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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 24.2.2004 KELLO 10 HE 172/03 vp 
laiksi Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja 
Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä 

 
 
 
 

Esityksen perusteluissa olevassa Säätämisjärjestys-jaksossa on tarkasteltu vain ehdotuksen 

suhdetta PL 9,4 §:n säännökseen, jonka mukaan ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja 

oleskella maassa säädetään lailla. Jaksossa on nähtävästi pidetty tässä suhteessa mahdollisesti 

ongelmallisena sitä, että lain vaikutuksia ja sen voimassaolon jatkamistarvetta olisi arvioitava 

valtioneuvoston selonteon pohjalta ja tämän selonteon valmistelu puolestaan perustuisi 

kolmikantaiseen arviointiin. Perusteluissa tuodaan tässä kohden ilmeisesti 

argumentointimielessä esille, että valtioneuvosto kuitenkin itse päättäisi selonteon sisällöstä. 
 

Jos ehdotuksen sisältö todella olisi se, mihin perustelujen teksti tässä kohdassa viittaa, 

ehdotus olisi selvästi valtiosääntöön soveltumaton. Perusteluissa nimittäin todetaan, että 

"valtioneuvosto kuitenkin itse päättäisi... mahdollisesta lain voimassaolon jatkamisesta tai lain 

muuttamisesta." Näin ei kuitenkaan ehdotusta ole laadittu, vaan ehdotetun lain mukaan lain 

voimassaolon jatkaminen (ja lain muuttaminen) jäisi selvästi normaalin 

lainsäätämismenettelyn varaan, siis viimekädessä eduskunnan päätettäväksi. Ymmärtääkseni 

perustelujen ko. kohdassa tarkoitetaan vain sitä, että selonteon sisällöstä samoin kuin 

mahdollisten lain voimassaolon jatkamista koskevien esitysten tekemisestä päättää 

valtioneuvosto (tasavallan presidentin kanssa). Tarkoituksena lienee ts. ollut vain viitata 

siihen, että asioiden valmistelu kolmikantaisesti ei mitenkään oikeudellisesti rajoita 

valtioneuvoston normaalia toimivaltaa esitysten antamisessa. Nähdäkseni tässä kohden ei 

siten ole mitään oikeudellista ongelmaa. Minusta kolmikantaiseen valmisteluun nojautuminen 

on tässä myös  huomioon otettu   sikäli perustellulla tavalla, että itse lakitekstissä ei ole 

kolmikantaista valmistelua mainittu - ja siten juridisoitu - , vaan on pidetty perusteluissa ja 

hallitusohjelmassa mainitsemista riittävänä ja luotettu kolmikantavalmistelulle käytännössä 



 

tosiasiassa kuitenkin tulevaan merkitykseen. Ehdotus on tässä suhteessa siten paremmin 

harkittu kuin ulkomaalaislakiehdotukseen sisältynyt pyrkimys (HE 28/03 vp , 71 ja 72 §) 

juridisoida työmarkkinaosapuolten rooli oleskelulupien myöntämiskäytäntöjen linjausten 

laadinnassa. 
 

Nähdäkseni lakiehdotuksessa ei muutoinkaan ole mitään valtiosäännön kannalta varsinaisesti 

ongelmallisia kohtia. Paria kohtaa voinen kuitenkin lyhyesti kommentoida. 
 

Ehdotuksen 6 §:n mukaan "tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa 

valtioneuvoston asetuksella". Uudessa perustuslaissa on aikaisemmasta tilanteesta poiketen 

nimenomaisesti edellytetty (80 §), että asetuksia voidaan antaa vain laissa "säädetyn 

valtuuden" nojalla. Minusta tämän uuden normin sisältöön ei lähtökohtaisesti oikein sovi 

ajatus, että vaatimus laissa olevasta valtuudesta tyydyttäisiin "hoitamaan" sillä, että lakitekstin 

loppuun otetaan tällainen vanhojen mallien mukainen ko. lain kaikki säännökset periaatteessa 

kattava yleisklausuuli täytäntöönpanoa koskevien tarkempien säännösten antamisesta. (Jos 

tällaista yleisklausuulia alettaisiin pitää PL 80 §:n vaatimuksen kannalta riittävänä, 

säännöksen merkitys supistuisi siihen, että lakitekstiin pitää muistaa ottaa tällainen helppo 

standardimaininta.) 
 

Tässä tällaista tyytymistä vain yleislausekkeeseen asetusten antamismahdollisuudesta voidaan 

ehkä riittävästi perustella sillä, että niitä säännöksiä, joiden täytäntöönpanoa koskevista 

tarkempien säännösten antamisesta voisi näin tulla kysymys, on laissa vain muutama. 

Ehdotuksen 6 §:n perusteluissa viitataan säännösten antamiseen esimerkiksi teknisluonteisista 

seikoista työvoimatoimiston hyväksymisen hakemisessa. Jos tarkempien säännösten tarve 

rajoittuu vain esim. tällaisiin tiettyjä asioita koskeviin teknisluonteisiin määräyksiin, voitaisiin 

tämä hyvin ottaa huomioon myös valtuutuksen muotoilussa. 
 

