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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 48 § seuraavasti:

48 §

Oleskeluluvan myöntäminen entisen Neuvos-
toliiton alueelta peräisin olevalle henkilölle

Sen lisäksi, mitä tässä laissa muutoin sää-
detään, myönnetään jatkuva oleskelulupa en-
tisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevalle
henkilölle:

1) jos hakija on kuulunut Inkerin siirtovä-
keen, joka vuosina 1943 ja 1944 siirrettiin
Suomeen ja sodan päätyttyä palautettiin Neu-
vostoliittoon; tai

2) jos hakija on palvellut Suomen armei-
jassa vuosien 1939—1945 aikana.

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä
on, että hakijalla on käytössään asunto Suo-
messa.

Oleskelulupa myönnetään myös 1 momen-
tissa tarkoitetun henkilön perheenjäsenelle
sekä hänen huollettavanaan olevalle lapselle,
joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta
ennen kuin hakijalle on myönnetty oleskelu-
lupa 1 momentissa mainitulla perusteella.

Tässä pykälässä tarkoitetun oleskeluluvan
myöntäminen ei edellytä, että ulkomaalaisen

tai hänen perheenjäsenensä toimeentulo on
turvattu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2011.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vaan oleskelulupahakemukseen sovelletaan
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Niihin entisen Neuvostoliiton alueelta pe-
räisin oleviin henkilöihin, jotka itse, joiden
vanhemmista toinen tai joiden neljästä iso-
vanhemmasta ainakin kaksi on tai on ollut
merkittynä asiakirjaan kansallisuudeltaan
suomalaiseksi ja joilla on riittävä suomen tai
ruotsin kielen taito, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
jos hakija on ilmoittautunut Suomen edustus-
tolle paluumuuttajaksi viimeistään 1 päivänä
heinäkuuta 2011 ja on jättänyt oleskelulupa-
hakemuksensa viimeistään 1 päivänä heinä-
kuuta 2016. Oleskeluluvan myöntäminen ei
kuitenkaan edellytä, että hakija on osallistu-
nut lähtömaassa järjestettyyn paluumuutto-
valmennukseen.
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Edellä 3 momentissa tarkoitetun henkilön
perheenjäsenen ja hänen huollettavanaan ole-
van lapsen osalta sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä,

jos oleskelulupahakemus on jätetty viimeis-
tään 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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