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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tšekin, Vi-
ron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja 
Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki 
Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, 
Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten 
ansiotyön edellytyksistä. Lailla rajoitettaisiin 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta siirtymä-
aikana Euroopan unioniin liittyvien jäsenval-
tioiden osalta Kyprosta ja Maltaa lukuun ot-
tamatta. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen Tšekin, 
Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unka-
rin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian 
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopi-
muksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja näiden valti-
oiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten 
voimaansaattamislakien kumoamisesta, halli-
tuksen esitykseen ulkomaalaislaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esi-
tykseen ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityk-
sen täydentämisestä.  

Koska työvoiman vapaata liikkuvuutta ra-

joittava siirtymäaika on määräaikainen, eh-
dotettu sääntely toteutettaisiin ulkomaalais-
laista erillisellä määräaikaisella lailla. Ehdo-
tettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 
ajankohtana, samaan aikaan liittymissopi-
muksen voimaantulon kanssa. Liittymisso-
pimus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä toukokuuta 2004. Ehdotettu laki olisi 
aluksi voimassa kaksi vuotta. Sen voimassa-
oloa voitaisiin kuitenkin jatkaa. Mahdollinen 
esitys lain voimassaoloajan jatkamiseksi poh-
jautuisi selontekoon, jonka valtioneuvosto 
antaisi eduskunnalle hyvissä ajoin ennen lain 
voimassaoloajan päättymistä. Selonteko pe-
rustuisi hallitusohjelmassa tarkoitettuihin 
kolmikantaisiin neuvotteluihin, joissa otettai-
siin huomioon lain vaikutukset Suomen työ-
markkinoilla. Jos työvoiman vapaan liikku-
vuuden rajoittamista katsotaan tarpeelliseksi 
jatkaa, hallitus antaisi esityksen lain voimas-
saolosäännöksen muuttamisesta. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Euroopan unionin jäsenvaltiot allekirjoitti-
vat 16 päivänä huhtikuuta 2003 sopimuksen 
Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, 
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slo-
vakian kanssa mainittujen valtioiden liittymi-
sestä Euroopan unioniin, jäljempänä liitty-
missopimus. Liittymissopimus tulee voimaan 
1 päivänä toukokuuta 2004 edellyttäen, että 
kaikki sopimuspuolet ovat tallettaneet ratifi-
oimisasiakirjansa Italian hallituksen huostaan 
huhtikuun 2004 loppuun mennessä. Jos jokin 
liittyvistä maista ei ole ratifioinut sopimusta 
tuohon päivämäärään mennessä, liittymisso-
pimus tulee kuitenkin voimaan toukokuun 
alusta 2004 niiden valtioiden osalta, jotka 
ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa. 

Liittymissopimuksen mukaan unionin ny-
kyiset jäsenvaltiot soveltavat muiden uusien 
jäsenvaltioiden kuin Kyproksen ja Maltan 
kansalaisten työmarkkinoille pääsyyn kansal-
lisia säännöksiä kahden vuoden ajan näiden 
maiden jäseneksi liittymisen ajankohdasta. 
Siirtymätoimenpiteiden soveltamista voidaan 
jatkaa kolmella vuodella. Siirtymätoimenpi-
teiden soveltamista voidaan tämän jälkeen 
jatkaa vielä kahdella vuodella, jos jäsenvalti-
on työmarkkinoille aiheutuu tai uhkaa aiheu-
tua vakavia häiriöitä työvoiman liikkuvuuden 
vapauttamisesta. Valtiot, jotka ovat luopu-
neet työmarkkinoille pääsyä koskevien siir-
tymätoimenpiteiden soveltamisesta, voivat 
määräedellytyksin palata siirtymätoimenpi-
teiden soveltamiseen liittymisajankohdasta 
seitsemännen vuoden päättymiseen asti, jos 
niiden työmarkkinoille aiheutuu tai uhkaa ai-
heutua vakavia häiriöitä.  

Siirtymäaika ei koske uusien jäsenvaltioi-
den kansalaisia, jotka liittymisajankohtana 
työskentelevät Suomessa ja jotka ovat saa-
neet tulla Suomen työmarkkinoille vähintään 
12 kuukauden yhtämittaiseksi ajanjaksoksi 
tai jotka siirtymäaikana ovat saaneet tulla 
Suomen työmarkkinoille vähintään 12 kuu-
kauden yhtämittaiseksi ajanjaksoksi. Siirty-
mäaika ei määräedellytyksin myöskään kos-
ke työntekijöiden perheenjäsenten työmark-

kinoille pääsyä. 
Toisin kuin mitä Saksan ja Itävallan osalta 

on sovittu, liittymissopimuksen siirtymämää-
räykset eivät Suomen osalta koske työvoi-
man liikkuvuutta palvelujen tarjonnan va-
pauden puitteissa. Suomen hallitus on päättä-
nyt, että Suomi soveltaa siirtymäaikaa työ-
voiman liikkuvuuteen EU:n laajentuessa. 
Työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuu-
den vaikutuksia työmarkkinoihin arvioidaan 
yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa en-
nen siirtymätoimenpiteiden toisen vuoden 
päättymistä. Liittymissopimuksen siirtymä-
määräykset eivät myöskään koske sijoittau-
tumisoikeutta. 

Liittymissopimuksen siirtymämääräykset 
sisältävät rajoituksia kansallisille toimenpi-
teille. Siirtymätoimenpiteiden soveltamisella 
ei saa nykytilaan nähden tiukentaa uusien jä-
senvaltioiden kansalaisten pääsyä työmark-
kinoille. Lisäksi uusien jäsenvaltioiden kan-
salaiset tulee asettaa työmarkkinoille pääsyn 
suhteen etusijalle niin sanottuihin kolmansien 
valtioiden kansalaisiin nähden. Maassa oles-
kelevia ja työskenteleviä uusien jäsenvaltioi-
den kansalaisia ja heidän perheitään ei saa 
kohdella tiukemmin kuin maassa oleskelevia 
ja työskenteleviä kolmansien maiden kansa-
laisia. 

Hallituksen esityksessä ulkomaalaislaiksi 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
28/2003 vp, jäljempänä ulkomaalaislakiesi-
tys, on pyritty ottamaan huomioon kaikki 
voimassa olevat yhteisöoikeuden säännökset 
ja uusi tuomioistuinkäytäntö. Ulkomaalaisla-
kiesityksessä ei kuitenkaan ole otettu huomi-
oon unionin laajentumisen yhteydessä sovel-
lettavia työvoiman vapaata liikkuvuutta kos-
kevia siirtymäaikajärjestelyjä. Liittymisso-
pimuksen siirtymämääräysten käyttöönotto 
Suomessa edellyttää lainsäädäntötoimia si-
ten, että uusien jäsenvaltioiden kansalaisten 
pääsyä työmarkkinoille voidaan rajoittaa.  

Muutokset ehdotetaan tehtäväksi ulkomaa-
laislaista erillisessä määräaikaisessa laissa. 
Uusien jäsenvaltioiden kansalaisten ansiotyö 
Suomessa edellyttäisi työvoimatoimiston hy-
väksyvää päätöstä. Samoin kuin ulkomaalais-
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lakiesityksen mukaan työntekijän oleskelulu-
pajärjestelmässä, työvoimatoimiston hyväk-
syvän päätöksen edellytyksenä olisi muun 
muassa se, että avoinna olevaan tehtävään ei 
kohtuullisessa ajassa ole työmarkkinoilta saa-
tavissa työvoimaa. Kuten ulkomaalaislakiesi-
tyksen mukaan työntekijän oleskelulupajär-
jestelmässä, työvoimatoimiston päätöstä voi-
taisiin hakea ennen maahan saapumista tai 
maahan saapumisen jälkeen. Esityksellä ei 
rajoitettaisi uusien jäsenvaltioiden kansalais-
ten oikeutta oleskella maassa muulla kuin an-
siotyön tekemisen perusteella. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana yhtä aikaa liittymissopi-
muksen voimaantulon kanssa. Liittymisso-
pimus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä toukokuuta 2004. Myös hallituksen 
esittämä uusi ulkomaalaislaki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 
2004. Ehdotettu laki olisi voimassa aluksi 
kaksi vuotta. Sen voimassaoloa voitaisiin 
kuitenkin jatkaa. Mahdollinen esitys lain 
voimassaoloajan jatkamiseksi pohjautuisi se-
lontekoon, jonka valtioneuvosto antaisi 
eduskunnalle hyvissä ajoin ennen lain voi-
massaoloajan päättymistä. Selonteko perus-
tuisi hallitusohjelmassa tarkoitettuihin kol-
mikantaisiin neuvotteluihin, joissa otettaisiin 
huomioon lain vaikutukset Suomen työmark-
kinoilla. Jos työvoiman vapaan liikkuvuuden 
rajoittamista katsotaan tarpeelliseksi jatkaa, 
hallitus antaisi esityksen lain voimassaolo-
säännöksen muuttamisesta. 

 
 

2.  Nykyti la  

2.1. Ulkomaalaislaki ja ulkomaalaisla-
kiesitys 

Euroopan unionin kansalaisten Suomen 
työmarkkinoille pääsy on lähtökohtaisesti 
vapaa. Ulkomaalaislain (378/1991) mukaan 
Euroopan talousalueen valtion ja Sveitsin 
kansalaisen maahantulo edellyttää, että hän 
esittää voimassa olevan henkilötodistuksen 
tai passin ja että hänen ei katsota vaarantavan 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai kansan-
terveyttä. Määräaikainen oleskelulupa myön-
netään viideksi vuodeksi ja sen myöntää pai-

kallispoliisi. Oleskelulupaa ei tarvita, jos 
maassa oleskelu kestää enintään kolme kuu-
kautta. Työnhakijana edellä mainittu henkilö 
saa oleskella tämän jälkeenkin kohtuullisen 
ajan maassa ilman oleskelulupaa, jos hän on 
edelleen työnhaussa ja jos hänellä on tosiasi-
alliset mahdollisuudet saada työtä. Ulkomaa-
laislain 25 §:n 3 momentin mukaan edellä 
mainitut henkilöt, heidän puolisonsa ja alle 
21-vuotiaat tai huollettavat lapsensa eivät 
tarvitse työlupaa. Ulkomaalaislain 10 §:n no-
jalla Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 
kansalaisella on oikeus oleskella Suomessa 
ilman oleskelulupaa sekä tehdä työtä ilman 
työlupaa siten kuin näiden valtioiden kanssa 
on sovittu. 

Hallitus antoi 13 päivänä kesäkuuta 2003 
eduskunnalle esityksen ulkomaalaislaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetun 
ulkomaalaislain 10 luvussa ehdotetaan sää-
dettäväksi Euroopan unionin kansalaisen ja 
häneen rinnastettavan oleskelusta ja työnte-
osta Suomessa. Lain ehdotetaan tulevan voi-
maan 1. päivänä toukokuuta 2004 eli samana 
päivänä, jolloin uusien jäsenvaltioiden on 
tarkoitus liittyä Euroopan unioniin. 

