäntöönpano on pyritty to-
teuttamaan mahdollisimman vähillä lainmuu-
toksilla, jotta nykyjärjestelmä ei tarpeetto-
man paljon hankaloituisi. Esimerkiksi ilmoi-
tusvelvollisuuden käyttöönottaminen vain 
erityisosaajia koskevana arvioitiin hankaloit-
tavan ja monimutkaistavan entisestään ky-
seistä maahantulomenettelyä. Ilmoitusvelvol-
lisuuden käyttöönottamisen edellytyksiä ja 
käytännön toimintaedellytyksiä tulisikin poh-
tia osana koko työntekijän oleskelulupajär-
jestelmän kehittämistä. 

Esitystä on lausuntokierroksen jälkeen täy-
dennetty sosiaali- ja terveysministeriön esi-
tyksestä kansanterveyslain 14 §:n ja erikois-
sairaanhoitolain 3 §:n muutoksilla. Sosiaali- 
ja terveysministeriö on valmistellut kyseiset 
säädösmuutokset. Esitystä on hieman tarken-
nettu myös säätämisjärjestyksen ja yksityis-
kohtaisten perustelujen osalta. 

Kuntaliitto edellytti selvitettäväksi, makse-
taanko opiskeluoikeutta käyttävien EU:n si-
nisen kortin haltijoiden kustannukset kunta-
valtio -suhteessa vai valtion rahoituksella. 
Kuntaliiton mukaan asia olisi tullut käsitellä 
kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelu-
kunnassa, jos kustannukset maksetaan kunta-

valtio -suhteessa. Kunnat osallistuvat ammat-
tikorkeakoulujen perusrahoituksen perustee-
na oleviin kustannuksiin myös ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavan vie-
raskielisen koulutuksen osalta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö piti lausunnossaan käy-
tännössä epätodennäköisenä, että korkeasti 
koulutetut sinisen kortin haltijat hakeutuisi-
vat Suomeen saavuttuaan opiskelemaan työn 
ohessa. Näin ollen ammattikorkeakoululain 
26 b §:n muutoksesta aiheutuvia mahdollisia 
kustannuksia kunnille pidettiin vähäisinä.  

Esitystä käsiteltiin kunnallistalouden ja -
hallinnon neuvottelukunnan 30 päivänä elo-
kuuta 2011 pidetyssä kokouksessa. Kansan-
terveys- ja erikoissairaanhoitolain muutosten 
kunnallistaloudellisia vaikutuksia on tarkoi-
tus tarkastella sosiaali- ja terveysministeriön 
3 päivänä toukokuuta 2011 asettamassa Rajat 
ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmässä 
(STM 033:00/2011). Tämä kirjattiin myös 
neuvottelukunnan pöytäkirjaan. 

 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Sisäasiainministeriössä on valmisteilla hal-
lituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisek-
si, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 18 päi-
vänä kesäkuuta 2009 antama direktiivi 
2009/52/EY maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin 
kohdistettavista seuraamuksia ja toimenpitei-
tä koskevista vähimmäisvaatimuksista (niin 
kutsuttu työnantajasanktiodirektiivi).  Kysei-
nen hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syysistuntokaudella 2011, min-
kä johdosta kyseistä esitystä käsiteltäneen 
eduskunnassa samanaikaisesti tämän esityk-
sen kanssa. Molemmissa esityksissä ehdote-
taan muutettavaksi ulkomaalaislain 53 ja 67 
§:ää, joten esitysten käsittely tulisi tältä osin 
sovittaa yhteen eduskunnassa.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Ulkomaalaislaki 

3 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi kaksi uutta kohtaa, jotka sisältävät 
Euroopan unionin sinisen kortin ja korkeaa 
pätevyyttä vaativan työn määritelmät. Koska 
pykälään lisättäisiin uusia kohtia, pykälän 25 
kohtaan tehtäisiin tekninen korjaus (puolipis-
te). 

Ehdotetun 26 kohdan mukaan Euroopan 
unionin sinisellä kortilla tarkoitettaisiin eri-
tyisosaajadirektiivissä tarkoitettua oleskelu-
lupaa, joka oikeuttaa oleskeluun ja työnte-
koon jäsenvaltion alueella. Kohta vastaisi eri-
tyisosaajadirektiivin 2 artiklan c kohtaa. 
Kortti olisi ulkoiselta muodoltaan samanlai-
nen kuin muutkin oleskelulupakortit, mutta 
oleskeluluvan tyyppi -kohtaan kirjoitettaisiin 
”EU:n sininen kortti” direktiivin vaatimuksen 
mukaisesti. 

Korkeaa pätevyyttä vaativalla työllä tarkoi-
tettaisiin ulkomaalaislaissa uuden 27 kohdan 
mukaan erityisosaajadirektiivissä tarkoitettua 
työtä, joka edellyttää erityistä ammattipäte-
vyyttä, joka osoitetaan korkea-asteen tutkin-
nolla.  Kohta vastaisi erityisosaajadirektiivin 
2 artiklan b kohtaa. Korkea-asteen tutkinnol-
la tarkoitetaan direktiivin 2 artiklan h kohdan 
mukaan sellaista tutkintotodistusta, todistusta 
tai muuta muodollista pätevyyttä osoittavaa 
asiakirjaa, jonka toimivaltainen viranomai-
nen on antanut, ja joka osoittaa henkilön suo-
rittaneen keskiasteen jälkeisen korkea-asteen 
koulutusohjelman eli sijaintivaltiossaan kor-
kea-asteen oppilaitokseksi tunnustetun oppi-
laitoksen tarjoamien kurssien muodostaman 
kokonaisuuden. Tutkinnon on edellytettävä 
vähintään kolmen vuoden opintoja. 

49 §. Ensimmäisen määräaikaisen oleske-
luluvan myöntäminen ilman oleskelulupaa 
maahan saapuneelle ulkomaalaiselle. Pykä-
län 1 momenttiin lisättäisiin uusi 4 a alakoh-
ta, jonka perusteella Euroopan unionin sini-
sen kortin haltijalle voitaisiin myöntää oles-
kelulupa vasta Suomessa. Momentin 4 ala-
kohtaan tehtäisiin tekninen korjaus (puolipis-
te).  

Uusi 4 a alakohta vastaisi direktiivin 18 ar-
tiklan säännöksiä EU:n sinisen kortin haltijan 
oikeudesta oleskella toisessa jäsenvaltiossa. 
Edellytyksenä olisi, että EU:n sinisen kortin 
haltija olisi ennen Suomeen saapumistaan 
oleskellut toisessa jäsenvaltiossa vähintään 
kahdeksantoista kuukauden ajan kortinhalti-
jana. Oleskelulupaa tulisi hakea viimeistään 
kuukauden kuluttua maahan saapumisesta. 
Ulkomaalaisen tulee odottaa oleskeluluvan 
myöntämiseen saakka ennen kuin hän voi 
aloittaa työnteon.  

Oleskelulupa voitaisiin ehdotetun säännök-
sen perusteella myöntää myös kortinhaltijan 
perheenjäsenelle. Direktiivin 19 artiklan 1 
kohta kuitenkin edellyttää, että perhe on 
muodostettu jo edellisessä jäsenvaltiossa. 
Käytännössä perhe on voitu muodostaa myös 
jo kolmannessa maassa ennen muuttoa EU:n 
alueelle. Jos perhettä ei olisi muodostettu en-
nen Suomeen tuloa, perheenjäsenen tulisi ha-
kea oleskelulupaa ulkomaalaislain 60 §:n 1 
momentin pääsäännön mukaisesti siinä 
maassa, jossa hän oleskelee. Kysymykseen 
voisi käytännössä tulla lähinnä puoliso, jonka 
kanssa sinisen kortin haltija on avioitunut 
vasta Suomeen muuton jälkeen tai joka ei ole 
vielä ehtinyt saada oleskelulupaa edelliseen 
jäsenvaltioon.  

Maahanmuuttovirasto myöntäisi voimassa 
olevan 67 §:n 1 momentin 2 kohdan mukai-
sesti oleskeluluvan sekä EU:n sinisen kortin 
haltijalle että hänen perheenjäsenelleen. Pai-
kallispoliisi myöntäisi voimassa olevan 68 
§:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti jatko-
oleskeluluvan.  

53 §. Ensimmäisen määräaikaisen oleske-
luluvan pituus. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 8 momentti EU:n sinisen kortin 
haltijan ja hänen perheenjäsenensä ensim-
mäisen määräaikaisen oleskeluluvan pituu-
desta. Kortti myönnettäisiin kahdeksi vuo-
deksi. Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa jäte-
tään jäsenvaltioiden vahvistettavaksi EU:n 
sinisen kortin vakiopituinen voimassaoloai-
ka, jonka keston tulee olla yhdestä neljään 
vuotta.  

Direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa säädetään 
lisäksi, että jos työsuhde on voimassa vahvis-
tettua vakiopituista voimassaoloaikaa lyhy-
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emmän ajan, EU:n sininen kortti myönnetään 
työsuhteen voimassaoloajaksi lisättynä kol-
mella kuukaudella. Myös tästä esitetään sää-
dettäväksi uudessa 8 momentissa. Tällöinkin 
edellytetään, että työsuhde on voimassa vä-
hintään vuoden. Sinisen kortin haltijalle suo-
taisiin näin mahdollisuus hakea uutta työtä 
työsuhteen päätyttyä. Jos työpaikka löytyisi, 
hänen tulisi hakea uutta sinistä korttia. Tämä 
olisi ainoa poikkeus EU:n sinisen kortin kah-
den vuoden vakiovoimassaoloaikaan. Kortin 
voimassaoloaika ei olisi sidottu matkustus-
asiakirjan voimassaoloaikaan, mutta sen 
myöntäminen edellyttäisi kuitenkin voimassa 
olevaa matkustusasiakirjaa lain 35 §:n mu-
kaisesti.   

Direktiivin 15 artiklan 5 kohta edellyttää, 
että perheenjäsenen oleskeluluvan voimassa-
oloaika noudattaa EU:n sinisen kortin halti-
jan oleskeluluvan voimassaoloaikaa. Uudessa 
momentissa säädettäisiin vielä, että perheen-
jäsenen oleskelulupa myönnettäisiin EU:n si-
nisen kortin haltijan oleskeluluvan voimassa-
oloa vastaavaksi ajaksi. Perheenjäsenen oles-
keluluvan voimassaoloajan osalta noudatet-
taisiin Maahanmuuttoviraston nykykäytäntöä 
eli luvan voimassaoloaika ei olisi sidottu 
matkustusasiakirjan voimassaoloaikaan, mut-
ta sen myöntäminen edellyttäisi kuitenkin 
voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Oles-
kelulupa myönnetään voimassa olevan lain-
säädännön perusteella joko tilapäisenä tai 
jatkuvana.  

55 §. Jatkoluvan pituus. Pykälään ehdote-
taan lisättäväksi uusi 5 momentti uuden mää-
räaikaisen oleskeluluvan eli jatkoluvan pi-
tuudesta, kun oleskelulupa myönnetään eri-
tyisosaajadirektiivin perusteella. EU:n sini-
nen kortti myönnettäisiin tällöinkin kahdeksi 
vuodeksi. Kuten ensimmäisen oleskeluluvan 
tapauksessa, EU:n sininen kortti myönnetään 
työsuhteen voimassaoloajaksi lisättynä kol-
mella kuukaudella, jos työsuhteen kesto on 
kahta vuotta lyhyempi. Säännöstä sovellettai-
siin myös tilanteissa, joissa ulkomaalaisella 
on jo ollut oleskelulupa Suomeen muulla pe-
rusteella, mutta hän hakisi uutta jatko-
oleskelulupaa erityisosaajadirektiivin perus-
teella. Tällöinkin oleskeluluvan pituuden 
osalta noudatettaisiin ehdotettavan 5 momen-
tin säännöstä. 

Työntekijälle myönnetään joko tilapäinen 
tai jatkuva oleskelulupa riippuen pääasiassa 
työsuhteen luonteesta. Jatkolupa voidaan 
myöntää 54 §:n 3 momentin perusteella jat-
kuvana myös niissä tapauksissa, joissa ulko-
maalaiselle on alun perin myönnetty tilapäi-
nen oleskelulupa työntekoa varten ja hän on 
oleskellut maassa yhtäjaksoisesti kaksi vuot-
ta. Tällöin oleskeluluvan pituuteen sovelle-
taan 55 §:n nojalla ulkomaalaislain 53 §:n 
säännöksiä ensimmäisen määräaikaisen oles-
keluluvan pituudesta. Työntekijälle voidaan 
näin ollen myöntää jatkuva oleskelulupa läh-
tökohtaisesti vuodeksi tai korkeintaan kah-
deksi vuodeksi. EU:n sinisen kortin myöntä-
miseen sovellettaisiin näissäkin tapauksissa 
ehdotettua uutta momenttia eli oleskelulupa 
myönnettäisiin lähtökohtaisesti kahdeksi 
vuodeksi ja lyhyemmäksi ajaksi vain niissä 
tapauksissa, joissa työsuhteen kesto jää alle 
kahden vuoden. Kortinhaltija voisi halutes-
saan hakea uutta sinistä korttia vielä vanhan 
kortin ollessa voimassa, jos hänelle olisi 
myönnetty oleskelulupa tilapäisenä, ja hänel-
lä olisi kahden vuoden oleskelun jälkeen 
mahdollisuus saada jatkuva oleskelulupa. 
EU:n sininen kortti myönnettäisiin kaikissa 
tapauksissa kahdeksi vuodeksi, jos työsuhde 
antaa tähän mahdollisuuden.  

Momentissa säädettäisiin myös EU:n sini-
sen kortin haltijan perheenjäsenelle vastaa-
vaksi ajaksi myönnettävästä oleskeluluvasta.  

