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Alatyöryhmän toimeksianto: Oleskeluluvan hakemiseen ja saamiseen

liittyvän kokonaisprosessin edistäminen, erityisesti sopimalla yhteisistä

toimintamalleista liittyen esim. prosessin käynnistämiseen, lukuvuosimaksujen 

perimiseen, toimeentuloselvitykseen tai vakuutuksiin liittyen. Ryhmä voi tehdä 

esityksiä esim. yhteisten linjausten tai lainsäädännön muutostarpeista.



Ongelmat oleskelulupaprosessissa

Tunnistimme kolme ongelmakokonaisuutta, joiden kehittäminen 
sujuvoittaisi opiskelijoiden oleskelulupaprosessia huomattavasti

1. Korkeakoulujen ja maahanmuuttoviraston välinen tiedon kulku, niin 
että tieto kulkisi sujuvasti näiden kahden tahon välillä ilman, että 
opiskelijan tarvitsisi toimia tiedonvälittäjänä.

2. Tunnistautumiseen ja lupakäytänteisiin liittyvät haasteet ja niistä 
johtuva maahantulon ja opiskelun aloittamisen viivästyminen.

3. Oleskeluluvan edellytyksenä olevan toimeentulon varmistamisen 
hankaluus ja siitä johtuva prosessin viivästyminen.



Kohti sujuvaa tiedonkulkua: 
Maahanmuuttoviraston tietotarpeet

• Sujuvan prosessin varmistamiseksi Maahanmuuttovirasto tarvitsee tiedon 
oleskeluluvan tarpeesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

• Nykyisin oleskeluluvan hakijat toimittavat tarvittavat dokumentit 
Maahanmuuttovirastolle erillisinä dokumentteina

• Viivästykset dokumenttien toimittamisessa, ja lisäselvityspyynnöt hidastavat 
oleskelulupaan liittyviä prosesseja

• Tieto tulisi nopeammin ja olisi luotettavampaa, jos tieto siirtyisi suoraan 
suomalaisilta viranomaisilta (ml. korkeakoulut) Maahanmuuttovirastolle

• Sujuva ja luotettava tiedon virtaaminen mahdollistaisi oleskelulupapäätöksen 
automatisoidun valmistelun heti opiskelijavalintapäätöksen jälkeen



Pilotti 1: Tiedostosalkku

• Mahdollistaa dokumenttien tallentamisen 
nykyistä laajemmin digitaalisessa muodossa 
Maahanmuuttovirastolle suoraan muilta 
viranomaisilta ja korkeakouluista

• Voisi antaa mahdollisuuden korkeakouluille 
seurata dokumenttien hyväksymistä ja 
oleskelulupaprosessin edistymistä

• Väliaikainen ratkaisu, josta siirryttäisiin 
myöhemmin automatisoituun koneluettavaan 
tiedonsiirtoon

Toteutus

Tehdään selvitys tiedostosalkun 
mahdollisista toteutustavoista sekä 

niiden edellytyksistä ja reuna-
ehdoista sekä teknisesti, lain-
säädännöllisesti että prosessi-

näkökulmasta.

Osallistujat

Maahanmuuttovirasto, 
Opetushallitus ja korkeakoulut



Pilotti 2: Lukuvuosimaksu- ja apurahatietojen 
saatavuus
• Maahanmuuttovirasto tarvitsee tiedot 

lukukausimaksuista, apurahoista ja 
maksutilanteesta arvioidessaan toimeentulon 
riittävyyttä

• Nykyisin VIRTA-opintotietopalvelusta tiedot 
saadaan vasta kun opiskelijalle luodaan 
opinto-oikeudet heinä-syyskuussa, mikä on 
liian myöhäinen ajankohta 
oleskelulupapäätöksen näkökulmasta

Toteutus

Selvitys 1: Selvitetään 
mahdollisuutta aikaistaa 
lukuvuosimaksu- ja apurahatietojen 
viemistä VIRTA-opintotietopalveluun

