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Lausunto hallituksen esitykseen ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Business Finlandin lausuntoa aiheesta: Hallituksen
esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta.
Business Finlandin (BF) kommentit hallituksen esitykseen:
•

Business Finland koostuu virastosta (Innovaatiorahoituskeskus BF) sekä osakeyhtiöstä
(BF Oy). Laissa puhutaan vain Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista eli
virastosta. Käytännössä lausuntohakemukset kuten myös Tempo-rahoitushakemukset
arvioidaan Oy:ssä. Lausuntojen allekirjoitus tapahtuu kuitenkin virastossa. Näin ollen
voitaneen katsoa lain kirjaimen toteutuvan nykyiselläänkin. Tämä olisi kuitenkin hyvä
huomioida BF-lakia uudistettaessa sekä viraston ja osakeyhtiön välisessä sopimuksessa.

•

BF ei saa tietoa lausunnon annettuaan, mitä hakijatiimeille sen jälkeen tapahtuu
(myöntääkö Migri oleskeluvan, saako kaikki tiimin jäsenet oleskeluluvan, kuinka pitkäksi
aikaa etc.). Myöskään jatkolupalausuntoja pyytäessään nykyisen tulkinnan mukaan Migri
ei voi antaa BF:lle hakijan Migrille toimittamia tietoja. BF:llä ei ole myöskään pääsyä
tarkistamaan VHS-tietoja, mikäli yritys ei ole BF:n rahoitusasiakas. Näin ollen, mikäli
Migri pyytää lausuntoa BF:ltä jatkolupaan liittyen, BF:n täytyy kysyä hakijalta tai etsiä
julkisista lähteistä kaikki arviointia varten tarvitsemansa tiedot. Mikäli jatkolupiin liittyvien
lausuntopyyntöjen määrä tulee nykyisestä kasvamaan, tiedonsaantioikeudet ja sujuva
prosessi ovat käsittelyaikojen kannalta hyvin oleellisia.

•

Business Finland pitää hyvänä, että laista poistettaisiin vaatimus hakijan matkustusasiakirjan voimassaolosta koko sen ajan, jolle oleskelulupa myönnetään, sillä tämä
vähentäisi sekä kasvuyrittäjän lausuntojen uusimista, että jatkolupien hakemisen
tarvetta.

•

Erityisesti koskien yrittäjän ja kasvuyrittäjän jatkolupia, hakijoille ei ole aina selvää mitä
oleskelulupaa heidän tulisi hakea. Olisi hyvä, jos kategorian vaihtaminen olisi mahdollista
prosessin aikana, mikäli huomataan hakemuksen olevan väärässä kategoriassa
tilanteissa, joissa kasvuyrittäjän kriteerit eivät enää täyty, mutta yrityksellä on
kannattavan liiketoiminnan edellytykset tai liiketoiminta on jo kannattavaa.
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