EU:n sinisen kortin haltijalle voitaisiin 
myöntää myös pysyvä oleskelulupa tai pit-
kään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EY-oleskelulupa, jos laissa säädetyt edel-
lytykset täyttyvät. 

56 a §. Pitkään oleskelleen kolmannen 
maan kansalaisen EY-oleskeluluvan myön-
täminen. Pitkään oleskelleen kolmannen 
maan kansalaisen EY-oleskelulupaa koske-
vaan 56 a §:ään esitetään muutoksia. Säännös 
olisi suotuisampi EU:n sinisen kortin haltijal-
le poissaolosääntöjen ja vaaditun viiden vuo-
den oleskeluajan osalta. Ehdotetut säännök-
set vastaavat erityisosaajadirektiivin 16 artik-
lan 2 ja 3 kohdan säännöksiä.  

Pykälän 2 momenttia täsmennettäisiin sini-
sen kortin haltijoiden osalta. EU:n sinisen 
kortin haltijan sallitaan direktiivin 16 artiklan 
3 kohdan nojalla oleskella yhteisön ulkopuo-
lella pidempään, kuin mitä pitkään oleskel-
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leiden asemasta annettu direktiivi sallii. Alle 
kahdentoista kuukauden yhtäjaksoinen oles-
kelu Euroopan unionin ulkopuolella ei kes-
keyttäisi yhtäjaksoista oleskelua, jos poissa-
olojaksot ovat yhteensä enintään kahdeksan-
toista kuukautta. Poikkeusta tulisi soveltaa, 
vaikka kortinhaltija ei olisikaan liikkunut jä-
senvaltiosta toiseen.  

Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin uusi 
säännös koskien erityisosaajia. Jos hakija on 
EU:n sinisen kortin haltija, viiden vuoden 
yhtäjaksoista oleskelua laskettaessa otetaan 
huomioon myös laillinen oleskelu toisessa 
EU:n jäsenvaltiossa, jos kortinhaltija on vä-
littömästi ennen oleskelulupahakemuksen 
jättämistä luvallisesti oleskellut maassa yhtä-
jaksoisesti kaksi vuotta. Säännöksen sovel-
taminen edellyttäisi, että kortinhaltija on 
noudattanut direktiivin mukaista kahdeksan-
toista kuukauden määräaikaa. Viiden vuoden 
yhtäjaksoisen oleskelun laskemisessa ei 
huomioitaisi oleskelua toisessa jäsenvaltios-
sa, jos henkilö ei olisi ensin oleskellut kah-
deksantoista kuukautta ensimmäisessä jäsen-
valtiossa EU:n sinisen kortin haltijana ennen 
siirtymistään toiseen jäsenvaltioon.  

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen P-EY -oleskelulupaan tulisi ulko-
maalaislain 34 §:n perusteella merkintä di-
rektiivistä, jonka perusteella lupa on myön-
netty. Jos P-EY -oleskeluluvan saanut olisi 
entinen EU:n sinisen kortin haltija, hänen 
oleskelulupaansa tehtäisiin merkintä ”Enti-
nen EU:n sinisen kortin haltija” direktiivin 
17 artiklan edellyttämällä tavalla. On mah-
dollista, että EU:n sinisen kortin haltija olisi 
ensin saanut kansallisen pysyvän oleskelulu-
van, koska se voidaan myöntää jo neljän 
vuoden maassa oleskelun jälkeen. Jos hän 
saisi tämän jälkeen P-EY -oleskeluluvan, hä-
nen oleskelulupaansa olisi syytä tehdä 17 ar-
tiklan mukainen merkintä, vaikka hänellä ei 
hakuhetkellä enää olisikaan EU:n sinistä 
korttia. Näin ollen pysyvän oleskeluluvan 
saamisesta ei seuraisi mahdollisia oikeuden-
menetyksiä. Huomautuksella voi olla merki-
tystä liikuttaessa toiseen jäsenmaahan töihin. 
Jos sen sijaan ulkomaalaisella olisi jossakin 
vaiheessa ollut EU:n sininen kortti, mutta 
määräaikaisen oleskeluluvan peruste olisi sit-
temmin muuttunut, ei hänen P-EY -

oleskelulupaansa enää tehtäisi merkintää si-
nisestä kortista.  

58 b §. Euroopan unionin sinisen kortin 
peruuttaminen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi pykälä Euroopan unionin sinisen kortin 
peruuttamisesta. Pykälä täydentäisi voimassa 
olevaa ulkomaalaislain 58 §:ää oleskeluluvan 
peruuttamisesta. Informatiivisuuden vuoksi 
pykälässä todettaisiin, että se, mitä 58 §:ssä 
säädetään oleskeluluvan peruuttamisesta, 
koskee myös Euroopan unionin sinisen kor-
tin peruuttamista. 

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa pe-
ruutetaan voimassa olevan 58 §:n 1 momen-
tin perusteella, kun ulkomaalainen on muut-
tanut pysyvästi pois maasta tai hän on pysy-
vässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoises-
ti kaksi vuotta maan ulkopuolella. Ulkomaa-
lainen voi 3 momentissa säädetyllä tavalla 
hakea oleskeluluvan peruuttamatta jättämistä. 
Jos henkilö muuttaa maasta pysyvästi, ei hä-
nen voida enää myöskään katsoa täyttävän 
oleskelun edellytyksiä. EU:n sinisen kortin 
peruuttaminen voi tulla kyseeseen voimassa 
olevan 58 §:n 1 momentin nojalla myös sil-
loin, kun toinen jäsenvaltio ilmoittaa myön-
täneensä ulkomaalaiselle EU:n sinisen kortin. 
Oleskelulupa voidaan 58 §:n 6 momentin no-
jalla peruuttaa myös, jos Schengen-valtio 
pyytää Suomea peruuttamaan ulkomaalaisel-
le Suomen myöntämän oleskeluluvan sillä 
perusteella, että ulkomaalainen on määrätty 
maahantulokieltoon toisessa Schengen-
valtiossa, ja hänet on määrätty poistettavaksi 
Schengen-alueelta sen kaltaisilla perusteilla 
kuin 149 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa 
mainitaan.  

Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltio pe-
ruuttaa tai jättää uusimatta EU:n sinisen kor-
tin, jos se on hankittu vilpillisin keinoin tai se 
on väärennetty tai sitä on vääristelty. Samoin 
kortti on peruutettava tai jätettävä uusimatta, 
jos kortinhaltija ei alun perinkään täyttänyt 
tai ei enää täytä maahantulon ja oleskelun 
edellytyksiä tai jos hän oleskelee maassa 
muun kuin oleskeluluvan perusteena olleen 
syyn vuoksi. Kortti on peruutettava myös, jos 
kortinhaltija ei noudata 12 artiklassa säädet-
tyjä, työmarkkinoille pääsyä koskevia rajoi-
tuksia tai 13 artiklassa asettuja rajoituksia 
oleskelulle tilapäisen työttömyyden aikana. 
Käytännössä 12 artiklan rajoitusten rikkomi-
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nen merkitsisi, että sinisen kortin haltija 
työskentelisi muulla alalla, kuin mihin oles-
kelulupa oikeuttaa. Voimassa olevat ulko-
maalaislain 58 §:n 4 ja 5 momentti vastaavat 
asiasisällöllisesti direktiiviä, vaikka sana-
muoto onkin hieman erilainen. Kortin peruut-
tamiseen sovellettaisiin voimassa olevia 
säännöksiä.  

Pykälässä säädettäisiin EU:n sinisen kortin 
peruuttamisesta, jos kortinhaltija olisi ollut 
työttömänä yhtäjaksoisesti yli kolme kuu-
kautta. Tältä osin laki olisi direktiiviä hieman 
suotuisampi: lyhyitä työttömyysjaksoja ei 
järjestelmän yleisen ymmärrettävyyden ja 
selkeyden takaamiseksi huomioitaisi. Kortin-
haltijalla olisi mahdollisuus etsiä uutta työtä 
kolmen kuukauden ajan. On huomattava, että 
oleskelulupaa ei voisi tuona aikana direktii-
vin 9 artiklan 3 b kohdan mukaan perua, 
vaikka kortinhaltijalla ei olisikaan työttö-
myyden vuoksi riittäviä varoja toimeentulon-
sa turvaamiseksi. Ammattialakohtaisena 
myönnetty oleskelulupa mahdollistaa työs-
kentelyn aloittamisen ilman uuden oleskelu-
luvan hakemista.  

Nykytilanteessa työttömäksi jääneen työn-
tekijän oleskelulupaa ei välttämättä peruute-
ta, jos hänellä on jokin muu syy jäädä maa-
han kuten Suomessa vakituisesti oleskeleva 
perheenjäsen. Käytännössä työnteon perus-
teella myönnetyn oleskeluluvan annetaan 
yleensä jäädä voimaan, vaikka oleskeluluvan 
peruste olisikin muuttunut. Direktiivi kuiten-
kin edellyttää, että EU:n sinisen kortin halti-
jan oleskelulupa peruutetaan, jos luvan 
myöntöperusteet eivät enää ole voimassa. 
Näin ollen sinisen kortin haltijan oleskelulu-
pa tulisi esimerkiksi työttömyyden pitkittyes-
sä perua ja tarvittaessa myöntää uusi oleske-
lulupa uudella perusteella. Tämä tulisi huo-
mioida Maahanmuuttoviraston ja paikallispo-
liisin ohjeistuksessa.  

Erityisosaajadirektiivi ei sisällä säännöksiä 
maasta poistamisesta. Maasta poistamiseen 
sovellettaisiin voimassa olevaa lainsäädän-
töä, jonka taustalla on osin direktiivi jäsen-
valtioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuk-
sista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten palauttami-
seksi (2008/115/EY, jäljempänä paluudirek-
tiivi). Ennen maasta poistamista suoritettai-
siin ulkomaalaislain 146 §:n mukainen koko-

naisharkinta. Jos harkinnan perusteella pää-
dyttäisiin luopumaan maasta poistamisesta, 
ulkomaalaiselle voitaisiin myöntää oleskelu-
lupa jollakin muulla perusteella.   

67 §. Maahanmuuttovirasto oleskelulupa-
viranomaisena. Pykälän 2 momentissa sääde-
tään toimivallasta oleskeluluvan peruuttami-
sessa. Toimivalta EU:n sinisen kortin peruut-
tamisessa noudattaisi yleisiä oleskeluluvan 
peruuttamissäännöksiä. Maahanmuuttoviras-
to peruuttaisi edelleen oleskeluluvan 58 §:n 
1, 2 ja 6 momentissa säädetyillä perusteilla 
sekä myöntämänsä oleskeluluvan 58 §:n 4 ja 
5 momentissa sekä 58 a §:ssä säädetyillä pe-
rusteilla. Momentissa esitetään säädettäväksi, 
että Maahanmuuttovirasto peruuttaisi myön-
tämänsä oleskeluluvan myös uuden 58 b §:n 
perusteella. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin yh-
teyspisteenä toimimisesta. Jäsenvaltion on 
direktiivin 18 artiklan mukaan ilmoitettava 
ensimmäiselle jäsenvaltiolle kirjallisesti pää-
töksestään myöntää tai olla myöntämättä 
EU:n sininen kortti kyseisestä jäsenvaltiosta 
siirtyneelle ulkomaalaiselle. Direktiivin 16 
artiklassa säädetään pitkään oleskelleen kol-
mannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan 
myöntämisestä EU:n sinisen kortin haltijalle. 
Direktiivin 20 artiklan 2 kohdassa säädetään 
jäsenvaltioiden velvollisuudesta toimittaa 
vuosittain tilastotietoja EU:n sinisen kortin 
haltijoista ja heidän perheenjäsenistään.  

Jäsenvaltion on direktiivin 22 artiklan mu-
kaan nimettävä yhteyspiste, joka vastaa 16, 
18 ja 20 artiklassa tarkoitettujen tietojen vas-
taanottamisesta ja toimittamisesta. Maahan-
muuttovirasto toimisi tietojen vastaanottajana 
ja toimittajana edellä mainittujen tietojen 
osalta. Maahanmuuttoviraston ilmoitusvel-
vollisuus ei käytännössä koskisi 20 artiklan 1 
kohdassa mainittuja toimenpiteitä, sillä niitä 
ei ole tarkoitus ottaa Suomessa käyttöön. Ul-
komaalaislain 67 §:n 4 momenttia täydennet-
täisiin direktiivin edellyttämällä tavalla.  

68 §. Paikallispoliisi oleskelulupaviran-
omaisena. Paikallispoliisin toimivaltaa täy-
dennettäisiin Maahanmuuttoviraston toimi-
valtaa vastaavalla tavalla. Poliisilaitos pe-
ruuttaisi myöntämänsä EU:n sinisen kortin 
silloin, kun se peruutetaan 58 b §:n perusteel-
la.  
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69 a §. Päätös perhesiteen perusteella teh-
tyyn hakemukseen. Direktiivin 15 artiklan 4 
kohdan mukaan perheenyhdistämisdirektiivin 
5 artiklan 4 kohdasta poiketen EU:n sinisen 
kortin haltijan perheenjäsenten oleskeluluvat 
on myönnettävä viimeistään kuuden kuukau-
den kuluessa hakemuksen jättämispäivästä, 
jos perheenyhdistämiselle asetetut edellytyk-
set täyttyvät. Pykälää täydennettäisiin direk-
tiivin mukaisesti. Perheenjäsenen perhesiteen 
perusteella tekemää oleskelulupahakemusta 
koskeva päätös olisi annettava hakijalle tie-
doksi viimeistään kuuden kuukauden kulut-
tua hakemuksen jättämisestä. Kuuden kuu-
kauden määräaika käsittäisi sekä hakemuk-
sen käsittelyn että tiedoksiannon. Määräaikaa 
sovellettaisiin direktiivin 16 artiklan 6 koh-
dan perusteella myös P-EY -oleskeluluvan 
haltijoiden perheenjäseniin, jos perheenko-
koajan oleskeluluvassa on merkintä ”Entinen 
EU:n sinisen kortin haltija”. Määräaikaa so-
vellettaisiin myös toisesta jäsenvaltiosta siir-
tyneen EU:n sinisen kortin haltijan perheen-
jäsenen hakemukseen riippumatta siitä, kos-
ka perhe on perustettu. 

