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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 47 a–47 f §, 49 §:n 1 momentin 4 kohta, 54 §:n

4 momentti, 58 a § ja 78 §:n 3 momentin 4 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 47 a–47 f ja 58 a § laissa 516/2008, 49 §:n 1 momentin 4 kohta

laissa 1338/2011 sekä 54 §:n 4 momentti ja 78 §:n 3 momentin 4 kohta laissa 121/2018,
muutetaan 45–47, 53, 55, 77, 79 ja 80 §,
sellaisina kuin ne ovat, 45, 47 ja 53 § laissa 121/2018, 46 § laissa 486/2007, 55 § laeissa

34/2006, 380/2006, 358/2007, 1338/2011 ja 93/2015, 77 ja 79 § laeissa 1218/2013 ja
909/2017 sekä 80 § laissa 1218/2013, seuraavasti:

45 §

Tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen ulkomailla olevalle henkilölle

Tilapäinen oleskelulupa myönnetään ulkomailla olevalle henkilölle:
1) tilapäistä työntekoa varten;
2) tilapäistä yritystoimintaa varten; tai
3) jos on muu erityinen syy luvan myöntämiselle.
Tilapäistä työntekoa varten myönnetään työntekijän oleskelulupa tai muu oleskelulupa.

Tilapäistä yritystoiminnan harjoittamista varten myönnetään yrittäjän oleskelulupa. Työn-
tekijän ja yrittäjän oleskeluluvan myöntämisestä säädetään tarkemmin 5 luvussa.

Kun ulkomaalaiselle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa, hänen perheenjäsenelleen
myönnetään tilapäinen oleskelulupa samaksi ajaksi.

46 §

Oleskeluluvan myöntäminen au pair -sijoitusta varten

Ulkomaalaiselle, joka on hakemuksen tekoaikana 17–30-vuotias, myönnetään 45 §:n
1 momentin 3 kohdan mukainen tilapäinen oleskelulupa au pair -sijoituksen perusteella
enintään yhdeksi vuodeksi, jos hän:

1) ei ole aiemmin toiminut au pairina;
2) omaa perustiedot suomen tai ruotsin kielestä sekä suomalaisesta kulttuurista;
3) ei ole läheistä sukua isäntäperheen jäsenelle;
4) on sairaus- ja tapaturmavakuutettu koko oleskelun keston ajan;
5) esittää terveydentilastaan alle kolme kuukautta vanhan todistuksen, joka osoittaa, et-

tei hänellä ole tartuntatautia, joka estäisi au pair -sijoituksen isäntäperheessä;
6) on tehnyt isäntäperheen kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa on sovittu:
a) hänen asumisestaan isäntäperheessä sekä hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan

au pairina mukaan lukien hänen toimeentulonsa ja mahdolliset etuutensa;
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b) hänen tehtävistään ja niihin käytettävän 25 tunnin enimmäismäärän jakautumisesta
viikoittain;

c) hänen vapaa-ajastaan ja vapaapäivistään;
d) kursseista, joille hän osallistuu.

47 §

Jatkuvan oleskeluluvan myöntäminen ulkomailla olevalle henkilölle

Jatkuva oleskelulupa myönnetään ulkomailla olevalle henkilölle:
1) jos hän on ollut Suomen kansalainen tai ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai

yksi hänen isovanhemmistaan on tai on ollut syntyperäinen Suomen kansalainen;
2) jatkuvaluonteista työntekoa varten; taikka
3) jatkuvaluonteista yritystoimintaa varten.
Jatkuvaluonteista työntekoa varten myönnetään työntekijän oleskelulupa tai muu oles-

kelulupa. Jatkuvaluonteista yritystoiminnan harjoittamista varten myönnetään yrittäjän
oleskelulupa. Työntekijän ja yrittäjän oleskeluluvan myöntämisestä säädetään tarkemmin
5 luvussa.

