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1.Työntekijän (EU:n kansalainen) muutto
Suomeen EU-alueelta
Oleskelu

Maistraatti

KELA

Verotoimisto

Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa.
Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella
poliisilaitoksella. Rekisteröitymisestä saa kirjallisen rekisteröintitodistuksen.
Oleskeluoikeus on voimassa toistaiseksi. Viiden vuoden oleskelun jälkeen
työntekijälle voidaan antaa pysyvä oleskeluoikeus.
Työntekijän tulee ilmoittautua asuinpaikkansa maistraattiin
väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten.
Jos oleskelu Suomessa on kestänyt vähintään 3 kk, vaaditaan lisäksi
oleskeluoikeuden rekisteröintiä poliisilaitoksella.
Saa henkilötunnuksen; saa kotikunnan Suomesta, jos oleskelu on tarkoitettu
kestämään.
Työntekijä pääsee sosiaaliturvan piiriin vakinaisesti maassa asuvana, jos hänet
voidaan katsoa kokonaistilanteen perusteella muuttaneen Suomeen vakinaisesti
asumaan.
Työntekijä pääsee kaikilta osin Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn ajaksi,
jos määräaikaisen työskentelyn on tarkoitus kestää vähintään 4 kk ja työ on
työssäoloehdon* täyttävää (*vähintään 18h/viikko ja palkka työehtosopimuksen
mukainen).
Työntekijä ei pääse Kelan sosiaaliturvan piiriin, jos työskentely kestää alle 4 kk tai
työssäoloehto* ei täyty.
Jos työntekijästä maksetaan Suomeen työeläkevakuutusmaksut, on hänellä
kuitenkin oikeus lasten kotihoidon tuen hoitorahaan ja hoitolisään.
Työntekijä voi päästä suomalaisen työttömyysturvan piiriin, jos hän on
työskentelyt Suomessa vähintään neljä viikkoa. Toisesta EU-maasta kertynyttä
työhistoriaa voi siirtää Suomeen lomakkeella U1 työssäoloehdon täyttämiseksi.
Jos työntekijä ei ole ehtinyt työskennellä Suomessa neljää viikkoa ja hänellä ei ole
aiempaa työhistoriaa toisesta EU-maasta, voi hän päästä työmarkkinatuen piiriin
(vaaditaan vakituista asumista Suomessa).
Yleisesti verovelvollinen (oleskelu Suomessa yli 6 kk)
- maksaa palkasta progressiivista veroa Suomeen (ei ole väliä sillä saako palkan
suomalaiselta, ulkomaalaiselta työnantajalta vai molemmilta);
- on oltava verokortti suomalaista työnantajaa varten, tai pyydettävä
verotoimistoa määräämään ennakkoveroa ulkomailta saatua tuloa varten;
- palkasta peritään veron lisäksi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (ellei ole
todistusta A1 tai E101);
- saa esitäytetyn veroilmoituksen;
- Suomeen tilapäisesti töihin tuleva työntekijä voi saada suomalaisen
henkilötunnuksen verotoimistosta;
- vuokratuille työntekijöille on oma ohje: www.vero.fi
Huom! Kansainväliset verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen
verolainsäädännön mukaista verotusoikeutta.
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Rajoitetusti verovelvollinen (oleskelu Suomessa enintään 6 kk)
Työnantajana suomalainen yritys →
- palkasta Suomeen lähdeveroa 35 % (510€/kk tai 17€/pv lähdeverovähennys,
vain jos on merkintä lähdeverokortilla);
- palkasta peritään veron lisäksi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (ellei ole
todistusta A1 tai E101);
- ei yleensä saa veroilmoitusta;
- voi vaatia progressiivista verotusta lähdeveron sijaan jos asuu Eta-maassa tai
maassa jonka kanssa Suomella on verosopimus. Lisätietoa: www.vero.fi
Työnantaja ei ole Suomesta (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) →
- palkasta ei veroa Suomeen (veroilmoitus ja verot vain kotivaltioon)
Vuokratuille työntekijöille on oma ohje: www.vero.fi