Ulkomaalaislakiesityksessä ehdotetaan 
säädettäväksi unionin kansalaisen ja häneen 
rinnastettavan sekä näiden perheenjäsenten 
maassa oleskelusta sisällöllisesti suurelta 
osin samoin kuin voimassa olevassa ulko-
maalaislaissa. Ehdotuksen mukaan unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä pi-
dempiaikaisen oleskeluoikeuden käyttämi-
seen riittäisi, että unionin kansalaisen oleske-
luoikeus rekisteröidään ulkomaalaisrekiste-
riin. Unionin kansalaisen perheenjäsenelle, 
joka ei itse ole unionin kansalainen, myön-
nettäisiin oleskelulupakortti.  

Unionin kansalaisen tulisi rekisteröidä 
oleskeluoikeutensa viimeistään silloin, kun 
hänen oikeutensa oleskella Suomessa oleske-
luoikeutta rekisteröimättä päättyy. Tämä oi-
keus päättyy kolmen kuukauden kuluttua 
maahantulosta. Oleskeluoikeuden rekiste-
röinnin edellytyksenä on, että unionin kansa-
lainen täyttää säädetyt edellytykset sekä esi-
merkiksi se, että hän harjoittaa taloudellista 
toimintaa palkattuna työntekijänä tai itsenäi-
senä ammatinharjoittajana ja että hänellä on 
riittävät varat ja tarvittaessa sairausvakuutus, 
jotta hän ei oleskeluaikanaan joudu Suomes-
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sa turvautumaan toimeentulotukeen tai mui-
hin siihen rinnastettaviin etuuksiin. Sillä, jol-
la on ehdotetun luvun mukainen oleskeluoi-
keus, olisi rajoittamaton oikeus tehdä ansio-
työtä ilman työntekijän oleskelulupaa. 

Unionin kansalaisen ja häneen rinnastetta-
van oleskeluoikeuden rekisteröinti olisi ehdo-
tuksen mukaan voimassa siihen asti, kun re-
kisteröinnin edellytyksiä ei enää ole. Talou-
dellista toimintaa harjoittaneen unionin kan-
salaisen rekisteröity oleskeluoikeus säilyisi, 
vaikka hän on lopettanut toimintansa palkat-
tuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinhar-
joittajana, jos hän on joutunut tilapäisesti 
työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman ta-
kia taikka joutunut työttömäksi itsestään 
riippumattomasta syystä. Rekisteröity oleske-
luoikeus säilyisi kaksi vuotta, jos työttömyys 
jatkuu ja se johtuu unionin kansalaisesta it-
sestään riippumattomasta syystä. 

Unionin kansalaisen perheenjäsenelle ja 
muulle omaiselle myönnettäisiin oleskelulu-
pakortti viideksi vuodeksi, jollei oleskeluoi-
keutta haeta lyhyemmäksi ajaksi. Jos oleske-
lun kuitenkin arvioidaan kestävän yhtä vuotta 
lyhyemmän ajan, oleskelulupakortti voidaan 
myöntää oleskelun arvioiduksi kestoksi.  

Unionin kansalaiselle taikka hänen per-
heenjäsenelleen tai muulle omaiselleen 
myönnetään hakemuksesta pysyvä oleskelu-
lupakortti, kun hän on asunut Suomessa yhtä-
jaksoisesti neljän vuoden ajan. Taloudellista 
toimintaa harjoittaville työntekijöille ja itse-
näisille ammatinharjoittajille voitaisiin 
myöntää pysyvä oleskelulupakortti poikke-
uksellisesti myös ennen neljän vuoden mää-
räajan täyttymistä. 

Unionin kansalainen taikka hänen perheen-
jäsenensä tai muu omaisensa voitaisiin kään-
nyttää, jos hänen oleskeluoikeuttaan ei ole 
rekisteröity. Oleskeluoikeuden rekisteröinti 
peruutettaisiin, jos ei enää ole perusteita, joi-
den perusteella oleskeluoikeus on rekisteröity 
tai määräaikainen oleskelulupakortti on 
myönnetty. Pysyvä oleskelulupakortti peruu-
tettaisiin lähinnä vain silloin, jos henkilö on 
muuttanut pysyvästi pois Suomesta, oleskel-
lut pysyvässä tarkoituksessa vähintään kaksi 
vuotta Suomen ulkopuolella tai jos henkilön 
katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai 
turvallisuutta tai on tietoisesti antanut pää-
tökseen vaikuttaneita vääriä tietoja. Ulko-

maalaislakiesitykseen sisältyy myös ehdo-
tuksia maasta poistamisen täytäntöönpanosta 
ja maahantulokiellon määräämisestä. 

 
2.2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta 

Euroopan unionin kansalaiset ovat oikeu-
tettuja julkisiin työvoimapalveluihin. Julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) 3 luvun 7 §:n 1 momentissa 
säädetään, että niiden valtioiden kansalaiset, 
joilla Suomea velvoittavien, työvoiman va-
paata liikkuvuutta koskevien kansainvälisten 
sopimusten perusteella on oikeus saapua 
Suomeen hakemaan työtä ja ottaa vastaan 
työtä ilman työlupaa, rinnastetaan työnhaki-
jaksi rekisteröitäessä Suomen kansalaisiin, 
jollei näistä sopimuksista muuta johdu. 
Työnhakijaksi rekisteröiminen on edellytyk-
senä eräiden lain 4 luvun mukaisten työvoi-
mapalvelujen saamiselle. 

 
2.3. Työvoiman vapaata liikkuvuutta 

koskeva yhteisölainsäädäntö  

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi 
Euroopan yhteisön (EY) perusvapauksista. 
EY:n perustamissopimuksen 39 artiklan 3 
kohdan mukaan työntekijöiden vapaa liikku-
vuus sisältää yleisen järjestyksen, turvalli-
suuden tai kansanterveyden vuoksi perustel-
luin rajoituksin oikeuden hakea tosiasiallises-
ti tarjottua työtä, oikeuden liikkua tässä tar-
koituksessa vapaasti jäsenvaltioiden alueella, 
oikeuden oleskella jäsenvaltion alueella työn 
tekemiseksi tämän valtion kotimaisten työn-
tekijöiden työsuhdetta koskevien lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten mukai-
sesti sekä oikeuden työsuhteen päätyttyä jää-
dä jäsenvaltion alueelle komission antamissa 
soveltamisasetuksissa säädetyin edellytyksin. 

EY:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään 
(muun muassa asia C-3/90 Bernini, 53/81 
Levin, 197/86 Brown, C-188/00 Kurz ja C-
1/97 Birden) määritellyt työntekijä-käsitteen 
sisältöä. Oikeuskäytännön mukaan yhteisön 
oikeudessa työntekijänä on pidettävä kaikkia 
henkilöitä, jotka tekevät todellista ja aitoa 
työtä erotuksena sellaisesta työstä, joka on 
niin vähäistä, että sitä voidaan pitää täysin 
toisarvoisena ja epäoleellisena. Työsuhteen 
olennainen ominaispiirre on se, että henkilö 
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tekee toiselle tämän johdon ja valvonnan 
alaisena tietyn ajan työtä, josta hän saa vas-
tikkeena palkkaa. 

Työvoiman liikkumisvapauden sisältöä on 
määritelty tarkemmin erityisesti neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 1612/68 työntekijöi-
den vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueel-
la, jäljempänä työvoiman liikkuvuusasetus. 
Työvoiman liikkuvuusasetuksen I osan I 
osasto (1-6 artiklat) koskee työn saantia eli 
käytännössä perusteita, joiden nojalla jäsen-
valtion kansalainen voi päästä toisen jäsen-
valtion työmarkkinoille (yhteisöoikeuden 
mukainen työntekijän asema toisessa jäsen-
valtiossa). Mainituissa artikloissa säädetään 
jokaisen jäsenvaltion kansalaisen oikeudesta 
palkkatyöhön toisen jäsenvaltion alueella tä-
män valtion lakien, asetusten ja määräysten 
mukaisesti, jokaisen jäsenvaltion kansalaisen 
ja jäsenvaltion alueella toimivan työnantajan 
oikeudesta tehdä voimassa olevien lakien, 
asetusten ja määräysten mukaisesti työhake-
muksia, työtarjouksia ja työsopimuksia sekä 
toimeenpanna niitä syrjimättä, työntekijän 
oikeuksia rajoittavien säännösten ja käytäntö-
jen soveltamiskiellosta, oikeudesta työnväli-
tyspalveluihin yhdenvertaisesti oman valtion 
kansalaisten kanssa sekä kiellosta asettaa syr-
jiviä edellytyksiä toisen jäsenvaltion kansa-
laisen työhön ottamiselle. 

Työvoiman liikkuvuusasetuksen seuraavat 
artiklat koskevat toisessa jäsenvaltiossa työn-
tekijäaseman saavuttaneen työntekijän oike-
uksia. Asetuksen I osan II osasto (7-9 artik-
lat) koskee työskentelyä ja yhdenvertaista 
kohtelua työsuhteen ehtojen, sosiaalisten 
etuuksien ja verotuksen, ammatillisen sekä 
uudelleen- ja jatkokoulutuksen osalta, syrji-
vien työelämäsäännösten mitättömyyttä, jär-
jestäytymisoikeutta sekä syrjimättömiä oike-
uksia asumiseen. 

Työvoiman liikkuvuusasetuksen I osan III 
osasto koskee työntekijän perhettä. Asetuk-
sen 10-12 artiklojen mukaan työntekijän 
aviopuolisolla ja heidän alle 21-vuotiailla tai 
huollettavilla jälkeläisillään on oikeus muut-
taa toisessa jäsenvaltiossa työskentelevän 
työntekijän luokse asumaan ja ryhtyä palkka-
työhön, vaikka he eivät olisi minkään jäsen-
valtion kansalaisia. Työntekijän kanssa sa-

massa jäsenvaltiossa asuvilla lapsilla on syr-
jimätön oikeus osallistua perus-, oppisopi-
mus- ja ammatilliseen koulutukseen. 

Työvoiman liikkuvuusasetuksen II osa 
koskee avointen työpaikkojen ja työhake-
musten välittämistä sekä tasapainon aikaan-
saamista työmarkkinoilla ja III osa komiteoi-
ta, joiden tehtävänä on varmistaa jäsenvalti-
oiden välinen tiivis yhteistyö työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta ja työllisyyttä koskevis-
sa asioissa. Työvoiman liikkuvuusasetuksen 
IV osa sisältää siirtymä- ja loppusäännökset. 