Selvitys 2: Lukukausimaksu- ja 
apurahatietojen vienti 
opiskelijavalintarekisteriin, ja 
edelleen Maahanmuuttoviraston 
käyttöön

Osallistujat

Maahanmuuttovirasto, 
Opetushallitus ja korkeakoulut



Pilotti 3: Lukuvuosimaksujen maksamisen 
vaatimukset ja käytänteiden yhtenäistäminen
• Lukuvuosimaksujen maksamisen vaatimukset 

vaihtelevat paitsi korkeakouluittain, myös 
koulutusohjelmittain

• Maahanmuuttovirasto joutuu selvittämään 
maksamiseen liittyviä vaatimuksia sekä 
oleskelulupaa hakevalta henkilöltä itseltään 
että myös esim. korkeakoulujen verkkosivujen 
kautta

Toteutus

• Tarkastellaan lukuvuosimaksujen 
maksamisen vaatimuksia ja 
käytäntöjä korkeakouluissa ja 
tehdään selvitys esim. kyselyn 
avulla

• Tulosten perusteella kartoitetaan 
ne käytänteet, joiden yhden-
mukaistamisella voitaisiin 
sujuvoittaa oleskelulupaprosessia 

Osallistujat

Korkeakoulut ja 
Maahanmuuttovirasto



D-viisumin hyödyntäminen opiskelijoiden 
maahantuloprosessissa
• D-viisumia valmistellaan osana erityisasiantuntijoiden ja start up -yrittäjien 

maahantulon ”pikakaistaa”

• Ehdotetun kaltainen D-viisumi mahdollistaa Suomeen saapumisen vasta 
oleskeluluvan myönnön jälkeen, ja lyhentää lupaprosessia arviolta 1-2 
viikolla poistaen oleskelulupakortin odotteluun kuluvan ajan

• Ulkomaalaisten opiskelijoiden maahantulon pullonkauloiksi on tunnistettu 
prosessin tunnistautumis- ja oleskeluluvan perusteiden selvitysvaiheet, 
joihin ehdotetun kaltainen D-viisumi ei tuota ratkaisua

• D-viisumin hyödyntämistä ulkomaalaisten opiskelijoiden 
maahantuloprosessin sujuvoittamisessa on tarvetta selvittää tarkemmin 
siihen liittyvien käytäntöjen ja todellisten hyötyjen arvioimiseksi



Pilotti 1: D-viisumin käyttöönotto Suomi-
stipendiaateille
• Suomi-stipendiaateilla oleskelulupaan liittyvä 

toimeentulon tarkistaminen kevyempää => 
oleskelulupapäätösten myöntäminen sujuvaa

• Pilotti mahdollistaa D-viisumin opiskelijoille 
muodostaman ”pikakaistan” käytäntöjen 
tarkemman suunnittelun ja toteutuksen, sekä 
muutoksen tuoman todellisen hyödyn 
tarkastelun ja arvioinnin.

• Soveltuu huonosti niille stipendiaateille, 
joiden kotimaassa ei ole Suomen edustustoa 
(viisumitarran liittäminen passiin vaatii passin 
jättämistä edustustoon, tai toista matkaa 
edustustoon viisumin liittämiseksi passiin)

Toteutus

• Selvitetään mahdollisuutta ottaa D-viisumi 
käyttöön Suomi-stipendiaattien 
maahantuloprosessissa (myöhemmin 
kaikille hakijoille)

• Tutkitaan mahdollisuutta käyttää 
tunnistautumiseen ja viisumin 
toimittamiseen palveluntarjoajia niissä 
maissa, joissa ei ole Suomen edustustoa

Osallistujat

• Korkeakoulut

• Maahanmuuttovirasto

• UM, Suomen edustustot

• Myös kansallisen lainsäädännön ja EU:n 
maahanmuuttosäädösten asiantuntijoita ja 
viranomaisia tarvitaan pilotin 
toteuttamiseen



