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LIITE

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta huoltovarmuuden
tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä
1 Tausta
Valtioneuvosto päätti 17.3. rajoittaa rajaliikenteen vain välttämättömään työ- ja muuhun liikenteeseen. Rajavartiolaitos on omassa soveltamisohjeessaan 19.3. tarkentanut, että käsitteellä tarkoitetaan
vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämätöntä liikennettä. Valtioneuvoston päätöksen tavoitteena on vähentää matkustamista Suomeen. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 36/2020 vp)
annettiin 2.4.2020.
Hallituksen esityksessä säädetään uusista väliaikaisista toimenpiteistä, jolla voitaisiin hyödyntää
maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työpanosta nykyistä paremmin keskeisissä
poikkeustilatehtävissä. Eri ministeriön ja eri alojen elinkeinojärjestöt ovat esittäneet perusteluja ulkomaisen työvoiman välttämättömyydestä eri toimialoilla. Koronatilanteen vuoksi haasteena on
saada riittävästi työvoimaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville aloille, mutta myös esimerkiksi
rakennusalalle ja telakkateollisuuteen sekä energia- teknologia-, logistiikka- ja kuljetusaloille. Mahdollisuus hyödyntää Suomessa jo voimassaolevalla oleskeluluvilla olevien kolmansien maiden kansalaisten työpanosta huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja
tehtävissä on erityisen tärkeää, koska Suomeen ei tällä hetkellä voi matkustaa käytännössä muista
maista eikä uutta työvoimaa ulkomailta ole mahdollista saada.
Hallituksen esitystä on eduskuntakäsittelyn aikana muutettu eräiltä osin. Esitykseen on lisätty kaksi
uutta hallituksen esitykseen sisältymätöntä väliaikaista lakia. Ne olisivat kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain
muutos ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen,
opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muutos.
Hallituksen esityksessä ehdotettiin, että työnteko-oikeus koskisi huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeitä aloja ja tehtäviä, joita tarkoitetaan komission tiedonannossa COVID-19 (2020/C 102 I/02) Ohjeet EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista
koskevan väliaikaisen matkustusrajoituksen täytäntöönpanosta, kauttakulkujärjestelyjen helpottamisesta EU:n kansalaisten kotiuttamiseksi ja vaikutuksista viisumipolitiikkaan sekä komission tiedoksiannossa (2020/C 102 I/03) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista koskevat suuntaviivat covid-19-epidemian aikana. Tiedonannoissa mainitut alat ja tehtävät olisivat pääsääntöisesti tehtäviä, joilla ulkomaisen työvoiman Suomeen saapumisen rajoitukset tai muut poikkeustilanteesta johtuvat työmarkkinoiden toimivuuden häiriöt aiheuttavat työvoimapulaa tai huoltovarmuus- tai muita
toimialan toiminnalle merkittäviä haasteita. Tiedonannossa nämä tehtävät määritellään välttämättömäksi tehtäväksi tai tarpeeksi. Edellä mainitut komission tiedonannot ovat luonteeltaan ohjeita, joissa
annetaan neuvoja ja käytännön ohjeistusta jäsenvaltioille, mutta ne sisältävät komission tulkintoja
matkustusrajoitusten tilanteesta.
Hallintovaliokunta totesi mietinnössään, että se pitää komission tiedonannossa määriteltyjä aloja ja
tehtäviä yhtenä mahdollisena lähtökohtana huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kan-
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nalta välttämättömien alojen ja tehtävien määrittelylle. Tiedonannoissa luetellaan kuitenkin merkittävä määrä aloja ja tehtäviä, joista kaikkia ei voida valiokunnan mielestä pitää välttämättöminä vallitsevissa poikkeusoloissa. Muutoinkin tiedonannon luonne on sellainen, ettei se sovellu hyvin oikeudelliseksi säännökseksi. Valiokunta ehdotti, että pykälissä määritellään ne alat, joita pidetään kansallisesti välttämättöminä huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta. Tarkemmin lakiin otettavien toimialojen tehtävät määritellään valtioneuvoston asetuksella.
2 Pykäläkohtaiset perustelut
1 § Huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömät tehtävät
Ehdotetussa pykälässä täsmennettäisiin niiden alojen tehtäviä, joista säädetään ulkomaalaislain 213
b §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä
työskentelyä varten annetun lain 17 a §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain 29 a §:ssä ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja
vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 29 a §:ssä, ja jotka ovat huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä.
Maa- ja metsätalousalalla edellä mainittuja tehtäviä olisivat kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon
ja terveyden kannalta välttämättömät työt; kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa; ammattikalastus; hedelmien, marjojen, vihannesten ja juuresten poiminta ja keruu; luonnonmarjojen poiminta; metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ; puiden
kaato-, karsinta-, katkonta-, mittaus- ja metsäkuljetustehtävät.
Energia-alalla tällaisia välttämättömiä tehtäviä olisivat kaukolämmön, sähkön, kaasumaisen ja nesteytetyn maakaasun, öljytuotteiden sekä kotimaisten polttoaineiden jakelu, siirto ja tuotanto, käyttöja kunnossapito-, huolto- ja korjaus-, asennus-, rakennus-, koestus- ja koekäyttötyöt, polttoaineiden
ja polttonesteiden kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät työt sekä edellä mainittuihin liittyvät valvontaja tarkastustehtävät; tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset, ydinvoimalaitosten polttoaineenvaihtotyöt
ja näihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet ja ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät, järjestelmien asennukset, testien viimeistely, polttoaineenlataus ja laitoksen käynnistäminen
sekä ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tarkastustehtävät.