Liikkuvuutta sääntelee myös neuvoston di-
rektiivi (68/360/ETY) jäsenvaltioiden työn-
tekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista 
ja oleskelua yhteisön alueella koskevien ra-
joitusten poistamisesta, jäljempänä työnteki-
jöiden oleskeluoikeusdirektiivi. Työntekijän 
oleskeluoikeusdirektiiviin sisältyvät muun 
muassa seuraavat säännökset. Oleskeluluvan 
saamista koskevien muodollisuuksien täyt-
täminen ei saa olla esteenä sille, että hakija 
aloittaa välittömästi sopimukseen perustuvan 
työn tekemisen (5 art.). Oleskeluluvan on ol-
tava voimassa sen myöntäneen jäsenvaltion 
koko alueella ja sen on oltava voimassa vä-
hintään viisi vuotta antopäivästä ja ilman eri 
toimenpiteitä uudistettavissa (6 art. 1 kohta). 
Voimassaolevaa oleskelulupaa ei saa peruut-
taa työntekijältä pelkästään siitä syystä, että 
hän sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan ti-
lapäisen työkyvyttömyyden vuoksi ei enää 
ole työssä tai että hän itsestään riippumatto-
masta syystä on työttömänä ja kun toimival-
tainen työnvälitysviranomainen asianmukai-
sesti vahvistaa tämän (7 art. 1 kohta). Jäsen-
valtioiden on, vaikka eivät myöntäisi oleske-
lulupaa, annettava oikeus oleskella alueellaan 
palkatussa työssä olevalle työntekijälle, jos 
työn ei arvioida kestävän yli kolmea kuu-
kautta (8 art. 1 kohta). 

Euroopan unionissa valmistellaan Euroo-
pan unionin kansalaisten ja heidän perheen-
jäsentensä liikkumis- ja oleskeluoikeutta jä-
senvaltioiden alueella koskevien säännösten 
kokoamista yhteen direktiiviin 
(KOM/2001/0257 lopull.). Työvoiman liik-
kuvuusasetuksesta kumottaisiin tässä yhtey-
dessä työntekijän perheenjäsenten liikkumis-
ta ja oleskeluoikeutta koskevat määräykset. 
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2.4. Liittymissopimuksen asettamat pu-
itteet työvoiman vapaan liikkuvuu-
den kansalliselle rajoittamiselle 

Liittymissopimukseen sisältyy siirtymä-
määräyksiä, joiden puitteissa nykyisten jä-
senvaltioiden on mahdollista määräaikaisesti 
ja joustavasti poiketa työvoiman vapaata 
liikkuvuutta koskevien säännösten sovelta-
misesta. Liittymissopimuksen 24 artiklassa 
viitataan liitteisiin V - XIV, joihin sisältyvät 
myös työvoiman liikkuvuutta koskevat siir-
tymämääräykset. Siirtymämääräysten mu-
kaan nykyiset jäsenvaltiot soveltavat siirty-
mäaikana työvoiman liikkuvuusasetuksen 
työn saantia koskevien 1-6 artiklojen asemes-
ta työmarkkinoille pääsyyn kansallista lain-
säädäntöään. Työvoiman liikkuvuusasetuk-
sen muita artikloja eli työntekijäaseman saa-
vuttaneen työntekijän oikeuksia siirtymämää-
räykset eivät koske. Sikäli kuin työntekijän 
oleskeluoikeusdirektiivin säännöksiä ei voida 
pitää erillään työvoiman liikkuvuusasetuksen 
1-6 artikloista, jäsenvaltiot saavat poiketa ky-
seisistä säännöksistä siltä osin kuin se on tar-
peen siirtymätoimenpiteiden soveltamiseksi. 
Siirtymämääräykset eivät kuitenkaan velvoi-
ta työvoiman vapaan liikkuvuuden kansalli-
seen rajoittamiseen. 

Liittymissopimuksen siirtymämääräyksiin 
sisältyy sekä työntekijöitä että heidän per-
heenjäseniään koskevia poikkeuksia. Uusien 
jäsenvaltioiden kansalaisilla, jotka liittymis-
päivänä työskentelevät laillisesti nykyisessä 
jäsenvaltiossa ja jotka ovat saaneet tulla ky-
seisen jäsenvaltion työmarkkinoille vähin-
tään 12 kuukauden yhtämittaiseksi ajanjak-
soksi, on oikeus päästä kyseisen jäsenvaltion 
työmarkkinoille. Sama oikeus on myös uusi-
en jäsenvaltioiden kansalaisilla, jotka liitty-
mispäivän jälkeen ovat saaneet tulla nykyi-
sen jäsenvaltion työmarkkinoille vähintään 
12 kuukauden yhtämittaiseksi ajanjaksoksi. 
Oikeus ei kuitenkaan ole voimassa muussa 
kuin oleskelu- ja työskentelyoikeuden myön-
täneessä jäsenvaltiossa ja se lakkaa, jos hen-
kilö omasta tahdostaan poistuu nykyisen jä-
senvaltion työmarkkinoilta. 

Työntekijän aviopuolisolla ja alle 21-
vuotiaalla tai huollettavalla jälkeläisellä, joka 
liittymispäivänä asuu laillisesti työntekijän 
kanssa jäsenvaltion alueella, on liittymisestä 

alkaen välitön pääsy kyseisen jäsenvaltion 
työmarkkinoille. Tämä poikkeus ei kuiten-
kaan koske sellaisen työntekijän perheenjä-
sentä, joka saa laillisesti työskennellä kysei-
sen jäsenvaltion työmarkkinoilla alle 12 kuu-
kauden ajan. Aviopuolisolla ja alle 21-
vuotiaalla tai huollettavalla jälkeläisellä, joka 
siirtymäaikana asuu laillisesti työntekijän 
kanssa jäsenvaltion alueella myöhemmästä 
kuin liittymispäivästä alkaen, on pääsy kysei-
sen jäsenvaltion työmarkkinoille, kun hän on 
asunut kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 18 
kuukautta tai liittymispäivää seuraavasta 
kolmannesta vuodesta alkaen riippuen siitä, 
kumpi päivämäärä on aikaisempi. Perheenjä-
sentä koskevat määräykset eivät rajoita edul-
lisempien siirtymätoimenpiteiden soveltamis-
ta.  

Liittymissopimuksen siirtymämääräykset 
eivät Suomen osalta koske työvoiman liikku-
vuutta palvelujen tarjonnan vapauden puit-
teissa. Suomi ei liittymisneuvotteluissa arvi-
oinut tarpeelliseksi vaatia tällaista mahdolli-
suutta. Siten esimerkiksi uudessa jäsenvalti-
ossa toimivan työnantajan Suomeen lähettä-
mät työntekijät, kuten vuokratyöntekijät ei-
vätkä myöskään itsenäiset ammatinharjoitta-
jat ole siirtymätoimenpiteiden piirissä.  

Liittymissopimus merkitsee kuitenkin 
työnteon estymistä tieliikenteen tavarankulje-
tuksessa, koska muuhun uuteen jäsenvaltioon 
kuin Sloveniaan, Maltalle tai Kyprokselle si-
joittautuneen kuljetusyrityksen pääsy nykyis-
ten jäsenvaltioiden sisäisille tavarankulje-
tusmarkkinoille on siirtymäaikana estetty. On 
kuitenkin huomattava, että kielto ei koske ra-
jan ylittävää liikennettä unionin sisällä. 
Unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneet kulje-
tusyritykset voivat kuljettaa tavaraa rajojen 
yli heti uuden jäsenvaltion liittymishetkestä. 

Liittymissopimuksen siirtymämääräyksiin 
sisältyy myös kolme rajoitusta, joista kaksi 
liittyy työmarkkinoille pääsyyn. Siirtymäjär-
jestelyjen soveltaminen ei saa johtaa siihen, 
että uusien jäsenvaltioiden kansalaisten pääsy 
nykyisten jäsenvaltioiden työmarkkinoille 
tiukentuu liittymissopimuksen allekirjoitus-
päivänä voimassa oleviin edellytyksiin ver-
rattuna (oikeuksien heikentämiskielto). Liit-
tymissopimus allekirjoitettiin 16.4.2003. Toi-
seksi siirtymätoimenpiteitä soveltavien jä-
senvaltioiden on asetettava myös uusien jä-
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senvaltioiden kansalaiset työmarkkinoille 
pääsyn suhteen etusijalle kolmansien maiden 
kansalaisiin nähden (yhteisökansalaisten etu-
sijaisuusedellytys, ns. community preferen-
ce).  

Kolmas edellytys liittyy kohteluun henki-
löiden jo ollessa työmarkkinoilla. Jäsenvalti-
ossa laillisesti oleskelevia ja työskenteleviä 
muiden jäsenvaltioiden kansalaisuutta olevia 
työntekijöitä ja heidän perheitään ei saa koh-
della tiukemmin kuin kyseisessä jäsenvalti-
ossa oleskelevia ja työskenteleviä kolmansi-
en maiden kansalaisia (yhdenvertaisen kohte-
lun edellytys).  

Siirtymäjärjestelyt ovat vastavuoroisia. 
Uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa vas-
taavat toimenpiteet siirtymätoimenpiteitä so-
veltavan nykyisen jäsenvaltion kansalaisten 
osalta niin kauan, kun nykyiset jäsenvaltiot 
soveltavat siirtymätoimenpiteitä. Samoin ny-
kyiset jäsenvaltiot saavat pitää voimassa vas-
taavat toimenpiteet siirtymätoimenpiteitä so-
veltavan uuden jäsenvaltion kansalaisten 
osalta uuden jäsenvaltion soveltaessa siirty-
mätoimenpiteitä. Siirtymäjärjestelyt ovat 
myös jäsenvaltiokohtaisia. Siirtymätoimenpi-
teiden nojalla toisen jäsenvaltion työmarkki-
noille päässeellä työntekijällä ei ole oikeutta 
siirtyä kolmannen jäsenvaltion työmarkki-
noille ilman, että kolmannen jäsenvaltion 
mahdollisesti soveltamien siirtymätoimenpi-
teiden edellytykset täyttyvät. 

Siirtymätoimenpiteiden soveltamiseen liit-
tyy ilmoitusmenettely komissiolle sekä neu-
voston tarkastelumenettely. Ennen liittymis-
päivää seuraavan kahden vuoden ajanjakson 
päättymistä neuvosto tarkastelee siirtymä-
toimenpiteiden toimivuutta komission ker-
tomuksen perusteella. Tarkastelun päättyessä 
ja viimeistään liittymispäivää seuraavan kah-
den vuoden ajanjakson päättyessä nykyiset 
jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle, aikovat-
ko ne jatkaa siirtymätoimenpiteiden sovelta-
mista seuraavan kolmen vuoden ajan vai ai-
kovatko ne ryhtyä soveltamaan työvoiman 
liikkuvuusasetuksen 1–6 artikloja. Jos ilmoi-
tusta ei tehdä, mainittuja artikloja sovelle-
taan. 

Uusien jäsenmaiden pyynnöstä voidaan 
vielä kerran tarkastella siirtymätoimenpitei-
den toimivuutta edellä mainitulla tavalla. 
Tarkastelu saatetaan päätökseen kuuden kuu-

kauden kuluessa pyynnön vastaanottamises-
ta. 

Jäsenvaltio, joka jatkaa siirtymätoimenpi-
teiden soveltamista edellä tarkoitetun viiden 
vuoden määräajan loputtua, voi komissiolle 
ilmoitettuaan jatkaa siirtymätoimenpiteiden 
soveltamista liittymispäivää seuraavan seit-
semän vuoden ajanjakson päättymiseen 
saakka, jos sen työmarkkinoille aiheutuu tai 
uhkaa aiheutua vakavia häiriöitä. Jos ilmoi-
tusta ei tehdä, sovelletaan työvoiman liikku-
vuusasetuksen 1–6 artikloja. 

