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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaisre-
kisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä 
annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaisrekiste-
ristä annettua lakia muutettavaksi niin, että 
maahanmuuttoviranomaiset voisivat saada 
Verohallinnolta ja tallentaa ulkomaalaisrekis-
teriin ulkomaalaisen työntekijän työnantajan 
verotustietoja. Näitä tietoja tarvitaan sen ar-
vioimiseksi, voiko työnantaja selvitä velvoit-
teistaan maahantulijaa kohtaan. Tietojen 
avulla voidaan myös pienentää riskiä siitä, 
että huonosti oikeuksiaan ja olosuhteita tun-

teva Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen 
päätyisi harmaan talouden alueella toimivan 
työnantajan palvelukseen. 

Verotusmenettelystä annettua lakia ehdote-
taan muutettavaksi niin, että Verohallinto 
voisi saada suoraan maahanmuuttoviran-
omaiselta tietoja ulkomaalaisen oleskelusta, 
työnantajasta ja palvelussuhteesta.  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan ensi ti-
lassa. 

 
————— 

 
YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Valtioneuvosto on 9 päivänä helmikuuta 
2006 hyväksynyt periaatepäätöksen talousri-
kollisuuden ja harmaan talouden vähentämi-
seksi vuosina 2006–2009. Toimintaohjelma 
on osa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Oh-
jelma koostuu hankkeista, joiden tarkoituk-
sena on viranomaisten yhteistoiminnan kehit-
täminen ja tiedonvaihdon esteiden poistami-
nen sekä talousrikoksiin liittyvien viran-
omaisten toimintaedellytysten ja seuraamus-
järjestelmän kehittäminen. Ohjelman toteut-
tamisella heikennetään talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden toimintaedellytyksiä mer-
kittävästi sekä kohdistetaan talousrikollisuu-
den ja harmaan talouden torjuntaa rajat ylit-
tävään rikollisuuteen. Ohjelman avulla torju-
taan erityisesti julkiseen tulo- ja menorahoi-
tukseen sekä elinkeinoelämään kohdistuvia 
väärinkäytöksiä. Ohjelmalla edistetään myös 
elinkeinoelämän omien torjuntavalmiuksien 
kehittymistä ja vahvistetaan elinkeinoelämän 
tervettä kilpailua sekä parannetaan sen toi-
mintaedellytyksiä. 

Talousrikostoimintaohjelmaan liittyy 29-
kohtainen luettelo lainsäädäntö- ja selvitys-
hankkeista, joiden avulla päätös voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön. Luetteloon si-

sältyvät hankkeet perustuvat pääosin sisäisen 
turvallisuuden ohjelmaan, pääministeri Matti 
Vanhasen I hallituksen hallitusohjelmaan si-
sältyneeseen kolmikantahankkeeseen sekä 
tulopoliittiseen sopimukseen vuosille 2005–
2007. Hankkeiden valmistelu on vastuutettu 
eri ministeriöille. 

Toimintaohjelman yhtenä keskeisenä tee-
mana on viranomaisten yhteistoiminnan ke-
hittäminen ja tiedonvaihdon esteiden poista-
minen. Ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaa-
vien työnantajien valvontaan liittyen toimin-
taohjelmassa on ensinnäkin hanke Verohal-
linnon oikeudesta saada käyttöönsä ulkomaa-
laisrekisterin tietoja ja toiseksi hanke työnte-
kijän oleskelulupia myöntävien viranomais-
ten oikeudesta saada verotustietoja. 

Valtioneuvoston 25 päivänä elokuuta 2005 
hyväksymässä ihmiskaupan vastaisessa toi-
mintasuunnitelmassa on toistettu samansisäl-
töiset toimenpide-ehdotukset Verohallinnon 
oikeudesta saada käyttöönsä ulkomaalaisre-
kisterin tietoja ulkomaalaisen Suomessa 
oleskelusta, työnantajista ja työsuhteesta. 
Valtioneuvoston 25.6.2008 tekemä periaate-
päätös ihmiskaupan vastaisesta tarkennetusta 
toimintasuunnitelmasta korostaa talousrikos-
torjuntaohjelmassa yksilöityjen toimenpitei-
den toteuttamista. 
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Pääministeri Vanhasen II hallitusohjelma ei 
sisällä nimenomaisia kirjauksia talousrikolli-
suuden vähentämisestä. Sitä vastoin yhtenä 
hallituksen veropolitiikan kuudesta keskei-
sestä tavoitteesta on mainittu harmaan talou-
den torjuminen. Hallitus määrittää sisäisen 
turvallisuuden keskeiset tavoitteet ja toimen-
piteet poikkihallinnollisesti sisäisen turvalli-
suuden ohjelmassa. Talousrikollisuutta ei ole 
tässä yhteydessä erikseen mainittu. 