TE-toimisto
Julkiset
peruspalvelut

Voi rekisteröityä työnhakijaksi; voi hakeutua alkukartoitukseen ja kotoutumista
edistäviin toimenpiteisiin.
On oikeutettu kaikkiin julkisiin peruspalveluihin, ml. julkinen terveydenhuolto, jos
hänelle on myönnetty kotikunta.
Jos työntekijällä ei ole kotikuntaa, mutta hän työskentelee Suomessa, voi hän
saada Kelasta hoito-oikeustodistuksen julkista terveydenhuoltoa varten.
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2. Työntekijän perheenjäsenen * muutto
Suomeen EU-alueelta
Oleskelu

Maistraatti

KELA

Verotoimisto

Oleskelu Suomessa ei vaadi oleskelulupaa.
Poikkeus: Jos EU-kansalaisen perheenjäsen ei ole EU-kansalainen, hän tarvitsee
oleskelukortin, jota haetaan poliisilta**.
Mikäli oleskelu Suomessa kestää yli 3 kk, on oleskeluoikeus rekisteröitävä
paikallisella poliisilaitoksella. Rekisteröitymisestä saa kirjallisen
rekisteröintitodistuksen.
Perheenjäsen saa oleskeluoikeuden Suomessa, jos perheenkokoaja itse täyttää
maassa oleskelun edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on, että perheenjäsenellä on
riittävät varat oleskelua varten ja tarvittava sairausvakuutus.
Oleskeluoikeus on voimassa toistaiseksi. Viiden vuoden oleskelun jälkeen voidaan
antaa pysyvä oleskeluoikeus.
Perheenjäsenet ja muut omaiset voivat tehdä Suomessa vapaasti työtä saatuaan
oleskelukortin tai rekisteröityään oleskeluoikeutensa. Heiltä ei vaadita erillistä
työntekijän oleskelulupaa.
Perheenjäsenen tulee ilmoittautua asuinpaikkansa maistraattiin
väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten.
Jos oleskelu Suomessa on kestänyt vähintään 3 kk, vaaditaan lisäksi
oleskeluoikeuden rekisteröintiä poliisilaitoksella.
Saa henkilötunnuksen; saa kotikunnan Suomesta, jos oleskelu on tarkoitettu
kestämään vähintään vuoden.
Perheenjäsenen pääsy Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin edellyttää
vakinaista asumista Suomessa. Vakinaisuutta määriteltäessä käytetään
tilannekohtaista kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon perheen
elämäntilanne kokonaisuudessaan.
Suomessa työskentelevien työntekijöiden perheenjäsenillä on kuitenkin EUasetuksen mukaan oikeus sairaanhoitoon sekä perhe-etuuksiin Suomesta, vaikka he
asuisivat Suomessa tilapäisesti tai eivät asuisi Suomessa ollenkaan.
Yleisesti verovelvollinen (oleskelu Suomessa yli 6 kk)
- maksaa palkasta progressiivista veroa Suomeen (ei ole väliä sillä saako palkan
suomalaiselta, ulkomaalaiselta työnantajalta vai molemmilta);
- on oltava verokortti suomalaista työnantajaa varten, tai pyydettävä
verotoimistoa määräämään ennakkoveroa ulkomailta saatua tuloa varten;
- palkasta peritään veron lisäksi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (ellei ole
todistusta A1 tai E101);
- saa esitäytetyn veroilmoituksen;
- Suomeen tilapäisesti töihin tuleva työntekijä voi saada suomalaisen
henkilötunnuksen verotoimistosta;
- vuokratuille työntekijöille on oma ohje: www.vero.fi
Huom! Kansainväliset verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen
verolainsäädännön mukaista verotusoikeutta.
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Rajoitetusti verovelvollinen (oleskelu Suomessa enintään 6 kk)
Työnantajana suomalainen yritys →
- palkasta Suomeen lähdeveroa 35 % (510€/kk tai 17€/pv lähdeverovähennys,
vain jos on merkintä lähdeverokortilla);
- palkasta peritään veron lisäksi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (ellei ole
todistusta A1 tai E101);
- ei yleensä saa veroilmoitusta;
- voi vaatia progressiivista verotusta lähdeveron sijaan jos asuu Eta-maassa tai
maassa jonka kanssa Suomella on verosopimus. Lisätietoa: www.vero.fi
Työnantaja ei ole Suomesta (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) →
- palkasta ei veroa Suomeen (veroilmoitus ja verot vain kotivaltioon)
Vuokratuille työntekijöille on oma ohje: www.vero.fi
Voi rekisteröityä työnhakijaksi; voi hakeutua alkukartoitukseen ja kotoutumista
edistäviin toimenpiteisiin.
On oikeutettu kaikkiin julkisiin peruspalveluihin, ml. terveydenhuolto, jos kotikunta.
Julkiset
peruspalvelut Jos työntekijän perheenjäsenellä ei ole Suomessa kotikuntaa, voi Kela myöntää
hoito-oikeustodistuksen julkista terveydenhuoltoa varten.
Voi hakeutua kunnan järjestämään alkukartoitukseen ja kotoutumista edistäviin
toimenpiteisiin.

