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TYYn lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta
Turun Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausuntoa ulkomaalaislain muutoksesta
liittyen Sisäministeriön lausuntopyyntöön. Helmikuussa TYY lausui ulkomaalaislain
muutoksesta liittyen työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön. Nyt lausuttavan
hallituksen esityksen keskeinen sisältö on pitkäaikaisen viisumin myöntäminen
kolmannen maan kansalaisille, joille on jo myönnetty opiskelijan tai tutkijan
oleskelulupa sekä heidän perheenjäsenilleen, sertifioitujen työnantajien palveluksessa
toimiville tai yrityksen johtotehtävissä toimiville henkilöille. TYY ottaa lausunnossaan
kantaa opiskelijoiden ja tutkijoiden asemaan. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään
edesauttamaan hallitusohjelman osaajien työperäisen maahanmuuton lisäämiseen
liittyvien tavoitteiden saavuttamista helpottamalla maahantuloa ja siihen liittyviä
prosesseja. TYY kannattaa opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantuloprosessien
sujuvoittamista ja nopeuttamista.
Pitkäaikaisen viisumin myöntäminen opiskelijoille sekä tutkijoille nopeuttaa
maahantuloa esityksen mukaan noin viikolla ja keventää prosessia hieman, sillä
pitkäaikainen viisumi mahdollistaa sen, ettei oleskelulupakortin saamista tarvitse
odottaa lähtömaassa. TYY pitää ehdotusta pitkäaikaisen viisumin myöntämisestä
kannatettavana. Opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantuloon liittyvät prosessit ovat
olleet liian hitaita ja niiden nopeuttaminen mahdollistaa maahantulon riittävän ajoissa
opintojen aloittamisen kannalta. TYY kannattaa myös pitkäaikaisen viisumin
myöntämistä siinä tapauksessa, että oleskelulupakortti on kadonnut tai
käyttökelvoton. Pitkäaikaisen viisumin myöntäminen mahdollistaa Suomeen paluun
ennen uuden kortin saamista. Tapauksissa, joissa opiskelija on kadottanut korttinsa voi
opintojen kannalta olla olennaista palata Suomeen pikaisessa aikataulussa ja
pitkäaikainen viisumi mahdollistaa tämän.
Se, että muutokset ulotetaan koskemaan myös opiskelijoiden ja tutkijoiden
perheenjäseniä on kannatettavaa ja edistää sekä kotoutumista että hyvinvointia. Kuten
lausunnossa todetaan, myös maahan jääminen opintojen jälkeen on todennäköisempää
niille, joiden perhe on myös Suomessa.
TYY kannattaa myös ehdotuksessa esitettyä mahdollisuutta asioida maahantuloon
liittyen ulkoistettujen palveluntarjoajien kanssa maissa, joissa edustustoa ei ole. Tämä
helpottaa maahantuloon liittyviä prosesseja ja parantaa niiden opiskelijoiden asemaa,
jotka tulevat niistä maissa, jossa Suomella ei ole edustustoa. TYY ilmaisee kuitenkin
huolen siitä, miten esityksessä esiin tulleet kustannukset vaikuttavat opiskelijoiden ja
tutkijoiden asemaan. Opiskelijoihin kohdistuu tällä hetkellä isoja taloudellisia
vaatimuksia maahantulon mahdollistamiseksi, esimerkiksi vaatimus toimeentulon
todistamisesta. Ehdotuksessa esitetyn mukaan ulkoiset palveluntarjoajat voivat periä
ylimääräisen maksun asioinnista ja tämä lisää opiskelijoiden kustannustaakkaa sekä
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asettaa eri maista tulevat opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Kuitenkin asioiminen
ulkoisen palveluntarjoajan luona on kustannuksiltaan vähäisempi kuin matkustaminen
asioimaan toisessa maassa sijaitsevaan edustustoon, mutta ylimääräisiä kustannuksia
tulisi siitä huolimatta karsia kaikin mahdollisin keinoin.
Kaiken kaikkiaan TYY pitää esitystä kannatettavana. Tällä hetkellä opiskelijoiden ja
tutkijoiden maahantulon edellytykset eivät tue hallituksen tavoitteita kansainvälisten
opiskelijoiden määrän kasvattamiseen ja vievät kohtuuttomasti aikaa. Uudistus
helpottaisi opiskelijoiden maahantuloa ja lisäisi Suomen houkuttelevuutta hakijoiden
silmissä.
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