Pääministeri Vanhasen I hallitus hyväksyi 
19 päivänä lokakuuta 2006 periaatepäätöksen 
hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjel-
maksi. Ohjelman 33. politiikkalinjauksen 
mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden työ-
ehtojen valvonnan edellytyksiä tehostetaan 
sekä puututaan tehokkain toimin mahdolli-
suuksiin teettää pimeää työtä ja yleensä har-
maan talouden vetovoimaan myös yhteis-
työssä työmarkkinajärjestöjen kanssa.  

Työministeriön 1 päivänä elokuuta 2006 
asettama työlupatyöryhmä on raportissaan 
(Työhallinnon julkaisu 380/2007) muun mu-
assa ehdottanut ulkomaalaisten työehtojen ja 
työnantajan edellytysten etukäteisvalvonnan 
laajentamista koskemaan kaikkia työntekoa 
varten myönnettyjä oleskelulupia. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Talousrikostorjunta 

Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen 
ohjelmaan sisältyi useita työvoimavaltaisten 
alojen harmaan talouden torjuntaa koskevia 
kohtia. Nämä liittyivät erityisesti ulkomailta 
tulleiden työntekijöiden ja heidän työehtojen-
sa valvonnan tehostamiseen, osin myös ylei-
sempään vaatimukseen tilaajan vastuusta. 
Työministeriön johdolla toimineessa Ulteva 
2 -työryhmässä valmisteltiin joukko harmaan 
talouden torjuntaa tehostamaan tarkoitettuja 
lakeja. Vuonna 2006 voimaan tuli säännökset 
lähetettyjen työntekijöiden ulkomaisen työn-
antajan Suomessa olevasta edustajasta 
(1198/2005) ja rakennustyömailla pakollises-
ta henkilötunnisteesta (1199/2005). Laki ti-
laajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

(1233/2006) tuli voimaan vuoden 2007 alus-
sa. 

Vuoden 2007 alusta tulivat voimaan sisä-
asiainministeriön ulkomaalaisvalvontatyö-
ryhmän vuonna 2003 esittämät, valtiova-
rainministeriössä valmistellut säännökset ul-
komailta vuokratun työntekijän sekä rajoite-
tusti verovelvolliselle maksettavan työkorva-
uksen verotuksesta (1224 – 1227/2006). 

Talousrikostorjunnan viranomaistoimin-
nassa on parin viime vuoden aikana tapahtu-
nut merkittävää edistystä erityisesti poliisin 
talousrikostutkinnan saatua lisää voimavaroja 
ja kehitettyä menetelmiään. Harmaan talou-
den ja talousrikosten paljastuminen riippuu 
toisaalta paljastumista edistävistä, esimerkik-
si tietojenantovelvollisuutta koskevista sään-
nöksistä ja toisaalta valvovien viranomaisten 
voimavaroista ja aktiivisuudesta. Edellisen 
hallituksen pyrkimykset tällä alueella ovat 
kohdistuneet erityisesti rakennusalaan, jonka 
harmaa talous alkoi rakennusalan pitkäaikai-
sen noususuhdanteen ja siihen liittyvän työ-
voimapulan sekä EU:n laajentumisen tarjo-
amien mahdollisuuksien seurauksena olla 
kasvavassa määrin ulkomaiseen työvoimaan 
ja ulkomaisiin urakoitsijoihin liittyvä ongel-
ma. 
 
Ulkomaalaisten työntekoa ja elinkeinotoi-
mintaa hallinnoivien viranomaisten oikeus 
saada verotustietoja 

Ulkomaalaisen työnteko ulkomaalaislain 
perusteella. Ulkomaalaisen työnteosta sääde-
tään ulkomaalaislain (301/2004) 5 luvussa. 
Työnteko on mahdollista työntekijän oleske-
luluvalla sekä tarkemmin säännellyissä tilan-
teissa muulla oleskeluluvalla joko rajoitta-
mattomasti taikka rajoitetusti tai lyhytaikai-
sesti ilman oleskelulupaa joko viisumilla 
taikka viisumivapaasti.  