Siirtymätoimenpiteitä soveltava nykyinen 
jäsenvaltio voi milloin tahansa sallia kansal-
lisen lainsäädännön mukaisesti suuremman 
liikkumisvapauden kuin liittymispäivänä tai 
jopa avoimen pääsyn työmarkkinoille. Kol-
mannesta liittymispäivää seuraavasta vuodes-
ta alkaen siirtymätoimenpiteitä soveltava ny-
kyinen jäsenvaltio voi milloin tahansa päät-
tää siirtyä soveltamaan työvoiman liikku-
vuusasetuksen 1–6 artikloja. Komissiolle on 
ilmoitettava kyseisestä päätöksestä. 

Ne jäsenvaltiot, joissa uusien jäsenvaltioi-
den kansalaisten osalta sovelletaan työvoi-
man liikkuvuusasetuksen 1–6 artikloja, voi-
vat myöntää työlupia valvontaa varten. Siir-
tymäjärjestelyistä luopuneita jäsenvaltioita 
koskee myös niin sanottu turvalauseke. Jos 
jäsenvaltiossa ilmenee tai on ennakoitavissa 
sellainen työmarkkinoiden häiriötilanne, että 
jollakin alueella tai jossakin ammatissa syn-
tyy elintasoa tai työllisyyttä uhkaava vakava 
häiriö, jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä lä-
hetettävä niille kaikki tarvittavat tiedot. Näi-
den tietojen pohjalta jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota keskeyttämään kokonaan tai osit-
tain edellä mainittujen asetuksen artiklojen 
soveltamisen palauttaakseen normaalin tilan-
teen alueelle tai ammattiin. Komissio päättää 
keskeyttämisestä sekä sen kestosta ja laajuu-
desta viimeistään kahden viikon kuluessa 
pyynnön saamisesta ja ilmoittaa päätöksestä 
neuvostolle. Jokainen jäsenvaltio voi kahden 
viikon kuluessa komission päätöksen tekemi-
sestä pyytää neuvostoa peruuttamaan päätök-
sen tai muuttamaan sitä. Neuvoston on tehtä-
vä pyyntöä koskeva päätös kahden viikon ku-
luessa määräenemmistöllä. Jäsenvaltio voi 
kiireisissä ja poikkeuksellisissa tapauksissa 
keskeyttää edellä mainittujen asetuksen artik-
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lojen soveltamisen ja toimittaa asiasta jälki-
käteen perustellun ilmoituksen komissiolle. 

Koska liittymissopimuksen siirtymämäärä-
ykset merkitsevät poikkeusta EY:n perusta-
missopimuksessa säädettyyn työntekijöiden 
vapaaseen liikkuvuuteen, niitä tulee tulkita 
suppeasti. Liittymissopimuksen sisältöä 
muilta osin selostetaan tarkemmin hallituk-
sen esityksessä eduskunnalle mainittujen 
maiden liittymisestä Euroopan unioniin teh-
dyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja näiden 
valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-
sopimusten voimaansaattamislakien kumoa-
misesta (HE 78/2003 vp). 

 
 

2.5. Siirtymätoimenpiteet muissa Eu-
roopan unionin jäsenvaltioissa 

Toistaiseksi hallitus ei ole saanut virallisia 
tietoja siitä, miten Euroopan unionin nykyiset 
jäsenvaltiot aikovat soveltaa liittymissopi-
muksen siirtymämääräyksiä. Päätöksenteko 
on monissa maissa vielä kesken. Ruotsi, 
Tanska, Alankomaat, Iso-Britannia ja Irlanti 
ovat kuitenkin epävirallisesti ilmoittaneet, 
etteivät ne aio rajoittaa työvoiman vapaata 
liikkuvuutta. Ruotsi on myös ilmoittanut, että 
se myöntää hakemuksesta maassa työskente-
leville uusien jäsenmaiden kansalaisille liit-
tymispäivään asti voimassaolevat jatkotyölu-
vat. Edellytyksenä on, että työlupa on myön-
netty vähintään vuodeksi ja että työ kestää 
vähintään unionin laajentumispäivään asti. 

Saksa, Itävalta, Belgia ja Ranska ovat epä-
virallisesti ilmoittaneet soveltavansa kansal-
lisia siirtymätoimenpiteitä työvoiman liikku-
vuuden rajoittamiseksi. Saksa ja Itävalta ovat 
tehneet liittymissopimukseen varauksen, jon-
ka mukaan ne voivat soveltaa kansallisia siir-
tymätoimenpiteitä osin myös palvelujen va-
paan tarjonnan puitteissa tapahtuvaan työ-
voiman liikkuvuuteen. 

Hallitus ei ole myöskään saanut virallisia 
tietoja Euroopan unionin uusien jäsenvaltioi-
den aikeista soveltaa liittymissopimuksen 
siirtymämääräyksiä. Niissäkin päätöksenteko 
on vielä kesken. Viro, Slovakia ja Latvia 
ovat epävirallisesti ilmoittaneet, etteivät ne 
aio rajoittaa nykyisistä eikä uusista jäsenval-

tioista käsin tapahtuvaa työvoiman vapaata 
liikkuvuutta. 

 
2.6. Nykytilan arviointi 

Ulkomaalaislakiesityksessä on pyritty 
huomioimaan kaikki voimassa olevat yhtei-
söoikeuden säännökset ja uusi tuomioistuin-
käytäntö. Ulkomaalaislakiesityksessä ei kui-
tenkaan ole otettu huomioon Euroopan unio-
nin laajentumisen yhteydessä sovellettavia, 
työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevia 
siirtymätoimenpiteitä. Ulkomaalaislakiesi-
tyksen sisältämät unionin kansalaisen oleske-
luoikeutta koskevat säännökset eivät mahdol-
lista työvoiman vapaata liikkuvuutta koske-
vien siirtymätoimenpiteiden toteuttamista. 
Liittymissopimuksen työvoiman vapaata 
liikkuvuutta rajoittavien siirtymämääräysten 
käyttöönotto Suomessa edellyttää lainsäädän-
tötoimia. 

 
3.  Esityksen tavoite  ja keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Esityksen tavoite 

Esityksen tavoitteena on liittymissopimuk-
sen siirtymämääräysten nojalla säätää uusien 
jäsenvaltioiden kansalaisten työmarkkinoille 
pääsyä siirtymäaikana rajoittava lainsäädän-
tö.  

Voidaan olettaa, että työvoiman vapaan 
liikkuvuuden toteuttaminen ei johtaisi työ-
voiman pysyvän maahanmuuton merkittä-
vään lisääntymiseen Suomessa. Tilapäisen 
työnteon, kuten rajan yli työssä käynnin mää-
rä kuitenkin mahdollisesti lisääntyisi. Koska 
työttömyys on Suomessa kuitenkin edelleen 
useilla aloilla ja alueilla suhteellisen korkea, 
määräaikainen uusien jäsenmaiden kansalais-
ten työmarkkinoille pääsyn rajoittaminen oli-
si tarkoituksenmukaista. 
 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Lainsäädännöllinen toteutus 
 
Ehdotettu lainsäädäntö toteutettaisiin erilli-

senä määräaikaisena lakina. Määräaikainen 
laki tulisi voimaan liittymispäivänä niiden 
uusien jäsenvaltioiden osalta, jotka mainittu-
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na päivänä liittyvät unionin jäseneksi ja joita 
liittymissopimuksen siirtymämääräykset 
koskevat. Laki olisi aluksi voimassa kaksi 
vuotta. Sen voimassaoloa voitaisiin kuitenkin 
jatkaa. Mahdollinen esitys lain voimassaolo-
ajan jatkamiseksi pohjautuisi selontekoon, 
jonka valtioneuvosto antaisi eduskunnalle 
hyvissä ajoin ennen lain voimassaoloajan 
päättymistä. Selonteon valmistelussa nojau-
duttaisiin hallitusohjelmassa tarkoitettuihin 
kolmikantaisiin neuvotteluihin, joissa otettai-
siin huomioon lain vaikutukset Suomen työ-
markkinoilla. Jos työvoiman vapaan liikku-
vuuden rajoittamista katsotaan tarpeelliseksi 
jatkaa, hallitus antaisi esityksen lain voimas-
saolosäännöksen muuttamisesta. Muutoksia 
voimassa olevaan lainsäädäntöön ei olisi tar-
peen tehdä. 

 
Työvoimatoimiston hyväksyvä päätös ansio-
työn edellytyksenä 

 
Lähtökohtana olisi, että uusien jäsenvalti-

oiden kansalaisten ansiotyö Suomessa edel-
lyttäisi työvoimatoimiston hyväksyvää pää-
töstä. Työnteko-oikeutta lukuun ottamatta 
uusien jäsenvaltioiden kansalaisten maahan 
tuloon, maassa oleskeluun ja oleskeluoikeu-
den rekisteröintiin sovellettaisiin voimassa 
olevan ulkomaalaislain säännöksiä. Ehdote-
tulla lailla rajoitettaisiin uusien jäsenvaltioi-
den kansalaisten oikeutta ansiotyöhön Suo-
messa, mutta sillä ei rajoitettaisi muulla kuin 
ansiotyön tekemisen perusteella tapahtuvaa 
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsen-
tensä oleskeluoikeutta Suomessa. Esimerkik-
si opiskelijoiden maahan tuloa ja maassa 
oleskelua ehdotettu laki ei koskisi. 

Ulkomaalaislakiesityksen mukaan niin sa-
nottujen kolmansien valtioiden kansalaisten 
työnteko-oikeus on pääsääntöisesti ammat-
tialakohtainen. Oikeuksien heikentämiskiel-
lon takia myös uusien jäsenvaltioiden kansa-
laisten työnteko-oikeus olisi ammattialakoh-
tainen. Henkilöillä olisi siten mahdollisuus 
vaihtaa työnantajaa saman ammattialan puit-
teissa. Sen sijaan ammattialan vaihtaminen 
olisi mahdollista vain työvoimatoimiston uu-
den hyväksymisen nojalla. Muilta osin Suo-
messa työskentelevien uusien jäsenvaltioiden 
kansalaisten oikeudellinen asema olisi sama 
kuin muiden työntekijäaseman saavuttanei-

den Euroopan unionin kansalaisten asema. 
Lähtökohtana olisi Suomen kansalaisten 
kanssa yhdenvertainen kohtelu työmarkki-
noilla ja esimerkiksi suhteessa yhteiskunnan 
palvelu- ja etuusjärjestelmään. Arvioitaessa 
työkyvyttömyyden ja työttömyyden vaiku-
tusta oleskeluoikeuteen sovellettaisiin voi-
massa olevan ulkomaalaislain säännöksiä.  