81 b §. Euroopan unionin sinisen kortin 
myöntäminen. Direktiivin mukaiseen Euroo-
pan unionin siniseen korttiin liittyy erityis-
piirteitä, jotka edellyttävät uuden oleskelulu-
palajin ottamista lakiin. Ulkomaalaislakiin li-
sättäisiin uusi 81 b § EU:n sinisen kortin 
myöntöedellytyksistä.  

Direktiivin 3 artiklassa on määritelty hen-
kilöt, joihin direktiiviä ei sovelleta. Sovelta-
misalasta on direktiivin valmisteluvaiheessa 
käyty paljon keskustelua, eikä sen osalta ole 
mahdollista päätyä kansallisesti suotuisam-
piin ratkaisuihin. EU:n sinistä korttia ei siten 
myönnettäisi 3 artiklan 2 kohdassa luetelluil-
le henkilöille.  

Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on 
rajattu kolmansien maiden kansalaiset, jotka 
hakevat tai saavat kansainvälistä suojelua, tai 
jotka hakevat oleskelulupaa tutkijadirektiivin 
perusteella. Soveltamisalan ulkopuolelle on 
niin ikään rajattu vapaan liikkuvuuden direk-
tiivin mukaisesti liikkumisoikeuttaan käyttä-
neen EU:n kansalaisen perheenjäsenet, kol-
mannen maan kansalaiset, joille on myönnet-
ty EY:n alueella pitkään oleskelleen henkilön 
asema ja jotka käyttävät oikeuttaan oleskella 
toisessa jäsenvaltiossa harjoittaakseen talou-

dellista toimintaa palkattuna työntekijänä tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajana sekä kausi-
työntekijät.  

Korttia ei myönnettäisi myöskään henki-
löille, joihin sovelletaan palvelujen tarjoami-
sen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
96/71/EY, niin kauan kuin he ovat lähetettyi-
nä asianomaisen jäsenvaltion alueelle. Suo-
messa direktiivi 96/71/EY on pantu kansalli-
sesti täytäntöön lähetetyistä työntekijöistä 
annetulla lailla (1146/1999). Lain soveltami-
sen kannalta ei ole merkitystä sillä, lähete-
täänkö työntekijä Suomeen EU:n alueelta vai 
kolmannesta maasta. Korttia ei myönnettäisi 
lähetetylle työntekijälle riippumatta siitä, lä-
hetetäänkö hänet jäsenvaltioon toisesta EU-
maasta vai kolmannesta valtiosta.  

Korttia ei myöskään myönnettäisi kolman-
sien maiden kansalaisille ja heidän perheen-
jäsenilleen, kansalaisuudesta riippumatta, 
joilla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä 
kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen 
sopimusten perusteella unionin kansalaisten 
kanssa yhtäläinen oikeus vapaaseen liikku-
vuuteen. Käytännössä jälkimmäinen koskee 
tällä hetkellä ETA-maiden ja Sveitsin kansa-
laisia. Korttia ei myöskään myönnettäisi 
kolmannen maan kansalaiselle, jonka maasta 
poistamista on lykätty tosiseikkoihin perus-
tuvista tai oikeudellisista syistä.  

Sinisen kortin myöntäminen edellyttäisi, 
että henkilö täyttää ulkomaalaislain 36 §:ssä 
säädetyt yleiset edellytykset. Hän ei saisi 
vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta 
taikka kansanterveyttä. Oleskelulupa voitai-
siin myös jättää myöntämättä, jos on perus-
teltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoi-
tuksena olevan maahantulosäännösten kier-
täminen.  

Lisäksi edellytettäisiin, että työsopimuk-
sessa tai sitovassa työtarjouksessa sovittu 
palkka on vähintään 1,5 kertaa suurempi kuin 
keskimääräinen palkansaajan bruttopalkka. 
Maahanmuuttovirasto julkaisisi vaadittavan 
palkkakynnyksen verkkosivuillaan. Palkka-
kynnys perustuisi käytännössä Tilastokes-
kuksen vuosittain syyskuussa Eurostatille 
toimittamaan vuosiansiotietoon. Esimerkiksi 
vuonna 2009 keskimääräinen vuosiansio oli 
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Suomessa 37 876 euroa, mikä merkitsisi 4 
735 euron palkkakynnystä. Palkan arvioin-
nissa ei voitaisi ottaa huomioon mahdollisia 
luontoisetuja kuten asuntoa. Palkan arvioin-
nissa ei myöskään huomioitaisi mahdollisia 
päivärahoja. Palkkakynnyksen ylittäminen 
olisi edellytys EU:n sinisen kortin myöntä-
miselle, eikä sitä voitaisi sivuuttaa 39 §:n 
säännöksillä. Jos hakija ei täyttäisi edellytyk-
siä EU:n sinisen kortin myöntämiselle, hänel-
le voitaisiin myöntää työntekijän oleskelulu-
pa tai muu oleskelulupa työnteon perusteella. 

Sinisen kortin myöntämiseen ei sovellettai-
si 72 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädet-
tyä työvoiman saatavuusharkintaa. Oleskelu-
luvan myöntäminen edellyttäisi kuitenkin, et-
tä henkilö täyttäisi muut työntekijän oleske-
luluvan myöntämisedellytykset. Sininen kort-
ti voitaisiin siten myöntää lain 72 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdan perusteella vain työssä vaa-
dittavan erityisen pätevyyden tai hyväksytyn 
terveydentilan omaavalle henkilölle, jos työ 
tällaista edellyttää. Oleskeluluvan myöntä-
minen edellyttäisi myös lain 73 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaista selvitystä 
työnteon keskeisistä ehdoista sekä vakuutusta 
siitä, että ehdot ovat voimassa olevien sään-
nösten ja asianomaisten työehtosopimusten 
mukaisia, tai että ne vastaavat työmarkkinoil-
la vastaavissa tehtävissä työntekijöihin nou-
datettavaa käytäntöä. Myös ulkomaalaislain 
73 §:n 1 momentin 3 kohtaa työnantajan ky-
vystä huolehtia työnantajavelvoitteistaan tu-
lisi käytännössä jatkossakin soveltaa sinisen 
kortin myöntämiseen vakiintuneen hallinto-
käytännön mukaisesti, vaikka kyseinen sään-
nös kuuluu nimenomaisesti vain TE-
toimiston toimivaltaan.  

Kuten myönnettäessä oleskelulupa erityis-
osaajalle 79 §:n perusteella, oleskelulupapää-
töstä tehtäessä tulisi tapauskohtaisesti arvioi-
da, kykeneekö työnantaja esimerkiksi mak-
samaan työsopimuksessa mainittua palkkaa 
ja pyytää tarvittaessa asiasta selvitystä työn-
antajalta hallintolain yleisen asian selvittä-
misvelvollisuuden nojalla. Jos työnantaja ei 
ole aiemmin kyennyt huolehtimaan tai ei sel-
keästi jatkossa kykene huolehtimaan työnan-
tajavelvoitteistaan, voi olla syytä arvioida 
maahantulosäännösten kiertämistä ja oleske-
luluvan epäämistä lain 36 §:n nojalla.  

81 c §. Päätös Euroopan unionin sinistä 
korttia koskevaan hakemukseen. Ulkomaa-
laislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä 
Euroopan unionin sinistä korttia koskevan 
hakemuksen käsittelyajasta. Pykälän mukaan 
korttia koskeva päätös olisi annettava haki-
jalle tiedoksi viimeistään 90 päivän kuluttua 
hakemuksen tekemisestä. Määräaika kattaisi 
sekä hakemuksen käsittelyn että tiedoksian-
non. 

Pykälässä säädettäisiin myös siitä, että 
määräajan kuluminen keskeytyisi puutteelli-
sen hakemuksen täydentämisen ajaksi. Ha-
kemuksen täydentämiseen sovellettaisiin ul-
komaalaislain 7 §:n ja hallintolain säännök-
siä. Hallintolain 22 § edellyttää tilanteessa, 
jossa viranomaiselle toimitettu asiakirja on 
puutteellinen, että viranomainen kehottaa lä-
hettäjää määräajassa täydentämään asiakir-
jaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemi-
seksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, 
miten asiakirjaa on täydennettävä. Hallinto-
lain 31 ja 32 §:n mukaan viranomaisen on 
huolehdittava asian riittävästä ja asianmukai-
sesta selvittämisestä hankkimalla asian rat-
kaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvityk-
set ja yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista 
selvitystä on esitettävä. Asiakirjan täydentä-
mistä, selityksen antamista ja selvityksen 
esittämistä varten on hallintolain 33 §:n mu-
kaan asetettava asian laatuun nähden riittävä 
määräaika. Hallintolain 23 §:n mukaisesti 
asia on käsiteltävä kaikissa tapauksissa ilman 
aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on esi-
tettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio 
päätöksen antamisajankohdasta sekä vastat-
tava käsittelyn etenemistä koskeviin tieduste-
luihin. 

Direktiivin johdanto-osan perusteella käsit-
telyaikaan ei tulisi käytännössä sisällyttää 
ammattipätevyyden tunnustamiseen kuluvaa 
aikaa.  

81 d §. Toiseen jäsenvaltioon siirtyneen 
Euroopan unionin sinisen kortin haltijan ja 
hänen perheenjäsenensä maahan palaami-
nen ja oleskelu. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin 
pykälä, joka tekisi mahdolliseksi toiseen jä-
senvaltioon siirtyneen EU:n sinisen kortin 
haltijan ja hänen perheenjäsenensä palaami-
sen Suomeen. EU:n sinisen kortin haltija voi 
oleskeltuaan ensimmäisessä jäsenvaltiossa 18 
kuukautta siirtyä työskentelemään toiseen jä-
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senvaltioon, jos hänelle myönnetään siellä 
uusi EU:n sininen kortti. Edellisen kortin 
myöntänyt ensimmäinen jäsenvaltio on di-
rektiivin 18 artiklan nojalla velvollinen otta-
maan ulkomaalaisen takaisin, jos toinen jä-
senvaltio ei myönnä hakijalle EU:n sinistä 
korttia. Samoin jäsenvaltio on velvollinen ot-
tamaan hakijan takaisin, jos EU:n sinisen 
kortin voimassaolo on päättynyt tai se on pe-
ruutettu hakemuksen käsittelyn aikana. Kor-
tinhaltijalla on oikeus oleskella maassa kol-
me kuukautta myös työttömänä 13 artiklan 
mukaisesti, eikä häneen siten sovelleta tuona 
aikana toimeentuloedellytystä. 

Ulkomaalaislain uudessa 81 d §:ssä ehdote-
taan säädettäväksi, että Suomen myöntämän 
EU:n sinisen kortin haltija voi palata maahan 
kielteisen oleskelulupapäätöksen saatuaan ja 
oleskella kolme kuukautta, jos toinen jäsen-
valtio ei myönnä hänelle sinistä korttia, vaik-
ka kortti ei olisi enää voimassa. Sama koskisi 
myös hänen perheenjäsentään. Schengen-
valtion myöntämä oleskelulupa antaa mah-
dollisuuden jo nyt alle kolmen kuukauden 
liikkumiseen EU:n sisällä. Voimassa olevan 
oleskeluluvan haltija voi siis palata Suomeen, 
vaikka kävisikin toisessa jäsenvaltiossa esi-
merkiksi jättämässä oleskelulupahakemuk-
sen.  

Uudella säännöksellä olisi käytännössä 
merkitystä tilanteessa, jossa EU:n sinisen 
kortin haltija olisi liikkunut toiseen jäsenval-
tioon ja hänen oleskelulupansa ei olisi enää 
voimassa. Direktiivin säännöksen tarkoituk-
sena ei voida katsoa olevan asettaa yleistä ta-
kaisinottovelvollisuutta, vaan kortinhaltijalla 
olisi oikeus palata välittömästi sen jälkeen 
kun toinen jäsenvaltio olisi hylännyt EU:n 
sinistä korttia koskevan hakemuksen.  

Käytännössä edellytettäisiin siis, että pe-
ruutetun tai vanhentuneen EU:n sinisen kor-
tin haltija palaisi Suomeen välittömästi toisen 
jäsenvaltion antaman kielteisen päätöksen 
jälkeen. Tarvittaessa häntä voitaisiin pyytää 
esittämään todistusta kielteisestä lupapäätök-
sestä maahantulo-oikeuden arvioimiseksi. 
Perheenjäsenen osalta edellytettäisiin käy-
tännössä, että perheenjäsenellä on myös ollut 
oleskelulupa Suomessa ennen toiseen jäsen-
valtioon siirtymistä.  

EU:n sinisen kortin haltijalla on maahan 
palaamisen jälkeen oikeus oleskella Suomes-

sa, jos kortin myöntöedellytykset täyttyvät 
edelleen. Jos edellytykset eivät täyty tai kort-
ti ei ole enää voimassa, kortinhaltijalla on sil-
ti oikeus oleskella maassa kolme kuukautta 
maahan palaamisesta lukien, minkä jälkeen 
hänen tulee poistua maasta, ellei hänelle voi-
da myöntää muuta oleskelulupaa.  