Päätöksenteko työntekijän oleskelulupa-
menettelyssä on kaksivaiheinen. Työ- ja 
elinkeinotoimisto harkitsee osapäätöksessään 
työvoiman saatavuusharkintaan ja toimeentu-
loon liittyvät edellytykset sekä työnantajalle, 
toimeksiantajalle ja työntekijälle säädettyjen 
edellytysten täyttymisen, minkä jälkeen 
Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen 
oleskeluluvan ja kihlakunnan poliisilaitos 
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jatkoluvan, jollei luvan myöntämiseen ole 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liit-
tyviä esteitä taikka kyseessä ole maahantuloa 
koskevien säännösten kiertäminen.  

Ulkomaalaisella on oikeus tehdä ansiotyötä 
ilman työntekijän oleskelulupaa ulkomaalais-
laissa erikseen säädetyissä tapauksissa joko 
rajoittamattomasti oleskeluluvalla (79 §), ra-
joitetusti oleskeluluvalla (80 §) taikka ilman 
oleskelulupaa joko viisumilla tai ilman vii-
sumia, jos henkilö tulee maasta, jonka kansa-
laisilta ei edellytetä viisumia (81 §). Esimer-
kiksi kun ulkomaalainen on saanut Suomessa 
pysyvän oleskeluluvan tai pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EY-
oleskeluluvan, hän voi tehdä ansiotyötä ra-
joittamattomasti. Myönnettäessä tavallinen 
oleskelulupa työnteon perusteella lupaviran-
omaisina toimivat Maahanmuuttovirasto ja 
paikallispoliisi, kun taas työ- ja elinkeino-
toimistolla ei ole tässä menettelyssä toimival-
taa. 

Työnantajan velvollisuuksista säädetään 
ulkomaalaislain 73 §:ssä. Työnantajan on 
pykälän 1 momentin mukaan liitettävä työn-
tekijän oleskelulupahakemukseen: 1) työso-
pimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tettu selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, 
2) vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa 
olevien säännösten ja asianomaisen työehto-
sopimuksen mukaiset tai, jos työehtosopi-
musta ei ole sovellettava, että ne vastaavat 
työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimi-
viin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä 
sekä 3) työ- ja elinkeinotoimiston vaatiessa 
selvitys siitä, että työnantaja on huolehtinut 
ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan vel-
voitteistaan työnantajana. Pykälän 2 momen-
tin mukaan työnantajan on varmistauduttava 
siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluk-
sessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava 
työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvit-
se oleskelulupaa. Lisäksi pykälän 3 momen-
tin perusteella, kun kyse ei ole työntekijän 
oleskeluluvasta työnantajan, joka ottaa palve-
lukseensa muun kuin unionin kansalaisen, 
tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäse-
nen taikka pysyvällä oleskeluluvalla oleske-
levan ulkomaalaisen, tulee viivytyksettä toi-
mittaa työ- ja elinkeinotoimistolle 1 momen-
tissa mainittu selvitys sekä ilmoittaa työpai-

kan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetul-
le ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen 
nimi sekä sovellettava työehtosopimus. 

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. Sään-
nökset elinkeinonharjoittajan oleskeluluvasta 
ovat ulkomaalaislain 5 luvussa. Elinkeinon-
harjoittajan oleskeluluvan myöntäminen pe-
rustuu ulkomaalaislain 72 §:n 3 momentin 
mukaisesti harkintaan, jossa tulee varmistaa, 
että elinkeinotoiminnalla on kannattavan 
toiminnan edellytykset. Saman pykälän 4 
momentin mukaan harkittaessa työntekijän 
tai elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan 
myöntämistä on varmistuttava, että ulkomaa-
laisen toimeentulo on turvattu ansiotyöllä 
elinkeinotoiminnalla tai muulla tavalla. Elin-
keinonharjoittajan oleskelulupa on rakenteel-
taan työntekijän oleskelulupaa vastaava.  