TE-toimisto

*Oleskeluoikeuteen liittyen EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisten perheenjäseniä ovat maahanmuuttolain
säädännön mukaan:







alle 21-vuotiaat tai huollettavina olevat lapset
aviopuoliso, avopuoliso tai rekisteröity parisuhdekumppani
vanhemmat, jotka ovat hänen huollettavinaan
aviopuolison lapset, jos nämä ovat alle 21-vuotiaita tai huollettavia
aviopuolison huollettavina olevat vanhemmat
huoltaja, jos Suomessa asuva henkilö on alle 18-vuotias

Unionin kansalaisen perheenjäseneksi rinnastetaan myös muu omainen:
 jos hän on lähtömaassaan ollut unionin kansalaisen huollettavana tai asunut tämän

kanssa samassa taloudessa, tai jos vakavat terveydelliset syyt ehdottomasti edellyttävät,
että kyseinen unionin kansalainen hoitaa häntä henkilökohtaisesti.
**Poliisi myöntää oleskelukortin unionin kansalaisen perheenjäsenelle, joka ei ole unionin kansalainen.
Oleskelukortin hakemiseen tarvitaan:







oleskelukorttihakemus (www.poliisi.fi)
perheselvityslomake
voimassa oleva passi
asiakirja, joka osoittaa avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen
sen unionin kansalaisen rekisteröintitodistus, jonka mukana hakija tulee tai jota hän
seuraa
selvitys sukulaissuhteesta (lapset, huollettavina olevat sukulaiset)
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avopuolisoilta selvitys yhdessä asumisesta, ellei heillä ole yhteisessä huollossa olevaa
lasta
muun omaisen osalta koti- tai lähtömaan viranomaisen antama asiakirja, josta käy ilmi,
että muut omaiset ovat unionin kansalaisen huollettavina tai asuivat samassa taloudessa
tämän kanssa, taikka selvitys vakavista terveydellisistä syistä, jotka ehdottomasti
edellyttävät, että unionin kansalainen henkilökohtaisesti hoitaa asianomaista muuta
omaista

Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti myönnetään viideksi vuodeksi tai jos oleskelun aiottu
kesto on vähemmän kuin viisi vuotta, oleskelun aiotun keston ajaksi.
Perheenjäsenen oleskelukortti 115 €
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3.Työntekijän muutto(ei EUkansalainen) Suomeen kolmansista
maista EU-alueen ulkopuolelta
Oleskelu

