
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvkolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisestaHE 232/2021 vpHaVM 6/2022 vp Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2022

277/2022

Laki
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuk-

sen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä

tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain
(719/2018) 1 ja 2 §, 4 §:n 2, 4–6 ja 12 kohta, 6 §:n otsikko ja 1 momentti, 7 §, 8 §:n otsi-
kon ruotsinkielinen sanamuoto ja 4 momentti, 9 ja 10 §, 11 §:n 1 momentin 1 kohta,
12 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta ja 2 momentin 6 kohta, 13 §:n 3 momentti,
14–16 ja 18 §, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentin 1 kohta ja 31 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 a, 4 a ja 6 a kohta sekä lakiin uusi 6 a, 7 a, 8 a ja 9 a § seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tällä lailla pannaan täytäntöön tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä,
oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, jäljempänä tutkija- ja opiskelija-
direktiivi. Tässä laissa säädetään lisäksi sellaisen kolmannen maan kansalaisen, joka ei
kuulu direktiivin soveltamisalaan tai jolle ei voida myöntää direktiivissä säädettyä oleske-
lulupaa, oikeudesta saada kansallinen oleskelulupa.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, jotka hakevat pääsyä tai jotka on
päästetty jonkin Euroopan unionin (unioni) jäsenvaltion (jäsenvaltio) alueelle tutkija- ja
opiskelijadirektiivin tai kansallisen sääntelyn perusteella. 

Tätä lakia ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin:
1) jotka ovat oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen unionissa käyttäneiden jäsenvaltion

kansalaisten perheenjäseniä;
2) jotka ovat saaneet pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta

annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY mukaisen pitkään oleskelleen henkilön ase-
man jossain jäsenvaltiossa;
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3) joilla itsellään ja joiden perheenjäsenillä on kansalaisuudestaan riippumatta joko
unionin, sen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten tai unionin
ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten nojalla samanlainen oikeus vapaaseen
liikkuvuuteen kuin jäsenvaltioiden kansalaisilla;

4) jotka tulevat johonkin jäsenvaltioon kolmansien maiden kansalaisten maahantulon
ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2014/66/EU nojalla työsuhteisiksi harjoittelijoiksi yrityk-
sen sisäisen siirron yhteydessä; taikka

5) joille on myönnetty oikeus maahantuloon erittäin pätevän työntekijän asemassa kol-
mansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä
vaativaa työtä varten annetun neuvoston direktiivin 2009/50/EY mukaisesti.

Tämän lain 6 ja 7 §:ää ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin:
1) jotka hakevat kansainvälistä suojelua tai jotka saavat vaatimuksista kolmansien mai-

den kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä
suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista
suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU mukaista kansainvälistä suojelua tai
jotka saavat vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutunei-
den henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöi-
den vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuo-
lisen jakautumisen edistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 2001/55/EY mukaista ti-
lapäistä suojelua jossain jäsenvaltiossa; taikka

2) joiden karkottamista on lykätty tosiseikkoihin perustuvista tai oikeudellisista syistä.

4 §

Määritelmät

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

2) tutkija- ja opiskelijadirektiivissä tarkoitetulla tutkijalla tutkija- ja opiskelijadirek-
tiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kolmannen maan kansalaista, jolla on tohtorin-
tutkinto tai tohtoriohjelmaan pääsyn mahdollistava ylempi korkeakoulututkinto, jonka
tutkimusorganisaatio valitsee ja jolle on myönnetty oikeus päästä jäsenvaltion alueelle
suorittamaan sellaista tutkimustoimintaa, johon tavallisesti edellytetään tällaista tutkintoa; 

2 a) kansallisella tutkijalla kolmannen maan kansalaista, joka ei ole 2 kohdassa tarkoi-
tettu tutkija, mutta on tulossa tekemään tieteellistä tutkimusta Suomeen; 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
4) työharjoittelijalla kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty oikeus päästä

osallistumaan Suomessa työsuhteiseen harjoitteluun, jonka tavoitteena on saada tietoa ja
kokemusta ammatillisessa toimintaympäristössä;