Pilotti 2: D-viisumi käytössä jo ennen 
oleskelulupapäätöstä Suomi-stipendiaateille
• Suomi-stipendiaateille (myöhemmin kaikille hakijoille) 

myönnetään D-viisumi (tai jokin muu räätälöity 
viisumityyppi), jolla hän voi saapua Suomeen ennen 
opiskelijan oleskeluluvan myöntämistä

• Kuvattu menettely nopeuttaisi rajatun opiskelijaryhmän 
maahantuloa huomattavasti ja vahvistaisi osaltaan myös 
Suomen maakuvaa myönteisesti kansainvälisyyteen 
suhtautuvana ja erityisosaajia hyvin kohtelevana maana.

• Riski siitä, ettei Suomi-stipendiaatti saisi lopulta 
oleskelulupaa on hyvin pieni 

Toteutus

• Selvitetään päätöksenteon 
automatisointia maahansaapumisen
mahdollistamiseksi

Osallistujat

• Pilotoinnin kohderyhmänä toimivat 
Suomi-stipendiaatit

• Korkeakoulut

• Maahanmuuttovirasto

• UM, Suomen edustustot

• Myös kansallisen lainsäädännön ja 
EU:n maahanmuuttosäädösten 
asiantuntijoita ja viranomaisia 
tarvitaan pilotin toteuttamiseen



Nykyisin (normaalioloissa)

Opiskelija jättää hakemuksen 
verkossa ja varaa vierailuajan 
Suomen edustustoon tai VFS -

palveluntarjoajalle 
tunnistautumista varte. Jos 
kotimaassa ei ole Suomen 

edustustoa niin hakija joutuu 
matkustamaan kolmanteen 
maahan  (Nykykäytännön 

mukaisesti VFS:iä voidaan käyttää 
vain maissa, joissa edustusto)

Tunnistautuminen
Suomen edustustossa tai 
VFS-palveluntarjoajalla. 

Oleskeluluvan 
myöntöprosessi pääsee 

käyntiin.   

Odotusaika päivistä 
kuukausiin riippuen maasta 

Entä jos parantuneet 
etäyhteyskäytännöt mahdollistaisivat 

VFS-tunnistautumisen muissakin 
kuin edustustomaissa?

Pilotti1:
D-viisumi opiskelijoille

Opiskelija saa 
myönteisen päätöksen, 

ja saa siitä tiedon 
sähköpostitse tai 

tekstiviestillä

Odotusaika 1 - 3 kk. Odotusaika pitenee 
huomattavasti jos tarvitaan 

lisäselvityksiä esim. tarvittavista varoista

Opiskelija voi hakea 
oleskelulupakortin edustustosta 
tai se voidaan lähettää hänelle 

postitse. Koska postit ja 
kuriiripalvelut eivät toimi 

tarpeeksi luotettavasti kaikissa 
maissa, niin opiskelija voi joutua 

hakemaan kortin jopa 
kolmannesta maasta.

Tunnistautumisen yhteydessä passi jätetään 
edustustoon viisumitarran liimaamista varten 

(ei onnistu niillä opiskelijoilla jotka ovat 
joutuneet matkustamaan kolmanteen maahan 

tunnistautumista varten)

Odotusaika n. 2 viikkoa

Opiskelija voi 
aloittaa opinnot 
Suomessa ja saa 

oleskelulupakortin 
sen valmistuttua

Opiskelija tunnistautuu ja jättää passin 
kotimaassaan VFS-palvelukeskukseen

Opiskelija voi hakea 
passinsa ja viisumin 

VFS-palvelukeskuksesta

Opiskelija voi hakea passinsa 
ja viisumin edustustosta tai 

se lähetetään hänelle 
postitse (posti ei kulje 
tarpeeksi luotettavasti 

kaikissa maissa)

Pilotti 2:
D-viisumi ennen 
oleskelulupapäätöstä

Opiskelija saa ajan 
tunnistautumiseen edustustossa 

tai VFS-palvelukeskuksessa. 
Samalla käynnillä hänelle 

liimataan viisumitarra passiin

Opiskelija saapuu Suomeen. Hän voi 
aloittaa opinnot oleskelulupaprosessin 

ollessa vielä kesken

Opiskelija hakee 
viisumia verkossa (ja 

käynnistää 
oleskelulupaprosessin)

Odotusaika 
Max. 2 vk.



