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Laki
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityön-

tekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä

kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain (907/2017) 18 § ja 20 §:n 2 momentti
sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, 8 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 17 a § ja 20 §:ään
uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä lakia ei sovelleta työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 1 §:n

1 momentissa tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen.

8 §

Työnantajan yhteistyövelvollisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos työnantaja palkkaa useita samanaikaisesti maahan tulevia kausityöntekijöitä saman-

laiseen työhön samoin työehdoin, 1 momentissa tarkoitettu vakuutus ja 2 momentissa tar-
koitettu tieto saa koskea kaikkia työntekijöitä, jos heidät on mainittu nimeltä ja jos ilmoi-
tus annetaan sähköisen asioinnin palvelun kautta.

17 a §

Työnantajan lisääminen kausityöhön oikeuttavaan lupaan

Maahanmuuttovirasto voi hakemuksesta lisätä voimassa olevaan kausityöhön oikeutta-
vaan lupaan uuden työnantajan, joka antaa 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakuutuksen ja
2 momentissa tarkoitetun tiedon. Oikeus työskennellä uuden työnantajan palveluksessa al-
kaa hakemuksen vireille tultua ja sisältäen edellä mainitun vakuutuksen ja tiedon. Hake-
mus jätetään Maahanmuuttovirastolle.

18 §

Maahanpaluun helpottaminen

Jos kolmannen maan kansalainen on työskennellyt Suomessa kausityössä ainakin ker-
ran kausityöhön oikeuttavan luvan hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana ja hän on
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oleskelunsa ajan noudattanut tässä laissa säädettyjä kausityönteon edellytyksiä, hänen ei
tarvitse esittää 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja selvityksiä, kun hän kausityöhön oikeut-
tavaa lupaa hakiessaan ilmoittaa palaavansa aiemman työnantajansa palvelukseen samaan
työhön, jota varten hänelle on aiemmin myönnetty kausityöhön oikeuttava lupa.

20 §

Työnantajaan kohdistettavat seuraamukset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maahanmuuttovirasto voi päättää, ettei kausityöhön oikeuttavia lupia myönnetä sellai-

sen työnantajan palveluksessa työskentelemiseksi, joka on vakavasti laiminlyönyt 8 tai
19 §:ssä tai ulkomaalaislain 86 a §:ssä säädetyt velvoitteensa tai jos kausityöhön oikeutta-
va lupa on evätty 7 §:n nojalla. Päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen,
kun Maahanmuuttovirasto sai tiedon päätöksen perusteesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemisen edellytyksenä on, että asianomai-
nen työnantaja ei ole Maahanmuuttoviraston kehotuksesta huolimatta asian laatuun näh-
den riittävässä määräajassa korjannut laiminlyöntiään. Päätös voidaan tehdä enintään kuu-
den kuukauden ajaksi. Jos kyseessä on yritys tai yhteisö, päätös voidaan kohdistaa myös
vastuuhenkilöön.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu päätös voidaan ulottaa koskemaan myös työnantajaa tai
tämän edustajaa, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu ulkomaalaislain 186 §:n
1 momentin 2 kohdan nojalla työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta annettuaan tahallaan
tai törkeästä huolimattomuudesta viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja
ulkomaalaisen työnteon ehdoista taikka työtehtävistä ja niiden asettamista vaatimuksista.

————
Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2021.
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