Kun ulkomaalaiselle on myönnetty jatkuva tai pysyvä oleskelulupa, hänen perheenjä-
senelleen myönnetään jatkuva oleskelulupa. Kun ulkomaalaiselle on myönnetty 10 luvun
mukainen oleskelukortti unionin kansalaisen perheenjäsenenä ja hän on säilyttänyt 161 d
tai 161 e §:n perusteella oleskeluoikeutensa henkilökohtaisten perusteidensa nojalla, hä-
nen perheenjäsenelleen myönnetään jatkuva oleskelulupa.

Jatkuvan oleskeluluvan myöntäminen 1 momentin 1 kohdan nojalla ei edellytä, että ul-
komaalaisen tai hänen perheenjäsenensä toimeentulo on turvattu.

Kun ulkomaalaiselle on myönnetty jatkuva tai pysyvä oleskelulupa perhesiteen perus-
teella ja luvan myöntämisen perusteena ollut perheside on katkennut, hänen ulkomailla
olevalle perheenjäsenelleen voidaan myöntää jatkuva oleskelulupa edellyttäen, että tämän
toimeentulo on turvattu. Päätöksenteossa on kuitenkin otettava huomioon Suomessa jo lu-
vallisesti asuvan henkilön mahdollisuus muuttaa takaisin kotimaahansa tai johonkin muu-
hun maahan viettämään perhe-elämää, jos perhesiteiden voidaan kokonaisuudessaan kat-
soa painottuvan sinne.

53 §

Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan pituus

Jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin säädetä, ensimmäinen määräaikainen oleskelu-
lupa myönnetään yhdeksi vuodeksi, kuitenkin enintään hakijan matkustusasiakirjan voi-
massaoloajaksi, jollei oleskelulupaa haeta lyhyemmäksi ajaksi.

Jos oleskelulupa myönnetään perhesiteen perusteella, ei myönnettävän oleskeluluvan
voimassaoloaika kuitenkaan saa olla pidempi kuin oleskeluluvan myöntämisen perustee-
na olevan perheenjäsenen oleskeluluvan voimassaoloaika.

Oleskelulupa voidaan myöntää vuotta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi, jos se
myönnetään sellaista oikeustointa tai työtehtävää varten, joka suoritetaan tiedossa olevan
määräajan kuluessa. Määräaikaista oleskelulupaa ei saa kuitenkaan myöntää yli kahdeksi
vuodeksi.

Ulkomaalaiselle, joka on ollut Suomen kansalainen tai jonka vanhemmista ainakin toi-
nen tai yksi isovanhemmista on tai on ollut syntyperäinen Suomen kansalainen, määräai-
kainen oleskelulupa myönnetään neljäksi vuodeksi, jollei sitä haeta lyhyemmäksi ajaksi.

Vieraan valtion diplomaatti- tai konsuliedustuston henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen
perheenjäsenelleen oleskelulupa voidaan myöntää koko ilmoitetun toimikauden pituiseksi
ajaksi.
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Ihmiskaupan uhrille ja 52 d §:ssä tarkoitetulle laittomasti maassa oleskelleelle ja työs-
kennelleelle kolmannen maan kansalaiselle oleskelulupa myönnetään vähintään kuudeksi
kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi.

Oleskelulupa pakolaisuuden ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetään neljäksi
vuodeksi.

Euroopan unionin sininen kortti myönnetään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde on voi-
massa tätä lyhyemmän ajan, Euroopan unionin sininen kortti myönnetään työsuhteen voi-
massaoloajaksi lisättynä kolmella kuukaudella. Euroopan unionin sinisen kortin haltijan
perheenjäsenelle myönnetään oleskelulupa vastaavaksi ajaksi.

Ulkomaalaiselle, joka on todistajansuojeluohjelmasta annetun lain mukaisessa todista-
jansuojeluohjelmassa, ja ulkomaalaiselle, joka otetaan Suomeen tämän lain 93 §:n nojalla
tehdyn valtioneuvoston päätöksen perusteella ja jolle päätetään myöntää jatkuva oleske-
lulupa 113 §:n 1 momentin perusteella, myönnetään määräaikainen oleskelulupa neljäksi
vuodeksi.