Oleskelulupaan vaaditun toimeentulon 
varmentaminen 
• Toimeentulon varmistamisessa varojen riittävyyden lisäksi selvitetään 

myös varojen alkuperää, jotta vältyttäisiin varojen palautumisesta 
lähtömaahan heti kun oleskelulupa on saatu

• Noin 20 % opiskelijan oleskeluluvan hakijoista saa lisäselvityspyynnön 
varojensa alkuperästä

• Lisäselvitys varojen alkuperästä näyttäytyy hitaana salapoliisityönä, 
johon hakijan on mahdoton valmistautua, eivätkä korkeakoulut osaa 
tässä hakijoitaan ohjeistaa

• Pyrkimyksenä on myöntää oleskelulupa koko opintoajaksi => miten 
varmistutaan toimeentulosta useaksi vuodeksi



Pilotti 1: Varallisuuden todentaminen, vaatimusten 
tarkastelu ja niiden mahdollinen keventäminen 

• Varojen alkuperän todentaminen on usein 
haastavaa, koska hakija ei kykene esittämään 
tarvittavia dokumentteja vaaditulla tavalla tai 
niiden hankkiminen vie aikaa.

• Viivästysten välttämiseksi olisi tärkeää, että 
hakijat tietävät pelisäännöt, ja osaavat 
varautua lisäselvityksiin hankkimalla kaikki 
tarvittavat todenteet varojen alkuperästä jo 
ennen hakemuksen jättöä

Toteutus

• Lisätään hakijoiden ja korkeakoulujen tietoa 
ja ymmärrystä toimeentulon varmentamisen 
periaatteista, sisällöstä ja kulusta

• Selvitetään millä tavalla varallisuuden 
osoittamiseen liittyviä käytänteitä ja 
toimintamalleja voidaan kehittää  

• Lisäselvityksen toimintamallit ja ohjeistukset 
käydään läpi ja arvioidaan, onko 
lisäselvityksen prosessia mahdollista 
keventää nykyisen lainsäädännön puitteissa. 

Osallistujat

Maahanmuuttovirasto, Opetushallitus ja 
korkeakoulut



Pilotti 2: Selvitys sulkutilin käytöstä Suomessa 
toimeentulon osoittamiseksi
• Opiskelija tallettaa tarvittavat varat yksityisen 

rahoituslaitoksen tilille, josta rahoituslaitos 
sitten maksaa säädetyn summan 
kuukausittain opiskelijan käyttötilille.

• Sulkutili varmistaisi, että opiskelijalla olisi 
tarvittavat varat toimeentuloon koko 
lukuvuoden ajan

• Maahanmuuttoviranomainen voisi varmistua 
siitä, että varat olisivat aidosti opiskelijan 
käytössä 

• Sulkutilit ovat jo käytössä yhtenä suositeltuna 
vaihtoehtona mm. Saksassa ja Hollannissa

Toteutus

• Selvitetään yhteistyössä suomalaisten 
pankit kanssa mahdollisuus ottaa 
käyttöön sulkutiliratkaisu (Saksan 
malli)

• Selvitetään voisivatko korkeakoulut 
hallinnoida opiskelijan varoja 
vapauttaen niitä kuukausittain 
opiskelijan käyttöön (Hollannin malli)

Osallistujat

Maahanmuuttovirasto, opetus ja 
kulttuuriministeriö, korkeakoulut ja yksityiset 

rahoituslaitokset 