Maistraatti
KELA

Verotoimisto

Ansiotyö Suomessa vaatii työntekijän oleskelulupaa**.
Työn luonteesta riippuen myönnetään:
Jatkuva oleskelulupa (A-status)
Tilapäinen oleskelulupa (B-status)
toistaiseksi voimassa oleva työsopimus määräaikainen työsopimus
toimialakohtainen oleskelulupa
joissakin tapauksissa oleskelulupa voi olla
työnantajakohtainen
myönnetään
myönnetään
ensimmäisellä kerralla vuodeksi;
työsuhteen kestoa vastaavaksi,
jatkoa enintään 4 vuodeksi kerrallaan
enintään kuitenkin 2 vuodeksi;
jatkoa enintään 1 vuodeksi kerrallaan
oleskeluluvan kesto enintään kuitenkin passin voimassaoloajan puitteissa
Ensimmäisen oleskeluluvan käsittely Maahanmuuttovirastossa (MIGRI),
jatko-oleskeluluvan käsittely kihlakunnan poliisilaitoksessa
Saa henkilötunnuksen;
Saa henkilötunnuksen;
saa kotikunnan Suomesta
rekisteröidään
tilapäisesti oleskelevaksi Suomessa
Pääsee Suomen sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen piiriin työskentelynsä ajalle,
jos työ on tarkoitettu kestämään vähintään neljä kuukautta ja täyttää
työssäoloehdon*.
Pääsee Suomen sosiaaliturvan piiriin vakinaisesti maassa asuvana, jos
kokonaistilanteen perusteella voidaan katsoa muuttaneen Suomeen vakinaisesti
asumaan.
Voi saada työttömyysetuutena päivärahaa Kelasta tai työttömyyskassasta, jos
työssäoloehto* täyttyy;
voi saada työttömyysetuutena työmarkkinatukea, vaikkei työssäoloehto täyty, jos
on muuttanut vakinaisesti Suomeen.
Yleisesti verovelvollinen
Rajoitetusti verovelvollinen
(oleskelu Suomessa yli 6 kk)
(oleskelu enintään 6 kk)
- Maksaa palkasta progressiivista
Työnantajana suomalainen yritys →
veroa Suomeen (ei ole väliä sillä
- Palkasta Suomeen lähdeveroa 35 %
saako palkan suomalaiselta,
(510€/kk tai 17€/pv
ulkomaalaiselta työnantajalta vai
lähdeverovähennys, vain jos on
molemmilta);
merkintä lähdeverokortilla);
- On oltava verokortti suomalaista
- Palkasta peritään veron lisäksi
työnantajaa varten, tai pyydettävä
sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja
verotoimistoa määräämään
(ellei ole todistusta A1tai E101);
ennakkoveroa ulkomailta saatua
- Ei yleensä saa veroilmoitusta;
tuloa varten;
- Voi vaatia progressiivista verotusta
- Palkasta peritään veron lisäksi
lähdeveron sijaan jos asuu Etasosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja
maassa tai maassa, jonka kanssa
(ellei ole todistusta A1 tai E101);
Suomella on verosopimus. Lisätietoa:
- Saa esitäytetyn veroilmoituksen;
www.vero.fi
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Suomeen tilapäisesti töihin tuleva
työntekijä voi saada suomalaisen
henkilötunnuksen verotoimistosta.
Vuokratuille työntekijöille on oma ohje:
www.vero.fi
Huom! kansainväliset verosopimukset voivat
rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön
mukaista verotusoikeutta.

Työnantaja ei ole Suomesta (ei kiinteää
toimipaikkaa Suomessa) →
- Palkasta ei veroa Suomeen
(veroilmoitus ja verot vain
kotivaltioon)
Vuokratuille työntekijöille on oma ohje:
www.vero.fi

Voi rekisteröityä työnhakijaksi; voi hakeutua alkukartoitukseen ja kotoutumista
edistäviin toimenpiteisiin.
voi päästä työvoimapoliittisiin
voi päästä työvoimapoliittisiin
toimenpiteisiin
toimenpiteisiin
Työntekijä
on
oikeutettu
kaikkiin
Voi hakeutua kunnan alkukartoitukseen
Julkiset
ja kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin
peruspalvelut julkisiin peruspalveluihin, jos hän on
saanut kotikunnan.
Terveydenhuolto:
- Työntekijä on oikeutettu
terveydenhuoltoon, jos hänelle on
rekisteröity kotikunta.
- Jos työntekijällä ei ole kotikuntaa,
hän voi saada Kelasta hoitooikeustodistuksen julkista
terveydenhuoltoa varten.
Sosiaalipalvelut:
- Ei ole oikeutta sosiaalipalveluihin, jos
ei ole kotikuntaa;
- on oikeutettu sosiaalipalveluihin, jos
on rekisteröity kotikunta