Ensimmäinen määräaikainen oleskelulupa voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi, jos se
myönnetään 47 h §:n tai 77 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Oleskelulupa voidaan
myöntää kahdeksi vuodeksi myös, jos se myönnetään mainituissa lainkohdissa tarkoitetun
ulkomaalaisen perheenjäsenelle.

55 §

Jatkoluvan pituus

Uusi määräaikainen oleskelulupa myönnetään enintään neljäksi vuodeksi.
Edellä 54 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, kun oleskeluluvan peruste

muuttuu tilapäisestä jatkuvaksi, oleskeluluvan pituuteen sovelletaan ensimmäisen määrä-
aikaisen oleskeluluvan pituutta koskevan 53 §:n säännöksiä.

Jos oleskelulupa myönnetään perhesiteen perusteella, myönnettävän määräaikaisen
oleskeluluvan voimassaoloaika ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin oleskeluluvan myön-
tämisen perusteena olevan perheenkokoajan määräaikaisen oleskeluluvan voimassaoloai-
ka.

Euroopan unionin sininen kortti myönnetään kahdeksi vuodeksi. Jos työsuhde on voi-
massa tätä lyhyemmän ajan, Euroopan unionin sininen kortti myönnetään työsuhteen voi-
massaoloajaksi lisättynä kolmella kuukaudella. Euroopan unionin sinisen kortin haltijan
perheenjäsenelle myönnetään oleskelulupa vastaavaksi ajaksi.

77 §

Muu oleskelulupa ansiotyötä varten

Muu oleskelulupa ansiotyötä varten myönnetään ulkomaalaiselle, joka:
1) toimii yrityksen yli- tai keskijohdon taikka erityisosaamista vaativissa asiantuntija-

tehtävissä;
2) toimii urheilijana, valmentajana tai urheilutuomarina, kun toiminta on ammattimais-

ta;
3) toimii uskonnollisen tai aatteellisen yhteisön palveluksessa;
4) toimii ammattimaisesti tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla tutkijoita ja ravintola-

muusikoita lukuun ottamatta;
5) toimii kansainvälisessä järjestössä tai valtioiden väliseen viralliseen yhteistyöhön

liittyvissä tehtävissä;
6) toimii ammattimaisesti joukkoviestinnän alalla, jollei hänen työn- eikä toimeksian-

tajallaan ole toimipaikkaa Suomessa;
7) tutkii markkinoita, valmistelee yrityksen sijoittautumista Suomeen, neuvottelee tila-

uksista, hankkii tilauksia tai valvoo tehtyjen tilausten toimeenpanoa tai toimii muissa vas-
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taavissa tehtävissä, jollei hänen työn- eikä toimeksiantajallaan ole toimipaikkaa Suomes-
sa;

8) on suorittanut Suomessa kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun
edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteel-
la annetun lain (719/2018) 6 tai 8 §:n perusteella myönnetyn oleskeluluvan voimassaolon
aikana tutkinnon tai tutkimuksen loppuun ja maassa oleskelun pääasiallinen tarkoitus on
työnteko;

9) toimii kutsun tai sopimuksen nojalla vierailevana opettajana, luennoitsijana, koulut-
tajana tai konsulttina, jos työ kestää enintään vuoden;

10) tekee yksittäisen ulkomailta maahan tuodun tai maasta ulkomaille vietävän ko-
neen, laitteen, tuotantolinjan tai asiantuntijajärjestelmän toimitussopimukseen sisältyvän
työn, jos työ kestää enintään kuusi kuukautta; tai

11) tekee työn, joka sisältyy valtioiden väliseen sopimukseen tai kansalaisjärjestöjen
vaihto-ohjelmaan, jos työ kestää enintään 18 kuukautta.

Jos työnteko kestää kauemmin kuin 1 momentin 9–11 kohdassa säädetään, ulkomaalai-
sen on haettava työntekijän oleskelulupaa.

Ulkomaalaisen toimeentulon on oltava turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla oleskelu-
luvan voimassaolon ajan.

