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EDUSKUNNAN VASTAUS 69/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
(HE 3/2012 vp).

Valiokuntakäsittely
Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(HaVM 14/2012 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 35 §, 40 §:n 1 momentin 5—7 kohta, 53 §:n 6 momentti,
54 §:n 5 momentti, 60 §:n 1 momentti, 67 §:n 1 momentin 2 kohta, 73 §:n 1 ja 3 momentti sekä 79 §:n
5 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 35 § ja 60 §:n 1 momentti laissa 631/2011, 40 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta, 53 §:n 6 momentti, 54 §:n 5 momentti ja 79 §:n 5 momentti laissa 619/2006 sekä 67 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 973/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 52 d § seuraavasti:
35 §

40 §

Vaatimus matkustusasiakirjan voimassaolosta

Oleskeluoikeus

Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että
ulkomaalaisen matkustusasiakirja on voimassa.
Oleskelulupa voidaan kuitenkin myöntää voimassa olevan matkustusasiakirjan puuttumisesta huolimatta, jos se myönnetään 51, 52, 52 a,
52 d, 87, 88, 88 a, 89 tai 110 §:n perusteella.

Tämän lain mukaan laillista oleskelua on:
— — — — — — — — — — — — — —
5) Schengen-valtion kansallisella viisumilla
tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä
oleskelu viisumin ensimmäisestä voimassaolopäivästä;
6) Schengen-valtion myöntämällä oleskeluluvalla tapahtuva enintään kolme kuukautta kestävä oleskelu; sekä
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7) ihmiskaupan uhrin ja 52 d §:ssä tarkoitetun laittomasti maassa oleskelleen ja työskennelleen kolmannen maan kansalaisen 52 b §:ssä tarkoitettuna harkinta-aikana tapahtuva oleskelu.
— — — — — — — — — — — — — —

lupa myönnetään vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — — —

52 d §

Jatkoluvan myöntäminen

Oleskeluluvan myöntäminen laittomasti maassa
oleskelleelle ja työskennelleelle kolmannen
maan kansalaiselle

— — — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaiselle, jolle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa 51 §:n nojalla maasta poistamisen estymisen vuoksi, ihmiskaupan uhrille,
jolle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa, ja
52 d §:ssä tarkoitetulle laittomasti maassa oleskelleelle ja työskennelleelle kolmannen maan
kansalaiselle, jolle on myönnetty tilapäinen
oleskelulupa, myönnetään kahden vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen jatkuva oleskelulupa, jos olosuhteet, joiden perusteella edellinen määräaikainen lupa myönnettiin, ovat
edelleen voimassa.
— — — — — — — — — — — — — —

Suomessa olevalle laittomasti työskennelleelle kolmannen maan kansalaiselle myönnetään tilapäinen oleskelulupa, jos hän on työskentelynsä aikana oleskellut maassa laittomasti, ja:
1) hän on työtä tehdessään ollut alaikäinen tai
hänen työntekoonsa liittyy erityistä hyväksikäyttöä osoittavat työolot;
2) hänen oleskelunsa Suomessa on perusteltua esitutkinnan tai tuomioistuinkäsittelyn vuoksi;
3) hän on valmis tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa epäiltyjen työnantajien kiinni
saamiseksi; sekä
4) hänellä ei ole enää siteitä mahdollisiin rikoksesta epäiltyihin.
Oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä, että
ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön ulkomailla olevalle perheenjäsenelle ei myönnetä
oleskelulupaa perhesiteen perusteella.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle
annettavaan harkinta-aikaan sovelletaan 52 b §:n
säännöksiä ja harkinta-ajasta päättämiseen
52 c §:n säännöksiä.
53 §
Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan pituus
— — — — — — — — — — — — — —
Ihmiskaupan uhrille ja 52 d §:ssä tarkoitetulle laittomasti maassa oleskelleelle ja työskennelleelle kolmannen maan kansalaiselle oleskelu-
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54 §