Maahanmuuttovirasto saa toiselta jäsenval-
tiolta tiedon kielteisestä päätöksestä, mikä 
antaa viranomaiselle mahdollisuuden seurata 
oleskelun edellytyksiä. On kuitenkin huomat-
tava, että EU:n sinisen kortin haltijan kolmen 
kuukauden maassa oleskeluoikeutta ei voida 
pitää ehdottomana, jos hänen maasta poista-
miselleen on olemassa lain 36 §:ssä säädetty-
jä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
taikka kansanterveyteen liittyviä perusteita.   

 
1.2 Laki ulkomaalaislain 68 §:n muut-

tamisesta 

68 §. Paikallispoliisi oleskelulupaviranomai-
sena. Ulkomaalaislain muutos (886/2011), 
jolla myös 68 §:ää on muutettu, tulee voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2014. Koska täl-
lä esityksellä toteutettavat lakimuutokset on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2012, esitetään muutos toteutet-
tavaksi teknisesti siten, että muutettavaksi 
esitetään paitsi voimassa olevan lain sana-
muotoa myös vuoden 2014 alussa voimaan 
tulevan muutoslain sanamuotoa. Asiasisällöl-
lisesti käsillä oleva muutos vastaa edellä esi-
tettyä voimassa olevan lain 68 §:ään esitettyä 
muutosta.  
 
1.3 Yliopistolaki 

9 §. Tilauskoulutus. Erityisosaajadirektiivin 
14 artiklan mukaan EU:n sinisen kortin halti-
joita on kohdeltava yhdenvertaisesti jäsenval-
tion omien kansalaisten kanssa muun muassa 
koulutuksen alalla. Direktiivin säännös tar-
koittaa, etteivät sinisen kortin haltijat voi 
osallistua tutkintoon johtavaan tilauskoulu-
tukseen, eikä heiltä voi periä lukukausimak-
suja. Yliopistolain säännöksiä ehdotetaan täl-
tä osin täydennettäviksi. 

Tilauskoulutusta ei voisi jatkossakaan jär-
jestää EU:n taikka Norjan, Islannin, Liech-
tensteinin tai Sveitsin kansalaisille. 
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Voimassa olevan pykälän mukaan ti-
lauskoulutusta ei voida järjestää niille, jotka 
Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan 
rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen. 
Tällä säännöksellä on tarkoitettu erityisesti 
vapaan liikkuvuuden direktiiviä 2004/38/EY, 
jonka 24 artiklassa säädetään tasavertaisen 
kohtelun vaatimuksesta. Tämän säännöksen 
korvaisi viittaus perheenjäseniin.  

Tilauskoulutuksen kohderyhmää koskevaa 
säännöstä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi 
lukukausimaksukokeilun kohderyhmää kos-
kevan säännöksen kanssa. Tilauskoulutusta 
ei näin ollen voisi järjestää ulkomaalaislaissa 
tarkoitetun A, P tai P-EY -luvan saaneille 
henkilöille eli henkilöille, joilla on jatkuva 
tai pysyvä oleskelulupa, tai pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EY-
oleskelulupa Suomessa.  

Tilauskoulutusta ei myöskään voisi järjes-
tää edellä mainittujen henkilöiden perheenjä-
senille. Sekä perheenyhdistämisdirektiivi että 
vapaan liikkuvuuden direktiivi velvoittavat 
kohtelemaan perheenjäseniä yhdenvertaisesti 
perheenkokoajan kanssa. Perheenjäsenen 
määrittelyyn sovellettaisiin ulkomaalaislakia. 
Ulkomaan kansalaisen perheenjäsen määri-
tellään ulkomaalaislain 37 §:ssä. Määritel-
mää sovelletaan ulkomaalaislakia sovelletta-
essa myös Suomen kansalaisen ulkomaalai-
siin perheenjäseniin. EU-maan kansalaisen 
perheenjäsen määritellään ulkomaalaislain 
154 §:ssä. Määritelmää sovelletaan Suomen 
kansalaisen ulkomaalaisiin perheenjäseniin, 
jos Suomen kansalainen on käyttänyt oikeut-
taan vapaaseen liikkuvuuteen siten kuin ul-
komaalaislain 10 luvussa säädetään. On 
huomattava, että tilauskoulutusta ei voida jär-
jestää Suomen kansalaiselle silloinkaan kun 
hän ei ole käyttänyt oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen. Perheenjäsenen määritelmä 
riippuisi kuitenkin siitä, onko liikkuvuusoi-
keutta käytetty.  

Ulkomaalaislain 37 §:n mukaan perheenjä-
seneksi katsotaan ulkomaalaislakia sovellet-
taessa Suomessa asuvan henkilön aviopuoli-
so sekä alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka 
huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tä-
män aviopuoliso. Jos Suomessa asuva henki-
lö on alaikäinen lapsi, perheenjäsen on hänen 
huoltajansa. Perheenjäseneksi katsotaan 
myös samaa sukupuolta oleva henkilö, jos 

parisuhde on kansallisesti rekisteröity. Avio-
puolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. 
Tällaisen rinnastuksen edellytyksenä on, että 
he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yh-
dessä. Asumisaikaa ei edellytetä, jos henki-
löillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai 
jos on muu painava syy. Lapseen rinnaste-
taan alle 18-vuotias naimaton lapsi, joka on 
huoltajansa tosiasiallisessa huollossa ja tosi-
asiallisen huollon tarpeessa oleskelulupaha-
kemuksen ratkaisupäivänä, mutta jonka huol-
tosuhteesta ei ole saatavissa virallista selvi-
tystä (kasvattilapsi). Rinnastaminen edellyt-
tää lisäksi luotettavaa selvitystä siitä, että 
lapsen aikaisemmat huoltajat ovat todistetta-
vasti kuolleet tai kadoksissa, ja että lapsella 
on ollut tosiasiallinen huoltosuhde perheen-
kokoajaan tai tämän aviopuolisoon ennen 
perheenkokoajan Suomeen saapumista. Jos 
perheenkokoaja on Suomessa oleva kasvatti-
lapsi, rinnastaminen edellyttää luotettavaa 
selvitystä siitä, että tosiasiallinen huoltosuh-
de on ollut olemassa ennen perheenkokoajan 
Suomeen saapumista.  

Ulkomaalaislain 154 §:n mukaan unionin 
kansalaisen perheenjäseniä ovat hänen avio-
puolisonsa, alle 21-vuotiaat tai hänen huollet-
tavinaan olevat jälkeläisensä suoraan alene-
vassa polvessa samoin kuin hänen aviopuo-
lisonsa vastaavat jälkeläiset ja huollettavi-
naan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä 
polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa 
vastaavat sukulaiset. Jos Suomessa asuva 
unionin kansalainen on alaikäinen, hänen 
huoltajansa on perheenjäsen. Ulkomaalais-
lain 10 lukua sovellettaessa aviopuolisoihin 
rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät hen-
kilöt sukupuolestaan riippumatta, jos he ovat 
asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. 
Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuiten-
kaan edellytetä, jos yhteisessä taloudessa 
asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa tai jos 
on muu painava syy. Unionin kansalaisen 
perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen 
hänen kansalaisuuteensa katsomatta, jos hän 
on lähtömaassaan sellaisen unionin kansalai-
sen huollettavana, joka on ensisijainen oles-
keluoikeuden haltija, tai hän asui samassa ta-
loudessa tämän kanssa taikka vakavat ter-
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veydelliset syyt ehdottomasti edellyttävät, et-
tä kyseinen unionin kansalainen hoitaa häntä 
henkilökohtaisesti. 

10 §. Koulutusohjelman maksullisuus. Eri-
tyisosaajadirektiivin 14 artiklan mukaan 
EU:n sinisen kortin haltijoita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansa-
laisten kanssa muun muassa koulutuksen 
alalla. Direktiivin säännös tarkoittaa, etteivät 
sinisen kortin haltijat voi osallistua tutkin-
toon johtavaan tilauskoulutukseen, eikä heil-
tä voi periä lukukausimaksuja. Yliopistolain 
säännöksiä ehdotetaan tältä osin täydennettä-
viksi. 

Lukukausimaksua ei voisi jatkossakaan pe-
riä EU:n taikka Norjan, Islannin, Liechten-
steinin tai Sveitsin kansalaiselta.  

Voimassa olevan pykälän mukaan maksua 
ei voida periä siltä, joka Euroopan yhteisön 
lainsäädännön mukaan rinnastetaan Euroo-
pan unionin kansalaiseen. Tällä säännöksellä 
on tarkoitettu erityisesti vapaan liikkuvuuden 
direktiiviä. Tämän säännöksen korvaisi viit-
taus perheenjäseniin.  

Voimassa olevan säännöksen mukaan lu-
kukausimaksua ei voida periä siltä, jolla on 
ulkomaalaislaissa säädetty oikeus pysyvään 
oleskeluun Suomessa. Opintotukilain mu-
kaan opintotukea voidaan myöntää muun 
muassa henkilölle, jolla on ulkomaalaislaissa 
tarkoitettu jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleske-
lulupa taikka pitkään oleskelleen kolmannen 
maan kansalaisen EY-oleskelulupa (P-EY). 
Lukukausimaksukokeilua koskevaa säännös-
tä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi opinto-
tukilain soveltamisalasäännöksen kanssa.  

Lukukausimaksua ei myöskään voisi periä 
edellä mainittujen henkilöiden perheen-
jäseniltä. Sekä perheenyhdistämisdirektiivi 
että vapaan liikkuvuuden direktiivi velvoitta-
vat kohtelemaan perheenjäseniä yhdenvertai-
sesti perheenkokoajan kanssa. Perheenjäse-
nen määrittelyyn sovellettaisiin ulkomaalais-
lakia. Ulkomaan kansalaisen perheenjäsen 
määritellään ulkomaalaislain 37 §:ssä. Määri-
telmää sovelletaan ulkomaalaislakia sovellet-
taessa myös Suomen kansalaisen ulkomaalai-
siin perheenjäseniin. EU-maan kansalaisen 
perheenjäsen määritellään ulkomaalaislain 
154 §:ssä. Määritelmää sovelletaan Suomen 
kansalaisen ulkomaalaisiin perheenjäseniin, 
jos Suomen kansalainen on käyttänyt oikeut-

taan vapaaseen liikkuvuuteen siten kuin ul-
komaalaislain 10 luvussa säädetään. On 
huomattava, että lukukausimaksua ei voisi 
periä Suomen kansalaiselta silloinkaan kun 
hän ei ole käyttänyt oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen. Perheenjäsenen määritelmä 
riippuisi kuitenkin siitä, onko liikkuvuusoi-
keutta käytetty.  

Ulkomaalaislain 37 §:n mukaan perheenjä-
seneksi katsotaan ulkomaalaislakia sovellet-
taessa Suomessa asuvan henkilön aviopuoli-
so sekä alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka 
huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tä-
män aviopuoliso. Jos Suomessa asuva henki-
lö on alaikäinen lapsi, perheenjäsen on hänen 
huoltajansa. Perheenjäseneksi katsotaan 
myös samaa sukupuolta oleva henkilö, jos 
parisuhde on kansallisesti rekisteröity. Avio-
puolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. 
Tällaisen rinnastuksen edellytyksenä on, että 
he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yh-
dessä. Asumisaikaa ei edellytetä, jos henki-
löillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai 
jos on muu painava syy. Lapseen rinnaste-
taan alle 18-vuotias naimaton lapsi, joka on 
huoltajansa tosiasiallisessa huollossa ja tosi-
asiallisen huollon tarpeessa oleskelulupaha-
kemuksen ratkaisupäivänä, mutta jonka huol-
tosuhteesta ei ole saatavissa virallista selvi-
tystä (kasvattilapsi). Rinnastaminen edellyt-
tää lisäksi luotettavaa selvitystä siitä, että 
lapsen aikaisemmat huoltajat ovat todistetta-
vasti kuolleet tai kadoksissa, ja että lapsella 
on ollut tosiasiallinen huoltosuhde perheen-
kokoajaan tai tämän aviopuolisoon ennen 
perheenkokoajan Suomeen saapumista. Jos 
perheenkokoaja on Suomessa oleva kasvatti-
lapsi, rinnastaminen edellyttää luotettavaa 
selvitystä siitä, että tosiasiallinen huoltosuh-
de on ollut olemassa ennen perheenkokoajan 
Suomeen saapumista.  

Ulkomaalaislain 154 §:n mukaan unionin 
kansalaisen perheenjäseniä ovat hänen avio-
puolisonsa, alle 21-vuotiaat tai hänen huollet-
tavinaan olevat jälkeläisensä suoraan alene-
vassa polvessa samoin kuin hänen aviopuo-
lisonsa vastaavat jälkeläiset ja huollettavi-
naan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä 
polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa 
vastaavat sukulaiset. Jos Suomessa asuva 
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unionin kansalainen on alaikäinen, hänen 
huoltajansa on perheenjäsen. Ulkomaalais-
lain 10 lukua sovellettaessa aviopuolisoihin 
rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät hen-
kilöt sukupuolestaan riippumatta, jos he ovat 
asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. 
Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuiten-
kaan edellytetä, jos yhteisessä taloudessa 
asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa tai jos 
on muu painava syy. Unionin kansalaisen 
perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen 
hänen kansalaisuuteensa katsomatta, jos hän 
on lähtömaassaan sellaisen unionin kansalai-
sen huollettavana, joka on ensisijainen oles-
keluoikeuden haltija, tai hän asui samassa ta-
loudessa tämän kanssa taikka vakavat ter-
veydelliset syyt ehdottomasti edellyttävät, et-
tä kyseinen unionin kansalainen hoitaa häntä 
henkilökohtaisesti. 

