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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 187 ja 211 §, sellaisina kuin ne ovat, 187 § lais-

sa 1218/2013 ja 211 § laissa 973/2007, sekä
lisätään 36 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 668/2013 ja 689/2015, uusi 4 momentti,

lakiin uusi 54 b §, 67 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 973/2007, 668/2013 ja 501/2016,
uusi 5 momentti ja 78 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 121/2018 ja 720/2018, uusi 4 ja
5 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

36 §

Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä myös, jos on perusteltua aihetta epäillä työn-

antajan tai toimeksiantajan tarkoituksena olevan maahantuloa tai maassa oleskelua koske-
vien säännösten kiertäminen oleskelulupaa haettaessa.

54 b §

Työnantajan moitittavan menettelyn takia myönnettävä jatkolupa

Ulkomaalaiselle myönnetään jatkolupa uuden työn hakemista tai yritystoimintaa var-
ten, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hänen työnantajansa on merkittävällä tavalla lai-
minlyönyt velvollisuuksiaan hänen työnantajanaan tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt
häntä.

Oleskelulupa myönnetään jatkuvaluonteisena yhdeksi vuodeksi edellisen oleskelulu-
van päättymisestä. Oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä, että ulkomaalaisen toimeen-
tulo on turvattu. Oleskelulupa voidaan myöntää yhden kerran kutakin 1 momentissa tar-
koitettua laiminlyöntiä tai hyväksikäyttöä kohden.

Jos ulkomaalaiselle on myönnetty oleskelulupa 1 momentin perusteella, hänen per-
heenjäsenelleen myönnetään oleskelulupa 47 §:n 3 momentin perusteella.

67 §

Maahanmuuttovirasto oleskelulupaviranomaisena

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maahanmuuttovirasto myöntää hakemuksesta oikeuden työntekoon 78 §:n 5 momen-

tissa säädetyllä perusteella.
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78 §

Työnteko-oikeus oleskeluluvan nojalla

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ulkomaalaiselle, joka työskentelee oleskeluluvan nojalla, myönnetään hakemuksesta

oikeus työntekoon ilman ammattialarajoitusta tai muuta rajoitusta, jos on perusteltua ai-
hetta epäillä, että hänen työnantajansa on merkittävällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuk-
siaan työnantajana tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt häntä ja jos ulkomaalaisen uusi
työnantaja liittää hakemukseen 72 §:n 1 ja 2 kohdassa ja Maahanmuuttoviraston vaatiessa
3 kohdassa tarkoitetut liitteet.

Ulkomaalainen, jolle on myönnetty 54 b §:ssä tarkoitettu oleskelulupa, saa työpaikan
löydettyään aloittaa työnteon tai yritystoiminnan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

187 §

Työntekijän oleskeluluvan myöntämisestä pidättäytyminen

Työ- ja elinkeinotoimisto voi päättää, että työntekijän oleskelulupia ei myönnetä sellai-
sen työnantajan palvelukseen tai toimeksiantajan sopimussuhteeseen, joka itse tai edusta-
jansa välityksellä on antanut viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja 72,
86 a tai 86 b §:ssä säädetyistä seikoista. Päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen
jälkeen, kun työ- ja elinkeinotoimisto sai tiedon päätöksen perusteesta.

Päätöksen edellytyksenä on, että tietojen virheellisyys tai harhaanjohtavuus on merkit-
tävää ja että asianomainen työnantaja tai toimeksiantaja ei ole kehotuksesta huolimatta an-
netussa määräajassa korjannut tietoja oikeiksi. Päätös pidättäytymisestä voidaan tehdä
enintään kuuden kuukauden määräajaksi. Jos kyseessä on yritys tai yhteisö, päätös voi-
daan kohdistaa myös vastuuhenkilöön.

Päätös voidaan tehdä myös työnantajalle tai tämän edustajalle, joka on lainvoiman saa-
neella tuomiolla tuomittu 186 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla työnantajan ulkomaalais-
rikkomuksesta annettuaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta viranomaiselle vir-
heellisiä tai harhaanjohtavia tietoja ulkomaalaisen työnteon ehdoista taikka työtehtävistä
ja niiden asettamista vaatimuksista.

211 §

Ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden 
neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen voidaan asettaa ulkomaisen työvoiman työsuh-
teiden ehtojen valvontaa varten ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lu-
pavalvonta-asioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on ulkomaalaisten
työntekijöiden työsuhteiden ehtojen sekä työntekijöiden ja yrittäjien oleskelulupien val-
vontaa koskevissa asioissa edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua viranomaisten välillä, seu-
rata ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työsuhde- ja lupavalvonnan kehitystä sekä
antaa lausuntoja näistä asioista.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunnassa tu-
lee olla valvonnan kannalta tarpeellisten viranomaisten ja hallinnonalojen edustus. Neu-
vottelukunta toimii yhteistyössä keskeisten työmarkkinajärjestöjen sekä elinkeinopoliit-
tisten järjestöjen kanssa.

Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä, työskentelyta-
voista ja toimikaudesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.
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