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LAKIALOITE 42/2004 vp kansalaisuuslain 15 §:n muuttamisesta

Harkittaessa Suomen kansalaisuuden myöntämistä hakemuksesta lähtökohtana on Suomessa
asumisen pituuden osalta pysyväisluonteinen oleskelu. Kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetun varsinaisen asunnon ja kodin käsite on määritelty kansalaisuuslain 7 §:ssä. Sen
mukaan arvioitaessa ulkomaalaisen Suomessa asumista varsinaisella asunnolla ja kodilla tarkoitetaan
henkilön tosiasiallista ja pääasiallista oleskelupaikkaa, jossa hän oleskelee pysyväis-luonteisesti.

Opiskelijana tilapäisellä luvalla maassa vietetty aika voidaan jo ottaa huomioon laskettaessa kan-
salaisuuden saamiseen edellytettyä asumisaikaa. Kansalaisuuslain 18 §:n 1 momentin mukaan
kansalaistamisen edellytyksenä olevasta asumisaikavaatimuksesta voidaan poiketa, jos henkilöllä on
lailliseen ja pitkäaikaiseen Suomessa oleskeluun tai tähän verrattavaan syyhyn perustuen kiinteät
siteet Suomeen, ja hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on viimeksi kuluneet kaksi vuotta ollut
keskeytyksettä Suomessa, ja jos hänellä on jokin pykälässä mainituista syistä tai niin verrattavissa
oleva erityinen syy asumisajasta poikkeamiseen. Hallituksen esityksen 18 §:n perusteluissa todetaan,
että lainkohtaa voidaan soveltaa esimerkiksi tapauksissa, joissa ulkomaalainen on oleskellut
opiskelijana tai muusta syystä Suomessa useita vuosia tilapäisluonteisella oleskeluluvalla.

Lakialoitteessa ehdotetaan kansalaisuuslain 15 §:ää muutettavaksi siten, että Suomeen työskente-
lemään jääneen opiskelijan osalta kansalaisuuslain vaatimaksi asumisajaksi luettaisiin puolet
tilapäisellä opiskeluun tarkoitetulla luvalla asumisesta. Tämä muutos tarkoittaisi käytännössä sitä, että
opiskelijat voisivat saada hakemuksesta kansalaisuuden aikaisemmin kuin pysyvän oleskeluluvan.
Pysyvän oleskeluluvan voi ulkomaalaislain 56 §:n mukaan saada, kun on oleskellut maassa jatkuvalla
oleskeluluvalla yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Opiskelijoille myönnettävät luvat ovat aina tilapäisiä.
Tilapäisellä luvalla asuttua aikaa ei lasketa hakijan hyväksi hänen hakiessaan pysyvää oleskelulupaa.
Jos opiskelija jää Suomeen opintojen jälkeen muulla perusteella, esimerkiksi työntekijänä tai
perhesiteen perusteella, hän voi saada jatkuvan luvan. Pysyvän oleskeluluvan oikeuttavaksi
asumisajaksi laskettaisiin kuitenkin vain aikajatkuvalla oleskeluluvalla, ja asianomaisen olisi siis
odotettava uudella luvalla vielä neljä vuotta saadakseen pysyvän luvan.
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Sisäasiainministeriö pitää tärkeänä, että Suomeen tulee jatkossakin ulkomaalaisia opiskelijoita ja myös
sitä, että he voivat hakeutua ja sijoittua suomalaiseen työelämään. Opiskelijoiden maahanmuutto on yksi
keino turvata osaavan työvoiman saatavuutta väestön ikääntyessä. Tässä mielessä ulkomaalaislain
oleskelulupia ja työntekoa koskevat säännökset ovat tärkeässä asemassa.

Eduskunnalle on annettu 10.6.2005 lakiesitys (78/2005), jossa ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäviksi
säännökset, joilla pyritään edistämään ulkomaalaisten opiskelijoiden hakeutumista ja sijoittumista
suomalaiseen työelämään. Esityksen keskeisenä tavoitteena on edistää Euroopan unionin ja Euroopan
talousalueen valtioiden ulkopuolelta, ns. kolmansista maista, tulevien opiskelijoiden jäämistä Suomeen
töihin opintojensa jälkeen. Ulkomaalainen, jonka kotoutuminen Suomeen alkaa jo opiskeluvaiheessa ja
joka on suorittanut opintonsa täällä, sitoutuu helpommin suomalaisiin työmarkkinoihin kuin
ulkomaalainen, joka hakee työtä, mutta jolla ei ole siteitä Suomeen. Esityksen mukaan ulkomaalaisella
opiskelijalle voitaisiin myöntää suomalaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen oleskelulupa työnhakua
varten. Koska ulkomaalaisen tulisi voida hyödyntää Suomessa hankkimaansa koulutusta suomalaisilla
työmarkkinoilla, ehdotetaan myös, että Suomessa tutkinnon suorittaneen ulkomaalaisen hakeutumiseen
työmarkkinoille ei liitettäisi nk. työvoiman saatavuusharkintaa.