Euroopan unionin kansalaisen työnteko ja 
elinkeinon harjoittaminen. Euroopan unionin 
kansalaisen maahantulosta ja oleskelusta 
säädetään ulkomaalaislain 10 luvussa.  Jos 
unionin kansalainen tai hänen perheen-
jäsenensä täyttää 10 luvussa säädetyt vapaan 
liikkuvuuden edellytykset, hänellä on Suo-
messa rajoittamaton oikeus tehdä ansiotyötä 
ilman työntekijän oleskelulupaa ja harjoittaa 
elinkeinoa ilman elinkeinonharjoittajan oles-
kelulupaa. Unionin kansalaiseen rinnastetaan 
ulkomaalaislaissa Islannin, Norjan, Liechten-
steinin ja Sveitsin kansalaiset. Pohjoismaiden 
kansalaisten liikkumisesta ja oleskelusta on 
ulkomaalaislaissa lisäksi omia erityissään-
nöksiä. 

Ulkomaalaisrekisteri. Henkilötietojen ke-
räämisestä ja tallettamisesta ulkomaalaisre-
kisteriin sekä siihen talletettujen tietojen 
käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään 
ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa 
(1270/1997). Ulkomaalaisrekisteri on auto-
maattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä 
henkilörekisteri, jota pidetään ja käytetään 
muun muassa ulkomaalaisten maahantuloa, 
maassa oleskelua ja työntekoa koskevien asi-
oiden käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa 
varten (2 §). 

Ulkomaalaisrekisteriä pitävät ja käyttävät 
Maahanmuuttovirasto, ulkoasiainministeriö, 
poliisi, Rajavartiolaitos, tullilaitos, työvoima- 
ja elinkeinokeskukset, työvoima- ja elinkei-
notoimistot, vankeinhoitoviranomainen ja 
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vähemmistövaltuutettu (3 §). Näillä laissa 
määritellyillä rekisterinpitäjillä on oikeus 
käyttää rekisteriin talletettuja tietoja laissa 
yksilöityjä kyseisen viranomaisen tehtäviin 
kuuluvia ulkomaalaishallinnon asioita hoita-
essaan. 

Ulkomaalaisrekisteriin talletetaan siltä osin 
kuin se on tarpeen tiedot hakemuksesta, asian 
käsittelystä, ratkaisusta ja perusteista sekä 
tiedot työnantajasta ja työsuhteen ehdoista. 
Ulkomaalaisrekisteristä saa salassapitosään-
nösten estämättä luovuttaa tietoja laissa sää-
detyille viranomaisille siinä määrin kuin se 
vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten 
tehtävien suorittamiseksi on tarpeen. 

Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 
7 §:ssä säädetään rekisteriin talletettavista 
tiedoista. Pykälän 2 momentin mukaan rekis-
teriin saa siltä osin kuin on tarpeen tallettaa 
tiedot työnantajista ja työnteosta sekä ulko-
maalaislain 73 §:n 1 momentissa tarkoitetut 
työntekijän oleskelulupaan liitettävät tiedot. 
Lain 8 §:ssä säädetään rekisterinpitäjälle oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada 
ulkomaalaisrekisteriä varten sille laissa sää-
dettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättö-
miä tietoja. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa 
säädetään oikeudesta saada veroviranomai-
selta verovelvollisen tuloja ja varallisuutta 
koskevia tietoja sekä muita verotustietoja 
Suomen kansalaisuuden saamisen tai siitä 
vapautumisen edellytysten selvittämiseksi 
sekä oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen 
selvittämiseksi. Säännökseen on 1 päivänä 
kesäkuuta 2007 voimaan tulleella lailla 
(618/2007) lisätty kohta verotustietojen saa-
misesta oleskeluluvan toimeentuloedellytyk-
sen selvittämiseksi. Pykälässä ei ole säännös-
tä, joka erityisesti antaisi mahdollisuuden 
saada veroviranomaiselta tietoja työnantajis-
ta, jotka työllistävät ulkomaalaisia työnteki-
jöitä. 