 
1.4 Ammattikorkeakoululaki 

26 a §. Tilauskoulutus. Erityisosaajadirek-
tiivin 14 artiklan mukaan EU:n sinisen kortin 
haltijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti jä-
senvaltion omien kansalaisten kanssa muun 
muassa koulutuksen alalla. Direktiivin sään-
nös tarkoittaa, etteivät sinisen kortin haltijat 
voi osallistua tutkintoon johtavaan tilauskou-
lutukseen, eikä heiltä voi periä lukukausi-
maksuja. Ammattikorkeakoululain säännök-
siä ehdotetaan tältä osin täydennettäviksi. 

Tilauskoulutusta ei voisi jatkossakaan jär-
jestää EU:n taikka Norjan, Islannin, Liech-
tensteinin tai Sveitsin kansalaisille. 

Voimassa olevan pykälän mukaan tilaus-
koulutusta voidaan järjestää muille kuin niil-
le, jotka Euroopan yhteisön lainsäädännön 
mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kan-
salaiseen. Tällä säännöksellä on tarkoitettu 
erityisesti vapaan liikkuvuuden direktiiviä 
2004/38/EY, jonka 24 artiklassa säädetään 
tasavertaisen kohtelun vaatimuksesta. Tämän 
säännöksen korvaisi viittaus perheenjäseniin.  

Tilauskoulutuksen kohderyhmää koskevaa 
säännöstä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi 
lukukausimaksukokeilun kohderyhmää kos-
kevan säännöksen kanssa. Tilauskoulutusta 
ei näin ollen voisi järjestää ulkomaalaislaissa 
tarkoitetun A, P tai P-EY -luvan saaneille 
henkilöille eli henkilöille, joilla on jatkuva 

tai pysyvä oleskelulupa, tai pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EY-
oleskelulupa Suomessa.  

Tilauskoulutusta ei myöskään voisi järjes-
tää edellä mainittujen henkilöiden perheenjä-
senille. Sekä perheenyhdistämisdirektiivi että 
vapaan liikkuvuuden direktiivi velvoittavat 
kohtelemaan perheenjäseniä yhdenvertaisesti 
perheenkokoajan kanssa. Perheenjäsenen 
määrittelyyn sovellettaisiin ulkomaalaislakia. 
Ulkomaan kansalaisen perheenjäsen määri-
tellään ulkomaalaislain 37 §:ssä. Määritel-
mää sovelletaan ulkomaalaislakia sovelletta-
essa myös Suomen kansalaisen ulkomaalai-
siin perheenjäseniin. EU-maan kansalaisen 
perheenjäsen määritellään ulkomaalaislain 
154 §:ssä. Määritelmää sovelletaan Suomen 
kansalaisen ulkomaalaisiin perheenjäseniin, 
jos Suomen kansalainen on käyttänyt oikeut-
taan vapaaseen liikkuvuuteen siten kuin ul-
komaalaislain 10 luvussa säädetään. On 
huomattava, että tilauskoulutusta ei voida jär-
jestää Suomen kansalaiselle silloinkaan kun 
hän ei ole käyttänyt oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen. Perheenjäsenen määritelmä 
riippuisi kuitenkin siitä, onko liikkuvuusoi-
keutta käytetty.  

Ulkomaalaislain 37 §:n mukaan perheenjä-
seneksi katsotaan ulkomaalaislakia sovellet-
taessa Suomessa asuvan henkilön aviopuoli-
so sekä alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka 
huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tä-
män aviopuoliso. Jos Suomessa asuva henki-
lö on alaikäinen lapsi, perheenjäsen on hänen 
huoltajansa. Perheenjäseneksi katsotaan 
myös samaa sukupuolta oleva henkilö, jos 
parisuhde on kansallisesti rekisteröity. Avio-
puolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. 
Tällaisen rinnastuksen edellytyksenä on, että 
he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yh-
dessä. Asumisaikaa ei edellytetä, jos henki-
löillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai 
jos on muu painava syy. Lapseen rinnaste-
taan alle 18-vuotias naimaton lapsi, joka on 
huoltajansa tosiasiallisessa huollossa ja tosi-
asiallisen huollon tarpeessa oleskelulupaha-
kemuksen ratkaisupäivänä, mutta jonka huol-
tosuhteesta ei ole saatavissa virallista selvi-
tystä (kasvattilapsi). Rinnastaminen edellyt-
tää lisäksi luotettavaa selvitystä siitä, että 



 HE 37/2011 vp  
  

 

42 

lapsen aikaisemmat huoltajat ovat todistetta-
vasti kuolleet tai kadoksissa, ja että lapsella 
on ollut tosiasiallinen huoltosuhde perheen-
kokoajaan tai tämän aviopuolisoon ennen 
perheenkokoajan Suomeen saapumista. Jos 
perheenkokoaja on Suomessa oleva kasvatti-
lapsi, rinnastaminen edellyttää luotettavaa 
selvitystä siitä, että tosiasiallinen huoltosuh-
de on ollut olemassa ennen perheenkokoajan 
Suomeen saapumista.  

Ulkomaalaislain 154 §:n mukaan unionin 
kansalaisen perheenjäseniä ovat hänen avio-
puolisonsa, alle 21-vuotiaat tai hänen huollet-
tavinaan olevat jälkeläisensä suoraan alene-
vassa polvessa samoin kuin hänen aviopuo-
lisonsa vastaavat jälkeläiset ja huollettavi-
naan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä 
polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa 
vastaavat sukulaiset. Jos Suomessa asuva 
unionin kansalainen on alaikäinen, hänen 
huoltajansa on perheenjäsen. Ulkomaalais-
lain 10 lukua sovellettaessa aviopuolisoihin 
rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät hen-
kilöt sukupuolestaan riippumatta, jos he ovat 
asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. 
Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuiten-
kaan edellytetä, jos yhteisessä taloudessa 
asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa tai jos 
on muu painava syy. Unionin kansalaisen 
perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen 
hänen kansalaisuuteensa katsomatta, jos hän 
on lähtömaassaan sellaisen unionin kansalai-
sen huollettavana, joka on ensisijainen oles-
keluoikeuden haltija, tai hän asui samassa ta-
loudessa tämän kanssa taikka vakavat ter-
veydelliset syyt ehdottomasti edellyttävät, et-
tä kyseinen unionin kansalainen hoitaa häntä 
henkilökohtaisesti. 

26 b §. Koulutusohjelman maksullisuus. 
Erityisosaajadirektiivin 14 artiklan mukaan 
EU:n sinisen kortin haltijoita on kohdeltava 
yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansa-
laisten kanssa muun muassa koulutuksen 
alalla. Direktiivin säännös tarkoittaa, etteivät 
sinisen kortin haltijat voi osallistua tutkin-
toon johtavaan tilauskoulutukseen eikä heiltä 
voi periä lukukausimaksuja. Ammattikorkea-
koululain säännöksiä ehdotetaan tältä osin 
täydennettäviksi. 

Lukukausimaksua ei voisi jatkossakaan pe-
riä EU:n taikka Norjan, Islannin, Liechten-
steinin tai Sveitsin kansalaiselta.  

Voimassa olevan pykälän mukaan maksua 
ei voida periä siltä, joka Euroopan yhteisön 
lainsäädännön mukaan rinnastetaan Euroo-
pan unionin kansalaiseen. Tällä säännöksellä 
on tarkoitettu erityisesti vapaan liikkuvuuden 
direktiiviä. Tämän säännöksen korvaisi viit-
taus perheenjäseniin.  

Voimassa olevan säännöksen mukaan lu-
kukausimaksua ei voida periä siltä, jolla on 
ulkomaalaislaissa säädetty oikeus pysyvään 
oleskeluun Suomessa. Opintotukilain mu-
kaan opintotukea voidaan myöntää muun 
muassa henkilölle, jolla on ulkomaalaislaissa 
tarkoitettu jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleske-
lulupa taikka pitkään oleskelleen kolmannen 
maan kansalaisen EY-oleskelulupa (P-EY). 
Lukukausimaksukokeilua koskevaa säännös-
tä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi opinto-
tukilain soveltamisalasäännöksen kanssa.  

Lukukausimaksua ei myöskään voisi periä 
edellä mainittujen henkilöiden perheen-
jäseniltä. Sekä perheenyhdistämisdirektiivi 
että vapaan liikkuvuuden direktiivi velvoitta-
vat kohtelemaan perheenjäseniä yhdenvertai-
sesti perheenkokoajan kanssa. Perheenjäse-
nen määrittelyyn sovellettaisiin ulkomaalais-
lakia. Ulkomaan kansalaisen perheenjäsen 
määritellään ulkomaalaislain 37 §:ssä. Määri-
telmää sovelletaan ulkomaalaislakia sovellet-
taessa myös Suomen kansalaisen ulkomaalai-
siin perheenjäseniin. EU-maan kansalaisen 
perheenjäsen määritellään ulkomaalaislain 
154 §:ssä. Määritelmää sovelletaan Suomen 
kansalaisen ulkomaalaisiin perheenjäseniin, 
jos Suomen kansalainen on käyttänyt oikeut-
taan vapaaseen liikkuvuuteen siten kuin ul-
komaalaislain 10 luvussa säädetään. On 
huomattava, että lukukausimaksua ei voisi 
periä Suomen kansalaiselta silloinkaan kun 
hän ei ole käyttänyt oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen. Perheenjäsenen määritelmä 
riippuisi kuitenkin siitä, onko liikkuvuusoi-
keutta käytetty.  

Ulkomaalaislain 37 §:n mukaan perheenjä-
seneksi katsotaan ulkomaalaislakia sovellet-
taessa Suomessa asuvan henkilön aviopuoli-
so sekä alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka 
huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tä-
män aviopuoliso. Jos Suomessa asuva henki-
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lö on alaikäinen lapsi, perheenjäsen on hänen 
huoltajansa. Perheenjäseneksi katsotaan 
myös samaa sukupuolta oleva henkilö, jos 
parisuhde on kansallisesti rekisteröity. Avio-
puolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. 
Tällaisen rinnastuksen edellytyksenä on, että 
he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yh-
dessä. Asumisaikaa ei edellytetä, jos henki-
löillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai 
jos on muu painava syy. Lapseen rinnaste-
taan alle 18-vuotias naimaton lapsi, joka on 
huoltajansa tosiasiallisessa huollossa ja tosi-
asiallisen huollon tarpeessa oleskelulupaha-
kemuksen ratkaisupäivänä, mutta jonka huol-
tosuhteesta ei ole saatavissa virallista selvi-
tystä (kasvattilapsi). Rinnastaminen edellyt-
tää lisäksi luotettavaa selvitystä siitä, että 
lapsen aikaisemmat huoltajat ovat todistetta-
vasti kuolleet tai kadoksissa, ja että lapsella 
on ollut tosiasiallinen huoltosuhde perheen-
kokoajaan tai tämän aviopuolisoon ennen 
perheenkokoajan Suomeen saapumista. Jos 
perheenkokoaja on Suomessa oleva kasvatti-
lapsi, rinnastaminen edellyttää luotettavaa 
selvitystä siitä, että tosiasiallinen huoltosuh-
de on ollut olemassa ennen perheenkokoajan 
Suomeen saapumista.  

Ulkomaalaislain 154 §:n mukaan unionin 
kansalaisen perheenjäseniä ovat hänen avio-
puolisonsa, alle 21-vuotiaat tai hänen huollet-
tavinaan olevat jälkeläisensä suoraan alene-
vassa polvessa samoin kuin hänen aviopuo-
lisonsa vastaavat jälkeläiset ja huollettavi-
naan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä 
polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa 
vastaavat sukulaiset. Jos Suomessa asuva 
unionin kansalainen on alaikäinen, hänen 
huoltajansa on perheenjäsen. Ulkomaalais-
lain 10 lukua sovellettaessa aviopuolisoihin 
rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät hen-
kilöt sukupuolestaan riippumatta, jos he ovat 
asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. 
Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuiten-
kaan edellytetä, jos yhteisessä taloudessa 
asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa tai jos 
on muu painava syy. Unionin kansalaisen 
perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen 
hänen kansalaisuuteensa katsomatta, jos hän 
on lähtömaassaan sellaisen unionin kansalai-

sen huollettavana, joka on ensisijainen oles-
keluoikeuden haltija, tai hän asui samassa ta-
loudessa tämän kanssa taikka vakavat ter-
veydelliset syyt ehdottomasti edellyttävät, et-
tä kyseinen unionin kansalainen hoitaa häntä 
henkilökohtaisesti. 

 
1.5 Laki asumiseen perustuvan sosiaali-

turvalainsäädännön soveltamisesta  

3 a §. Suomeen muuttaminen. Pykälän 2 
momentin 4 kohtaan lisättäisiin ulkomaalais-
lain 3 §:n 26 kohdassa tarkoitetut EU:n sini-
sen kortin haltijat. Erityisosaajadirektiivin 14 
artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan näitä 
henkilöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti 
oman maan kansalaisten kanssa muun muas-
sa sosiaaliturvan alalla. Sosiaaliturvan ala on 
määritelty alaksi, jota koskee sosiaaliturva-
järjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annettu neuvoston asetus (ETY) 
N:o 1408/71.  Ehdotettu lisäys merkitsee sitä, 
että sinisen kortin haltija kuuluu asumispe-
rusteiseen sosiaaliturvaan eikä hänen asumi-
sensa vakinaisuutta osoittavana seikkana 
edellytetä vähintään kahden vuoden työso-
pimusta Suomessa tehtävää työtä varten. 

