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STM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten 
täytäntöönpanosta.  

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto on pyytänyt Sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten täytäntöönpanosta. Lausunnossaan 
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa seuraavaa: 

HE:ssä ehdotettu erosopimuksen 18 artiklan 1 kohdan mukainen ns. hakumenettely on kannatettava 
menettely. Oleskeluoikeuden osoittaminen oleskelulupakortin avulla lisää oikeusvarmuutta ja 
nopeuttaa Britannian kansalaisten viranomaisasiointia.   

Olisi toivottavaa, että ehdotetun lain 3 §:stä ja sen perusteluista kävisi ilmi selkeämmin, onko kyse 
hakijalle asetetusta velvoitteesta hakea erosopimuksen mukaista asemaa. Pykälän mukaan” hakija 
vaihtaa oleskeluoikeutensa hakemuksesta erosopimuksen mukaiseen pysyvään oleskeluoikeuteen”, 
kun taas 1 §:ssä tarkoitettujen hakijoiden ”on haettava erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta”.  

HE:n kohdassa 4.4.4. Vaikutuksista muihin oikeuksiin todetaan, että erosopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä 
täyttävät sosiaaliturvalainsäädännön edellyttämän laillisen oleskelun vaatimuksen ja voivat 
rekisteröityä työnhakijoiksi. Tältä osin tekstiä tulisi kuitenkin tarkentaa. Oikeus asumisperusteiseen 
sosiaaliturvaan edellyttää laillista oleskelua maassa ja erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus 
täyttää sosiaaliturvalainsäädännön vaatimukset. Sen sijaan työttömäksi työnhakijaksi 
rekisteröityminen tulee olemaan mahdollinen ehdotetun lain 6 §:n perusteella. 
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