60 §
Oleskeluluvan hakeminen
Ensimmäistä oleskelulupaa on haettava ulkomailla ennen Suomeen saapumista siinä maassa,
jossa hakija laillisesti oleskelee. Ensimmäistä
oleskelulupaa voidaan kuitenkin 49, 49 a, 50,
50 a, 51, 52, 52 a ja 52 d §:n perusteella hakea
Suomessa.
— — — — — — — — — — — — — —
67 §
Maahanmuuttovirasto oleskelulupaviranomaisena
Maahanmuuttovirasto myöntää:
— — — — — — — — — — — — — —
2) ensimmäisen oleskeluluvan ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle ulkomaalaiselle 49,
49 a, 51, 52, 52 a ja 52 d §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;
— — — — — — — — — — — — — —
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73 §
Työnantajan velvollisuudet
Työnantajan on liitettävä työntekijän oleskelulupahakemukseen:
1) työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä
tarkoitettu selvitys työnteon keskeisistä ehdoista;
2) vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa
olevien säännösten ja asianomaisen työehtosopimuksen mukaiset tai, jos työehtosopimusta ei
ole sovellettava, että ne vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä; sekä
3) työ- ja elinkeinotoimiston vaatiessa selvitys siitä, että työnantaja on huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan velvoitteistaan
työnantajana.
— — — — — — — — — — — — — —
Työnantaja, joka ottaa palvelukseensa muun
kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan
tai tämän perheenjäsenen, tulee viivytyksettä

toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle 1 momentissa tarkoitettu selvitys sekä ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle
ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi
sekä sovellettava työehtosopimus.
— — — — — — — — — — — — — —
79 §
Rajoittamaton työnteko muun oleskeluluvan
kuin työntekijän oleskeluluvan nojalla
— — — — — — — — — — — — — —
Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella,
jolle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa 52 a
tai 52 d §:n perusteella.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain (886/2011) 60 §:n 2 momentti.

2§
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta
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Laki
työsopimuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään työsopimuslakiin (55/2001) uusi 11 a luku seuraavasti:
11 a luku

3§

Työnantajien yhteisvastuu palkattaessa laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä

Seuraamusmaksu

1§
Soveltamisala
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan työnantajaan, joka on ottanut työhön ulkomaalaislain
(301/2004) 3 §:n 2 a kohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansalaisen, joka oleskelee maassa laittomasti. Säännöksiä sovelletaan myös
työnantajan sopimuspuoleen ja muuhun sopimuspuoleen siten kuin jäljempänä tässä luvussa
säädetään.

2§
Alihankkija ja toimeksiantaja
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) alihankkijalla työnantajana toimivaa sopimuspuolta, joka on tehnyt tilaajan kanssa sopimuksen tietyn työtuloksen aikaansaamiseksi
vastiketta vastaan;
2) toimeksiantajalla oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jonka Suomessa olevissa tiloissa tai Suomessa olevassa työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on alihankkijan palveluksessa;
3) pääasiallisella toimeksiantajalla oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jonka Suomessa olevissa tiloissa tai Suomessa olevassa
työkohteessa toimii useampia 1 kohdassa tarkoitettuja alihankkijoita 2 kohdassa tarkoitettuina
toimeksiantajina.
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Työnantaja, joka on ottanut työhön 1 §:ssä
tarkoitetun työntekijän tai työntekijöitä, on velvollinen maksamaan seuraamusmaksun, joka on
vähintään 1 000 euroa ja enintään 30 000 euroa.
Seuraamusmaksun enimmäis- ja vähimmäismäärä tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain valtioneuvoston
asetuksella.
4§
Seuraamusmaksun määrään vaikuttavat tekijät
Seuraamusmaksun suuruutta määrättäessä
otetaan huomioon työnantajan menettelyn tahallisuus ja toistuvuus, muut työsuhteen syntyolosuhteet ja sen ehdot sekä 1 §:ssä tarkoitettujen
työntekijöiden lukumäärä.
Seuraamusmaksua
alentavana
tekijänä
otetaan huomioon, jos luonnollinen henkilö on
palkannut työntekijän yksityisiä tarpeitaan varten ja jos työntekijän työolot eivät osoita erityistä hyväksikäyttöä.
5§
Palauttamiskustannukset
Työnantaja, joka määrätään maksamaan
3 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, on velvollinen korvaamaan 1 §:ssä tarkoitettujen työntekijöiden palauttamisesta aiheutuneet kustannukset tapauksissa, joissa palautusmenettelyt on toteutettu edellyttäen, että työnantaja on omalla
toiminnallaan vaikuttanut työntekijöiden maahantuloon tai maassaoloon.
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6§