Ehdotuksen 7 §:n 1 momentissa edellytetään lain voimaantulosta säädettäväksi 

valtioneuvoston asetuksella. Perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan pääsääntönä on , että 

lain voimaantuloajankohdan tulee ilmetä laista, ja voimaantuloajankohdan jättäminen 

asetuksen varaan on mahdollista vain "erityisestä syystä". Yhtenä tällaisen "erityisen syyn" 

tyyppinä on käytännössä pidetty valtiosopimusten voimaansaattamislakien voimaantulon 

ajankohdan määrittämisessä usein vaikuttavaa kytkentää kyseisen valtiosopimuksen 

kansainvälisoikeudelliseen voimaantuloon. Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa ei ole kysymys 

valtiosopimuksen voimaansaattamislaista, vaan niinkuin perusteluissakin todetaan 

"kansallisesta lainsäädännöstä". Ehdotuksella on kuitenkin kiinteä asiallinen yhteys uusien 



 

jäsenmaiden liittymistä Euroopan unioniin koskevan liittymissopimuksen voimaantuloon. 

Tätä yhteyttä voidaan nähdäkseni pitää tässä sellaisena erityisenä syynä, jota PL 79,3 §:ssä 

edellytetään. 
 

Ehdotuksen 7 §:ssä käytetty muotoilu ei kaikissa kohdin vaikuta oikein onnistuneelta. 

Yleensä lain voimaantulolla ja voimassaololla tarkoitetaan sitä muodollista ja ko. lakia 

kokonaisuudessaan koskevaa piirrettä, että lain säännöksissä osoitetut normit ovat olemassa 

oikeudellisesti velvoittavina. Juuri tähän ominaisuuteen liittyy PL 80 §:ssä tarkoitettu lain 

voimaantuloa koskeva säännöstö ja siihen liittyvät myös määräaikaisissa laeissa olevat 

säännökset lain voimassaolon päättymisestä. Tähän ominaisuuteen myös liittyy se, että lakiin 

sisältyvä asetuksenantovaltuus ei ole käytettävissä ennen lain voimaantuloa eivätkä lain 

nojalla annetut asetukset voi olla voimassa (jollei laissa nimenomaan toisin säädetä) enää lain 

voimassaolon päättymisen jälkeen. Tästä lain (muodollisesta) voimassaolosta erillinen asia on 

se, että laissa voi olla lain soveltamista koskevia konkreettisia säännöksiä, esim. säännöksiä 

lain joidenkin kohtien soveltamisen alkamisesta tai päättymisestä taikka soveltamisen 

ulottamisesta siirtymävaiheen tilanteisiin taikka asetuksenantajan mahdollisuudesta määrätä 

joidenkin säännösten soveltamisesta. 
 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin alun mukaan laki "on voimassa" kunkin 1, 1 §:ssä mainitun 

valtion "osalta" kaksi vuotta siitä päivästä, jolloin ko. valtio liittyi EU:n jäseneksi. Asiallisesti 

on kai enemminkin kysymys siitä, että nyt ehdotettua lakia tullaan soveltamaan kuhunkin ko. 

valtioon kahden vuoden aika niiden liittymisestä Euroopan unioniin ja että lain voimassaolon 

- joka on sovellettavuuden edellytys - ei siten ole ajateltukaan päättyvän kahden vuoden 

kuluttua lain voimaantulosta. - Sananvalinnat sinänsä eivät tässä juuri voine aiheuttaa 

epäselvyyttä lainsäätäjän tarkoituksista. Kun asiassa kuitenkin voi hyvinkin käydä niin, että 

lain soveltamisen (määrättyihin valtioihin ?) jatkamisesta säädetään vielä lainmuutoksia, voisi 

olla aihetta vielä harkita voimaantulosäännöksessä nyt käytettävää terminologiaa. 

Lakiehdotuksen loppusäännöksissä saattaa vaikuttaa hieman erikoiselta, että 

voimassaolon/soveltamisen jatkamisen variaatioista - esim. perusteluissa mainitusta 

jatkamisesta jollekin ammattialallea rajoitettuna - ei lausuta säännöksissä mitään. Säännösten 

tällaista vaikenemista voidaan kuitenkin pitää täysin perusteltuna siihen nähden, että kysymys 

on myöhemmän lainsäätäjän kompetenssiin (liittymissopimuksen siirtymämääräysten 

puitteissa) kuuluvasta asiasta, jota nyt ehdotetulla lailla ei voida sitoa ja jota sillä ei myöskään 

tarvitse pyrkiä ohjaamaan. 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi Tsekin, Viron, 

Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä 

(HE 172/2003 vp). 
 
 
 

/ .  Oikeus tehdä ansiotyötä ja syrjintäkielto 
 

Esityksen säätämisjärjestelyissä (s. 18) viitataan PL 9.4 §:ään, jonka mukaan ulkomaalaisen 

oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Kun ehdotetun lain säännökset 

sääntelevät EU:n uusien jäsenmaiden kansalaisten oikeutta tehdä ansiotyötä ja kun EU-

kansalaisella on oikeus rekisteröidä oleskeluoikeutensa Suomessa ulkomaalaislakiehdotuksen (HE 

28/2003 vp) 159.1 §:n mukaan muun muassa silloin, kun hän harjoittaa täällä taloudellista 

toimintaa palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajan, voidaan katsoa, että näiltä 

osin kysymyksessä on PL 9.4 §:ssä tarkoitettu sääntely. Kuitenkin ehdotetun lain säännökset 

saattavat rajoittaa myös maassa laillisesti oleskelevan ulkomaalaisen oikeutta tehdä ansiotyötä. 

