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Muutokset saapuvien oleskelulupakäytännöissä

• Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella 
voimaan 1.9.2018

• Vuonna 2016 hyväksytyn EU-direktiivin toimeenpano

• Muutokset hankaloittavat saapuvien harjoittelijoiden ja jatko-opiskelijoiden 
oleskelulupien saantia

• Keskustelu OKM:n kanssa kesken
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Oleskeluluvat harjoitteluun

• Työharjoittelijan oleskeluluvan edellytykset

• Sähköinen hakemus maksaa 350 €, paperinen 550 €

• Työharjoittelu on aina tehtävä työsuhteessa ja harjoittelusta on saatava 
palkkaa. Toimeentuloedellytys vuonna 2019 on 1211 € / kk, joten palkan on 
oltava vähintään tämän suuruinen. 

- Palkattomaan työharjoitteluun ei myönnetä oleskelulupaa.

- Apurahaa ei lasketa palkaksi.

• Työnantajan on vakuutettava, ettei työharjoittelijalla korvata työpaikkaa.
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Oleskeluluvat harjoitteluun

• Kolmansista maista saapuvat Erasmus+ -harjoittelijat: ratkaisumallit?

• Viisumilla alle 90 päivää? Ei, työharjoittelu edellyttää aina oleskelulupaa 
(mutta tutkimus ei?)

• Oleskelulupa Muu syy –perusteella? Toimeentulon esittämiseksi ei tarvita 
palkkatuloa, vaan apuraha riittää. Lupaprosessin kesto ja tarveharkinta?

• Opiskelijavaihdon ja harjoittelun yhdistäminen niin, että opiskelija voisi 
hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella
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Oleskeluluvat harjoitteluun

• EU-maista opiskelemaan tai harjoittelemaan saapuvia 3. maiden kansalaisia 
ongelma ei koske, koska he voivat saapua Suomeen liikkumisilmoituksella

• Korkeakouluopiskelija liikkuu toisesta jäsenvaltiosta Suomeen opiskelemaan:

• Opiskelijoilla, joilla on ensimmäisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva 
lupa ja jotka kuuluvat liikkuvuustoimenpiteitä sisältävän unionin tai 
monenvälisen ohjelman tai kahden tai useamman korkeakoulun välisen 
sopimuksen piiriin, on oikeus enintään 360 päivän pituiseen liikkuvuuteen 
jäsenvaltiota kohden

• Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus ja Maahanmuuttovirastolla on 
mahdollisuus vastustaa liikkumista (Migrillä 30 päivän määräaika 
vastustamiselle)

10/04/2019 Opetushallitus 5



Oleskeluluvat jatko-opiskelijoille

• Jatko-opiskelija hakee tutkijan oleskelulupaa

• Sähköinen hakemus maksaa 350 €, paperinen 550 € (opiskelijoilta 300 € / 
360 €)

• Jos oleskelu rahoitetaan apurahalla, on varoja oltava 1000 € / kk 
(opiskelijoilta edellytetään 560 € / kk)

• Jos palkalla, on bruttopalkan oltava vähintään 1211 € / kk (2019)

• Moni Erasmus+ -ohjelman kautta saapuva jatko-opiskelija suorittaa kursseja, 
kuten perustutkinto-opiskelijat -> ei nähdä perusteita erilaiselle lupatyypille

10/04/2019 Opetushallitus 6



Harjoittelu E+ globaalissa liikkuvuudessa 2018 
hakukierroksella

10/04/2019 Opetushallitus 7

61

9

93

23

154

32

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Haetut harjoittelut Myönnetyt harjoittelut

Saapuvat Lähtevät Yhteensä


