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Sisäasiainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta. Uudenmaan EL Y-keskus on 
tarkastellut esitystä erityisesti yrittäjyyteen perustuvan oleskeluluvan kannalta. Esityksen muilta 
osin, kuten sonnenjälkien ottamisesta jatkoluvan yhteydessä ja asiantuntijoiden ensimmäisen 
oleskeluluvan pituuden suhteen Uudenmaan EL Y-keskuksella ei ole kommentoi tavaa. 

Yleistä 

Yrittäjyyttä koskevan oleskeluluvan säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että oleskelulupa 
olisi mahdollista myöntää yhtiömuodosta riippumatta. Elinkeinonharjoittajan määritelmä ehdotetaan 
poistettavaksi laista ja korvattavaksi yrittäjän määritelmällä. Oleskelulupa olisi täten mahdollista 
myöntää yrittäjyyden perusteella muillekin kuin elinkeinon- tai ammatinharjoittajille. Yrittäjänä 

pidettäisiin myös osakeyhtiössä yrittäjäasemassa työskentelevää henkilöä. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi kasvuyrittäjän oleskelupa, jossa lausunnon antajana toimisi 

Tekes. 

Uudenmaan EL Y-keskus pitää hallituksen esitystä kannatettavana ja perusteltuna. Uudenmaan TE
toimisto on osallistunut lausunnon kommentointiin ja pitää esitystä myös kokonaisuudessaan 

kannatettavana. 
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EL Y-keskuksen käsityksen mukaan on pemsteltua, että myös osakeyhtiössä yrittäjäasemassa 
työskentelevän oleskeluluvan hakijan yritystoiminta tuodaan kannattavuusarvioinnin piiriin. Myös 
toimeentulon arvioinnin tulee olla samanlaista kuin voimassa olevassa lainsäädännössä on 
elinkeinonharjoittajilla. Tosiasiallisesti osakeyhtiössä yrittäjäasemassa työskentelevän henkilön 
maassaolon peruste on yritystoiminta, eikä palkansaajana tehty työ. Yrittäjien oleskelulupien 
edellytykset tulee arvioida yhdenvertaisesti yhtiömuodosta riippumatta. Ehdotettu 
lainsäädäntömuutos, jonka mukaan oleskelulupa olisi mahdollista myöntää yrittäjyyden perusteella 
riippumatta yritysmuodosta, lisäisi yhdenvertaisuutta yrittäjäasemassa olevien kesken ja tukisi 
yrittäjyyttä. 

Kannattavuusarviointi on kokonaisarviointia, jossa yritystoimintaa ja sen eri osa-alueita 
tarkastellaan laaja-alaisesti. Käytännössä elinkeinonharjoittajan oleskelulupakäsittelyssä on 
kiinnitetty huomiota muun muassa yrityksen peruskuvaukseen, yrityksen kirjanpidon tietoihin 
silloin kun yritystoimintaa on jo harjoitettu (alkavan yrityksen kohdalla esitettyihin laskelmiin), 
käytettävissä olevaan rahoitukseen, oleskeluluvan hakijan ammatilliseen osaamiseen, 
asiakkaiden/yhteistyökumppanien tehtyihin esisopimuksiin/sopimuksiin sekä miten yritys/yrittäjä 

on hoitanut velvoitteensa. 

Tällä hetkellä yrittäjän asemassa osakeyhtiössä toimiva ulkomaalainen voi saada työntekijän 
oleskeluluvan, kun hän osoittaa täyttävänsä työntekijän oleskeluluvan edellytykset. Työntekijän 
oleskeluluvassa toimeentuloedellytyksen tulee olla turvattu ensisijaisesti ansiotyöstä saatavalla 
vastikkeella. Edellytyksen voi täyttää muulla tavalla vain, jos taloudellinen etu välittömästi 
kytkeytyy ansiotyöhön. 
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Hallituksen esityksen mukaan yrittäjän toimeentuloa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös 
muut kuin yritystoiminnasta tnlevat tulot ja varat kuten nykyisin elinkeinonharjoittajan 
oleskeluluvassa. Elinkeinotoiminnan kannattavan toiminnan edellytyksen täyttyessä, myös yrittäjän 
asemassa osakeyhtiössä työskentelevä voi saada oleskeluluvan, vaikka yritystoiminta yksinään ei 
heti turvaisi toimeentuloa, mikäli yrittäjällä on osoittaa muita hyväksyttäviä tuloja tai varoja. 

