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PAMIN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN
MUUTTAMISESTA
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jatkossa PAM) ottaa kantaa em. hallituksen esitykseen eduskunnalle
laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta.

Esityksen keskeinen sisältö
Esityksen pääasialliset muutosehdotukset
1. Uusi säännös kansallisesta viisumista, sen hakemisesta ja sen myöntämisestä kolmannen maan
kansalaisille, joille on myönnetty erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän oleskelulupa sekä heidän
perheenjäsenilleen, joille on myönnetty oleskelulupa perhesiteen perusteella.
2. Uusi säännös kansallisen viisuminhakijan biometristen tunnisteiden ottamisesta kansallista viisumia
varten.

PAMin lausunto ulkomaalaislakiin lisättävästä uudesta sääntelystä kansallisesta viisumista
Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin lisättäväksi uusi sääntely kansallisesta viisumista, sen myöntämisedellytyksistä, voimassaoloajasta sekä kansallisen viisumin peruuttamisesta EU-sääntelyn asettamissa
rajoissa.
Kansallinen viisumi myönnettäisiin erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän (eli startup-yrittäjän) oleskeluluvan
saaneille henkilöille sekä heidän perheenjäsenilleen, joille on perhesiteen perusteella myönnetty
oleskelulupa. Kansallinen viisumi myönnettäisiin edellä mainituille työperusteisille maahanmuuttajaryhmille
oleskelulupapäätöksen yhteydessä Suomeen matkustamista varten, jolloin henkilön ei tarvitsisi jäädä
odottamaan oleskelulupakorttia lähtömaahan. Kyseisen viisumin myöntäminen Suomeen matkustamista
varten tukisi em. ryhmille sekä heidän perheenjäsenilleen luodun nopean oleskeluluvan reitin tosiasiallista
toteutumista. Kyseisen viisumin myöntäisi Maahanmuuttovirasto ja sen voimassaoloaika olisi 100
vuorokautta.
Esityksen tavoitteena on nopeuttaa erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä
maahantuloa runsaalla viikolla. Saatuaan kansallisen viisumin oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä,
heidän ei tarvitsisi myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen jäädä odottamaan oleskelulupakorttia
ulkomaille, vaan he voisivat matkustaa kansallisella viisumilla Suomeen välittömästi myönteisen oleskeluluvan jälkeen. Näin samalla lisätään osaajien työperäistä maahanmuuttoa ja siten parannetaan suomalaisten
yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä saadaan Suomeen enemmän kasvuyrittäjiä. Tällä on arvioitu
olevan työllisyyttä edistävää vaikutusta.
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PAM pitää hallituksen ehdotusta kannatettavana. PAM pitää tärkeänä, että Suomi lisää yritysten
mahdollisuuksia rekrytoida osaavaa ulkomaista työvoimaa tehostamalla ja nopeuttamalla ei vain heidän
oleskelulupaprosessiaan vaan myös heidän maahantuloprosessiaan. Ulkomaalaisista osaajista käydään jo nyt
kovaa kansainvälistä kilpailua, minkä vuoksi Suomen on sujuvoitettava maahantuloprosesseja ja löydettävä
keinoja houkutella maahan erityisosaajia ja kasvuyrittäjiä. On myös pidettävä huolta sekä erityisosaajien että
heidän perhejäsentensä kiinnittymisestä ja sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin kyse ei ole
vain Suomen vetovoimatekijöistä, vaan myös tänne jo muuttaneiden työllistymisestä ja maahan jäämisestä.
Yksi tapa, jolla Suomi voisi kilpailla kansainvälisistä erityisosaajista, olisi panostaminen heidän perheidensä
hyvinvointiin, kiinnittymiseen ja sopeutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kansainväliset tutkimukset1
osoittavat, että jo maahan tulleiden erityisasiantuntijoiden todennäköisyys jäädä pysyvästi maahan riippuu
myös heidän perheenjäsentensä sopeutumisesta ja kiinnittymisestä kohdemaahan. Mitä tyytyväisempiä
perheenjäsenet ovat kohdemaahan, sitä todennäköisemmin perheet asettuvat maahan pysyvästi.
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Tiina Montonen 2017. Kansainvälisten osaajien kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä Suomeen
muuttaneista kansainvälisistä osaajista tiedetään 2010-luvulla kirjoitetun tutkimuskirjallisuuden perusteella? Helsingin
kaupungin tietokeskuksen työpapereita 2017:3.