 
1.6 Kansanterveyslaki 

14 §. Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi säännös, jonka mukaan kansanter-
veyslaissa kunnan asukkaaseen rinnastettai-
siin myös kunnan alueella oleskeleva henki-
lö, jolle on myönnetty Euroopan unionin si-
ninen kortti, sekä tällaisen henkilön perheen-
jäsenet. Lisäys on tarpeen, jotta myös tilapäi-
sen oleskeluluvan saavat, alle kahdeksi vuo-
deksi Suomeen tulevat erityisosaajat ja näi-
den perheenjäsenet, jotka eivät saa kotikunta-
laissa tarkoitettua kotikuntaa, olisivat oikeu-
tettuja kunnallisiin terveydenhuoltopalvelui-
hin samoin perustein kuin kotikuntalain mu-
kaiset kunnan asukkaat. Erityisosaajadirek-
tiivin 14 artiklassa säädetty yhdenvertaisen 
kohtelun periaate edellyttää, että sinisen kor-
tin haltijoita kohdellaan yhdenvertaisesti EU-
jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa saira-
usetuuksien osalta, mukaan lukien julkiset 
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terveydenhuoltopalvelut. Perheenjäsenen 
määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. 

 
1.7 Erikoissairaanhoitolaki  

3 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisät-
täväksi säännös, jonka mukaan kotikuntalain 
mukaiseen kunnan asukkaaseen rinnastettai-
siin erikoissairaanhoitolaissa myös kunnan 
alueella oleskeleva henkilö, jolle on myön-
netty Euroopan unionin sininen kortti, sekä 
tällaisen henkilön perheenjäsenet. Lisäys on 
tarpeen, jotta myös tilapäisen oleskeluluvan 
saavat, alle kahdeksi vuodeksi Suomeen tu-
levat erityisosaajat ja näiden perheenjäsenet, 
jotka eivät saa kotikuntalaissa tarkoitettua 
kotikuntaa, olisivat oikeutettuja erikoissai-
raanhoidon palveluihin samoin perustein 
kuin kotikuntalain mukaiset kunnan asuk-
kaat. Erityisosaajadirektiivin 14 artiklassa 
säädetty yhdenvertaisen kohtelun periaate 
edellyttää, että sinisen kortin haltijoita koh-
dellaan yhdenvertaisesti EU-jäsenvaltion 
omien kansalaisten kanssa sairausetuuksien 
osalta, mukaan lukien julkiset terveydenhuol-
topalvelut. Perheenjäsenen määrittelyyn so-
velletaan ulkomaalaislakia. 

 
2  Voimaantulo 

Erityisosaajadirektiivi on pantava kansalli-
sesti täytäntöön ennen 19 päivää kesäkuuta 
2011. Lait ehdotetaan kuitenkin tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Laki 
ulkomaalaislain muuttamista koskevan lain 
muuttamisesta ehdotetaan tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2014.  

Voimaantuloajankohdan tarkempaan mää-
rittämiseen liittyy se, että tämän esityksen si-
sältämät muutokset on tarkoitus saattaa voi-
maan samanaikaisesti biometriset tunnisteet 
sisältävien oleskelulupakorttien käyttöönoton 
kanssa, jotta vältytään välivaiheen siirtymä-
järjestelyiltä koskien oleskelulupiin tehtäviä 
merkintöjä. Eduskunta hyväksyi 15 päivänä 
maaliskuuta 2011 lain ulkomaalaislain muut-
tamisesta, lain ulkomaalaisrekisteristä anne-
tun lain muuttamisesta ja lain löytötavaralain 
muuttamisesta (EV 362/2010 vp), joissa sää-
detään oleskeluluvissa käyttöön otettavien 
biometristen tunnisteiden edellyttämistä 
muutoksista. Tasavallan presidentti vahvisti 

lait 10 päivänä kesäkuuta 2011 ja määräsi ne 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2012.  

 
3  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys   

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja 
oleskella maassa säädetään perustuslain 9 §:n 
4 momentin mukaan lailla. Säännöksen esi-
töiden mukaan sen lähtökohtana on kansain-
välisen oikeuden voimassa oleva pääsääntö, 
jonka mukaan ulkomaalaisella ei ole yleisesti 
oikeutta asettua toiseen maahan (HE 
309/1993 vp, PeVL 23/1998 vp). Perustus-
laista ei siksi johdu suoranaisesti erityisiä si-
sältövaatimuksia kyseiselle lainsäädännölle. 
Lailla säätämisen vaatimuksesta voidaan kui-
tenkin johtaa syrjinnän ja mielivallan kiellot 
samoin kuin vaatimus maahan pääsyssä ja 
maassa oleskelussa sovellettavien perustei-
den ja päätöksentekomenettelyjen sääntele-
misestä siten, että oikeusturva toteutuu 
(PeVL 16/2000 vp).  

Erityisosaajadirektiivin tarkoituksena on 
helpottaa erityisosaajina unioniin tulevien 
kolmansien maiden kansalaisten maahantu-
loa ja liikkuvuutta. Direktiivi edustaa komis-
sion työvoimaperusteisen maahanmuuton 
suhteen noudattamaa sektorikohtaista lähes-
tymistapaa, mitä voidaan pitää jossain määrin 
ongelmallisena sen johtaessa kolmansista 
maista tulevien työntekijöiden luokittelemi-
seen eri ryhmiin (erityisosaajat, kausityönte-
kijät ja yrityksen sisällä siirtyvät). EU:n lain-
säädännön edellyttämin tavoin käsillä oleva 
ehdotus asettaa tietyt edellytykset täyttävät 
kolmansien maiden kansalaiset erilaiseen 
asemaan muihin kolmansien maiden kansa-
laisiin verrattuna.  

Edellä kerrotun johdosta ehdotusta on arvi-
oitava perustuslain 6 §:n 1 momentin yleisen 
yhdenvertaisuussäännöksen kannalta, joka 
perusoikeusuudistuksen esitöiden perusteella 
kohdistuu myös lainsäätäjään. Lailla ei voida 
mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai kansa-
laisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedulli-
sempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös 
ei kuitenkaan edellytä kaikkien samanlaista 
kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuh-
teet ole samanlaisia (PeVL 64/2010 vp).  
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Ehdotettu sääntely merkitsee sitä, että eri-
tyisosaajina maahan tulevien kolmansien 
maiden kansalaisten maahan pääsyyn sovel-
letaan yhtenäistä menettelyä. Lisäksi kysei-
sille henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen 
myönnetään edulliset oleskelun ehdot, joihin 
sisältyy tiettyjä helpotuksia niille henkilöille, 
jotka haluavat muuttaa toiseen jäsenvaltioon 
korkeaa pätevyyttä vaativan työn vuoksi. Eh-
dotettavalla sääntelyllä ei kuitenkaan ole tar-
koitus vaikuttaa siihen, mitä ulkomaalaislais-
sa muutoin säädetään, vaan kyse on voimassa 
olevaa sääntelyä täydentävästä sääntelystä. 
Myös direktiivi mahdollistaa suotuisammat 
kansalliset säännökset. Näin ollen erityis-
osaajana maahan tulevalle voidaan myöntää 
oleskelulupa myös ulkomaalaislain voimassa 
olevien säännösten perusteella. On todennä-
köistä, että useille Suomeen erityisosaajina 
tuleville myönnetään myös vastaisuudessa 
oleskelulupa voimassa olevien säännösten 
perusteella, koska edellytykset luvan myön-
tämiselle eivät ole yhtä tiukat kuin EU-
lainsäädännössä hyväksytyt. Tarkoituksena 
myös on, ettei esitettävillä muutoksilla vai-
keuteta olemassa olevaa ja toimivaa järjes-
telmää.  

Ulkomaalaisen maahantulo- ja maassaoles-
keluoikeutta säänneltäessä on niin ikään otet-
tava huomioon perustuslain 21 §:stä johtuvat 
vaatimukset oikeusturvan ja hyvän hallinnon 
takeiden turvaamisesta. Pykälän 1 momentis-

sa turvataan yhtäältä yksilön oikeus saada 
asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman 
aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa tuo-
mioistuimessa tai muussa viranomaisessa. 
Toiseksi tässä momentissa turvataan yksilön 
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. Pykälän 2 momentin mukaan siinä 
erikseen mainitut oikeus tulla kuulluksi, saa-
da perusteltu päätös ja hakea muutosta sekä 
muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja 
hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Vaik-
ka erityisosaajien hakemusten käsittelyajat 
ovat jo nykyiselläänkin varsin lyhyitä, on pe-
rustuslain 21 §:n näkökulmasta huomionar-
voista, että esityksessä lakiin ehdotetaan li-
sättävän säännökset myös käsittelyajoista. 
Muutoin voimassa olevan lainsäädännön oi-
keusturvan ja hyvän hallinnon takeet turvaa-
vat säännökset koskevat myös erityisosaajina 
oleskelulupaa hakevia kolmansien maiden 
kansalaisia.  

Esitys ei sisällä muutosehdotuksia, jotka 
ovat perusoikeuksien kannalta merkittäviä, ja 
se voidaan käsitellä perustuslain 72 §:n mu-
kaisessa tavallisessa käsittelyjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 

 
 

Laki 

ulkomaalaislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 25 kohta, 49 §:n 1 momentin 4 kohta, 56 a §:n 

2 ja 3 momentti, 67 §:n 2 ja 4 momentti, 68 §:n 2 momentti sekä 69 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 25 kohta laissa 631/2011, 49 §:n 1 momentin 4 kohta ja 67 §:n 

2 momentti laissa 516/2008, 56 a §:n 2 ja 3 momentti laissa 358/2007, 67 §:n 4 momentti lais-
sa 973/2007, 68 §:n 2 momentti laissa 516/2008 ja 69 a § laissa 380/2006, sekä  

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 619/2006, 358/2007, 323/2009 ja 
631/2011, uusi 26 ja 27 kohta, 49 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 516/2008, uu-
si 4 a kohta, 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 619/2006 ja 323/2009, uusi 8 mo-
mentti, 55 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 34/2006, 380/2006 ja 358/2007, uusi 5 moment-
ti sekä lakiin uusi 58 b, 81 b, 81 c ja 81 d § seuraavasti: 
 

3 §  

Määritelmät   

Tässä laissa tarkoitetaan:  
— — — — — — — — — — — — — —  

25) teknisellä osalla oleskeluluvan osoituk-
seksi annettavan oleskelulupakortin tai unio-
nin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukor-
tin sirua, johon tallennetaan biometriset tun-
nisteet ja muut henkilötiedot;  

26) Euroopan unionin sinisellä kortilla Eu-
roopan unionin jäsenvaltion kolmannen maan 
kansalaiselle myöntämää kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edel-
lytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä 
varten annetussa neuvoston direktiivissä 
2009/50/EY (erityisosaajadirektiivi) tarkoi-
tettua oleskelulupaa, joka oikeuttaa oleske-
luun ja työntekoon jäsenvaltion alueella;  

27) korkeaa pätevyyttä vaativalla työllä 
erityisosaajadirektiivissä tarkoitettua työtä, 
joka edellyttää erityistä ammattipätevyyttä, 
joka osoitetaan korkea-asteen tutkinnolla. 

 
 

49 §  

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan 
myöntäminen ilman oleskelulupaa maahan 

saapuneelle ulkomaalaiselle 

Ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle 
ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen tai 
jatkuva oleskelulupa Suomessa, jos edelly-
tykset tällaisen oleskeluluvan myöntämiseksi 
ulkomailla ovat olemassa ja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) ulkomaalainen on ennen Suomeen saa-
pumistaan oleskellut toisessa jäsenvaltiossa 
tutkijadirektiivissä tarkoitetun tieteellisen 
tutkimuksen suorittamista varten ja hakee 
Suomessa oleskelulupaa samaan tarkoituk-
seen taikka on tällaisen henkilön perheenjä-
sen;  

4 a) ulkomaalainen on Euroopan unionin 
sinisen kortin haltija, joka on ennen Suomeen 
saapumistaan oleskellut toisessa jäsenvaltios-
sa vähintään kahdeksantoista kuukauden ajan 
korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten ja 
hakee Suomessa Euroopan unionin sinistä 
korttia jätettyään hakemuksen viimeistään 



 HE 37/2011 vp  
  

 

47 

kuukauden kuluttua maahan saapumisestaan 
tai on tällaisen henkilön perheenjäsen ja per-
he on muodostettu ennen Suomeen tuloa; 
taikka 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
53 §  

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan 
pituus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Euroopan unionin sininen kortti myönne-

tään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde on 
voimassa tätä lyhyemmän ajan, Euroopan 
unionin sininen kortti myönnetään työsuh-
teen voimassaoloajaksi lisättynä kolmella 
kuukaudella. Euroopan unionin sinisen kortin 
haltijan perheenjäsenelle myönnetään oleske-
lulupa vastaavaksi ajaksi. 

 
55 § 

Jatkoluvan pituus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Euroopan unionin sininen kortti myönne-

tään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde on 
voimassa tätä lyhyemmän ajan, Euroopan 
unionin sininen kortti myönnetään työsuh-
teen voimassaoloajaksi lisättynä kolmella 
kuukaudella. Euroopan unionin sinisen kortin 
haltijan perheenjäsenelle myönnetään oleske-
lulupa vastaavaksi ajaksi. 

 
56 a § 

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EY-oleskeluluvan myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alle kuuden kuukauden yhtäjaksoinen 

oleskelu Suomen ulkopuolella ei keskeytä 
yhtäjaksoista oleskelua, jos poissaolojaksot 
ovat yhteensä enintään kymmenen kuukautta. 
Oleskelua voidaan erityisistä syistä pitää yh-
täjaksoisena edellä mainittuja ajanjaksoja pi-
demmistä poissaolojaksoista huolimatta, joita 
ei kuitenkaan oteta huomioon oleskeluaikaa 
laskettaessa. Jos pitkään oleskelleen kolman-
nen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan ha-
kija on Euroopan unionin sinisen kortin halti-

ja, alle kahdentoista kuukauden yhtäjaksoi-
nen oleskelu Euroopan unionin ulkopuolella 
ei keskeytä yhtäjaksoista oleskelua, jos pois-
saolojaksot ovat yhteensä enintään kahdek-
santoista kuukautta.  