Tällaisia ulkomaalaisia koskee perustuslain 18 §:n mukainen työnteon ja elinkeinonharjoittamisen 

vapaus. Lain säännöksiä on arvioitava perustuslain 18 §:n 1 momentin sekä perusoikeuksien 

yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Huomioon on otettava myös perustuslain 6 §:n 

yhdenvertaisuussäännökset: on osoitettava hyväksyttävät perusteet sille, että lakiehdotuksessa 

tarkoitettujen EU:n uusien jäsenmaiden kansalaiset asetetaan muiden jäsenmaiden kansalaisista 

poikkeavaan asemaan. 

Hallituksen esitystä voidaan arvostella siitä, että siinä ei oikeastaan perustella, että ehdotetut 

rajoitukset olisivat välttämättömiä painavan yhteiskunnallisen tarpeen tyydyttämiseksi ja että myös 

yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiselle olisi hyväksyttävät perusteet. Perusteluissa (s. 9) 

tyydytään toteamaan seuraavasti: 
 

"Voidaan olettaa, että työvoiman vapaan liikkuvuuden toteuttaminen ei johtaisi työvoiman 

pysyvän maahanmuuton merkittävään lisääntymiseen Suomessa. Tilapäisen työnteon, kuten 

rajan yli työssä käynnin määrä kuitenkin mahdollisesti lisääntyisi. Koska työttömyys on 

Suomessa kuitenkin edelleen useilla aloilla ja alueilla suhteellisen korkea, määräaikainen 

uusien jäsenmaiden kansalaisten työmarkkinoille pääsyn rajoittaminen olisi 

tarkoituksenmukaista." (kurs. KT) 
 



 

Nähdäkseni on katsottava, että lakiesityksen perustelut eivät riitä osoittamaan, että maassa 

laillisesti oleskelevien ja perusoikeussuojaa nauttivien ulkomaalaisten PL 18 §:n mukaisen työteon 

oikeuden rajoittaminen olisi perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten tarkoittamalla tavalla 

välttämätöntä painavan yhteiskunnallisen tarpeen tyydyttämiseksi. Myöskään 

yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiselle ei lakiesityksessä ole osoitettu hyväksyttäviä 

perusteita. 
 
 
2. Lain voimaantulo ja voimassaoloaika 

 

Lakiehdotuksen 7.1 §:n mukaan laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävän 

ajankohtana. Perustuslain 79.3 §:ssä asetetaan pääsäännöksi, että laista tulee käydä ilmi, milloin se 

tulee voimaan, Kuitenkin laissa voidaan erityisestä syystä säätää, että sen 

voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. Hallituksen uutta perustuslakia koskevassa 

esityksessä (HE 1/1998 vp, s. 130) mainittiin esimerkkinä tilanne, jossa suuren 

lainsäädäntökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä sitä ole lakia 

säädettäessä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa. Perusteluista (s. 14) käy ilmi, 

että tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan samanaikaisesti uusien jäsenmaiden Euroopan 

unioniin liittymistä koskevan sopimuksen ja sen voimaansaattamislakien kanssa. Hallituksen 

esityksen 78/2003 vp mukaan näiden voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. 

Kun liittymissopimuksen kansainvälisoikeudellinen ja valtionsisäinen voimaantulo on riippuvainen 

vielä kesken olevasta ratifiointimenettelystä, voidaan katsoa, että myös nyt ehdotettuun lain 

voimaantulosta säätämiseen asetuksella on PL 79.3 §:ssä tarkoitettu erityinen syy. 
 

Lakiehdotuksen 7.2 §:ään ehdotettua säännöstä lain vaikutuksia ja sen voimassaolon jatkamista 

koskevasta valtioneuvoston selonteosta voidaan pitää sikäli valtiosääntöoikeudellisesti 

ongelmallisena, että siinä valtioneuvosto velvoitettaisiin käyttämään sellaista eduskunnan 

informoinnin välinettä, johon turvautuminen on PL 44 §:ssä jätetty valtioneuvoston harkintaan. 

Pitäisin valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaisempana, että selonteon sijasta valtioneuvosto 

velvoitettaisiin antamaan perustuslain 46.2 §:ssä tarkoitettu kertomus. Mainitussa 

perustuslainkohdassa on nimenomainen valtuutus säätää kertomuksista paitsi perustuslaissa ja 

eduskunnan työjärjestyksessä myös tavallisessa laissa. 
 
 
Porthaniassa 24.2.2004 

Kaarlo 



 

 
Veli-Pekka Viljanen 
 
 

HE 172/2003 vp LAIKSI TSEKIN, VIRON, LATVIAN, LIETTUAN, 

UNKARIN, PUOLAN, SLOVENIAN JA SLOVAKIAN KANSALAISTEN 

ANSIOTYÖN EDELLYTYKSISTÄ 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 24.2.2004 
 
 
 
 
 

1. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki, jolla Euroopan unioniin 

liittyvien jäsenvaltioiden kansalaisten vapaata työnteko-oikeutta Suomessa rajoitettaisiin (ensi 

vaiheessa) kahden vuoden siirtymäkauden ajan. Ehdotus merkitsisi siinä tarkoitettujen EU:n uusien 

jäsenvaltioiden kansalaisten erilaista kohtelua suhteessa muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisiin. 