Alkavalle yritystoiminnalle on tyypillistä, ettei toiminta ole välttämättä heti tuottavaa. 
Yritystoiminnan alkuvaiheessa hallituksen ehdotuksen mukainen sääntely on osakeyhtiössä 
yrittäjäasemassa työskentelevän henkilön kannalta joustavampi ja kohtuullisempi, koska sääntely 
ottaa tämän paremmin huomioon. 
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Ammatinharjoittajan oikeudesta tehdä ansiotyötä toisen lukuun 

78 pykälään liittyen: Hallituksen esityksen mukaan pykälää muutetaan siten, että myös 

ammatinharjoittajat voivat jatkossa tehdä muuta työtä toisen lukuun. Amrnatinharjoittamisen tulee 

kuitenkin olla maassa oleskelun pääasiallinen tarkoitus. 

Koska yritystoiminta voi usein vielä alkuvaiheessa olla huonosti tuottavaa, on perusteltua, että 

vähäinen määrä ansiotyötä yrittämiseen ohessa hyväksytään. Käytännön tilanteissa on ollut kyse 

muun muassa siitä, saako henkilö jatkaa aiemman muun oleskeluluvan sallirnaa sivutoimista 

ansiotyötä, kun ryhtyy harjoittamaan yritystoimintaa. 

Mikäli ehdotettu muutos toteutetaan, ammatinhaijoittajat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden 

yrittäjien kanssa. Muutos helpottaisi yrittäjäksi ryhtymistä ja olisi siten yrittäjyyttä tukevaa. 

Yrittäjän määritelmään liittyen 

Hallituksen esityksen mukaan yrittäjän määritelmä pidetään tarkoituksella suppeampana kuin se on 

yrittäjän eläkelain 3 § :ssä määritelty. Määritelmän ulkopuolelle jätetään perheenjäsenet ja 

lähi omaiset. EL Y-keskus kannattaa tätä, koska käsittelyn sujuvuuden kannalta määritelmän tulee 

olla mahdollisimman selkeä. 

Hallituksen esityksen yksityiskohtia koskevia huomioita 

- 3 §:n yksityiskohtaisissa perustelut lopetetaan lauseeseen "Muutoksen myötä olisi selkeää, että 

ulkomaalainen yrittäjä voisi saada oleskeluluvan yritystoiminnan perusteella.". EL Y-keskuksen 

mielestä tämän pykälän osalta yksityiskohtaisia perusteluja selkeyttäisi,jos ko. kohtaan lisättäisiin 

"jolloin eli11kei11otoi111i1111a11 ka1111attavuusedellytykset ja hakijan toimeentuloedellytyk.set 
arvioitaisiin 76 §:n mukaan.". 

- lakiehdotuksessa 45 §:n 2 mmn. ja 47 §:n 2 mom. "elinkeinonharjoittajan oleskelulupa" tulisi 

korjata termillä "yrittäjän oleskelulupa". 

- 76 § EL Y-keskuksen näkemyksen mukaan olisi hyvä, jos yksityiskohtaisissa perusteluissa 

tuotaisiin esille, mitä on toimeentulon kannalta pidetty riittävänä (kuten 47 h §:n yksityiskohtaisissa 

perusteluissa on tehty). Tätä lausuntoa annettaessa EL Y-keskuksen hallintokäytännössä suuntaa

antavana rajana turvatulle toimeentulolle on pidetty noin 1 000 euroa kuukaudessa. 
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- 190 §:ssä termi "työvoimatoimisto" tulisi korjata tennillä TE-toimisto 

Hcnkilöstömuutoksista 

Kuten lausunnolla olevasta hallituksen esityksestä ilmenee, Uudenmaan EL Y-keskuksen arvion 
mukaan yrittäjän oleskelulupaa koskeva ehdotus lisäisi EL Y-keskuksen työmäärää noin kolmen 
henkilötyövuoden verran. Resurssien lisääminen on edellytyksenä sille, että hakemukset pystytään 
käsittelemään kohtuullisessa ajassa. 

Vesa Niskanen 

Yksikön päällikkö 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne - ja ympäristö keskus 
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