4 a) harjoittelijalla kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty oikeus päästä
osallistumaan Suomessa harjoitteluohjelmaan, jossa suoritettava harjoittelu ei tapahdu
työsuhteessa ja jossa tavoitteena on saada tietoa ja kokemusta ammatillisessa toimintaym-
päristössä;

5) vapaaehtoisella kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty oikeus päästä osal-
listumaan Suomessa unionin vapaaehtoisohjelmien puitteissa tapahtuvaan vapaaehtoistoi-
mintaan tai osallistumaan Suomen ja toisen valtion väliseen sopimukseen tai kansalaisjär-
jestöjen vaihto-ohjelmaan perustuvaan muuhun vapaaehtoistoimintaan ja joka ei tapahdu
työsuhteessa;

6) korkeakoululla yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettua yliopistoa, Maanpuolustus-
korkeakoulusta annetussa laissa (1121/2008) tarkoitettua Maanpuolustuskorkeakoulua,
ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitettua ammattikorkeakoulua, Poliisiammatti-
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korkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) tarkoitettua Poliisiammattikorkeakoulua ja
Ahvenanmaan korkeakoulusta annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling
2002:81) tarkoitettua Ahvenanmaan korkeakoulua; 

6 a) oppilaitoksella Suomessa sijaitsevaa oppilaitosta, jolla on oikeus järjestää lukio-
lain (714/2018) tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaista tutkin-
toon johtavaa tai muuta koulutusta;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
12) perheenjäsenellä ulkomaalaislain 37 §:ssä tarkoitettua perheenjäsentä.

6 §

Tutkija- ja opiskelijadirektiivissä tarkoitetun oleskeluluvan myöntäminen tutkijalle 

Tutkija- ja opiskelijadirektiivissä tarkoitetulle tutkijalle myönnetään tutkija- ja opiske-
lijadirektiivissä tarkoitettu tutkijan oleskelulupa tieteellisen tutkimuksen tekemistä varten.
Tutkijan on tehtävä tutkimusorganisaation kanssa 5 §:ssä tarkoitettu sopimus. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 a §

Kansallisen oleskeluluvan myöntäminen tutkijalle

Kansalliselle tutkijalle myönnetään oleskelulupa kansallisena tutkijana tieteellisen tut-
kimuksen tekemistä varten. Tutkijan on tehtävä tutkimusorganisaation kanssa sopimus.
Sopimukseen sovelletaan 5 §:ää lukuun ottamatta sen 2 momentin 6 kohtaa. 

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kolmannen maan kansalaisen toi-
meentulo on turvattu ulkomaalaislain 39 §:n mukaisesti tai, jos kyseessä on työsuhde, an-
siotyöstä saatavalla tulolla.

Oleskelulupa myönnetään jatkuvana enintään kahdeksi vuodeksi, jos sopimus on voi-
massa vähintään kaksi vuotta, ja muussa tapauksessa tilapäisenä sopimuksen voimassa-
oloajaksi. Jatko-oleskelulupa myönnetään jatkuvana enintään neljäksi vuodeksi, jos edel-
linen tässä pykälässä säädetty oleskelulupa on myönnetty jatkuvana, ja muussa tapaukses-
sa tilapäisenä sopimuksen voimassaoloajaksi. Kolmannen maan kansalaiselle, jolle on
myönnetty tilapäinen oleskelulupa tämän pykälän perusteella, myönnetään kahden vuo-
den yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen jatkuva oleskelulupa, jos olosuhteet, joiden
perusteella edellinen määräaikainen oleskelulupa myönnettiin, ovat edelleen voimassa. 

7 §

Tutkija- ja opiskelijadirektiivin mukaisen oleskeluluvan myöntäminen opiskelua varten

Muulle kuin 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulle kolmannen maan kansalaiselle myönne-
tään oleskelulupa opiskelua varten, jos hänet on hyväksytty opiskelijaksi ammattikorkea-
koulututkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutuk-
seen Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun ja hän on suorittanut korkeakoulun vaatimat
maksut. 