Toisaalta suhteessa ansiotyön edellytyksiin (ansiotyön luvanvaraisuus) heidän asemansa ei 

merkittävästi poikkeaisi useimpien EU:n ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansalaisten asemasta. 

Periaatteessa sääntely merkitsee kuitenkin erilaista kohtelua kansalaisuu- 

den perusteella ja sen sallittavuutta tulee arvioida perustuslain 6 §:n 2 momentin valossa, joka 

kieltää ihmisten erilaisen kohtelun henkilöön liittyvistä syistä ilman hyväksyttävää perustetta. 

Myös kansalaisuutta on pidettävä tällaisena henkilöön liittyvänä syynä, vaikka sitä ei nimenomaan 

mainita syrjintäkieltosäännöksen kiellettyjen syrjintäperus-teiden luettelossa. 

Ehdotetulla sääntelyllä rajoitettaisiin EU:n uusien jäsenmaiden kansalais- 

ten oikeutta vapaasti hankkia lain mukaan toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Siten se liittyy 

välittömästi perustuslain 18 §:n I momenttiin, jonka ei kuitenkaan ole katsottu estävän 

ulkomaalaisten ansiotyön tekemisoikeuden sitomista viranomaisen myöntämään lupaan. 

Välillisesti kyse on myös perustuslain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ulkomaalaisten 

maassaoleskeluoikeudesta, jota ansiotyön tekemisen saattaminen luvanvaraiseksi tosiasiassa 

rajoittaa. Kyseinen perustuslain kohta antaa kuitenkin valtiolle suhteellisen laajan mahdollisuuden 

lailla säännellä ulkomaalaisten maassa oleskeluoikeutta. 

Ehdotettu uusien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten erilliskohtelulle on osoitettavissa 

lakiehdotuksessa objektiivisia hyväksyttäviä perusteita. Kyse on työmarkkinoiden toimivuuden 



 

turvaamisesta EU:n laajentumisen yhteydessä lyhyehkönä siirtymäkautena. Tällaisella 

erilliskohtelulle on perusteita, jotka liittyvät Suomen tämänhetkiseen suhteellisen korkeaan 

työttömyystilanteeseen. Siihen nähden voidaan pitää perusoikeusjärjestelmän kannalta (ks. 

erityisesti PL 18 § 2 mom.) hyväksyttävänä varautua ehdotetunkaltaisella lailla ennalta EU:n 

laajentumisen aiheuttamia työmarkkinoiden häiriöitä vastaan (ks. HE, s. 9). Huomionarvoista on 

myös, että uusien jäsenmaiden liittymissopimus on nimenomaan varannut vanhoille jäsenvaltioille 

tällaisen erillis-kohtelun mahdollisuuden siirtymäkauden ajaksi (HE, s. 7-9). Kun otetaan 

huomioon, ettei kyse ole pysyvästä järjestelystä, ei ehdotusta voida pitää muutoinkaan kohtuutto-

mana uusien jäsenmaiden kansalaisten näkökulmasta. Siten lakiehdotus ei ole ongelmallinen 

perustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta. 
 

2. Lakiehdotuksen 7 §:n mukaan laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain 

voimaantulon liittymistä EU:n uusien jäsenvaltioiden liittymissopimusten voimaantuloajankohtaan 

voidaan pitää sellaisena perustuslain 79 §:n 3 momentissa tarkoitettuna erityisenä syynä, joka 

oikeuttaa voimaantuloajankohdan jättämisen myöhemmin annettavan asetuksen varaan. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin mukaan lain vaikutuksia ja sen voimassaolon 

jatkamistarvetta arvioidaan valtioneuvoston eduskunnalle antamassa selonteossa ennen lain 

voimassaoloajan päättymistä. Tällaisen säännöksen sisällyttäminen lakiin on jossakin mielessä 

erikoista. Nähdäkseni valtiosääntöoikeudelliselta kannalta luontevampaa olisi, että eduskunta 

edellyttäisi tällaisen selonteon antamista eduskunnan vastaukseen sisällytettävään ponsilausumaan. 

Kyseessä on tyypillinen poliittisluonteinen velvoite hallitukselle selonteon antamiseen. Sinänsä 

tällaisen säännöksen sisällyttämiseen lakiin ei ole kuitenkaan muodollista estettä, joskaan 

säännöksellä ei voida rajoittaa hallituksen oikeutta selonteosta riippumatta antaa esitys lain 

voimassaoloajan jatkamisesta perustuslain 39 ja 70 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 

Edellä olevaan viitaten katson, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus on eduskunnassa 

käsiteltävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

 
 

Marja Sakslin 
25.2.2004 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 172/2003 vp laiksi Tsekin, 
Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön 
edellytyksistä esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 
 

Ehdotuksen sisältö 
 
Ehdotetulla lailla rajoitettaisiin Euroopan unioniin liittyvistä uusista jäsenvaltioista tulevien työnte-
kijöiden vapaata liikkuvuutta. Esityksellä ei rajoitettaisi uusien jäsenvaltioiden kansalaisten oikeutta 
päästä maahan ja oleskella täällä, jos maahan tulon peruste on muu kuin ansiotyö, esimerkiksi opis-
kelu tai palvelujen tarjoaminen. 
 