Viiden vuoden määräaika lasketaan en-
simmäisen jatkuvaa maassa oleskelua varten 
myönnetyn määräaikaisen oleskeluluvan al-
kamispäivästä tai maahantulopäivästä, jos 
kolmannen maan kansalaisella on ollut jat-
kuva oleskelulupa maahan tullessaan. Viiden 
vuoden yhtäjaksoista oleskelua laskettaessa 
otetaan huomioon myös laillinen oleskelu 
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jos 
kolmannen maan kansalainen on Euroopan 
unionin sinisen kortin haltija, joka välittö-
mästi ennen oleskelulupahakemuksen jättä-
mistä on oleskellut luvallisesti maassa yhtä-
jaksoisesti kaksi vuotta.   
— — — — — — — — — — — — — —  

 
58 b § 

Euroopan unionin sinisen kortin peruuttami-
nen 

Mitä 58 §:ssä säädetään oleskeluluvan pe-
ruuttamisesta, sovelletaan myös Euroopan 
unionin sinisen kortin peruuttamiseen. Eu-
roopan unionin sininen kortti peruutetaan 
myös, jos kortinhaltija on ollut työttömänä 
yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta.  

 
67 § 

Maahanmuuttovirasto oleskelulupaviran-
omaisena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maahanmuuttovirasto peruuttaa oleskelu-

luvan 58 §:n 1, 2 ja 6 momentissa säädetyillä 
perusteilla sekä myöntämänsä oleskeluluvan 
58 §:n 4 ja 5 momentissa sekä 58 a ja 58 b 
§:ssä säädetyillä perusteilla.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Maahanmuuttovirasto toimii pitkään oles-
kelleiden kolmansien maiden kansalaisten 
asemasta annetun neuvoston direktiivin 
2003/109/EY 25 artiklassa ja erityisosaajadi-
rektiivin 22 artiklassa tarkoitettuna tietojen 
vaihtoa harjoittavana yhteyspisteenä. 
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68 § 

Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena  

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisilaitos peruuttaa myöntämänsä oles-

keluluvan 58 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa sekä 
58 a ja 58 b §:ssä säädetyillä perusteilla.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
69 a §  

Päätös perhesiteen perusteella tehtyyn ha-
kemukseen 

Perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulu-
pahakemusta koskeva päätös on annettava 
hakijalle tiedoksi viimeistään yhdeksän kuu-
kauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. 
Euroopan unionin sinisen kortin haltijan per-
heenjäsenen perhesiteen perusteella tekemää 
oleskelulupahakemusta koskeva päätös on 
annettava hakijalle tiedoksi viimeistään kuu-
den kuukauden kuluttua hakemuksen jättämi-
sestä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa päätös 
voidaan antaa tiedoksi myöhemmin. 

 
Työnteko ilman työntekijän oleskelulupaa 

81 b § 

Euroopan unionin sinisen kortin myöntämi-
nen  

Euroopan unionin sininen kortti myönne-
tään kolmannen maan kansalaiselle, jos tämä 
esittää vähintään vuoden pituisen korkeaa pä-
tevyyttä vaativaa työtä koskevan työsopi-
muksen tai sitovan työtarjouksen ja yleiset 
edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle 
ovat olemassa. Edellytyksenä on lisäksi, että 

työsopimuksessa tai sitovassa työtarjoukses-
sa sovittu palkka on vähintään 1,5 kertaa suu-
rempi kuin keskimääräinen palkansaajan 
bruttopalkka.  

Sinisen kortin myöntämiseen sovelletaan 5 
luvun säännöksiä työntekijän oleskeluluvan 
myöntämisestä lukuun ottamatta 72 §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua har-
kintaa.  

 
81 c §  

Päätös Euroopan unionin sinistä korttia kos-
kevaan hakemukseen 

Euroopan unionin sinistä korttia koskeva 
päätös on annettava hakijalle tiedoksi vii-
meistään 90 päivän kuluttua hakemuksen te-
kemisestä. Määräajan kuluminen keskeytyy 
hakemuksen täydentämisen ajaksi. 

 
81 d § 

Toiseen jäsenvaltioon siirtyneen Euroopan 
unionin sinisen kortin haltijan ja hänen per-
heenjäsenensä maahan palaaminen ja oles-

kelu  

Jos toinen jäsenvaltio ei myönnä Euroopan 
unionin sinistä korttia Suomen myöntämän 
sinisen kortin haltijalle, hän ja hänen per-
heenjäsenensä voivat kielteisen päätöksen 
saatuaan palata maahan ja oleskella maassa 
kolme kuukautta, vaikka Suomen myöntämä 
sininen kortti ei olisi enää voimassa. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 

————— 
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2. 

Laki 

ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain (886/2011) 68 §:n 2 momentti seu-

raavasti: 
 

68 § 

Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisilaitos peruuttaa myöntämänsä oles-

keluluvan 58 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa sekä 
58 a ja 58 b §:ssä säädetyillä perusteilla. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.  

 

————— 
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3. 

Laki 

yliopistolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yliopistolain (558/2009) 9 §:n 2 momentti ja 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 

niistä on 9 §:n 2 momentti laissa 954/2011, seuraavasti: 
 

9 §  

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopi-
muspuolen kanssa tekemän sopimuksen mu-
kaan rinnastetaan Euroopan unionin kansa-
laisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäse-
nille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida 
järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa 
(301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin si-
ninen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa 
tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainit-
tujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen mää-
rittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Tila-
uskoulutukseen osallistuvaan sovelletaan 37, 
37 a, 37 b, 43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b ja 82—
86 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

10 §  

Koulutusohjelman maksullisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansa-
laiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä 
edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua 
ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulko-
maalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin 
sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulu-
pa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä 
mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen 
määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . Sen 10 §:n 2 momentti on voimassa 31 
päivään joulukuuta 2014.  

————— 
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4. 

Laki 

ammattikorkeakoululain 26 a ja 26 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 26 a §:n 2 momentti ja 26 b §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 26 a § laissa 953/2011 ja 26 b § laissa 564/2009, seuraavasti: 
 

26 a §  

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopi-
muspuolen kanssa tekemän sopimuksen mu-
kaan rinnastetaan Euroopan unionin kansa-
laisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäse-
nille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida 
järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa 
(301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin si-
ninen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa 
tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainit-
tujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen mää-
rittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Tila-
uskoulutukseen osallistuviin opiskelijoihin 
sovelletaan tämän lain 20, 20 a ja 20 b §:ää, 
22 §:n 4 momenttia, 25 a—25 d §:ää sekä 27, 
28, 28 a, 28 b ja 42 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

26 b §  

Koulutusohjelman maksullisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansa-
laiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä 
edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua 
ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulko-
maalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin 
sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulu-
pa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä 
mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen 
määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . Sen 26 b § on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2014. 

————— 
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5. 

Laki 

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 

(1573/1993) 3 a §:n 2 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 635/2004, seuraavasti: 
 

3 a § 

Suomeen muuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomeen muuttavan henkilön asumisen 

vakinaisuutta osoittavina seikkoina otetaan 
huomioon muun muassa, että: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) hänellä on vähintään kahden vuoden 
työsopimus tai muu siihen rinnastettava so-

pimus Suomessa tehtävää työtä varten tai hä-
nelle on myönnetty ulkomaalaislain 
(301/2004) 3 §:n 26 kohdassa tarkoitettu Eu-
roopan unionin sininen kortti; taikka  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  .   

————— 
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6. 

Laki 

kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

248/1997, seuraavasti: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa 
henkilöä, jonka kotikuntalaissa (201/1994) 
tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. 
Henkilön asuin- ja kotikunnalla tarkoitetaan 
kuntaa, jonka asukas hän on. Kunnan asuk-
kaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kun-
nan alueella oleskeleva henkilö, jolle on 

myönnetty ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 
26 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin si-
ninen kortti, sekä tällaisen henkilön ulkomaa-
laislain 37 §:ssä tarkoitetut perheenjäsenet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20 .  

————— 
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7. 

Laki 

erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

1328/2010, seuraavasti: 
 

3 § 
 

Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) 
mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava 
siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissai-
raanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. 
Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaan-
hoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava 
johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. 
Kotikuntalain mukaiseen kunnan asukkaa-
seen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan 

alueella oleskeleva henkilö, jolle on myön-
netty ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 26 
kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin sini-
nen kortti, sekä tällaisen henkilön ulkomaa-
laislain 37 §:ssä tarkoitetut perheenjäsenet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20 . 

————— 
 

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011  

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 

1. 

Laki 

ulkomaalaislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 25 kohta, 49 §:n 1 momentin 4 kohta, 56 a §:n 

2 ja 3 momentti, 67 §:n 2 ja 4 momentti, 68 §:n 2 momentti sekä 69 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 25 kohta laissa 631/2011, 49 §:n 1 momentin 4 kohta ja 67 §:n 

2 momentti laissa 516/2008, 56 a §:n 2 ja 3 momentti laissa 358/2007, 67 §:n 4 momentti lais-
sa 973/2007, 68 §:n 2 momentti laissa 516/2008 ja 69 a § laissa 380/2006, sekä  

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 619/2006, 358/2007, 323/2009 ja 
631/2011, uusi 26 ja 27 kohta, 49 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 516/2008, uu-
si 4 a kohta, 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 619/2006 ja 323/2009, uusi 8 mo-
mentti, 55 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 34/2006, 380/2006 ja 358/2007, uusi 5 moment-
ti sekä lakiin uusi 58 b, 81 b, 81 c ja 81 d § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

25) teknisellä osalla oleskeluluvan osoituk-
seksi annettavan oleskelulupakortin tai unio-
nin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukor-
tin sirua, johon tallennetaan biometriset tun-
nisteet ja muut henkilötiedot. 
 

 

3 §  

Määritelmät   

Tässä laissa tarkoitetaan:  
— — — — — — — — — — — — — —  

25) teknisellä osalla oleskeluluvan osoituk-
seksi annettavan oleskelulupakortin tai unio-
nin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukor-
tin sirua, johon tallennetaan biometriset tun-
nisteet ja muut henkilötiedot;  

26) Euroopan unionin sinisellä kortilla 
Euroopan unionin jäsenvaltion kolmannen 
maan kansalaiselle myöntämää kolmansien 
maiden kansalaisten maahantulon ja oleske-
lun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaati-
vaa työtä varten annetussa neuvoston direk-
tiivissä 2009/50/EY (erityisosaajadirektiivi) 
tarkoitettua oleskelulupaa, joka oikeuttaa 
oleskeluun ja työntekoon jäsenvaltion alueel-
la;  

27) korkeaa pätevyyttä vaativalla työllä 
erityisosaajadirektiivissä tarkoitettua työtä, 
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joka edellyttää erityistä ammattipätevyyttä, 
joka osoitetaan korkea-asteen tutkinnolla.   

 
 49 §  

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan 
myöntäminen ilman oleskelulupaa maahan 

saapuneelle ulkomaalaiselle 

Ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle 
ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen tai 
jatkuva oleskelulupa Suomessa, jos edelly-
tykset tällaisen oleskeluluvan myöntämiseksi 
ulkomailla ovat olemassa ja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) ulkomaalainen on ennen Suomeen saa-
pumistaan oleskellut toisessa jäsenvaltiossa 
tutkijadirektiivissä tarkoitetun tieteellisen tut-
kimuksen suorittamista varten ja hakee Suo-
messa oleskelulupaa samaan tarkoitukseen tai 
on tällaisen henkilön perheenjäsen; taikka 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

49 §  

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan 
myöntäminen ilman oleskelulupaa maahan 

saapuneelle ulkomaalaiselle 

Ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle 
ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen tai 
jatkuva oleskelulupa Suomessa, jos edelly-
tykset tällaisen oleskeluluvan myöntämiseksi 
ulkomailla ovat olemassa ja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) ulkomaalainen on ennen Suomeen saa-
pumistaan oleskellut toisessa jäsenvaltiossa 
tutkijadirektiivissä tarkoitetun tieteellisen 
tutkimuksen suorittamista varten ja hakee 
Suomessa oleskelulupaa samaan tarkoituk-
seen taikka on tällaisen henkilön perheenjä-
sen;  

4 a) ulkomaalainen on Euroopan unionin 
sinisen kortin haltija, joka on ennen Suomeen 
saapumistaan oleskellut toisessa jäsenvalti-
ossa vähintään kahdeksantoista kuukauden 
ajan korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä var-
ten ja hakee Suomessa Euroopan unionin si-
nistä korttia jätettyään hakemuksen viimeis-
tään kuukauden kuluttua maahan saapumi-
sestaan tai on tällaisen henkilön perheenjä-
sen ja perhe on muodostettu ennen Suomeen 
tuloa; taikka 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

53 §  

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan 
pituus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 §  

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan 
pituus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Euroopan unionin sininen kortti myönne-

tään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde on 
voimassa tätä lyhyemmän ajan, Euroopan 
unionin sininen kortti myönnetään työsuhteen 
voimassaoloajaksi lisättynä kolmella kuu-
kaudella. Euroopan unionin sinisen kortin 
haltijan perheenjäsenelle myönnetään oles-
kelulupa vastaavaksi ajaksi. 
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55 §  

Jatkoluvan pituus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

55 § 

Jatkoluvan pituus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Euroopan unionin sininen kortti myönne-

tään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde on 
voimassa tätä lyhyemmän ajan, Euroopan 
unionin sininen kortti myönnetään työsuhteen 
voimassaoloajaksi lisättynä kolmella kuu-
kaudella. Euroopan unionin sinisen kortin 
haltijan perheenjäsenelle myönnetään oles-
kelulupa vastaavaksi ajaksi. 