TE-toimisto

*

työssäoloehto: v. 2014 ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavan palkansaajan työssäoloehto on 26
viikkoa (noin 6 viikkoa) 28 edellisen kuukauden aikana (Työtä pitää tehdä vähintään 18 tuntia viikossa ja
palkan on oltava vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, tulee
kokoaikatyön palkan olla vähintään 1154 euroa kuukaudessa.).
**

työnteko ilman oleskelulupaa: Tietyissä tilanteissa ulkomaalainen voi tehdä Suomessa ansiotyötä ilman
oleskelulupaa. Voimassa oleva viisumi hänellä on kuitenkin oltava, jos hän on viisumivelvollinen.
Työntekijän oleskelulupaa eivät tarvitse:
 Tulkit, opettajat, asiantuntijat tai urheilutuomarit, jotka tekevät työtä kutsun tai

sopimuksen nojalla enintään kolme kuukautta.
 Ammattitaiteilijat tai urheilijat tai näiden avustajat, jotka toimivat kutsun tai sopimuksen

nojalla enintään kolme kuukautta.
 Merimiehet, jotka toimivat kauppa-alusluetteloon ulkomaanliikenteessä toimivaksi

merkityllä tai pääasiassa ulkomaisten satamien välillä liikennöivällä aluksella.
 Marjojen tai hedelmien poimijat, jotka ovat töissä enintään kolme kuukautta.
 Toisessa EU/ETA -maassa toimivan yrityksen vakituiset työntekijät, jotka suorittavat

Suomessa tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä. Edellytyksenä on, että ulkomaalaisella
on toisessa maassa voimassaolevat asianmukaiset oleskelu- ja työluvat.
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4.Työntekijän perheenjäsenen* (ei
EU-kansalainen) muutto Suomeen
kolmansista maista EU-alueen
ulkopuolelta
Oleskelu

Maistraatti
KELA

Verotoimisto

Oleskelu Suomessa vaatii oleskelulupaa.
Oleskelulupa myönnetään perhesiteen perusteella.
Perheenjäsenen toimeentulon pitää olla turvattu Suomessa.
Perheenjäsenen oleskelulupa on voimassa yhtä kauan kuin perheenkokoajan
oleskelulupa ja noudattaa hänen oleskelulupansa statusta.
Oleskelulupa haetaan ulkomailla ennen Suomeen tuloa.
Perheenjäsen voi tietyssä tapauksessa tulla Suomeen ilman etukäteen hankittua
oleskelulupaa ja hakea sitä vasta Suomessa**.
Jatkuva oleskelulupa (A-status)
Tilapäinen oleskelulupa (B-status)
Myönnetään ensimmäisellä kerralla
Myönnetään yhtä pitkäksi ajaksi kuin
vuodeksi;
perheenkokoajalla, enintään kuitenkin 2
jatkoa enintään 4 vuodeksi kerrallaan vuodeksi;
jatkoa enintään 1 vuodeksi kerrallaan
Oleskeluluvan kesto enintään kuitenkin passin voimassaoloajan puitteissa
Ensimmäisen oleskeluluvan käsittely Maahanmuuttovirastossa (Migri),
jatko-oleskeluluvan käsittely kihlakunnan poliisilaitoksessa
Rajoittamaton työnteko-oikeus
Rajoittamaton työnteko-oikeus
Saa henkilötunnuksen;
Saa henkilötunnuksen;
saa kotikunnan Suomesta
rekisteröidään
tilapäisesti oleskelevaksi Suomessa
Perheenjäsenen pääsy Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin edellyttää
vakinaista asumista Suomessa. Vakinaisuutta määriteltäessä käytetään
tilannekohtaista kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon perheen
elämäntilanne kokonaisuudessaan.
Perheenjäsen pääsee kaikilta osin Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelynsä
ajalle, jos työssäoloehto* täyttyy ja työ on tarkoitettu kestämään vähintään 4 kk;
Voi saada työttömyysetuutena päivärahaa Kelasta tai työttömyyskassasta, jos
työssäoloehto* täyttyy;
Voi saada työttömyysetuutena työmarkkinatukea, vaikkei työssäoloehto täyty, jos
on muuttanut vakinaisesti Suomeen
Yleisesti verovelvollinen
Rajoitetusti verovelvollinen
(oleskelu Suomessa yli 6 kk)
(oleskelu enintään 6 kk)
- maksaa palkasta progressiivista
Työnantajana suomalainen yritys 
veroa Suomeen (ei ole väliä sillä
- palkasta Suomeen lähdeveroa 35 %
saako palkan suomalaiselta,
(510€/kk tai 17€/pv
ulkomaalaiselta työnantajalta vai
lähdeverovähennys, vain, jos on
molemmilta);
merkintä lähdeverokortilla);
- on oltava verokortti suomalaista
- palkasta peritään veron lisäksi
työnantajaa varten, tai
sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (ellei
pyydettävä verotoimistoa
ole todistusta A1 tai E101);
- ei yleensä saa veroilmoitusta;
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-