Työvoimatoimisto antaisi hyväksyvän pää-
töksen samoin edellytyksin, kuin se ulkomaa-
laislain mukaan päättää työluvan myöntämi-
sen perusteena olevista työmarkkinaedelly-
tyksistä. Ulkomaalaislakiehdotuksen sekä 
nykyisen käytännön mukaisesti tämä merkit-
sisi sitä, että työvoimatoimisto antaisi hyväk-
syvän päätöksen selvitettyään, että tarkoitet-
tuun työhön sopivaa, työmarkkinoilla käytet-
tävissä olevan työvoimaa ei ole kohtuullises-
sa ajassa saatavilla. Työmarkkinoilla käytet-
tävissä olevalla henkilöllä tarkoitetaan EU- ja 
ETA-valtioiden kansalaisia ja alueella lailli-
sesti oleskelevia, työntekoon oikeutettuja 
kolmansien valtioiden kansalaisia.  

Ehdotettu edellytys saatavilla olevan työ-
voiman arvioinnista ei olisi ristiriidassa liit-
tymissopimuksessa edellytetyn yhteisökansa-
laisten etusijaisuusperiaatteen kanssa, koska 
kyse ei olisi työmarkkinoille pyrkivistä, vaan 
siellä jo olevista kolmansien valtioiden kan-
salaisista. Etusijaisuusperiaatteen mukaista 
sen sijaan olisi se, että työvoimatoimiston 
harkitessa päätöksen antamista kolmansien 
valtioiden kansalaisille, uusien jäsenmaiden 
kansalaiset tulisivat yhteisökansalaisina 
huomioon otetuiksi selvitettäessä sopivan 
työvoiman saatavuutta työmarkkinoilta. 

 
Työvoimatoimiston päätöksen hakeminen 

 
Hakemus työvoimatoimiston päätöksen 

saamiseksi pantaisiin vireille samalla tavalla 
kuin mitä voimassa olevassa ulkomaalaislais-
sa säädetään EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta 
tulevien työntekijöiden lupahakemuksen vi-
reillepanosta. Ulkomaalaislakiesityksen mu-
kaan hakemus työntekijän oleskeluluvan 
saamiseksi voitaisiin tehdä joko ennen maa-
han saapumista Suomen edustustoon tai 
maahan saapumisen jälkeen työvoimatoimis-
toon tai kihlakunnan poliisilaitokselle. Ha-
kemuksen voisi tehdä ulkomaalainen itse tai 
ulkomaalaisen puolesta ilman erillistä valtuu-
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tusta työnantaja. Hakemus oleskeluoikeuden 
rekisteröimiseksi tulisi tehdä voimassa ole-
van ulkomaalaislain mukaisesti. Tämä mer-
kitsisi muun muassa sitä, että hakemus työ-
voimatoimiston päätöksen saamiseksi voitai-
siin aina tehdä vasta Suomeen saapumisen 
jälkeen. Oleskeluoikeuden rekisteröintiha-
kemuksen käsittelymaksu on alhaisempi kuin 
EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien 
työntekijöiden lupahakemuksen käsittelystä 
perittävä maksu, mikä on sopusoinnussa yh-
teisökansalaisen etusijaisuusperiaatteen kans-
sa. 

 
Tilanteet, joissa ei edellytetä työvoimatoimis-
ton hyväksyvää päätöstä 

 
Liittymissopimuksen siirtymämääräyksiin 

sisältyvän oikeuksien heikentämiskiellon se-
kä yhdenvertaisen kohtelun edellytyksen ta-
kia työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä 
ei edellytettäisi, jos ulkomaalaisella olisi oi-
keus ansiotyöhön ilman työvoimatoimiston 
harkintaa, jos hän olisi muu kuin Euroopan 
unionin kansalainen tai häneen rinnastettava. 
Ulkomaalaislakiesitykseen sisältyy säännök-
siä tilanteista, joissa ulkomaalaisella on oike-
us ansiotyön tekemiseen ilman työntekijän 
oleskelulupaa. 

Poikkeuksia edellytykseen työvoimatoimis-
ton hyväksyvästä päätöksestä johtuisi myös 
niin sanotusta 12 kuukauden säännöstä. Liit-
tymissopimuksen mukaisesti työvoimatoi-
miston hyväksyvää päätöstä ei edellytettäisi, 
jos henkilö liittymishetkellä tekee työtä 
Suomessa ja hänellä on ennen liittymishetkeä 
myönnetty vähintään 12 kuukautta yhtämit-
taisesti voimassa oleva maassa oleskeluun ja 
työntekoon oikeuttava lupa tai lupia. Liitty-
missopimuksen mukaisesti työvoimatoimis-
ton hyväksyvää päätöstä ei myöskään edelly-
tettäisi, jos henkilölle siirtymäaikana on 
myönnetty vähintään 12 kuukautta yhtämit-
taisesti voimassa oleva oikeus maassa oles-
keluun ja työntekoon.  

Työvoimatoimiston hyväksyvää päätöstä ei 
edellytettäisi myöskään silloin, kun työnteko 
tapahtuu unionin jäsenmaiden rajat ylittävien 
palvelujen tarjonnan vapauden yhteydessä. 
EY:n perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklo-
jen mukaisesti palvelujen tarjonnalla tarkoi-
tettaisiin toiseen unionin jäsenvaltioon sijoit-

tautuneen jäsenvaltion kansalaisten vapautta 
tarjota muun muassa teolliseen, kaupalliseen 
tai käsityöläistoimintaan liittyviä palveluita 
sekä ammatinharjoittajien vapautta tarjota 
palveluja Suomessa. Palvelun tarjoaja saa ti-
lapäisesti tarjota palvelujaan toisessa jäsen-
valtiossa. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
toiseen jäsenvaltioon lähetettyjen työnteki-
jöiden työehtoihin sovelletaan lähetettyjä 
työntekijöitä koskevan neuvoston direktiivin 
(96/71/EY) kansallisen toimeenpanon yhtey-
dessä säädettyä lakia lähetetyistä työnteki-
jöistä (1146/1999). 

Uusien jäsenvaltioiden kansalaisilla voi ol-
la muukin kuin työntekoon perustuva oleske-
luoikeus Suomessa. Oleskelu voi perustua 
esimerkiksi opiskeluun Suomessa. Unionin 
jäsenvaltioiden kansalaisten maassa oleskelu 
on luonteeltaan pääsääntöisesti pysyväisluon-
teista. Pysyväisluonteisesti maassa oleskele-
vat kolmansien valtioiden kansalaiset ovat 
yleensä oikeutettuja työntekoon Suomessa. 
Siksi ehdotetulla lailla ei rajoitettaisi muulla 
kuin työnteon perusteella oleskeluoikeuden 
saaneiden työmarkkinoille pääsyä. 

Keskeinen ryhmä muulla kuin ansiotyön 
perusteella oleskeluoikeuden saaneita ovat 
myös perheenjäsenet. Ehdotetulla lailla ei ra-
joitettaisi työntekijöiden perheenjäsenten oi-
keutta ansiotyöhön Suomessa. Liittymisso-
pimuksen perheenjäseniä koskevat määräyk-
set yhdessä oikeuksien heikentämiskiellon 
kanssa sallisivat käytännössä vain huolletta-
vien vanhempien työmarkkinoille pääsyn ra-
joittamisen. Koska kysymys huollettavien 
vanhempien työnteosta on työvoimapoliitti-
sesti merkityksetön, perheenjäsenet jätettäi-
siin kokonaisuudessaan ehdotettavan lain ul-
kopuolelle. Liittymissopimuksen määräykset 
eivät rajoita edullisempien siirtymätoimenpi-
teiden soveltamista. 

 
 

Työntekijöiden asema 
 
Ne työntekijät, joita edellytys työvoima-

toimiston päätöksestä koskee, olisivat työ-
voimatoimiston harkinnan osalta samassa 
asemassa kuin EU- ja ETA-valtioiden ulko-
puolelta tulevat työntekijät. Muilta osin uu-
sista jäsenvaltioista tulevat työntekijät olisi-
vat EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolelta tule-
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via työntekijöitä paremmassa asemassa. Osa 
työntekijöistä olisi työvoimatoimiston pää-
tösmenettelyn ulkopuolella niin sanotun 12 
kuukauden säännön nojalla. Opiskelijoilla ja 
muulla kuin ansiotyön perusteella maassa 
laillisesti oleskelevilla uusien jäsenmaiden 
kansalaisilla olisi vapaus siirtyä työmarkki-
noille. Työvoimatoimiston päätöksen um-
peuduttua ulkomaalaisella olisi mahdollisuus 
toistaiseksi jäädä maahan oleskelun yleisten 
edellytysten täyttyessä. Oleskeluoikeuden 
kytkeytyminen unionin kansalaisen oleskelu-
oikeuteen merkitsee myös työntekijän oles-
kelulupaa alhaisempaa hakemuksen käsitte-
lymaksua. 

 
Työn- ja toimeksiantajien oikeudet ja velvol-
lisuudet 

 
Ehdotettu laki ei merkitsisi muutosta työn-

antajien eikä toimeksiantajien oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin. Työnantajan ja toimeksian-
tajan asema työvoimatoimiston päätöstä an-
nettaessa säilyisi samana kuin mitä siitä on 
ulkomaalaislaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä säädetty.  

Ehdotukseen liittyy hallituksen esitys ul-
komaalaislakiehdotuksen täydentämiseksi 
(HE 151/2003 vp). Ulkomaalaislakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi työnantajalle uusi velvolli-
suus säilyttää määräajan tiedot ulkomaalai-
sista työntekijöistä ja heidän työnteko-
oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tar-
vittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomai-
sen tarkastettavissa. Lisäksi ulkomaalaislais-
sa ehdotetaan säädettäväksi siitä, että myös 
työsuojeluviranomaiset valvovat työntekijöi-
den oleskelulupien noudattamista. 

 
Oikeusturva ja seuraamukset lain noudatta-
matta jättämisestä 

 
Ulkomaalaisen itsensä velvollisuutena olisi 

huolehtia siitä, että hänellä on ansiotyötä var-
ten vaadittava työvoimatoimiston hyväksyvä 
päätös. Työnantajan velvollisuuksiin kuiten-
kin kuuluisi myös ehdotuksessa tarkoitettujen 
ulkomaalaisten osalta ennen palvelussuhteen 
alkamista varmistua siitä, että ulkomaalaisel-
la on vaadittava hyväksyvä päätös. Sekä ul-
komaalainen että hänen työnantajansa voisi-
vat todeta työvoimatoimiston päätöksen si-

sällön työvoimatoimiston antamasta asiakir-
jasta.  

Samoin kuin ulkomaalaislakiesityksessä, 
työvoimatoimiston päätökseen liittyisi muu-
toksenhakuoikeus, joka olisi sekä ulkomaa-
laisella itsellään että työnantajalla. Muutok-
senhakuun sovellettaisiin ulkomaalaislain 
säännöksiä. 

