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Jakelussa mainituille
Työryhmän asettaminen valmistelemaan kolmannen maan kansalaisen tutkijan oleskeluluvan
voimassaolon ajan pidentäminen ja muut aiheen edellyttämät säännösmuutokset
Asettaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kolmansien
maiden kansalaisten tutkijoiden oleskeluluvan voimassaolon pidentäminen ja muut aiheen edellyttämät säännösmuutokset
Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 12.4.2022-30.6.2023.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säännösten ja menettelyjen kehittämiseksi.
Pääasiassa opiskelijoita koskeva hallituksen esitys (HE 232/2021 vp) valmisteltiin työ- ja
elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön,
sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoministeriön, Opetushallituksen, Maahanmuuttoviraston, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n, Professoriliitto ry:n, Tieteentekijöiden liitto ry:n, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n, Suomen ylioppilaskuntien
liitto SYL ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kesken. Hallituksen
esityksen sisältäneet lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 15.4.2022. Esityksen keskeinen muutos oli, että opiskelijan oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennettiin. Muutosta
ei tuossa esityksessä tehty tutkijan osalta, minkä vuoksi ne tehtäisiin nyt tässä hankkeessa pääosin samassa kokoonpanossa.
Työryhmän tehtävät
Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia ulkomaalaisen tutkijan
oleskeluluvan voimassaoloajan pidentämisen osalta ja sen johdosta on tehtävä lakiin
719/2018 ja muuhun lainsäädäntöön ja laatia ehdotuksensa suoraan hallituksen esityksen muotoon. Samassa yhteydessä voidaan tehdä muuta säädöshuoltoa.
Työryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja:
hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet:
johtava asiantuntija Berit Kiuru, sisäministeriö
hallitussihteeri Henna Närhi, opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos Kaisu Piiroinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
hallitussihteeri Mira Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö
tulosalueen johtaja Anu Tarén, Maahanmuuttovirasto
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erityisasiantuntija Suvi Okkonen, Maahanmuuttovirasto
projektipäällikkö Piia Stranden, Maahanmuuttovirasto
erityisasiantuntija Maija Mattila, Tieteentekijöiden liitto ry
ohjelma-asiantuntija Outi Tomperi, Opetushallitus
sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan professori Juha Hämäläinen, Professoriliitto ry
kehittämispäällikkö Anna Grönlund, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry
erityisasiantuntija Nea Brandt, työ- ja elinkeinoministeriö, sihteeri
erityisasiantuntija Kimmo Kari, työ- ja elinkeinoministeriö, sihteeri
Työryhmän kokouksiin voi osallistua jäsen ja jäsenen sijainen ja tarpeen vaatiessa muukin saman organisaation edustaja.
Työryhmä kuulee tarpeen mukaan muita tahoja.
Kustannukset
Työryhmän tulee työskennellä ilman eri korvausta.
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