8§

Seuraamusmaksun määrääminen ja palauttamiskustannusten korvaaminen

Työntekijän saatavien lähettäminen ja työsuhteen kesto

Maahanmuuttovirasto määrää päätöksellään
työnantajan sekä 10 ja 11 §:ssä tarkoitetun toimeksiantajan maksamaan 3 §:ssä tarkoitetun
seuraamusmaksun ja 5 §:ssä tarkoitetut palauttamiskustannukset päätöksessä määrätyssä ajassa.
Jos päätöksessä seuraamusmaksu ja palauttamiskustannukset määrätään maksettavaksi myös
10 ja 11 §:ssä tarkoitetulle toimeksiantajalle tai
toimeksiantajana toimivalle muulle alihankkijalle, niin työnantaja, toimeksiantaja tai toimeksiantajana toimiva muu alihankkija vastaavat
niistä yhteisvastuullisesti.
Seuraamusmaksua ei voida määrätä, jos seuraamusmaksun määräämistä koskevaa asiaa ei
ole saatettu vireille kahden vuoden kuluessa siitä, kun työntekijän työsuhde on päättynyt. Seuraamusmaksu ja palauttamiskustannukset vanhenevat viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen
vuoden alusta, jona ne on määrätty.
Seuraamusmaksu ja palauttamiskustannukset
määrätään maksettavaksi valtiolle. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (672/2002).
Seuraamusmaksua ei voida määrätä sille, jota
epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa. Maksua ei voida määrätä myöskään sille, joka samasta teosta on lainvoimaisesti tuomittu rangaistukseen. Maahanmuuttoviraston on hakemuksesta poistettava maksu, jos se,
jolle on määrätty seuraamusmaksu, on epäiltynä
samasta teosta tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai myöhemmin tuomitaan samasta teosta rangaistukseen.

Työnantaja on velvollinen maksamaan ne
kustannukset, jotka aiheutuvat 1 §:ssä tarkoitetun työntekijän palkkasaatavien lähettämisestä
valtioon, johon työntekijä on palannut tai palautettu.
Jollei työnantaja tai työntekijä toisin osoita,
työntekijän työsuhteen katsotaan kestäneen kolme kuukautta.
9§
Toimeksiantajan vastuu työntekijän saatavista
Jos 1 §:ssä tarkoitetun työntekijän työnantaja
on alihankkija, tämän välitön toimeksiantaja on
velvollinen yhteisvastuullisesti työnantajan
kanssa maksamaan alihankkijan palveluksessa
olleen työntekijän seuraavat saatavat:
1) erääntyneet palkkasaatavat;
2) työaikalain (605/1996) 22 §:ssä säädetyt lisä- ja ylityökorvaukset sekä 33 §:ssä säädetty
sunnuntaityön korotettu palkka;
3) vuosilomalain (162/2005) 3 luvussa säädetty vuosilomapalkka ja 4 luvussa säädetty lomakorvaus.
Toimeksiantaja on 1 momentissa säädetyllä
tavalla velvollinen maksamaan 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannukset. Toimeksiantaja
voi myös osoittaa, että hänen vastuunsa 1 momentissa säädetyistä työntekijän saatavista koskee muuta kuin 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua
aikaa työsuhteen kestosta.
10 §
Toimeksiantajan vastuu seuraamusmaksusta ja
palauttamiskustannuksista