79 §

Työnteko-oikeus ilman oleskelulupaa

Oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa on ulkomaalaisella, joka:
1) tulee kutsun tai sopimuksen nojalla tulkiksi, opettajaksi, asiantuntijaksi tai urheilu-

tuomariksi enintään kolmeksi kuukaudeksi;
2) tulee kutsun tai sopimuksen nojalla ammattitaiteilijaksi tai urheilijaksi, mukaan lu-

kien avustava, huoltava ja valmentava henkilökunta, enintään kolmeksi kuukaudeksi;
3) työskentelee merimiehenä joko kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella tai, tul-

tuaan palvelukseen muualla kuin Suomessa, aluksella, joka pääasiassa liikennöi ulkomais-
ten satamien välillä;

4) tulee suorittamaan toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen valtiossa
toimivan yrityksen vakituisena työntekijänä palvelujen tarjoamisvapauden piiriin kuulu-
vaa tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä, jos hänellä on mainitussa valtiossa oleskeluun
ja työntekoon oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa työn päätyttyä Suomessa.

Ulkomaalaisella on kansainvälistä suojelua haettuaan oikeus tehdä ansiotyötä ilman
oleskelulupaa:

1) kun hänellä on 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja ja hän on oleskel-
lut maassa kolme kuukautta;

2) kun hän on oleskellut maassa kuusi kuukautta.
Kun työnantajalla tai toimeksiantajalla ei ole toimipaikkaa Suomessa, ulkomaalaisella

on oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa:
1) tuote-esittelijänä tai elokuvatyöntekijänä enintään kolme kuukautta;
2) ulkomaisessa omistuksessa tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon henkilökun-

taan kuuluvana, kun ulkomaalainen kuljettaa ajoneuvoa, jonka rajan ylittävä kuljetus vie-
dään määräpaikkaan tai haetaan lähtöpisteestä, taikka kun liikennöinti Suomessa liittyy
säännölliseen reittiliikenteeseen paikkakuntien välillä, joista ainakin yksi sijaitsee ulko-
mailla, eikä ulkomaalaisella ole asuinpaikkaa Suomessa;

3) ulkomailta Suomeen suuntautuvan seuramatkan matkanjohtajana.
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80 §

Työnteko-oikeuden kesto

Jos samaa työnantajaa tai ammattialaa koskeva työntekijän jatko-oleskelulupahakemus
on tehty aikaisemman oleskeluluvan voimassa ollessa, ulkomaalainen saa jatkaa aiemman
luvan mukaista työntekoa, kunnes uuden hakemuksen johdosta on myönnetty oleskelulu-
pa tai kielteinen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muussa tapauksessa aikaisemman luvan
mukainen työnteko-oikeus päättyy luvan voimassaolon päättyessä. Uuden oleskeluluvan
mukainen työnteko-oikeus alkaa, kun lupa on myönnetty.

Jos ulkomaalaisen työnteko-oikeus perustuu muuhun oleskelulupaan kuin työntekijän
oleskelulupaan ja jatko-oleskelulupahakemus on tehty aikaisemman oleskeluluvan voi-
massa ollessa, työnteko-oikeus jatkuu aikaisemman luvan mukaisena, kunnes uuden ha-
kemuksen johdosta on myönnetty oleskelulupa tai kielteinen päätös on tullut lainvoimai-
seksi.

Jos ulkomaalaisen oleskelulupa on myönnetty 77 §:n 1 momentin 9–11 kohdan nojalla,
työnteko-oikeus päättyy luvan voimassaoloajan päättyessä.

Jos ulkomaalaisen työnteko-oikeus perustuu viisumiin tai viisumivapauteen, oikeus
kestää enintään 79 §:ssä säädetyn ajan. Oleskeluluvan hakeminen viisumin tai viisumiva-
pauden voimassa ollessa ei pidennä työnteko-oikeuden kestoa. Työnteko-oikeus päättyy
sen estämättä, mitä 79 §:ssä säädetään, kun henkilön käännyttämistä koskeva päätös on
täytäntöönpanokelpoinen.

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

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Kai Mykkänen
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