Valvonta. Kolmansista maista tulevien ul-
komaalaisten työnteon valvontaa voidaan kä-
sitellä useasta eri näkökulmasta. Ensinnäkin 
perinteistä ulkomaalaisvalvontaa on oleske-
lulupajärjestelmällä säännellä ja valvoa ul-
komaalaisen maahantuloa, maassa oleskelua 
ja työmarkkinoille pääsyä. Toiseksi työsuoje-
lun näkökulmasta valvotaan palkka- ja muita 
työehtoja sekä työnteon olosuhteita. Tässä 

työmarkkinavalvonnassa käytetään hyväksi 
ulkomaalaisrekisterissä olevia tietoja. Kol-
manneksi harmaan talouden torjumiseksi jul-
kisen vallan toimesta tapahtuva valvonta on 
osittain oma kokonaisuutensa.  

Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäi-
sen oleskeluluvan työnteon perusteella. 
Oleskelulupa voi olla joko työntekijän oles-
kelulupa, jolloin noudatetaan erityistä kaksi-
vaiheista lupamenettelyä, tai muu oleskelu-
lupa, jolloin menettely on työntekijän oleske-
lulupamenettelyä yksinkertaisempi. Maa-
hanmuuttovirasto käsittelee asiaa yksittäisen 
ulkomaalaisen näkökulmasta ja valvoo ul-
komaalaista työntekijää. Maahanmuuttovi-
rasto ei huolehdi työnantajan velvoitteiden 
valvonnasta, josta vastaa työntekijän oleske-
lulupaa myönnettäessä ennakollisesti työ- ja 
elinkeinotoimisto tai luvan myöntämisen jäl-
keen työsuojeluviranomaisena työsuojelupii-
ri. Oleskeluluvan yleisenä edellytyksenä on, 
että ulkomaalainen tulee toimeen ansiotyöstä 
saamillaan tuloilla eikä hän joudu turvautu-
maan yhteiskunnan tukeen. Kun kyse on ta-
vallisesta oleskeluluvasta, Maahanmuuttovi-
raston tehtävänä on ennen oleskeluluvan 
myöntämistä selvittää, tuleeko hakijan toi-
meentulo turvatuksi ansiotyöllä tai muulla 
tavalla. Paikallispoliisi toimii jatkolupia 
myöntävänä viranomaisena samassa roolissa 
kuin Maahanmuuttovirasto ensimmäisen 
oleskeluluvan osalta.  

Toimeentulon selvittämiseksi voidaan asi-
anosaisia (myös Suomessa asuvaa tai Suo-
meen muuttavaa perheenjäsentä ja muuta yh-
teiseen talouteen kuuluvaa henkilöä, sikäli 
kuin hänen on ilmoitettu huolehtivan hakijan 
toimeentulosta) pyytää toimittamaan asiakir-
jaselvitystä, kuten työnantajan todistukset 
työsuhteesta ja palkasta, verotustodistukset 
verotetusta tulosta ja omaisuudesta tai selvi-
tykset maksetuista toimeentulotuista ja mah-
dollisista muista sosiaaliturvaetuuksista. 
Harkittaessa elatuskykyä voidaan pyytää 
myös selvitystä aikaisemmalle perheelle suo-
ritettavista elatusmaksuista ja niistä suoriu-
tumisesta. Yksittäistapauksessa voidaan pyy-
tää tarpeelliseksi katsottuja lisäselvityksiä 
myös suoraan muilta tahoilta, kuten viran-
omaisilta, työnantajilta tai kirjanpitäjiltä, sii-
nä määrin kuin ulkomaalaisrekisterilaki ja 
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muu lainsäädäntö sen mahdollistaa. Käytän-
nössä Maahanmuuttovirastosta on otettu yh-
teyttä verotoimistoon, jos on ollut yksittäis-
tapauksessa tarvetta tarkistaa hakijan esittä-
miä selvityksiä tai saada lisää tietoja. 

Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä on 
huolehtia työvoiman saatavuusharkinnasta ja 
valvoa työnantajan toimintaa. Työ- ja elin-
keinotoimisto tekee työntekijän oleskelulu-
pahakemukseen osaratkaisun, jossa se muun 
muassa selvittää, että työnantaja täyttää 
säännösten mukaiset velvollisuutensa palka-
tessaan ulkomaalaisen työntekijän. Tämä pi-
tää sisällään varmistaa, että työnteon keskei-
set ehdot ovat voimassa olevien säännösten 
mukaiset ja että työnantaja on huolehtinut ja 
vastaisuudessa kykenee huolehtimaan vel-
voitteistaan työnantajana. 

