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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina,
työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta
hallituksen esitykseksi luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina,
opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi.
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on opiskelija-asuntoyhteisöjen valtakunnallinen
edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOA:n jäseninä on 19 opiskelija-asuntoyhteisöä
sekä opiskelijajärjestöt Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen
opiskelijakuntien liitto - SAMOK. Jäseninä olevat opiskelija-asuntoyhteisöt toimivat
tärkeimmillä opiskelupaikkakunnilla ja ne omistavat yhteensä hieman yli 40 000
vuokra-asuntoa, joista valtaosa on rakennettu valtion tuella. Opiskelijaasuntoyhteisöt ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, joko säätiöitä tai kaupunkien
omistamia yhtiöitä. Ne eivät jaa osinkoa tai muuta etuutta perustajilleen tai
omistajilleen. SOA:n jäsenyhteisöjen tavoitteena on tarjota opiskelijoiden toiveita ja
tarpeita vastaavia asuntoja
Yleistä
SOA pitää lakiluonnoksen ehdotuksia oikeansuuntaisina ja kannatettavina.
Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen on tärkeä tavoite, jonka edistämiseksi on
perusteltua helpottaa opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta. Kansainvälisten
opiskelijoiden, tutkijoiden ja työharjoittelijoiden saapuminen Suomeen kannattaa
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tehdä houkuttelevaksi ja minimoida siihen liittyvä byrokratian määrä. Siksi muun
muassa oleskeluluvan lähtökohtainen kahden vuoden kesto nykyisten vuoden
mittaisten tilapäisten oleskelulupien sijaan on perusteltu. Tällä myös vähennetään
luvan myöntävän viranomaisen hallinnollista työtä. Vielä parempi olisi, mikäli yli
kahden vuoden mittaisia tutkintoja suorittaville kansainvälisille opiskelijoille
myönnettäisiin lähtökohtaisesti oleskelulupa koko tutkinnon keston ajalle.
Myös vuoden mittainen oleskelulupa valmistumisen jälkeen on kannatettava keino
helpottaa Suomessa korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymistä
Suomeen.
Muutokset valtion tukemaa asuntokantaa koskeviin lakeihin
Ehdotetut muutokset aravarajoituslakiin, lakiin vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta sekä vuokratalojen rakentamislainojen
lyhytaikaisesta korkotuesta annettuun lakiin päivittävät kyseisten lakien viittaukset
vastaamaan uutta annettavaa lakia. Esitys ei muuta vallitsevaa periaatetta, jonka
mukaan valtion tuella rakennettu asuntokanta ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu
väliaikaiseen, alle vuoden kestävään, asumiseen, vaan pysyväisluonteiseen tai
siihen rinnastettavaan. Perustellun poikkeuksen tähän muodostaa vaihtoopiskelijoiden asuminen, mikä on huomioitu esitetyssä lainsäädännössä.
SOA:n näkemyksen mukaan esitetyt lakimuutokset ovat perusteltuja ja
kannatettavia.
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