 
56 a §  

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EY-oleskeluluvan myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtäjaksoista oleskelua ei keskeytä alle 

kuuden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu 
Suomen ulkopuolella, jos poissaolojaksot 
ovat kuitenkin yhteensä enintään kymmenen 
kuukautta. Oleskelua voidaan erityisistä syis-
tä pitää yhtäjaksoisena edellä mainittuja ajan-
jaksoja pidemmistä poissaolojaksoista huoli-
matta, joita ei kuitenkaan oteta huomioon 
oleskeluaikaa laskettaessa. 

 
 
 
 
 
 
 
Viiden vuoden määräaika lasketaan ensim-

mäisen jatkuvaa maassa oleskelua varten 
myönnetyn määräaikaisen oleskeluluvan al-
kamispäivästä tai maahantulopäivästä, jos 
kolmannen maan kansalaisella on ollut jatku-
va oleskelulupa maahan tullessaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

56 a § 

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EY-oleskeluluvan myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alle kuuden kuukauden yhtäjaksoinen 

oleskelu Suomen ulkopuolella ei keskeytä 
yhtäjaksoista oleskelua, jos poissaolojaksot 
ovat yhteensä enintään kymmenen kuukautta. 
Oleskelua voidaan erityisistä syistä pitää yh-
täjaksoisena edellä mainittuja ajanjaksoja pi-
demmistä poissaolojaksoista huolimatta, joita 
ei kuitenkaan oteta huomioon oleskeluaikaa 
laskettaessa. Jos pitkään oleskelleen kolman-
nen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan ha-
kija on Euroopan unionin sinisen kortin hal-
tija, alle kahdentoista kuukauden yhtäjaksoi-
nen oleskelu Euroopan unionin ulkopuolella 
ei keskeytä yhtäjaksoista oleskelua, jos pois-
saolojaksot ovat yhteensä enintään kahdek-
santoista kuukautta.  

Viiden vuoden määräaika lasketaan en-
simmäisen jatkuvaa maassa oleskelua varten 
myönnetyn määräaikaisen oleskeluluvan al-
kamispäivästä tai maahantulopäivästä, jos 
kolmannen maan kansalaisella on ollut jatku-
va oleskelulupa maahan tullessaan. Viiden 
vuoden yhtäjaksoista oleskelua laskettaessa 
otetaan huomioon myös laillinen oleskelu 
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, 
jos kolmannen maan kansalainen on Euroo-
pan unionin sinisen kortin haltija, joka välit-
tömästi ennen oleskelulupahakemuksen jät-
tämistä on oleskellut luvallisesti maassa yh-
täjaksoisesti kaksi vuotta.   
— — — — — — — — — — — — — —  
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 58 b § 

Euroopan unionin sinisen kortin peruuttami-
nen 

Mitä 58 §:ssä säädetään oleskeluluvan pe-
ruuttamisesta, sovelletaan myös Euroopan 
unionin sinisen kortin peruuttamiseen. Eu-
roopan unionin sininen kortti peruutetaan 
myös, jos kortinhaltija on ollut työttömänä 
yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta.  

 
67 §  

Maahanmuuttovirasto oleskelulupaviran-
omaisena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maahanmuuttovirasto peruuttaa oleskelulu-

van 58 §:n 1, 2 ja 6 momentissa mainituilla 
perusteilla sekä peruuttaa myöntämänsä 
oleskeluluvan 58 §:n 4 ja 5 momentissa sekä 
58 a §:ssä mainituilla perusteilla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Maahanmuuttovirasto toimii tietojen vaih-
toa harjoittavana yhteyspisteenä, josta sääde-
tään pitkään oleskelleiden kolmansien maiden 
kansalaisten asemasta annetun neuvoston di-
rektiivin 2003/109/EY 25 artiklassa. 
 

67 § 

Maahanmuuttovirasto oleskelulupaviran-
omaisena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maahanmuuttovirasto peruuttaa oleskelu-

luvan 58 §:n 1, 2 ja 6 momentissa säädetyillä 
perusteilla sekä myöntämänsä oleskeluluvan 
58 §:n 4 ja 5 momentissa sekä 58 a ja 58 b 
§:ssä säädetyillä perusteilla.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Maahanmuuttovirasto toimii pitkään oles-
kelleiden kolmansien maiden kansalaisten 
asemasta annetun neuvoston direktiivin 
2003/109/EY 25 artiklassa ja erityisosaajadi-
rektiivin 22 artiklassa tarkoitettuna tietojen 
vaihtoa harjoittavana yhteyspisteenä. 

 
 68 §  

Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kihlakunnan poliisilaitos peruuttaa myön-

tämänsä oleskeluluvan 58 §:n 1, 2, 4 ja 5 
momentissa sekä 58 a §:ssä mainituilla perus-
teilla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

68 § 

Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena  

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisilaitos peruuttaa myöntämänsä oles-

keluluvan 58 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa sekä 
58 a ja 58 b §:ssä säädetyillä perusteilla.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
69 a §  

Päätös perhesiteen perusteella tehtyyn hake-
mukseen 

Perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupa-
hakemusta koskeva päätös on annettava haki-
jalle tiedoksi viimeistään yhdeksän kuukau-
den kuluttua hakemuksen jättämisestä.  

 

69 a §  

Päätös perhesiteen perusteella tehtyyn ha-
kemukseen 

Perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulu-
pahakemusta koskeva päätös on annettava 
hakijalle tiedoksi viimeistään yhdeksän kuu-
kauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. 
Euroopan unionin sinisen kortin haltijan 
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Poikkeuksellisissa olosuhteissa päätös voi-
daan antaa tiedoksi myöhemmin. 

perheenjäsenen perhesiteen perusteella te-
kemää oleskelulupahakemusta koskeva pää-
tös on annettava hakijalle tiedoksi viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen 
jättämisestä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
päätös voidaan antaa tiedoksi myöhemmin. 

  
Työnteko ilman työntekijän oleskelulupaa 

 

Työnteko ilman työntekijän oleskelulupaa 

81 b § 

Euroopan unionin sinisen kortin myöntä-
minen  

Euroopan unionin sininen kortti myönne-
tään kolmannen maan kansalaiselle, jos tämä 
esittää vähintään vuoden pituisen korkeaa 
pätevyyttä vaativaa työtä koskevan työsopi-
muksen tai sitovan työtarjouksen ja yleiset 
edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle 
ovat olemassa. Edellytyksenä on lisäksi, että 
työsopimuksessa tai sitovassa työtarjoukses-
sa sovittu palkka on vähintään 1,5 kertaa 
suurempi kuin keskimääräinen palkansaajan 
bruttopalkka.  

Sinisen kortin myöntämiseen sovelletaan 5 
luvun säännöksiä työntekijän oleskeluluvan 
myöntämisestä lukuun ottamatta 72 §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua har-
kintaa.  

 
 81 c §  

Päätös Euroopan unionin sinistä korttia 
koskevaan hakemukseen 

Euroopan unionin sinistä korttia koskeva 
päätös on annettava hakijalle tiedoksi vii-
meistään 90 päivän kuluttua hakemuksen te-
kemisestä. Määräajan kuluminen keskeytyy 
hakemuksen täydentämisen ajaksi. 

 
 81 d § 

Toiseen jäsenvaltioon siirtyneen Euroopan 
unionin sinisen kortin haltijan ja hänen 

perheenjäsenensä maahan palaaminen ja 
oleskelu  

Jos toinen jäsenvaltio ei myönnä Euroopan 
unionin sinistä korttia Suomen myöntämän 
sinisen kortin haltijalle, hän ja hänen per-
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heenjäsenensä voivat kielteisen päätöksen 
saatuaan palata maahan ja oleskella maassa 
kolme kuukautta, vaikka Suomen myöntämä 
sininen kortti ei olisi enää voimassa. 
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2. 

Laki 

ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain (886/2011) 68 §:n 2 momentti seu-

raavasti: 
 
Vahvistettu laki Ehdotus 
 

68 § 

Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisilaitos peruuttaa myöntämänsä oleske-

luluvan 58 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa sekä 
58 a §:ssä mainituilla perusteilla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

68 § 

Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena 

— — — — — — — — — — — — — —  
Poliisilaitos peruuttaa myöntämänsä oles-

keluluvan 58 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa sekä 
58 a ja 58 b §:ssä säädetyillä perusteilla.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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3. 

Laki 

yliopistolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yliopistolain (558/2009) 9 §:n 2 momentti ja 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 

niistä on 9 §:n 2 momentti laissa 954/2011, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 §  

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unio-
nin lainsäädännön tai Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaisiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilauskoulutukseen osallistuvaan sovelle-
taan 37, 37 a, 37 b, 43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b 
ja 82—86 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 §  

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopi-
muspuolen kanssa tekemän sopimuksen mu-
kaan rinnastetaan Euroopan unionin kansa-
laisiin, eikä edellä mainittujen henkilöiden 
perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei myös-
kään voida järjestää niille, joilla on ulko-
maalaislaissa (301/2004) tarkoitettu Euroo-
pan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä 
oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolman-
nen maan kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä 
edellä mainittujen perheenjäsenille. Perheen-
jäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaa-
laislakia. Tilauskoulutukseen osallistuvaan 
sovelletaan 37, 37 a, 37 b, 43 a—43 d, 45, 45 
a, 45 b ja 82—86 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 §  

Koulutusohjelman maksullisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroopan 

talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisel-
ta eikä siltä, joka Euroopan yhteisön lainsää-
dännön tai Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden muun sopimuspuolen kanssa teke-
män sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroo-
pan unionin kansalaiseen. Maksua ei myös-
kään voida periä siltä, jolla on ulkomaalais-

10 §  

Koulutusohjelman maksullisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansa-
laiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaiseen eikä 
edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua 
ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulko-
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laissa (301/2004) säädetty oikeus pysyvään 
oleskeluun Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

maalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin 
sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulu-
pa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä 
mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäse-
nen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaisla-
kia.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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4. 

Laki 

ammattikorkeakoululain 26 a ja 26 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 26 a §:n 2 momentti ja 26 b §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 26 a § laissa 953/2011 ja 26 b § laissa 564/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

26 a §  

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unio-
nin lainsäädännön tai Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaisiin.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Tilauskoulutukseen osallistuvaan sovelletaan 
20, 20 a ja 20 b §:ää, 22 §:n 4 momenttia sekä 
25 a—25 d, 27, 28, 28 a, 28 b ja 42 §:ää.  
— — — — — — — — — — — — — —  

26 a §  

Tilauskoulutus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopi-
muspuolen kanssa tekemän sopimuksen mu-
kaan rinnastetaan Euroopan unionin kansa-
laisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäse-
nille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida 
järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa 
(301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin si-
ninen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa 
tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainit-
tujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen mää-
rittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Tila-
uskoulutukseen osallistuviin opiskelijoihin 
sovelletaan tämän lain 20, 20 a ja 20 b §:ää, 
22 §:n 4 momenttia, 25 a—25 d §:ää sekä 27, 
28, 28 a, 28 b ja 42 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 b §  

Koulutusohjelman maksullisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroopan 

talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisel-
ta eikä siltä, joka Euroopan yhteisön lainsää-
dännön tai Euroopan yhteisön ja sen jäsen-
valtioiden muun sopimuspuolen kanssa teke-
män sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroo-
pan unionin kansalaiseen. Maksua ei myös-
kään voida periä siltä, jolla on ulkomaalais-

26 b §  

Koulutusohjelman maksullisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansa-
laiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen 
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaiseen eikä 
edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua 
ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulko-
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laissa (301/2004) säädetty oikeus pysyvään 
oleskeluun Suomessa. 
 
 

maalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin 
sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulu-
pa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä 
mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäse-
nen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaisla-
kia.  
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5. 

Laki 

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 

(1573/1993) 3 a §:n 2 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 635/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 a §  

Suomeen muuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomeen muuttavan henkilön asumisen va-

kinaisuutta osoittavina seikkoina otetaan 
huomioon muun muassa, että: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) hänellä on vähintään kahden vuoden työ-
sopimus tai muu siihen rinnastettava sopimus 
Suomessa tehtävää työtä varten; tai 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 a § 

Suomeen muuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomeen muuttavan henkilön asumisen 

vakinaisuutta osoittavina seikkoina otetaan 
huomioon muun muassa, että: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) hänellä on vähintään kahden vuoden 
työsopimus tai muu siihen rinnastettava so-
pimus Suomessa tehtävää työtä varten tai 
hänelle on myönnetty ulkomaalaislain 
(301/2004) 3 §:n 26 kohdassa tarkoitettu Eu-
roopan unionin sininen kortti; taikka  
— — — — — — — — — — — — — — 
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6. 

Laki 

kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

248/1997, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa 
henkilöä, jonka kotikuntalaissa (201/94) tar-
koitettu kotikunta kyseinen kunta on. Henki-
lön asuin- ja kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, 
jonka asukas hän on. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa 
henkilöä, jonka kotikuntalaissa (201/1994) 
tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. 
Henkilön asuin- ja kotikunnalla tarkoitetaan 
kuntaa, jonka asukas hän on. Kunnan asuk-
kaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kun-
nan alueella oleskeleva henkilö, jolle on 
myönnetty ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 
26 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin 
sininen kortti, sekä tällaisen henkilön ulko-
maalaislain 37 §:ssä tarkoitetut perheenjä-
senet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7. 

Laki 

erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

1328/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 §  
 

Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) 
mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava 
siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissai-
raanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. 
Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaan-
hoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava 
johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
 

Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) 
mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava 
siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissai-
raanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. 
Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaan-
hoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava 
johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. 
Kotikuntalain mukaiseen kunnan asukkaa-
seen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan 
alueella oleskeleva henkilö, jolle on myön-
netty ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 26 
kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin sini-
nen kortti, sekä tällaisen henkilön ulkomaa-
laislain 37 §:ssä tarkoitetut perheenjäsenet. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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