Työvoiman vapaa liikkuvuus (EY 39) on yksi EY:n perustamissopimuksen turvaamista perusvapa-
uksista. Työvoiman vapaa liikkuvuus turvaa EU:n jäsenvaltion kansalaiselle oikeuden hakea ja 
vastaanottaa työtä, oikeuden vapaasti liikkua ja oleskella tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden alueella. 
Tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain, mikäli se on välttämätöntä yleisen järjestyksen, turvallisuuden tai 
kansanterveyden vuoksi. Työvoiman vapaata liikkuvuutta toteuttaa asetus 1612/68, joka turvaa 
työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun ja kieltää kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän. 
 
Uusien jäsenvaltioiden liittymisestä tehty sopimus sallii työvoiman liikkuvuuden rajoittamisen siir-
tymäkaudella. Tämä rajoittaminen on mahdollista siten, että siirtymäkaudella sovelletaan asetuksen 
1612/62 työmarkkinoille pääsyä koskevien 1-6 artiklojen sijasta kansallista lainsäädäntöä. Näissä 
artikloissa säädetään unionin kansalaisten yhdenvertaisuudesta työvoimapalvelujen vastaanottajana ja 
pääsystä työhön. Liittymissopimus kieltää heikentämästä jäsenvaltioiden kansalaisten pääsyä 
työmarkkinoille nykyisestä ja velvoittaa asettamaan uusien jäsenvaltioiden kansalaiset työ-
markkinoille pääsyssä etusijalle kolmansien maiden kansalaisiin nähden. 
 
Nyt ehdotettu laki on tarpeellinen, jotta Suomi voisi siirtymäaikana rajoittaa uusien jäsenvaltioiden 
kansalaisten liikkumisvapautta. Ehdotus sisältää ne kansalliset säännökset, joita siirtymäaikana so-
vellettaisiin yhteisön lainsäädännön sijasta. Nyt ehdotetun lain tarkoituksena on, että uusien jäsen-
valtioiden kansalaiset voivat tulla Suomeen työskentelemään työntekijänä vain, jos työvoimatoimisto 
sen hyväksyy. Työvoimatoimisto päättäisi hyväksymisestä noudattaen samoja ulkomaalaislaissa 
säädettyjä edellytyksiä, joita noudatetaan työlupaa myönnettäessä työmarkkinaedellytyksistä päätet-
täessä. Hyväksymisen edellytyksenä olisi siten, että työvoimatoimisto olisi selvittänyt, että tarkoi-
tettuun työhön sopivaa, työmarkkinoiden käytettävissä olevaa työvoimaa ei ole kohtuullisessa ajassa 
saatavilla. Työmarkkinoiden käytettävissä olevalla henkilöllä tarkoitetaan EU:n jäsenvaltion tai ETA-
valtion kansalaista tai muun maan kansalaista, joka oleskelee laillisesti maassa, ja jolla on oikeus 
tehdä täällä työtä. 
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Sen sijaan liittymäsopimuksen siirtymämääräykset eivät Suomen osalta koske työvoiman liikkuvuutta 
palvelujen tarjonnan vapauden puitteissa eivätkä perustamissopimuksessa turvattua EU:n kansalaisten 
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. 
 
 

Ehdotuksen suhde sosiaaliturvaan 
 
EU:n laajenemiseen liittyvässä julkisessa keskustelussa perustellaan siirtymäjärjestelyjen tarvetta 
usein sillä, että vapaa liikkuvuus mahdollistaa sosiaaliturvan väärinkäytön. Nyt käsiteltävänä olevalla 
ehdotuksella on vain vähän tai ei lainkaan merkitystä sosiaaliturvan väärinkäytön estämisessä. 
Hallituksen esityksessä ei käsitellä ehdotuksen suhdetta sosiaaliturvaan. 
 
Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi on EY:n perustamissopimuksen 42 artiklassa 
turvattu oikeus päästä työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. Tätä oikeutta toteuttaa sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annettu neuvoston asetus 1408/71. Asetuksen pääperiaate on, että 
työntekijä kuuluu työntekomaansa sosiaaliturvaan, saa sieltä etuudet ja maksaa sinne, samoin kuin 
työnantaja, sosiaaliturvamaksut. Työntekijä siirtyy hyvin lyhyenkin työskentelyn jälkeen työn-
tekomaansa sosiaaliturvaan. Jos työntekijä lopettaa työskentelynsä, hän ei pääsäännön mukaan menetä 
oikeuttaan sosiaaliturvaan, mutta useimpien etuuksien saamiseksi kuitenkin edellytetään, että henkilö 
täyttää Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimukset pysyvästä maassa asumisesta. 
 
Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella sen 
mukaan kuin muualla yhteisön lainsäädännössä on säädetty. Muilta kuin työntekijöiltä voidaan 
maahan pääsemiseksi edellyttää, että heillä on riittävästi varoja elättääkseen itsensä. Nyt käsiteltävänä 
olevat siirtymäajan järjestelyt eivät koske EU:n kansalaisten yleistä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. 
Tämä liikkumisvapautta koskeva EY 18 artikla yhdessä jäsenvaltioiden kansalaisten syrjintäkieltoa 
koskevan EY 12 artiklan kanssa perustaa eräin rajoituksin oikeuden tulla Suomeen, asettua tänne 
asumaan sekä oikeuden yhdenvertaiseen kohteluun myös sosiaaliturvalainsäädäntöä, sosiaalipalveluita 
koskevaa lainsäädäntöä sekä toimeentulotukea ja muuta sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 
sovellettaessa. Maassa laillisesti oleskeleva ja täällä pysyvästi asuva uuden jäsenvaltion kansalainen 
on sosiaaliturvaoikeuksiensa suhteen samassa asemassa Suomessa pysyvästi asuvan Suomen 
kansalaisen kanssa. Unionin kansalaista ei voi karkottaa tai käännyttää maasta sen vuoksi, että hän 
maahan tultuaan myöhemmin joutuu turvautumaan esimerkiksi toimeentulotukeen. Myös perustuslain 
19 §:n 1 momentin nojalla jokaisella, myös laittomasti maassa olevalla, on oikeus saada välttämätöntä 
tukea. Säännöksen 2 momentin on katsottu estävän sellaiset järjestelyt, joiden nojalla henkilö 
suljettaisiin hyvin pitkäksi ajaksi sosiaaliturvan ulkopuolelle. 
 
Tämä merkitsee sitä, että työmarkkinoille pääsyn rajoittaminen ei estä pääsyä Suomen sosiaaliturvaan, 
sillä uusien jäsenvaltioiden kansalaisilla on oikeus muuttaa Suomeen, vaikka he eivät saisi hyväksyvää 
päätöstä tulla Suomeen työhön työntekijänä. 
 
Työvoiman liikkuvuuden kannalta nyt ehdotetuilla rajoituksilla saattaa olla käytännössä vain vähäinen 
merkitys, sillä EY:n perustamissopimuksen turvaaman palvelujen vapaan liikkuvuuden perusteella 
(EY 49) työntekijöillä, myös kolmansien valtioiden kansalaisilla, on pääsy Suomen työmarkkinoille, 
silloin kun palveluja tarjotaan tilapäisesti. Tämä saattaa kuitenkin vaarantaa työntekijöiden oikeuksien 
toteutumisen, sillä palvelujen vapaan tarjoamisen perusteella tilapäisesti maassa työskenteleviin 
henkilöihin ei tarvitse heti soveltaa suomalaista työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvalain-säädäntöä. Nyt 
ehdotettu työntekijöiden maahanpääsyn rajoittaminen saattaakin tosiasiassa johtaa siihen, että sen 
sijaan, että suomalaiset työnantajat voisivat vapaasti palkata haluamaansa työvoimaa uusista 
jäsenvaltioista, ne lisääntyvässä määrin käyttävät näistä maista käsin toimivien yritysten työntekijöitä 
tai näistä maista tulevia itsenäisiä ammatinharjoittajia. 
 



 

Tämän vaikutuksen vuoksi voidaan nähdäkseni perustellusti todeta, että ehdotetut työvoiman liik-
kuvuuden rajoitukset eivät kovin hyvin edistä taloudellisten ja sosiaalisten perusoikeuksien tosiasi-
allista toteutumista. 
 
 

Yhdenvertaisuudesta 
 
Lakiehdotus asettaa uusien jäsenvaltioiden kansalaiset muiden jäsenvaltioiden kansalaisia huonom-
paan asemaan. Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin todetaan, kysymys on perustamissopi-
muksessa turvatun liikkumisvapauden rajoittamisesta. Perusvapauksien rajoitusten tulee olla vält-
tämättömiä, suhteellisuusperiaatteen mukaisia ja niitä tulee tulkita suppeasti. Hallituksen esityksessä 
jää riittävästi perustelematta se, mitkä ovat ne hyväksyttävät syyt, jotka perustelevat uusien jä-
senvaltioiden kansalaisten erilaisen kohtelun Suomen työmarkkinoille pääsyssä. Esityksen peruste-
luissa oletetaan, että työvoiman vapaa liikkuvuus ei johtaisi työvoiman pysyvän maahanmuuton 
merkittävään lisääntymiseen. Rajoituksia perustellaan vain Suomen korkealla työttömyydellä. Suomen 
perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen ja syrjintäkiellon kannalta perustelu ei ole nähdäkseni 
riittävä. Jälleen hallituksen esityksessä on omaksuttu näkemys, jonka mukaan erilaisen kohtelun 
perustavaa järjestelyä ei tarvitse lainkaan tarkastella oman perustuslakimme syrjintäkiellon kannalta, 
jos eri kansalaisuutta olevien henkilöiden erilainen kohtelu on sallittu EU:n lainsäädännössä. Tähän 
periaatteellisesti ongelmalliseen kansalliset perusoikeudet syrjäyttävään tulkintaan olen viitannut 
useassa aikaisemmassakin lausunnossani. 
 
