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Eduskunnan hallintovaliokunta 
HaV@eduskunta.fi 
 
 
 
HE 279/2018 VP HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA  
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jatkossa PAM) ottaa kantaa em. hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi 
ulkomaalaislain muuttamisesta.  
 
Esityksen keskeinen sisältö 
 
Esityksen pääasialliset muutosehdotukset ja tavoitteet 

1) Työntekijän oleskeluluvan jatkolupa alanvaihtotapauksissa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että luovuttaisiin työvoiman saatavuusharkinnasta, kun työntekijä 
hakee oleskeluluvan jatkolupaa toisen ammattialan työhön. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa 
ammatillisen liikkuvuuden edellytyksiä.  

2) Kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeus. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
ulkomaalaislakia siten, että kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeuden kestoa koskevaan 
pykälään lisätäisiin uusi momentti, jonka mukaan työnteko-oikeus päättyisi silloin, kun 
käännyttämispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi. Esityksen tavoitteena on selkeyttää 
ulkomaalaislakia siten, että siitä kävisi selkeämmin ilmi, milloin kansainvälisen suojelun hakijalla on oikeus 
työntekoon, milloin työnteko-oikeus alkaa ja milloin se päättyy.  

 
PAMin lausunto 
 
Työntekijän oleskeluluvan jatkolupa alanvaihtotapauksissa 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi siten, että luovuttaisiin työvoiman 
saatavuusharkinnasta haettaessa työntekijän oleskeluluvan jatkolupaa toisen ammattialan työhön. Muutosesitys 
koskisi tapauksia, joissa vähintään vuoden Suomessa työntekijän oleskeluluvan nojalla työskennellyt 
ulkomaalainen hakee jatkolupaa toisen ammattialan työhön. TE-toimisto ei esityksen mukaan selvittäisi sopivan 
työvoiman saatavuutta työmarkkinoilta. TE-toimisto ei myöskään selvittäisi sitä, estäisikö oleskeluluvan 
myöntäminen työmarkkinoilla jo olevan henkilön mahdollisuutta työllistyä. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa 
ammatillisen liikkuvuuden edellytyksiä, sillä työvoiman tarjonta on monilla aloilla niukentunut.  
 
Esityksessä todetaan, että alanvaihtajien jatkolupahakemusten määrä on erittäin pieni (v. 2017 oli vain 2-3 %) ja 
esityksen vaikutukset työllisyyteen olisivat todennäköisesti vähäiset. Ehdotettava laki ei johtaisi myöskään 
työntekijän oleskelulupamenettelyn väärinkäyttöön, koska jatkoluvan hakemisen edellytyksenä on se, että 
ulkomaalainen työntekijä on työskennellyt työoleskeluluvan nojalla vähintään yhden vuoden Suomessa. Lisäksi 
ehdotus parantaisi työoleskeluluvalla olevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia ammatilliseen liikkuvuuteen 
työmarkkinoilla myös aloilla, joilla on kohtaanto-ongelmia.  
 
PAM pitää hallituksen ehdotusta kannatettavana. PAM pitää tärkeänä, että ulkomaisen työvoiman 
saatavuusharkinnasta ei pidä luopua kokonaan, vaan sitä pitää kehittää esityksen mukaiseen suuntaan. PAM 
esittää, että alanvaihtajien jatkoluvan tapauksissa TE-toimisto edelleen arvioisi, onko uudella työnantajalla 
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realistiset edellytykset ja tahto huolehtia työnantajavelvoitteistaan. Ulkomaisten työntekijöiden oikeudet ja 
työehtojen valvonta on turvattava jatkossakin eivätkä lupakäsittelyn muutokset saa kuitenkaan tarkoittaa uhkaa, 
että työehtojen valvonta heikkenisi.  
 
Kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeudesta 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että kansainvälistä suojelua hakevan 
työnteko-oikeuden kestoa koskevaan pykälään lisätäisiin uusi momentti, jonka mukaan työnteko-oikeus päättyisi 
silloin, kun käännyttämispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi.  
 
PAM kannattaa hallituksen esitystä. Hakijalla ei ole perusteita työnteko-oikeuteen, jos hänellä olisi samalla 
velvollisuus poistua maasta.  
 
Helsingissä 25.1.2018 
 
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 
Ann Selin 
puheenjohtaja 
 
Lisätietoja 
Egëzona Kllokoqi-Bublaku 
sosiaalipoliittinen asiantuntija 
egezona.kllokoqi@pam.fi, 0404133759 
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