Seuraamukset ansiotyön tekemisestä ilman 
vaadittavaa työvoimatoimiston hyväksymistä 
sekä muusta ehdotetun lain noudattamatta 
jättämisestä johtuisivat voimassa olevasta ul-
komaalaislaista. Seuraamukset ilman tai vas-
toin työvoimatoimiston päätöstä työskente-
lystä ja tällaisen ulkomaalaisen palveluksessa 
pitämisestä riippuisivat osin siitä, millainen 
oleskeluoikeus ulkomaalaisella on. Tilantees-
ta riippuen käytettävissä olevia seuraamuksia 
voisivat esimerkiksi olla käännyttäminen ja 
maasta karkottaminen, työvoimatoimiston 
päätös olla hyväksymättä työskentelyä vir-
heellisiä tai harhaanjohtavia tietoja antaneen 
työnantajan palvelukseen, ulkomaalaisrik-
komus ja työnantajan ulkomaalaisrikkomus 
sekä rikoslaissa säädetty luvatonta työntekoa 
koskeva säännös. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Työvoiman liikkuvuus unionissa on toistai-
seksi ollut vähäistä. Aikaisemmat laajentu-
miset eivät ole johtaneet laajoihin muutto-
liikkeisiin eivätkä aiheuttaneet vakavia työ-
markkinahäiriöitä jäsenvaltioissa. Osin alku-
vaiheen muuttoliikkeitä ovat voineet hillitä 
sovelletut siirtymäaikatoimenpiteet. Useim-
pien tutkimusten ja selvitysten mukaan työ-
voiman pysyvän maahanmuuton lisääntymi-
sen arvioidaan tämänkin laajentumisen yh-
teydessä jäävän suhteellisen vähäiseksi. 
Vaikka laajentuminen ajoittuu vaiheeseen, 
jossa työvoiman tarjonnan vähentyminen 
ikääntymisen takia useissa jäsenvaltioissa 
uhkaa jarruttaa talouskasvua, myös uusissa 
jäsenvaltioissa työvoiman tarjonta supistuu 
ikääntymisen vuoksi. Nykyisten ja uusien jä-
senvaltioiden välisten elintasoerojen kaven-
tumisen yhdessä siirtymäaikatoimenpiteiden 
kanssa odotetaan entisestään vähentävän 
muuttopaineita nykyisiin jäsenvaltioihin. 
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Voidaan olettaa, että liittymissopimuksen 
voimaantulo samanaikaisesti ehdotetun lain-
säädännön kanssa ei johda työvoiman maa-
hanmuuton työmarkkinahäiriöitä aiheutta-
vaan lisääntymiseen Suomessa.  

Työvoiman maahanmuutto pysyisi edelleen 
pääosin tapauskohtaiseen työmarkkinahar-
kintaan kytkettynä. Viime vuosina uusien jä-
senvaltioiden kansalaisille on vuosittain 
myönnetty 8 000 - 10 000 valtaosin tilapäistä 
työlupaa, joista kolme neljäsosaa Viron kan-
salaisille. Niin sanotun 12 kuukauden sään-
nön perusteella siirtymätoimenpiteiden ulko-
puolelle jääviä liittymishetkellä Suomessa 
työskenteleviä uusien jäsenmaiden kansalai-
sia voidaan arvioida olevan muutamasta sa-
dasta muutamaan tuhanteen. Ryhmän pie-
nuus johtuu siitä, että oleskelu- ja työluvat 
ovat työn tilapäisyyden tai kausiluonteisuu-
den takia usein myönnetty alle vuoden ajaksi 
eikä lupien voimassaolon yhtämittaisuus mo-
nessakaan tapauksessa täyty. 

Taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on 
otettava huomioon, että työvoiman liikku-
vuutta koskevia siirtymäaikoja ei voida tar-
kastella kokonaan erillisenä asiana, sillä 
muut tuotannontekijät voivat liikkua vapaasti 
ja siitä voi mahdollisesti aiheutua markkinoi-
den vääristymiä.  Ehdotetun lainsäädännön 
vaikutukset riippuvat osin myös siitä, millai-
sia siirtymätoimenpiteitä muut nykyiset jä-
senvaltiot, Suomen näkökulmasta erityisesti 
Ruotsi ja Tanska soveltavat. On mahdollista, 
että ehdotettujen säännösten vaikutuksesta 
uusista jäsenmaista Suomeen hakeutuvan 
työvoiman määrä pienenee nykyiseen näh-
den. Laajentumisen kokonaistaloudellisia 
vaikutuksia arvioidaan tarkemmin hallituk-
sen esityksessä (HE 78/2003 vp), joka kos-
kee mainittujen maiden liittymisestä Euroo-
pan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksy-
mistä ja lakiesitystä sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta. 
 
4.2. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 

asemaan 

Ehdotus ei merkittävästi vaikuttaisi työ-
markkinoilla olevien työnhakijoiden ase-
maan. Uusien jäsenmaiden kansalaisuutta 
olevien työnhakijoiden työmarkkinoille pää-

sy olisi kytketty työvoimatoimiston harkin-
taan siitä, onko työmarkkinoilla saatavissa 
avoinna olevaan työtehtävään sopivaa työ-
voimaa vai ei. Poikkeuksen muodostaisivat 
ne uusien jäsenmaiden kansalaiset, joita kos-
kee niin sanottu 12 kuukauden sääntö tai jot-
ka työskentelevät palvelujen tarjonnan va-
pauden puitteissa. Poikkeuksista johtuen eh-
dotus jossain määrin helpottaisi Suomessa 
toimivien, työvoimaa hakevien työnantajien 
mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa työ-
voimaa uusista jäsenvaltioista.  

Laajentumisen myötä myös Suomen kansa-
laisille avautuu pääsy uusien jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille. Liittymissopimuksen siir-
tymäjärjestelyjen vastavuoroisuusperiaatteen 
vuoksi ne uudet jäsenvaltiot, joiden kansa-
laisten työmarkkinoille pääsyyn sovelletaan 
siirtymätoimenpiteitä, voivat kuitenkin sovel-
taa Suomen kansalaisten työnteko-oikeuteen 
siirtymätoimenpiteitä. 

 
4.3. Organisaatio- ja henkilövaikutukset 

Ehdotetulla lainsäädännöllä ei olisi merkit-
täviä organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia. 
Ei ole odotettavissa, että siirtymäaikana uu-
sista jäsenmaista Suomeen suuntautuisi olen-
naisesti nykyistä laajempia työvoimavirtoja. 
Lupaviranomaisten voimavarat eri hallin-
nonaloilla eivät käytännössä siten kuormit-
tuisi nykytilaan verrattuna. Jos rekisteröinti-
hakemusten määrä nousisi, voimavarojen 
käyttö lisääntyisi lähinnä työvoimatoimis-
toissa ja kihlakuntien poliisilaitoksissa. Mah-
dollisuus hakea työvoimatoimiston hyväk-
syntää maahan saapumisen jälkeen vähentäisi 
Suomen ulkomaan edustojen kuormitusta. 
 
5.  Asian valmistelu 

Ulkoasiainministeriö on vastannut liitty-
missopimuksen voimaansaattamista koske-
van hallituksen esityksen valmistelusta ja yh-
teensovittamisesta. Esitys uusien jäsenvalti-
oiden kansalaisten työmarkkinoille pääsyn 
rajoittamista koskevaksi lainsäädännöksi on 
valmisteltu virkatyönä työministeriössä yh-
teistyössä sisäasiainministeriön kanssa sekä 
työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa neuvo-
tellen. Valmistelun kuluessa on pyydetty lau-
sunto valtioneuvoston kanslialta, ulkoasiain-
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ministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäasi-
ainministeriöltä, puolustusministeriöltä, val-
tiovarainministeriöltä, opetusministeriöltä, 
maa- ja metsätalousministeriöltä, liikenne- ja 
viestintäministeriöltä, kauppa- ja teollisuus-
ministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä 
ja ympäristöministeriöltä, vähemmistövaltuu-
tetulta, työvoima- ja elinkeinokeskuksilta, 
työmarkkinakeskusjärjestöiltä, Suomen yrit-
täjiltä sekä etnisten suhteiden neuvottelukun-
nalta.  

 
6.  Esityksen ri ippuvuus muista 

esityksistä  

Esitys liittyy hallituksen esitykseen Tšekin, 
Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unka-
rin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian 
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopi-
muksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta ja näiden valti-
oiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten 
voimaansaattamislakien kumoamisesta (HE 
78/2003 vp). Esitykseen sisältyy määräaikai-
nen valtion sisäisten tavaran kuljetusten eli 
kabotaasin kielto, joka koskee muiden Eu-
roopan unioniin liittyvien valtioiden paitsi 
Slovenian, Maltan ja Kyproksen kuljetusyri-
tyksiä. 

Esitys liittyy myös hallituksen esitykseen 
ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 28/2003 vp). Lakiehdotukseen si-
sältyvät Euroopan unionin kansalaisen ja hä-
neen verrattavan oleskelua koskevat perus-
säännökset. 

Ehdotukseen liittyy valmisteltavana oleva 
hallituksen esitys ulkomaalaislakiehdotuksen 
täydentämiseksi (HE 151/2003 vp). Esitys 
koskee sekä unionin kansalaisten että EU- ja 
ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työnteki-
jöiden työsuhdevalvonnan edellytysten pa-
rantamista asiaa käsitelleen työryhmän esi-
tysten pohjalta. 

 
7.  Voimaantulo ja voimassaoloai-

ka 

Liittymissopimus tulee voimaan 1. päivänä 
toukokuuta 2004 edellyttäen, että kaikki so-
pimuspuolet ovat tallettaneet ratifioimisasia-
kirjansa Italian hallituksen huostaan 30. päi-

vänä huhtikuuta 2004 mennessä. Jos jokin 
liittyvistä valtioista ei ole ratifioinut sopi-
musta mainittuun päivään mennessä, liitty-
missopimus tulee kuitenkin voimaan 1. päi-
vänä toukokuuta 2004 niiden valtioiden osal-
ta, jotka ovat tallettaneet ratifioimisasiakir-
jansa. Liittymissopimus ei sen sijaan voi tulla 
voimaan ilman kaikkien nykyisten jäsenval-
tioiden ratifiointia. Liittymissopimus tulee si-
ten Suomen osalta voimaan silloin, kun so-
pimus tulee kansainvälisesti voimaan. 

Lain ehdotetaan tulevan voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana liittymissopimuksen voimaantullessa eli 
käytännössä aikaisintaan 1. päivänä touko-
kuuta 2004. Hallituksen esittämä uusi ulko-
maalaislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1. päivänä toukokuuta 2004.  

Hallitusohjelman mukaisesti työvoiman ja 
palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksia 
työmarkkinoihin arvioidaan kolmikantaisesti 
ennen siirtymäjärjestelyn toisen vuoden päät-
tymistä. Siksi ehdotetaan, että laki olisi voi-
massa aluksi kaksi vuotta. Sen voimassaoloa 
voitaisiin kuitenkin jatkaa. Jos siirtymätoi-
menpiteitä päätetään jatkaa vielä kahden 
vuoden kuluttuakin, hallitus antaisi esityksen 
voimassaolosäännöksen muuttamiseksi. 