Tavallisten oleskelulupien ollessa kyseessä 
työnantajan tulee ulkomaalaislain 73 §:n 3 
momentin mukaan viivytyksettä toimittaa 
työ- ja elinkeinotoimistolle selvitys työnteon 
keskeisistä ehdoista. Työ- ja elinkeinotoimis-
to kirjaa ilmoituksen rekisteriin, mutta se ei 
esimerkiksi tarkista millään lailla ilmoituksen 
todenperäisyyttä. Jos työ- ja elinkeinotoimis-
to muussa toiminnassaan havaitsee työnanta-
jan laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuutensa, 
se voi ilmoittaa asiasta Maahanmuuttoviras-
tolle tai työsuojelupiirille taikka poliisille.  

Työsuojeluviranomaisen tehtäväksi on ul-
komaalaislain 86 §:ssä säädetty sen valvonta, 
että työnantaja noudattaa ulkomaalaislain 
säännöksiä pitäessään ulkomaalaisia töissä. 
Työsuojeluviranomainen vastaa minimi-
työehtojen jälkivalvonnasta ja työehtoihin 
liittyvästä neuvonnasta. Valvonta tapahtuu 
tekemällä tarkastuksia työpaikoilla tai pyy-
tämällä työnantajalta kirjallisia selvityksiä. 
Oma-aloitteinen viranomaisvalvonta perus-
tuu profilointiin ja riskianalyysiin, jossa käy-
tetään jossain määrin ulkomaalaisrekisterin 
tietoja. Muuta valvontaa suoritetaan eri ta-
hoilta tulleiden yhteydenottojen perusteella. 
Suomessa on kahdeksan työsuojelupiiriä, 
joissa kaikissa ei ole erityistä ulkomaalaisiin 
liittyvän valvonnan asiantuntemusta.  Enna-
kollinen työehtovalvonta tai työnantajan 
edellytysten selvittäminen eivät kuitenkaan 
kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltuuk-
siin. Työsuojeluviranomaiselle ei ole säädet-

ty nimenomaista toimivaltaa valvoa ulko-
maalaislain 73 §:n 3 momentin mukaista 
työnantajan ilmoitusvelvollisuutta. Toisaalta 
koska ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyön-
nistä voidaan tuomita sakko ulkomaalaisrik-
komuksena, työsuojeluviranomaisen on il-
moitettava havaitsemastaan rikkomuksesta 
poliisille. 

Seuraamukset ulkomaalaislaissa. Ulko-
maalaislain 12 luvussa säädetään ulkomaalai-
sen työntekoon liittyvien työntekijän tai 
työnantajan velvollisuuksien laiminlyöntien 
seuraamuksista. Ulkomaalaislain 185 §:n pe-
rusteella ulkomaalaisrikkomuksesta voidaan 
tuomita sakkoon ulkomaalainen, joka oi-
keudetta tekee ansiotyötä tai harjoittaa elin-
keinoa. Lain 186 §:ssä säädetään työnantajan 
ulkomaalaisrikkomuksesta. Työnantaja tai 
tämän edustaja, joka 1) tahallaan tai huoli-
mattomuudesta pitää palveluksessaan ulko-
maalaisen, jolla ei ole oikeutta ansiotyön te-
kemiseen, 2) tahallaan tai törkeästä huolimat-
tomuudesta antaa viranomaiselle virheellisiä 
tai harhaanjohtavia tietoja ulkomaalaisen 
työnteon ehdoista taikka työtehtävistä ja nii-
den asettamista vaatimuksista, taikka 3) ta-
hallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
laiminlyö 73 §:n 3 momentissa säädetyn vel-
vollisuuden, on tuomittava työnantajan ul-
komaalaisrikkomuksesta sakkoon, jollei teos-
ta muualla laissa ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta. Lain 187 §:ssä säädetään työn-
tekijän oleskeluluvan myöntämisestä pidät-
täytymisestä. Pykälän mukaan työ- ja elin-
keinotoimisto voi tehdä päätöksen, että pidät-
täydytään työntekijän oleskelulupien myön-
tämisestä sellaisen työnantajan tai toimek-
siantajan palvelukseen, joka itse tai edusta-
jansa välityksellä on antanut viranomaiselle 
186 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja 
virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Luvat-
toman ulkomaisen työvoiman käytöstä sääde-
tään rikoslain 47 luvun 6 a §:ssä. 
 