 

Ehdotuksen mahdollinen rajoittava vaikutus Suomen kansalaisten liikkuvuudelle 
 
Rajoitusten käyttöön ottaminen saattaa vaikeuttaa suomalaisten työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja 
pääsyä uusien jäsenvaltioiden työmarkkinoille. Hallitus ei ole täysin varmasti pystynyt kartoittamaan, 
missä määrin uudet jäsenvaltiot aikovat käyttää oikeuttaan rajoittaa Suomen kansalaisten työntekoon 
perustuvaa liikkuvuutta, jos Suomi ottaa rajoitukset käyttöön. Lain tarpeellisuutta on arvioitu vain 
Suomen työmarkkinoiden valossa ja sivuutettu Suomalaisille työntekijöille tai yrityksille aiheutuva 
haitta, joka saattaa aiheutua siitä, että ne eivät rajoitusten vuoksi voi täysimääräisesti käyttää 
hyväkseen EU:n laajenemisen avaamia mahdollisuuksia työvoiman vapaata liikkuvuutta 
hyödyntämällä. Kun rajoitusten tarpeellisuutta perustellaan korkealla työttömyydellä, täytyisi voida 
osoittaa, että suomalaisiin työntekijöihin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset eivät lisää työttömyyttä. 
 
 

Lain määräaikainen voimassaolo 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että laki olisi voimassa kaksi vuotta. Ehdotetun 7 §:n mukaan laki 
tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus 
uusien jäsenvaltioiden liittymisestä Euroopan unioniin. Laki olisi voimassa kunkin uuden jäsenvaltion 
osalta kaksi vuotta siitä päivästä, jolloin valtio liittyi unionin jäseneksi. Säännöksessä velvoitetaan 
valtioneuvosto antamaan eduskunnalle selonteko ennen lain voimassaoloajan päättymistä. Selonteossa 
arvioitaisiin lain vaikutuksia ja sen voimassaolon jatkamistarvetta. 

 
Liittymissopimuksen mukaan työvoiman liikkuvuuden rajoittaminen edellyttää ilmoitusta 
komissiolle. Komission tekemän kertomuksen perusteella neuvosto tarkastelee jäsenvaltioiden 
toimenpiteiden toimivuutta ennen kuin ensimmäinen kahden vuoden kausi on päättynyt. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, mikäli se aikoo jatkaa siirtymätoimenpiteiden 
soveltamista ennen tämän kahden vuoden kauden päättymistä. Toisaalta jäsenvaltio voi milloin 
tahansa sallia suuremman liikkumisvapauden tai avoimen pääsyn työmarkkinoille. Myös tästä 
on ilmoitettava komissiolle. 
 
Valtiosääntöoikeudellisesti ehdotukseen liittyy kysymys siitä, mikä merkitys lain 
voimassaoloaikaa koskevalla säännöksellä on eduskunnan lainsäädäntövallan kannalta. Vaikka 



2 

perustuslain lähtökohta on, että lait ovat voimassa kunnes ne kumotaan, ei perustuslaissa sinänsä 
ole estettä määräaikaisen lain säätämiselle. Ehdotettu 7 § ei myöskään rajoita eduskunnan 
perustuslain mukaista lainsäädäntövaltaa siinä mielessä, että eduskunta voi säännöksen 
estämättä kumota lain ennen nyt ehdotetun määräajan päättymistä tai ennen kuin se on saanut 
valtioneuvoston selonteon. 
 
Lakiehdotuksen 7 §:n mukainen mekanismi, joka velvoittaa valtioneuvoston tekemään 
eduskunnalle selonteon lain toimivuudesta korostaa eduskunnan valtaa päätettäessä, onko 
tarpeellista jatkaa työvoiman liikkuvuuden rajoittamista. Myös se, että kysymyksessä on 
perusvapauden rajoittaminen korostaa sen tärkeyttä, että vapautta rajoittavan lain voimassaolo 
on määräaikainen. Näin rajoitusten voimassaolon jatkamisen tarpeellisuus tulee harkittavaksi 
uudelleen demokraattisessa edustuksellisessa elimessä kahden vuoden määräajan kuluttua sen 
sijaan, että eduskunnan vaikutusmahdollisuus jäisi sen varaan, että hallitus tekisi ehdotuksen lain 
kumoamisesta. 
 
 

Taannehtivuus 
 
Ehdotetun 8 §:n mukaan lakia sovelletaan myös ennen nyt ehdotetun lain voimaantuloa vireille 
tulleisiin asioihin. Lailla on siten taannehtiva vaikutus. Lain taannehtivan vaikutuksen 
sallittavuutta tulee arvioida perusoikeussäännösten valossa. Kun lakiehdotus koskee Suomen 
työmarkkinoille pääsyä maahan pääsyn edellytyksenä, kyseessä ei ole perusoikeussäännöksen 
suojaama oikeus. Lakiehdotuksella ei myöskään tiukenneta niitä edellytyksiä, joita nyt 
sovelletaan uusien jäsenvaltioiden kansalaisiin, jotka pyrkivät Suomen työmarkkinoille. 
Ehdotetun lain taannehtiva vaikutus ei siten ole valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen. 