Hallitusohjelman mukaisesti päätös lain 
voimassaoloajan mahdollisesta jatkamisesta 
valmisteltaisiin kolmikantaisessa menettelys-
sä. Tämä tarkoittaisi sitä, että välittömästi 
ehdotetun lain voimaan tultua ryhdyttäisiin 
eri menetelmin seuraamaan lain vaikutuksia 
Suomen työmarkkinoilla. Työministeriö so-
pisi kolmikantayhteistyön muodosta sekä 
seurannan aikataulusta, välineistä ja kohteista 
tarkemmin työmarkkinajärjestöjen ja muiden 
maahanmuuttosäännösten soveltamisen kan-
nalta keskeisten ministeriöiden kanssa.  

Seurannan välineitä ja kohteita olisivat 
esimerkiksi ulkomaalaisrekisteristä saatavat 
tiedot uusien jäsenvaltioiden kansalaisille 
annetuista työvoimatoimiston hyväksymisistä 
ja hylkäävistä päätöksistä sekä työvoiman 
saatavuuden ja työttömyysasteen kehitys eri 
aloilla ja alueilla. Lisäksi voitaisiin seurata 
eri tahoilta saatavia tietoja uusista jäsenvalti-
oista käsin tapahtuvasta työvoiman maasta-
muuton määristä, kohdemaista ja kohdemai-
den valinnan syistä sekä nykyisiin jäsenvalti-
oihin suuntautuvan työvoiman maahanmuu-
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ton määristä, lähtömaista sekä eri aloille ja 
alueille sijoittumisesta. Työvoiman liikku-
vuutta niihin nykyisiin jäsenvaltioihin, jotka 
eivät sovella siirtymäaikoja, voitaisiin myös 
seurata. Lisäksi EU:n neuvoston keskuste-
luissa esille tulevat, työvoiman liikkuvuuteen 
liittyvät näkökohdat otettaisiin huomioon.  

Seurannan perusteella arvioitaisiin kolmi-
kantaisesti ehdotetun lain työmarkkinavaiku-

tuksia. Tämän arvioinnin tuloksia käytettäi-
siin komissiolle ennen siirtymäajan toisen 
vuoden päättymistä annettavan siirtymäajan 
jatkamista tai päättämistä koskevan ilmoituk-
sen pohjana. Lisäksi arvioinnin tuloksia käy-
tettäisiin eduskunnalle hyvissä ajoin ennen 
lain voimassaoloajan päättymistä annettavan 
valtioneuvoston selonteon perusteena. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut   

1 § Lain tarkoitus ja suhde muihin lakeihin. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi siirtymä-
aikajärjestelyn peruslähtökohdasta. 1 mo-
mentissa lueteltaisiin ne valtiot, joiden kansa-
laisia laki koskisi. Näitä ovat ne valtiot, joita 
liittymissopimus ja liittymissopimuksen siir-
tymämääräykset koskevat. 1 momentissa 
määriteltäisiin myös lain soveltamisalaan 
kuuluva toiminta. Ulkomaalaislainsäädän-
nössä ansiotyöllä tarkoitetaan työ-, virka- tai 
muuta palvelussuhdetta, jossa työtä tehdään 
vastikkeellisesti. Ansiotyön piiriin kuuluu 
myös toiminta yhteisöjen lakisääteisenä toi-
mielimenä, kuten toimitusjohtajana. Ansio-
työn piiriin sen sijaan ei kuulu esimerkiksi 
työharjoittelu ilman työsuhdetta eikä työ 
elinkeinonharjoittajana. Yhdenmukaisesti ul-
komaalaislainsäädännön kanssa laki koskisi 
vain Suomessa tehtävää ansiotyötä.  

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansa-
laisten ja heidän perheenjäsentensä maahan 
tuloa ja maassa oleskelua sekä oleskeluoi-
keuden rekisteröintiä koskevat säännökset si-
jaitsevat ulkomaalaislaissa. Koska ehdotettu 
laki koskee vain oikeutta ansiotyöhön, 2 
momentissa viitattaisiin ulkomaalaislakiin. 
Ehdotus merkitsisi sitä, että mainittujen uusi-
en jäsenmaiden kansalaisten maassa oleske-
luun sovellettaisiin siirtymäaikana muilta 
osin samoja säännöksiä kuin muihinkin 
unionin kansalaisiin. Ulkomaalaislakiehdo-
tuksen mukaan näitä ovat muun muassa 
säännökset oleskeluoikeuden rekisteröinnis-
tä, työkyvyttömyyden ja työttömyyden vai-
kutuksesta rekisteröityyn oleskeluoikeuteen, 
perheenjäsenen ja muun omaisen oleskelulu-
pakortista, pysyvästä oleskelulupakortista, 
oleskeluoikeuden rekisteröinnin ja oleskelu-
lupakortin peruuttamisesta ja raukeamisesta, 
unionin kansalaisen ja hänen perheen-
jäsenensä käännyttämisestä ja maasta karkot-
tamisesta, maahantulokiellosta, muutoksen-
hausta ja lain noudattamatta jättämisen seu-
raamuksista.  

2 § Soveltamisalan rajoitukset. Pykälässä 
mainittaisiin poikkeukset lain soveltamisalas-

ta. 1 kohdassa mainittaisiin se tilanne, että 
ulkomaalainen lain voimaantullessa työsken-
telee Suomessa ja hänelle on myönnetty vä-
hintään 12 kuukautta voimassa oleva maassa 
oleskeluun ja työskentelyyn oikeuttava lupa 
tai useampia lupia. Työskentelyyn oikeuttava 
lupa voisi olla esimerkiksi oleskelu- ja työlu-
pa tai oleskelulupa, johon liittyy kyseistä 
työskentelyä koskeva työlupavelvollisuudes-
ta vapautus. Ehdotetun edellytyksen täytty-
minen ei riippuisi siitä, kuinka pitkään vähin-
tään 12 kuukaudeksi myönnetty lupa tai luvat 
olisivat liittymispäivänä voimassa tai kuinka 
kauan henkilö liittymispäivänä olisi luvan tai 
lupien nojalla oleskellut ja työskennellyt 
Suomessa. Edellytyksen täyttäisivät myös 
lyhyemmäksi kuin 12 kuukaudeksi kerrallaan 
myönnetyt luvat, kunhan niiden yhteenlas-
kettu yhtämittainen voimassaoloaika olisi 
vähintään 12 kuukautta.  

Sama koskisi tilannetta, jossa henkilölle 
siirtymäaikana on myönnetty vähintään 12 
kuukautta voimassa oleva oikeus maassa 
oleskeluun ja työskentelyyn. Myönnetty oi-
keus voisi esimerkiksi olla yksi yli 12 kuu-
kaudeksi annettu työvoimatoimiston hyväk-
syvä päätös tai useita lyhyempiä päätöksiä, 
joiden yhteenlaskettu yhtämittainen voimas-
saoloaika olisi vähintään 12 kuukautta (2 
kohta). Edellytyksenä sekä 1 että 2 kohdassa 
kuitenkin olisi, että henkilö ei ole oma-
aloitteisesti poistunut Suomen työmarkki-
noilta. Ehdotetut poikkeukset olisivat liitty-
missopimuksen niin sanotun 12 kuukauden 
säännön mukaisia.  

Pykälän 3 kohta olisi oikeuksien heikentä-
miskiellon mukainen. Työ, joka on sallittu 
niin sanottujen kolmansien valtioiden kansa-
laisille ilman työvoimatoimiston harkintaa, 
olisi sallittu myös uusien jäsenvaltioiden 
kansalaisille ilman, että ehdotetun lain sään-
nöksiä sovellettaisiin. Oikeudesta ansiotyö-
hön ilman työvoimatoimiston harkintaa sää-
detään voimassa olevassa ulkomaalaislaissa. 

Ehdotetulla lailla ei rajoitettaisi muulla 
kuin työnteon perusteella oleskeluoikeuden 
saaneiden työmarkkinoille pääsyä (4 kohta). 
Keskeinen ryhmä muulla kuin ansiotyön pe-
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rusteella oleskeluoikeuden saaneita ovat per-
heenjäsenet, opiskelijat sekä henkilöt, joilla 
on side Suomeen. 

Koska siirtymätoimenpiteet eivät Suomen 
osalta koske työvoiman liikkuvuutta palvelu-
jen vapaan tarjonnan puitteissa, asiaa koske-
va poikkeus mainittaisiin säännöksessä (5 
kohta). Perustamissopimuksen 50 artiklan 
mukaan palveluilla tarkoitetaan suorituksia, 
joista tavallisesti maksetaan korvaus ja joita 
määräykset tavaroiden, pääomien tai henki-
löiden vapaasta liikkuvuudesta eivät koske. 
Palveluihin kuuluu erityisesti teollinen toi-
minta, kaupallinen toiminta, käsityöläistoi-
minta sekä vapaiden ammattien harjoittami-
seen kuuluva toiminta. Palvelun tarjoaja saa 
tilapäisesti harjoittaa toimintaansa valtiossa, 
jossa palvelu tarjotaan, niillä edellytyksillä, 
jotka tämä valtio asettaa kansalaisilleen, sa-
notun kuitenkaan rajoittamatta sijoittautu-
misoikeutta koskevan luvun määräysten so-
veltamista. Poikkeuksena ei tarvitsisi mainita 
perustamissopimuksen 43 artiklan mukaista 
sijoittautumisoikeutta, koska sijoittautumis-
oikeuden puitteissa ei tapahdu työvoiman 
liikkuvuutta. 

3 § Työvoimatoimiston päätös. Pykälän 1 
momentissa ehdotetaan uusien jäsenvaltioi-
den kansalaisten ansiotyön edellytykseksi 
työvoimatoimiston hyväksyvä päätös. Päätös 
olisi käytännössä sama kuin mikä voimassa 
olevassa ulkomaalaislaissa on säädetty niin 
sanottujen kolmansien maiden kansalaisten 
luvanvaraisen työskentelyn edellytykseksi. 

Koska työvoimatoimiston päätös olisi käy-
tännössä sama kuin mitä sovelletaan kolman-
sien maiden kansalaisten osalta, säännökses-
sä viitattaisiin ulkomaalaislakiin (2 moment-
ti). Selvyyden vuoksi pykälässä olisi alakoh-
dittain (1-5 kohta) mainittu ne alueet, joiden 
osalta ulkomaalaislaissa säädettyä sovelle-
taan. Ehdotuksella pyrittäisiin siirtymätoi-
menpiteiden tehokkuuteen sekä yhdenmukai-
suuteen luvanvaraista työntekoa koskevan 
järjestelmän kanssa. 

Työvoimatoimiston päätöksestä ilmenisi 
ulkomaalaisen oikeus ansiotyöhön, jonka 
selvittäminen on ulkomaalaislain mukaan 
työnantajan velvollisuutena. Koska hallinto-
lain (434/2003, voimaan 1.1.2004) 43 §:n 2 
momentin mukaan hallintopäätös voi olla 
myös suullinen, 3 momentissa ehdotetaan 

säädettäväksi, että työvoimatoimiston päätös 
olisi aina kirjallinen. Tämä olisi tarpeen sekä 
hakijan oikeusturvan että lain noudattamisen 
valvonnan kannalta. 

