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Kuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle 
ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 
muutta m isesta 

Sisäministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi edus
kunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta. Tarkoi
tuksena on muuttaa ulkomaalaislakia niin, että oleskelu lupa olisi mahdollista myöntää yrittä
jyyden perusteella muillekin yrittäjille kuin elinkeinon- tai ammatinharjoittajalle. Tämä koskisi 
esimerkiksi osakeyhtiön perustaneita yrittäjiä. Kasvuyrittäjiä varten luotaisiin oma menette
lynsä kansainvälisten mallien pohjalta. Kyseessä olisi uusi oleskeluluvan peruste. Jatkolupa
vaihetta sujuvoitettaisiin kahdella ulkomaalaislain muutoksella. Jatko-oleskelulupavaihetta ke
vennettäisiin luopumalla vaatimuksesta kerätä uudet sormenjäljet jatkolupaa haettaessa ja 
pidentämällä asiantuntijat yötä varten myönnetyn ensimmäisen oleskeluluvan voimassaoloai
kaa. 

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että suomalainen yrityskenttä on läpikäynyt his
toriallisesti merkittävän muutoksen, jossa ollaan siirtymässä harvojen suurten yritysten muo
dostamasta liiketoimintakentästä kohti lukuisten pienten yritysten muodostamaa dynaamista 
liiketoimintaekosysteemiä. Uusia työpaikkoja syntyy tällä hetkellä erityisesti pieniin ja keski
suuriin teknologia- ja innovaatioperusteisiin kasvuyrityksiin, joissa syntyy myös valtaosa tuot
tavuuden lisäyksestä. Ulkomaalaislakia päivitettäisiin vastaamaan tämän päivän kansainväli
sen toimintaympäristön tarpeita . Useissa muissa maissa on jo käytössä erityinen oleskelulupa
menettely kasvuyrittäjille, ja valtiot pyrkivät aktiivisin toimenpitein houkuttelemaan kansain
välisiä kasvuyrittäjiä. 

Kuntaliitto kannattaa sisäministeriön esityksiä ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisterilain 
muuttamisesta. On tärkeää, että oleskelulupien myöntämisen perusteet ja lupamenettelyt uu
distetaan niin, että ne tukevat yrittäjyyden kehittymistä ja uusia yritysmuotoja. Kuntaliitto 
kiinnittää huomiota siihen, että oleskelulupien myöntäminen on vasta ensimmäinen vaihe yri
tystoiminnan menestymisen kannalta. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää eri 
viranomaistahojen yhteistoimintaa. Suomeen muuttavat yrittäjät tarvitsevat neuvontaa ja tie
toa suomalaisesta yhteiskunnasta. Kunnilla on merkittävä tehtävä yhteiskunnan elinvoimai
suuden edistäjänä. Tämä rooli korostuu erityisesti kaupunkiseuduilla, joilla maankäytön suun
nittelu, maahanmuuttajien kotouttaminen, asuntopolitiikka, julkisen liikenteen organisointi, 
yritystoiminnan edellytysten parantaminen sekä osaamisen kehittämiseen ja innovaatiokyvyn 
vahvistamiseen liittyvät toiminnot muodostavat vahvan monivaikutteisen kokonaisuuden lu
kuisine yhteistyötahoineen. 
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