Oleskelulupa myönnetään jatkuvana opintojen suorittamisen ajaksi. Jatko-oleskelulupa
myönnetään jäljellä olevan opinto-oikeuden ajaksi. 

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija esittää selvityksen turva-
tusta toimeentulosta ensimmäiseksi vuodeksi. Jos oleskelulupaa haetaan lyhyemmäksi
ajaksi kuin vuodeksi, opiskelijan tulee esittää selvitys turvatusta toimeentulosta koko oles-
keluluvan keston ajaksi. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että kolmannen
maan kansalaisella on vakuutus, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset. Jos opintojen ar-
vioitu kesto on vähintään kaksi vuotta, riittävää on, että vakuutus kattaa lääkekustannuk-
set.
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Kolmannen maan kansalaisen toimeentulon on oltava turvattu ulkomaalaislain 39 §:n
mukaisesti koko oleskeluluvan voimassaolon ajan. 

7 a §

Kansallisen oleskeluluvan myöntäminen opiskelua varten 

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulle kolmannen maan kansalaiselle myönnetään
kansallinen oleskelulupa opiskelua varten, jos hänet on hyväksytty opiskelijaksi ammatti-
korkeakoulututkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan kou-
lutukseen Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun ja hän on suorittanut korkeakoulun vaa-
timat maksut.

Kolmannen maan kansalaiselle myönnetään kansallinen oleskelulupa opiskelua varten,
jos hänet on hyväksytty opiskelijaksi Suomessa sijaitsevaan: 

1) muuhun oppilaitokseen kuin korkeakouluun, jos opiskelu johtaa tutkintoon tai am-
mattiin; tai

2) korkeakouluun tai muuhun oppilaitokseen myös muihin kuin tutkintoon johtaviin
opintoihin, jos oleskeluluvan myöntämiselle on perusteltu syy.

Oleskelulupa myönnetään opintojen suorittamisen ajaksi jatkuvana 1 momentissa tar-
koitettuihin opintoihin ja tilapäisenä muihin opintoihin. Jatko-oleskelulupa myönnetään
jäljellä olevien opintojen suorittamisen ajaksi. Jatko-oleskelulupa myönnetään jatkuvana,
jos edellinen oleskelulupa on myönnetty jatkuvana, ja muussa tapauksessa tilapäisenä.

Oleskeluluvan myöntämiseen sovelletaan 7 §:n 3 ja 4 momenttia. 

8 §

Oleskeluluvan myöntäminen työharjoittelua varten

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä enintään 18 kuukaudeksi. 

8 a §

Oleskeluluvan myöntäminen harjoittelua varten

Kolmannen maan kansalaiselle myönnetään oleskelulupa harjoittelua varten, jos hänet
on hyväksytty osallistumaan harjoitteluohjelmaan, joka perustuu unionin ohjelmaan, val-
tioiden väliseen sopimukseen tai kansalaisjärjestöjen vaihto-ohjelmaan taikka julkisoike-
udellisen yhteisön järjestämään ohjelmaan. Harjoittelulla on oltava koulutus- tai oppimis-
tavoite, joka tukee kolmannen maan kansalaisen kehittymistä osaamisessaan. 

Kolmannen maan kansalaisen on esitettävä vastaanottavan yksikön kanssa tekemänsä
harjoittelusopimus, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) kuvaus harjoitteluohjelmasta, mukaan lukien harjoittelun koulutustavoite tai oppi-
missisältö;

2) harjoittelun kesto;
3) harjoittelun sijoittamis- ja valvontaolosuhteet;
4) harjoitteluun käytettävä aika;
5) harjoittelua varten annettava apuraha ja muut etuudet. 
Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kolmannen maan kansalaisen toi-

meentulo on turvattu ulkomaalaislain 39 §:n mukaisesti kuitenkin siten, että pääasiallisen
toimeentulon lähde on 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu tulo.

Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä enintään 18 kuukaudeksi. 
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9 §

Oleskeluluvan myöntäminen vapaaehtoistoimintaa varten

Kolmannen maan kansalaiselle myönnetään oleskelulupa unionin vapaaehtoisohjelmi-
en puitteissa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa varten, jos hän on tehnyt vapaaehtoistoi-
minnasta vastaavan vastaanottavan yksikön kanssa sopimuksen, joka sisältää seuraavat
tiedot:

1) kuvaus vapaaehtoisohjelmasta;
2) vapaaehtoistoiminnan kesto;
3) vapaaehtoistoiminnan sijoittamis- ja valvontaolosuhteet;
4) vapaaehtoistoimintaan käytettävä aika;
5) varat, joilla katetaan kolmannen maan kansalaisen toimeentulo- ja majoituskulut,

sekä koko oleskelun ajan taskurahana annettava vähimmäismäärä;
6) tarvittaessa koulutus, jota kolmannen maan kansalaiselle annetaan vapaaehtoistoi-

minnan suorittamista varten.
Kolmannen maan kansalaiselle myönnetään oleskelulupa muuta vapaaehtoistoimin-

taa varten, jos vapaaehtoistoiminta perustuu Suomen toisen valtion kanssa tekemään so-
pimukseen tai kansalaisjärjestöjen vaihto-ohjelmaan ja vapaaehtoistoiminnasta esite-
tään 1 momentin 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että vapaaehtoistoimintaan tulevan toi-
meentulo on turvattu ulkomaalaislain 39 §:n mukaisesti.

Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä enintään yhdeksi vuodeksi.

9 a §

Oleskeluluvan myöntäminen työlomasopimuksen perusteella

Kolmannen maan kansalaiselle, jonka kansalaisuusvaltion ja Suomen valtion välillä on
tehty työlomasopimus, myönnetään oleskelulupa, jos hän täyttää sopimuksessa määrätyt
edellytykset. 

 Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kolmannen maan kansalaisen toi-
meentulo on turvattu ulkomaalaislain 39 §:n mukaisesti. 

Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä enintään työlomasopimuksessa määrätyksi ajak-
si. 

10 §

Oleskeluluvan myöntäminen työnhakua ja yritystoimintaa varten

Kolmannen maan kansalaiselle, jolle on myönnetty oleskelulupa 6, 7 tai 7 a §:n perus-
teella, myönnetään tutkimustoiminnan loppuunsaattamisen tai tutkinnon suorittamisen
jälkeen oleskelulupa työnhakua tai yritystoimintaa varten. Kolmannen maan kansalaiselle,
jolle on myönnetty oleskelulupa 6 a §:n perusteella, myönnetään tutkinnon suorittamisen
jälkeen oleskelulupa työnhakua tai yritystoimintaa varten. Oleskelulupaa on haettava vii-
den vuoden kuluessa 6, 6 a, 7 tai 7 a §:n perusteella myönnetyn oleskeluluvan voimassa-
oloajan päättymisestä. 

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitetun henkilön
toimeentulo on turvattu ulkomaalaislain 39 §:n mukaisesti.

Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä enintään kahdeksi vuodeksi. Oleskelulupa myön-
netään kuitenkin jatkuvana, jos edellinen oleskelulupa on ollut jatkuva. Jos ensimmäinen
tällä perusteella myönnetty oleskelulupa myönnetään alle kahdeksi vuodeksi, jatko-oles-
kelulupaa voi samalla perusteella hakea enintään kaksi kertaa kolmen vuoden sisällä siitä,
kun ensimmäinen tällä perusteella haettu lupa on myönnetty. Jatko-oleskelulupaa ei kui-
tenkaan myönnetä alle kuudeksi kuukaudeksi. Jos kolmannen maan kansalainen suorittaa
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uuden tutkinnon tai saattaa loppuun uuden tutkimuksen, hänen oikeutensa tämän pykälän
nojalla haettavaan oleskelulupaan päättyy aiemman tutkinnon tai tutkimuksen perusteella. 