4 § Velvollisuus huolehtia oleskeluoikeu-
den voimassaolosta. Euroopan unionin kan-
salaisen oleskeluoikeus jatkuu niin kauan 
kuin edellytykset, joiden perusteella oleske-
luoikeus myönnettiin, säilyvät. Siirtymätoi-
menpiteiden tehokkuuden takia pykälässä 
säädettäisiin uuden jäsenvaltion kansalaisen 
velvollisuudeksi selvittää mahdollinen muu 
kuin ansiotyöhön perustuva oleskeluoikeu-
tensa, kun työvoimatoimiston päätös ei enää 
ole voimassa. Oleskeluoikeus tulisi selvittää 
kihlakunnan poliisilaitoksesta viipymättä.  

5 § Seuraamukset. Ehdotetun 1 §:n 2 mo-
mentista ilmenee, että Euroopan unionin jä-
senvaltioiden kansalaisten ja heidän perheen-
jäsentensä maahantulosta ja maassa oleske-
lusta sekä oleskeluoikeuden rekisteröinnistä 
ulkomaalaislaissa säädettyä sovelletaan myös 
1 momentissa tarkoitettuihin henkilöihin. 
Täsmällisyyden ja oikeusturvan takia pykä-
lässä säädettäisiin kuitenkin nimenomaisesti, 
että voimassa olevassa ulkomaalaislaissa 
säädettyjä ulkomaalaisrikkomus- ja työnanta-
jan ulkomaalaisrikkomussäännöksiä sekä ri-
koslain 47 luvun 6 a §:ssä säädettyä seuraa-
musta luvattomasta työnteosta sovellettaisiin 
myös tässä yhteydessä. 

6 § Tarkemmat säännökset. Pykälä antaisi 
mahdollisuuden tarvittaessa antaa valtioneu-
voston asetuksella tarkempia säännöksiä lain 
täytäntöönpanosta. Tällaiset säännökset voi-
sivat koskea esimerkiksi teknisluonteisia 
seikkoja työvoimatoimiston hyväksymisen 
hakemisessa. 

7 § Voimaantulo ja voimassaoloaika. Eh-
dotetulla lailla on kiinteä asiallinen yhteys 
liittymissopimuksen voimaantulon kanssa. 
Pykälän 1 momentilla pyrittäisiin varmista-
maan lain samanaikainen voimaantulo liitty-
missopimuksen kanssa. Koska kyse on kan-
sallisesta lainsäädännöstä, voimaantuloajan-
kohdasta säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Ehdotettu laki olisi kunkin uuden jäsenval-
tion osalta voimassa kaksi vuotta siitä, kun 
liittymissopimus on kyseisen valtion osalta 
tullut voimaan (2 momentti). Lain vaikutuk-
sia seurattaisiin ja arvioitaisiin kolmikantai-
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sesti. Lain vaikutuksia ja sen voimassaolon 
jatkamistarvetta arvioitaisiin valtioneuvoston 
eduskunnalle antamassa selonteossa ennen 
lain voimassaoloajan päättymistä. Selonteolla 
tarkoitettaisiin perustuslain 44 §:ssä tarkoitet-
tua menettelyä, jonka avulla valtioneuvosto 
voi saattaa merkittävän valtakunnan hallintoa 
tai kansainvälisiä suhteita koskevan kysy-
myksen eduskunnassa keskusteltavaksi il-
man, että siinä yhteydessä kysymys valtio-
neuvoston nauttimasta luottamuksesta nousi-
si esille. Selonteko soveltuisi tarkoitukseen 
luontevammin kuin perustuslain 44 §:n 2 
momentissa tarkoitettu kertomus, koska 
eduskunnan keskusteltavaksi saatettava ky-
symys tulisi valmistella kolmikantaisesti ja 
menettely olisi ainutkertainen. 

Selonteossa arvioitaisiin lain vaikutuksia ja 
mahdollista tarvetta sen voimassaolon jatka-
miseen. Koska selonteon valmistelu perustui-
si kolmikantaiseen lain vaikutusten ja seu-
rannan arviointiin ja koska selonteon antami-
sen jälkeen tulisi ennen lain voimassaoloajan 
päättymistä jäädä riittävästi aikaa mahdolli-
sen lain muutosta koskevan hallituksen esi-
tyksen valmisteluun, selonteon valmistelu tu-
lisi aloittaa hyvissä ajoin. Kolmikantaisesta 
lain vaikutusten seurannasta ja arvioinnista 
huolimatta valtioneuvostolla luonnollisesti 
olisi yksinomainen toimivalta päättää selon-
teon sisällöstä. Selonteon perusteella mah-
dollisesti annettava esitys lain muuttamiseksi 
voisi liittymissopimuksen sallimissa puitteis-
sa koskea esimerkiksi lain voimassaolon jat-
kamista kolmella vuodella joko sellaisenaan 
tai esimerkiksi jollekin toimi- tai ammat-
tialalle rajoitettuna.  

Pykälän 3 momentti on standardisäännös. 
8 § Siirtymäsäännökset. Liittymissopimuk-

sen mukaista olisi, että liittymishetkestä al-
kaen kaikki työmarkkinoille pääsyä koskevat 
hakemukset ratkaistaisiin siirtymäaikana 
voimassa olevan lain mukaan. Siksi pykäläs-
sä säädettäisiin, että myös ennen lain voi-
maantuloa vireille tulleisiin asioihin sovellet-
taisiin tämän lain säännöksiä. Luonnollista 
olisi, että hakemukset, joissa ei ehdotetun 
lain mukaan tarvita työvoimatoimiston hy-
väksymistä, raukeaisivat (2 momentti). 

 
2.  Säätämisjärjestys  

Perustuslain 9 §:n 4 momentissa säädetään, 
että ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen 
ja oleskella maassa säädetään lailla. 

Esitykseen sisältyy säännösehdotus, jonka 
mukaan lain vaikutuksia ja sen voimassaolon 
jatkamistarvetta arvioidaan valtioneuvoston 
eduskunnalle antamassa selonteossa ennen 
lain voimassaoloajan päättymistä. Selonteko 
perustuisi kolmikantaiseen lain vaikutusten 
seurantaan ja arviointiin. Valtioneuvosto kui-
tenkin itse päättäisi selonteon sisällöstä sekä 
mahdollisesta lain voimassaoloajan jatkami-
sesta tai lain muuttamisesta. 

Hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestykses-
sä. Hallitus kuitenkin toivoo eduskunnan 
harkitsevan, olisiko lakiehdotuksesta hankit-
tava perustuslakivaliokunnan lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 



 HE 172/2003 vp  
  
    

 

19

 
Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten 
ansiotyön edellytyksistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain tarkoitus ja suhde muihin lakeihin 

Tässä laissa säädetään edellytyksistä, joilla 
Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Latvian 
tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasa-
vallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasaval-
lan ja Slovakian tasavallan kansalaiset saavat 
Suomessa tehdä ansiotyötä. 

Mitä ulkomaalaislaissa (   /   ) säädetään 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalais-
ten ja heidän perheenjäsentensä maahantulos-
ta ja maassa oleskelusta sekä oleskeluoikeu-
den rekisteröinnistä, sovelletaan myös 1 
momentissa tarkoitettuihin henkilöihin. 

2 § 

Soveltamisalan rajoitukset 

Tätä lakia ei sovelleta 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun henkilöön: 

1) joka tämän lain voimaan tullessa työs-
kentelee maassa ja jolle on myönnetty vähin-
tään 12 kuukautta yhtämittaisesti voimassa 
oleva maassa oleskeluun ja työskentelyyn oi-
keuttava lupa tai lupia eikä henkilö ole pois-
tunut Suomen työmarkkinoilta; 

2) jolle tämän lain voimassa ollessa on 
myönnetty vähintään 12 kuukautta yhtämit-
taisesti voimassa oleva oikeus maassa oles-
keluun ja työskentelyyn eikä henkilö ole 
poistunut Suomen työmarkkinoilta; 

3) jolla olisi oikeus ansiotyöhön ilman työ-
voimatoimiston harkintaa, jos hän olisi muu 
kuin Euroopan unionin kansalainen tai hä-
neen rinnastettava;  

4) jolle on myönnetty oleskeluoikeus muul-
la kuin ansiotyön perusteella; tai 

5) jonka 1 §:n 1 momentissa mainittuun 
valtioon sijoittautunut työnantaja lähettää 
Suomeen tilapäisesti työskentelemään palve-
lujen tarjonnan vapauden puitteissa.  

3 § 

Työvoimatoimiston päätös 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun hen-
kilön ansiotyön edellytyksenä on työvoima-
toimiston hyväksyvä päätös.  

Työvoimatoimiston päätökseen sovelletaan 
mitä ulkomaalaislaissa säädetään työvoima-
toimiston ratkaisusta muun kuin Euroopan 
unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan 
työntekoa ja oleskelua koskevassa asiassa, 
kun kyse on: 

1) hakemuksen vireillepanosta; 
2) työvoimatoimiston harkinnan sisällöstä 

ja muusta menettelystä; 
3) työnantajan ja toimeksiantajan velvolli-

suuksista;  
4) hyväksymisen voimassaolon pituudesta 

ja laajuudesta; ja 
5) muutoksenhausta. 
Työvoimatoimiston päätös annetaan kirjal-

lisena. 

4 § 

Velvollisuus huolehtia oleskeluoikeuden voi-
massaolosta 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun hen-
kilön tulee viipymättä selvittää oleskeluoi-
keutensa kihlakunnan poliisilaitokselta, jos 
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maassa oleskelu jatkuu työvoimatoimiston 
päätöksen voimassaolon päätyttyä. 

5 § 

Seuraamukset 

Rangaistus ansiotyön tekemisestä oikeudet-
ta (ulkomaalaisrikkomus) sekä sellaisen ul-
komaalaisen pitämisestä palveluksessa, jolla 
ei ole oikeutta ansiotyön tekemiseen (työnan-
tajan ulkomaalaisrikkomus) säädetään ulko-
maalaislaissa. 

Työvoimatoimisto voi ulkomaalaislaissa 
säädetyin edellytyksin päättää pidättäytyä 
hyväksymisen antamisesta virheellisiä tai 
harhaanjohtavia tietoja antaneen työnantajan 
palvelukseen.  

Rangaistus luvattoman ulkomaisen työ-
voiman käytöstä säädetään rikoslain 47 luvun 
6 a §:ssä. 

6 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 

7 § 

Voimaantulo ja voimassaoloaika 

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

Laki on voimassa kunkin 1 §:n 1 momen-
tissa mainitun valtion osalta kaksi vuotta siitä 
päivästä, jolloin kyseinen valtio liittyi Eu-
roopan unionin jäseneksi. Lain vaikutuksia ja 
sen voimassaolon jatkamistarvetta arvioidaan 
valtioneuvoston eduskunnalle antamassa se-
lonteossa ennen lain voimassaoloajan päät-
tymistä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

 
8 § 

Siirtymäsäännökset 

Myös ennen tämän lain voimaantuloa vi-
reille tulleisiin asioihin sovelletaan tämän 
lain säännöksiä. 

Lain voimaan tullessa vireillä oleva hake-
mus raukeaa, jos kysymys on tapauksesta, 
jossa tämän lain mukaan ei tarvita työvoima-
toimiston hyväksymistä. 

————— 

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 
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