-

määräämään ennakkoveroa
ulkomailta saatua tuloa varten;
palkasta peritään veron lisäksi
sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja
(ellei ole todistusta A1 tai E101);
saa esitäytetyn veroilmoituksen.

Vuokratuille työntekijöille on oma
ohje: www.vero.fi
Huom! Kansainväliset verosopimukset
voivat rajoittaa Suomen sisäisen
verolainsäädännön mukaista
verotusoikeutta.
Voi ilmoittautua TE-toimistoon
TE-toimisto
työnhakijaksi; voi hakeutua
alkukartoitukseen
Voi päästä työvoimapoliittisiin
toimenpiteisiin
On oikeutettu kaikkiin julkisiin
Julkiset
peruspalvelut peruspalveluihin;
Voi hakeutua kunnan
alkukartoitukseen, jos ei ole
työnhakija

-

voi vaatia progressiivista verotusta
lähdeveron sijaan jos asuu Eta-maassa
tai maassa jonka kanssa Suomella on
verosopimus. Lisätietoa: www.vero.fi

Työnantaja ei ole Suomesta (ei kiinteää
toimipaikkaa Suomessa) 
Palkasta ei veroa Suomeen (veroilmoitus ja
verot vain kotivaltioon)
Vuokratuille työntekijöille on oma
ohje: www.vero.fi

Voi ilmoittautua TE-toimistoon
työnhakijaksi; voi hakeutua
alkukartoitukseen
Voi käyttää rajoitetusti TE-toimiston
palveluja
Voi hakeutua kunnan alkukartoitukseen,
jos ei ole työnhakija
Terveydenhuolto:
- Ei ole oikeutta terveydenhuoltoon, jos
ei ole kotikuntaa  voi saada
kiireellistä hoitoa, josta voi joutua itse
maksamaan kustannukset;
- on oikeutettu terveydenhuoltoon, jos
on rekisteröity kotikunta
Sosiaalipalvelut:
- Ei ole oikeutta sosiaalipalveluihin, jos
ei ole kotikuntaa;
- on oikeutettu sosiaalipalveluihin, jos
on rekisteröity kotikunta

Oleskeluoikeuteen liittyen *muiden kuin EU-kansalaisten perheenjäsenet ovat maahanmuuttolain
säädännön mukaan:
 aviopuoliso
 rekisteröity parisuhdekumppani
 avopuoliso
 alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva henkilö on
 huoltaja, jos Suomessa asuva henkilö on alle 18-vuotias.

** lupa myönnetään Suomessa, jos:
 hakija olisi voinut saada luvan myös ulkomailla sitä hakiessaan ja
 hakija on jo ennen Suomeen saapumistaan asunut ulkomailla vähintään kaksi vuotta

yhdessä nyt Suomessa asuvan avio- tai avopuolisonsa kanssa, tai
 oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