Jos korkeakoulututkintotodistusta, todistusta tai muuta muodollista pätevyyttä osoitta-
vaa asiakirjaa tai tutkimusorganisaation vahvistusta tutkimustoiminnan loppuun saattami-
sesta ei ole saatavilla ennen 6, 6 a, 7 tai 7 a §:n perusteella myönnetyn oleskeluluvan voi-
massaolon päättymistä ja kaikki muut oleskeluluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät,
kolmannen maan kansalainen saa oleskella maassa kohtuullisen ajan tällaisen asiakirjan
tai vahvistuksen toimittamista varten.

11 §

Hakemuksen hylkäysperusteet

Tässä laissa tarkoitettu oleskelulupahakemus on hylättävä, jos:
1) 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 8 a, 9, 9 a tai 10 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Oleskeluluvan peruuttaminen tai uusimatta jättäminen

Edellä 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 8 a, 9, 9 a tai 10 §:ssä säädetyllä perusteella myönnetty oleske-
lulupa on peruutettava tai jätettävä uusimatta, jos: 

1) kolmannen maan kansalainen ei enää täytä mainituissa pykälissä säädettyjä edelly-
tyksiä;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Oleskelulupa voidaan peruuttaa tai jättää uusimatta, jos:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) opiskelija ei noudata taloudellisen toiminnan harjoittamista koskevia aikarajoja, hä-

nen opiskelunsa ei edisty riittävällä tavalla, hänen toimeentulonsa ei ole turvattu tai hänen
vakuutuksensa ei ole voimassa; taikka

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

13 §

Oleskelulupakorttiin tehtävä merkintä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Oleskelulupakorttiin tehdään merkintä ”tutkijoiden liikkuvuus”, jos tutkija on ilmoitta-

nut hakemuksessaan aikovansa suorittaa osan tutkimuksestaan yhdessä tai useammassa
toisessa jäsenvaltiossa ja suorituksen kesto on yli 180 päivää jäsenvaltiota kohti.

14 §

Työnteko-oikeus ja oikeus harjoittaa elinkeinoa

Kolmannen maan kansalaisella, jolle on myönnetty oleskelulupa:
1) 6, 6 a tai 10 §:n perusteella, on rajoittamaton työnteko-oikeus;
2) 8 §:n perusteella, on luvan perusteen mukainen työnteko-oikeus;
3) 7 tai 7 a §:n perusteella, on työnteko-oikeus, jos:
a) työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai opintoihin sisältyvän lopputyön teke-

mistä ansiotyönä; tai
b) työn määrä tasoittuu kalenterivuoden aikana keskimäärin 30 tuntiin viikossa. 
Edellä 9 a §:ssä säädetyllä perusteella oleskeluluvan saaneen kolmannen maan kansa-

laisen työnteko-oikeus määräytyy kunkin valtioiden välisen työlomasopimuksen perus-
teella. 
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Kolmannen maan kansalaisen oikeudesta harjoittaa elinkeinoa säädetään elinkeinon
harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919). Ahvenanmaan osalta oikeudesta
harjoittaa elinkeinoa säädetään oikeudesta harjoittaa elinkeinoa annetussa maakuntalaissa
(Ålands författningssamling 1996:47).

15 §

Oikeus aloittaa työnteko ja työnteko-oikeuden kesto

Oikeus työntekoon alkaa, kun oikeuden sisältävä oleskelulupa on myönnetty ja päättyy
oleskeluluvan voimassaolon päättyessä. Uuden oleskeluluvan mukainen oikeus alkaa, kun
oleskelulupa on myönnetty.