 

 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2004 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi Tsekin, Viron, Latvian, 
Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja 
Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä 

 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 
 
 
 

JOHDANTO 
 
 
Vireilletulo 

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi 

Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten 

ansiotyön edellytyksistä (HE 172/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi työelämä- ja 

tasa-arvovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava 

asiasta lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

-
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Valiokunnalle on lisäksi antanut kirjallisen lausunnon 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin. 

PeVL /2004 vp — HE 172/2003 vp 



 
HE 172/2003 
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Versio 0.1 

 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, 

Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä. Lailla rajoitetaan 

työntekijöiden vapaata liikkuvuutta määräaikaisesti siirtymäaikana Euroopan unioniin 

liittyvien jäsenvaltioiden osalta lukuun ottamatta Kyprosta ja Maltaa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti liittymissopimuk-

sen voimaantulon kanssa eli 1.5.2004. Lain voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi 

valtioneuvoston asetuksella. Laki säädetään olemaan voimassa kaksi vuotta. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan ehdotettua säännöstä selonteon 

antamisesta eduskunnalle. Lakiehdotus voidaan hallituksen käsityksen mukaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin toivonut eduskunnassa 

harkittavan perustuslakivaliokunnan hankkimista. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Lakiehdotuksen yhteys liittymissopimukseen. Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liet-

tuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin 

tehdyn sopimuksen mukaan Euroopan unionin nykyiset jäsenvaltiot voivat soveltaa 

muiden uusien jäsenvaltioiden kuin Kyproksen ja Maltan kansalaisten työmarkkinoille 

pääsyyn kansallisia säännöksiä kahden vuoden ajan näiden maiden jäseneksi liittymises-

tä. Siirtymätoimenpiteiden soveltamista voidaan jatkaa kolmella vuodella sekä vielä 

kahdella vuodella, jos jäsenvaltion työmarkkinoille aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia 

häiriöitä työvoiman liikkuvuuden vapauttamisesta. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut liittymissopimusta valtiosääntöoikeudelliselta 

kannalta ja katsonut, että liittymissopimuksen hyväksymisestä voidaan päättää äänten 

enemmistöllä ja ehdotus liittymissopimuksen voimaansaattamislaiksi voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (PeVL 11/2003 vp). 
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Lain voimaantulo. Laki tulee 7 §:n 1 momentin mukaan voimaan valtioneuvoston ase-

tuksella säädettävänä ajankohtana. Lain voimaantulo on kiinteästi sidoksissa liittymis-

sopimuksen voimaantuloajankohtaan. Tämä muodostaa sellaisen perustuslain 79 §:n 3 

momentissa tarkoitetun erityisen syyn, joka oikeuttaa jättämään lain voimaantuloajan-

kohdan säätämisen asetuksen varaan. 

Lain soveltaminen. Laki on 7 §:n 2 momentin mukaan voimassa kunkin laissa tarkoitetun 

valtion osalta kaksi vuotta siitä, kun valtio liittyi unionin jäseneksi. Ehdotuksessa 

näyttävät sekoittuneen lain soveltamisen ja lain voimassaolon käsitteet. Lain, ennen 

kaikkea sen 5 §:n säännösten, lienee kaikesta päättäen tarkoitus olla voimassa, kunnes 

sen voimassaolosta säädetään toisin uudella lailla. Näin ollen momentti tulee kaikilta osin 

kirjoittaa koskemaan lain soveltamista kyseisten valtioiden kansalaisiin. 

Valtioneuvoston selonteko. Lain vaikutuksia ja voimassaolon jatkamista arvioidaan sa-

man momentin mukaan valtioneuvoston eduskunnalle antamassa selonteossa. Se anne-

taan ennen kuin momentissa tarkoitettu kahden vuoden aika kuluu umpeen. 

Ehdotettu säännös on varsin erikoinen. Tiedonanto ja selonteko ovat perustuslain 

44 §:n mukaan keinoja, joiden avulla valtioneuvosto saa omasta aloitteestaan eduskun-

nassa käsiteltäväksi valtakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevan asian. 

Nämä keinot eroavat toisistaan siinä, mitataanko niiden käsittelyn päätteeksi valtioneu-

voston eduskunnassa nauttima luottamus vai ei. Perustuslain esitöiden mukaan on val-

tioneuvoston harkinnassa, kumpaan menettelyyn se kulloinkin turvautuu (HE 1/1998 vp, 

s. 95/11). 

Tällaiseen perustuslaissa luotuun järjestelmään soveltuu äärimmäisen huonosti, että 

valtioneuvosto, sille lähtökohtaisesti kuuluva vapaa aloitevalta sitoen, velvoitetaan lain 

säännöksin antamaan määrätystä asiasta ja tietyssä ajassa selonteko eduskunnalle. 

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta on selvästi luontevampaa, että tällainen velvoite olisi 

laadultaan poliittinen ja että se siten perustuisi eduskunnan vastauksessaan ilmaisemaan 

tahtoon. Valiokunta huomauttaa, että ehdotettu säännös ei kuitenkaan voisi estää 

hallitusta antamasta perustuslain 70 §:n mukaisesti, mutta selonteosta riippumatta la-

kiesitystä lain soveltamisen jatkamisesta. 



PeVL /2004 vp — HE 172/2003 vp 

Selonteon antamiseen velvoittava säännös on valiokunnan käsityksen mukaan pa-

rasta poistaa lakiehdotuksesta. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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