Teknologia-alalla välttämättömiä tehtäviä olisivat koneiden ja laitteiden asennukseen, yllä- ja kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät ja televiestintäpalveluihin ja tietotekniikkaan liittyvät tehtävät.
Kemianteollisuudessa huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä
tehtäviä olisivat koneiden ja laitteiden asennus-, määräaikaishuolto- ja korjaustehtävät ja tuotantotilojen rakennus-, puhdistus ja erikoissiivoustehtävät.
Elintarviketeollisuudessa tällaisia tehtäviä olisivat koneiden ja laitteiden asennukseen, yllä- ja kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät; teollisuuslaitosten auditointi ja sertifiointi ja tuotanto-,
palvelu- ja puhtaanapitotehtävät;
Meriteollisuudessa välttämättömiä tehtäviä olisivat telakoiden ammattitaitoa vaativat tehtävät sekä
koneiden, laitteiden ja järjestelmien valmistukseen, asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät
tehtävät.
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Kuljetus- ja logistiikka-alalla huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä olisivat henkilöiden ja tavaroiden kuljetus; satamiin, terminaaleihin ja logistiikkakeskuksiin liittyvät työtehtävät sekä kuljetus-kaluston huoltoon, kunnossapitoon ja polttoainehuoltoon
liittyvät tehtävät; huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten jatkuvuuteen liittyvät
työtehtävät meri-, ilma-, raide- ja tieliikenteessä sekä logistiikka-alalla; liikenneverkkojen turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät työtehtävät; varastointitehtävät; postinjakelu sekä sää-, merija olosuhdepalvelujen saatavuuden varmistamiseen liittyvät tehtävät.
Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla asetuksen tarkoittamia välttämättömiä tehtäviä olisivat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävät; sosiaali- ja vanhustenhuollon tehtävät; sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen siivous- ja puhtaanapitotehtävät sekä lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät tehtävät.
Viestintäalalla välttämättömiä tehtäviä olisivat sähköisten viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen
käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyvät työtehtävät sekä informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijatehtävät ja muut laitteiden ja verkkojen välttämättömän huollon kannalta olennaiset asiantuntijatehtävät.
Rakennusalalla huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä
olisivat talonrakennusalan ammattitaitoa vaativat rakennustehtävät; rakennustuoteteollisuuden ammattitaitoa vaativat tehtävät sekä rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat erikoisosaamista vaativat huoltotehtävät.
Edellä mainittujen lisäksi infrastruktuurialalla asetuksessa määriteltyjä välttämättömiä tehtäviä olisivat vesihuollon prosessien ja järjestelmien erityisasiantuntijoiden tehtävät liittyen koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon sekä automaatiojärjestelmien yllä- ja kunnossapitoon
sekä elintärkeän ja kriittisen infrastruktuurin kiireellinen hoito, yllä- ja kunnossapito liittyen väyliin,
sähköön, lämpöön, tietoliikenteeseen ja jätehuoltoon.
3 Vaikutukset
Esityksen vaikutuksia on selvitetty hallituksen esityksessä (HE 36/2020 vp).
Hallituksen esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtion talousarvioon. Mahdolliset työllisyysja tuotantovaikutukset kasvattavat erityisesti valtion ansiotuloveroon ja arvonlisäveroon perustuvia
verotuloja ja pienentävät valtion sosiaaliturvaan liittyviä menoja. Keskeisimmät vaikutukset liittyvät
kuitenkin kausityövoimasta riippuvaisten alojen yritysten selviytymiseen koronakriisin aiheuttaman
tarjontashokin yli.
Hallituksen esityksen arvioidaan lisäävän työvoiman tarjontaa huoltovarmuuden ja työvoiman tarjonnan kannalta kriittisillä aloilla poikkeusaikana. Erityisesti lain voimaantulo lisäsi tarjontaa alkutuotannossa maatalous- ja puutarhatuotannon sekä tuotantoeläinten hoitoon liittyvissä töissä. Suurin osa
näiden alojen kausiluontoisista töistä ajoittuu kasvukaudelle, mistä johtuen työvoiman tarve vähenee
loppuvuotta kohden.
Vaikutusarviointia tarkentavia tietoja on eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnössä HaVM 5/2020
vp sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa MmVL 4/2020 vp sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnossa TyVL 3/2020 vp.
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4 Asetuksenantovaltuus
Ulkomaalaislain 213 b §, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain 17 a §, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain 29 a § ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 29 a §.
5 Asian valmistelu
Ehdotus on kiireellisesti valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Työ- ja elinkeinoministeriö on
asettanut 25.3.2020 ministeriöiden yhteisen virkamiestyöryhmän kartoittamaan välttämättömien alojen työntekijöiden maahantuloa koronaviruksen aikaisessa poikkeustilanteessa. Työryhmään kuuluu
työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ympäristöministeriöstä, ulkoministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Maahanmuuttovirastosta sekä Rajavartiolaitokselta. Ehdotuksesta on pyydetty lausunnot edellä mainitun ohjausryhmän jäseniltä. Työryhmältä on tullut lähinnä
asetuksessa mainittuja tehtäviä tarkentavia ja täsmentäviä kommentteja.
Asetus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa.
6 Voimaantulo
Tämä asetus tulisi voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020 ja olisi voimassa 31 päivään lokakuuta 2020
asti.