Jos kolmannen maan kansalaisen työnteko-oikeus perustuu tämän lain mukaiseen oles-
kelulupaan ja jatko-oleskelulupahakemus samalla tai muulla perusteella on tehty aikai-
semman oleskeluluvan voimassa ollessa, työnteko-oikeus jatkuu aikaisemman oleskelu-
luvan mukaisena, kunnes uuden hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai kiel-
teinen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Jos oleskelulupa on myönnetty 8 tai 9 a §:n nojalla
ja jatko-oleskelulupaa haetaan muulla perusteella, päättyy aikaisemman oleskeluluvan
mukainen työnteko-oikeus kuitenkin oleskeluluvan voimassaoloajan päättyessä.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, kolmannen maan kansalaisella, joka on
suorittanut tutkinnon ja jonka työnteon, työnhaun tai yritystoiminnan perusteella tekemä
jatko-oleskelulupahakemus on tehty 7 tai 7 a §:n perusteella myönnetyn oleskeluluvan
voimassa ollessa, on rajoittamaton työnteko-oikeus jatko-oleskelulupahakemuksen teh-
tyään. Jos päätös on kielteinen, rajoittamaton työnteko-oikeus jatkuu, kunnes kielteinen
päätös on lainvoimainen.

Jos työnteko-oikeus perustuu oleskelulupaan ja henkilö karkotetaan, työnteko-oikeus
päättyy, kun karkottamista koskeva päätös on täytäntöönpanokelpoinen.

16 §

Perheenjäsenen oleskelu- ja työnteko-oikeus

Tämän lain nojalla oleskeluluvan saaneen kolmannen maan kansalaisen perheenjäse-
nelle myönnetään tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa perhesiteen perusteella tämän lain
nojalla. Oleskeluluvan pituuteen sovelletaan ensimmäisen oleskeluluvan osalta ulkomaa-
laislain 53 §:n 1 ja 2 momenttia ja jatko-oleskeluluvan osalta 55 §:n 1–3 momenttia. 

Edellä 9 a §:ssä säädetyllä perusteella oleskeluluvan saaneen perheenjäsenelle myön-
netään oleskelulupa perhesiteen perusteella, jos työlomasopimuksessa siitä sovitaan. 

Perheenjäsenen toimeentulon on oltava turvattu ulkomaalaislain 39 §:n mukaisesti.
Perheenjäsenellä on rajoittamaton työnteko-oikeus. 

18 §

Tutkijan perheenjäsenen liikkuminen ja työnteko-oikeus

Tutkijan perheenjäsenellä, jolla on ensimmäisen jäsenvaltion myöntämä voimassa ole-
va oleskelulupa, on oikeus maahantuloon ja oleskeluun Suomessa tutkijan mukana, jos
liikkumiselle jäljempänä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tutkijan perheenjäsenellä on rajoittamaton työnteko-oikeus ensimmäisen jäsenvaltion
myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan nojalla. Työnteko-oikeus kuitenkin päättyy,
jos Maahanmuuttovirasto 22 §:ssä säädetyllä tavalla vastustaa perheenjäsenen liikkuvuut-
ta.
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19 § 

Opiskelijan liikkuminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opiskelijan, joka ei täytä 1 momentissa säädettyjä liikkumisen edellytyksiä, on haettava

7 tai 7 a §:ssä tarkoitettu oleskelulupa opiskelua varten, jotta hän voi suorittaa osan opin-
noistaan Suomessa sijaitsevassa korkeakoulussa.

21 §

Ilmoituksen sisältö

Tutkijan osalta on 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen mukana toimitettava seuraavat tie-
dot ja asiakirjat:

1) jäljennös sellaisesta voimassa olevasta matkustusasiakirjasta ja sellaisesta ensim-
mäisen jäsenvaltion myöntämästä luvasta, joka on voimassa liikkumisen ajan;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhaussa sovelletaan ulkomaalaislain 192 §:ää toimivaltaisesta hallinto-oikeu-
desta, 196 §:n 4 momenttia valitusluvan myöntämisestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
197 §:n 1 ja 3 momenttia valituskirjelmän toimittamisesta ja 199 §:ää täytäntöönpanoa
koskevan hakemuksen ratkaisemisesta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistui-
meen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019)
säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2022.
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