7§
Muutoksenhaku
Tässä luvussa tarkoitettuun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Jos 1 §:ssä tarkoitetun työntekijän työnantaja
on alihankkija, tämän välitön toimeksiantaja on
velvollinen maksamaan yhteisvastuullisesti
työnantajan kanssa 3 §:ssä säädetyn seuraamusmaksun ja 5 §:ssä tarkoitetut palauttamiskustannukset.
5
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Seuraamusmaksu voidaan määrätä toimeksiantajalle vain, jos se määrätään myös työnantajalle. Palauttamiskustannukset voidaan määrätä toimeksiantajalle, jos toimeksiantaja on vaikuttanut laittoman työntekijän maahantuloon tai
maassaoloon.
11 §
Pääasiallisen toimeksiantajan vastuu
Pääasiallinen toimeksiantaja tai toimeksiantajana toimiva muu alihankkija on velvollinen yhteisvastuullisesti alihankkijana toimineen työnantajan kanssa maksamaan 3 §:ssä säädetyn seuraamusmaksun ja 9 §:ssä säädetyt työntekijän
saatavat ja kustannukset, jos he tiesivät työntekijän oleskelevan laittomasti maassa, sekä palauttamiskustannukset, jos pääasiallinen toimeksiantaja tai toimeksiantajana toimiva muu alihankkija on vaikuttanut laittoman työntekijän
maahantuloon tai maassaoloon.
12 §
Toimeksiantajien takautumisoikeus
Välittömällä toimeksiantajalla, pääasiallisella toimeksiantajalla ja toimeksiantajana toimivalla muulla alihankkijalla on oikeus vaatia
1 §:ssä tarkoitetun työntekijän työnantajana
olevalta tai olleelta alihankkijalta takaisin, mitä
he ovat 9—11 §:n mukaan suorittaneet seuraamusmaksuna, palauttamiskustannuksina, työntekijän saatavina tai kustannuksina työnantajan
ohella tai tämän sijaan.

va muu alihankkija ei ole velvollinen maksamaan 3 §:ssä säädettyä seuraamusmaksua eikä
5 §:ssä säädettyjä palauttamiskustannuksia, jos
voimassa oleva oleskelulupana tai muuna oleskeluoikeuden antavana asiakirjana esitetty työntekijää koskeva asiakirja oli väärennetty eikä
hän tiennyt sitä.
Välitön toimeksiantaja, pääasiallinen toimeksiantaja ja toimeksiantajana toimiva muu alihankkija ei ole velvollinen maksamaan 9 §:ssä
säädettyjä työntekijän saatavia ja kustannuksia,
jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja oli väärennetty eikä hän tiennyt sitä.
Välitön toimeksiantaja ei myöskään ole velvollinen maksamaan 3 §:ssä säädettyä seuraamusmaksua, 5 §:ssä säädettyjä palauttamiskustannuksia eikä 9 §:ssä säädettyjä työntekijän
saatavia ja kustannuksia, jos hän voi osoittaa
hankkineensa työnantajana olevalta alihankkijalta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun
lain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset
ja todistukset ja hän on huolehtinut alihankkijan
kanssa tekemissään sopimuksissa tai muutoin
käytettävissään olevin keinoin siitä, että työnantajan käyttämillä työntekijöillä on ulkomaalaislaissa tarkoitettu työntekijän oleskelulupa tai
muu oleskeluoikeuden antava asiakirja.
Maahanmuuttoviraston on pyydettävä ennen
päätöksen tekoa työsuojeluviranomaiselta lausunto siitä, onko 3 momentissa tarkoitettu toimeksiantaja noudattanut tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä annetun lain 5 §:ää. Päätöksen tekijän on noudatettava lausuntoa.

13 §
Vastuusta vapautuminen
Työnantaja, välitön toimeksiantaja, pääasiallinen toimeksiantaja ja toimeksiantajana toimi-
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta
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Laki
lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 6 §, sellaisena kuin se on osaksi
laissa 74/2001, seuraavasti:
6§
Työnantajan korvausvelvollisuuteen ja vastuuseen sovellettavat säännökset
Sovellettaessa tämän lain mukaiseen työsuhteeseen työsopimuslakia, määräytyy työnantajan vahingonkorvausvelvollisuus työsopimuslain 12 luvun 1 §:n mukaisesti ja työnantajan

velvollisuus maksaa seuraamusmaksu mainitun
lain 11 a luvun mukaisesti.
Työnantajan velvollisuuteen maksaa tasa-arvolain 8 §:ssä säädetyn syrjinnän perusteella hyvitystä sovelletaan mainitun lain 10 §:n 1—3 ja
5 momenttia sekä 11 §:ää ja soveltuvin osin
10 §:n 4 momenttia.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se
on laissa 1006/2010, seuraavasti:
1§
Lain soveltamisala
— — — — — — — — — — — — — —
Samoin tämän lain mukaisessa järjestyksessä
pannaan täytäntöön merenkulun ympäristösuojelulain (1672/2009) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
öljypäästömaksu, tilaajan selvitysvelvollisuu-

desta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 9 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu ja työsopimuslain
(55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012
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