Verohallinnon oikeus saada käyttöönsä ul-
komaalaisrekisterin tietoja 

Verohallinnon tiedonsaantioikeutta koske-
vat säännökset ovat pääosin laissa verotus-
menettelystä (1558/1995). Lain 3 luku kos-
kee sivullisen tiedonantovelvollisuutta.  
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Viranomaisen yleisestä tietojenantovelvol-
lisuudesta säädetään verotusmenettelylain 
18 §:ssä. Lainkohdassa on lueteltu eräiden 
viranomaisten rekisterit ja sellaiset näiden 
rekisterien tiedot, jotka näiden viranomaisten 
on annettava Verohallinnolle. Kysymyksessä 
ovat säännönmukaiset tietojen luovutukset 
joiden nojalla Verohallinto saa tietoja muun 
muassa kyselyjärjestelmien välityksellä sekä 
erilaisin poiminnoin.  

Viranomaisen erityisestä tietojenantovel-
vollisuudesta säädetään verotusmenettelylain 
20 §:ssä. Lainkohdan mukaan valtion ja kun-
nan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön 
on Verohallituksen tai veroviraston pyynnös-
tä annettava tai esitettävä tarkastettaviksi sel-
laiset tiedot, jotka saattavat olla tarpeen vero-
tusta tai muutoksenhakua varten ja jotka sel-
viävät viranomaisen tai muun julkisyhteisön 
hallussa olevista asiakirjoista tai muutoin 
ovat tämän tiedossa, jos tiedot eivät koske 
sellaista asiaa, josta lain mukaan ei saa todis-
taa. Verotukseen vaikuttavia taloudellista 
asemaa koskevia tietoja ei kuitenkaan saa 
kieltäytyä antamasta. Lainkohta täydentää 
säännönmukaista tietojen luovutusta.  

Verotusmenettelylain 21 §:ssä on säännelty 
vertailutietotarkastuksesta, jonka mukaan ve-
rotarkastus voidaan toimittaa yksinomaan 
siinä tarkoituksessa, että kerätään tietoja, joi-
ta voidaan käyttää muun verovelvollisen ve-
rotuksessa.  

Verotusmenettelylain 22 §:ssä säädetään 
luovutettavien tietojen yksilöinnistä ja oikeu-
desta saada tiedot salassapitosäännösten ja 
muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten 
estämättä sekä oikeudesta saada tiedot säh-
köisen tiedonsiirtomenetelmän välityksellä. 

Tällä hetkellä Verohallinto pyytää tietoja 
ulkomaalaisrekisteristä verotusmenettelylain 
20 §:n nojalla. Lainkohdan soveltaminen 
edellyttää yksilöidyn pyynnön tekemistä ul-
komaalaisviranomaisille eikä se mahdollista 
esimerkiksi kyselyjärjestelmäyhteyden avaa-
mista ulkomaalaisrekisteriin.  

Ulkomaalaisrekisterin tietoja tarvitaan sekä 
verotuksen valmistelussa että verovalvonnas-
sa.  

Verotuksen valmistelussa ulkomaalaisre-
kisterin tietoja tarvitaan muun muassa selvi-

tettäessä ulkomaalaisen Suomessa oloaikaa ja 
toimeentuloa.  

Verovalvonta kattaa ne toimenpiteet, joilla 
alkuperäis- tai muun aineiston avulla varmis-
tetaan veronmaksun perusteena olevien ve-
ronmaksaja-asiakkaiden antamien tai muual-
ta saatujen tietojen sekä niiden perusteella 
suoritettavien Verohallinnon toimien oikeel-
lisuus ja riittävyys. 

 Verovalvonta sisältää perusvalvonnan ja 
erityisvalvonnan. Perusvalvonta muodostaa 
verovalvonnan ytimen. Perusvalvonta nojaa 
asiakkaan antamien, sivulliselta saatujen ja 
Verohallinnon toimin kerättyjen tietojen hy-
väksikäyttöön. Yhdistelemällä ja vertaamalla 
näitä tietoja verotusprosessin kaikissa vai-
heissa seurataan veronmaksaja-asiakkaan re-
kisteröintiasemaa sekä ilmoitus- ja maksu-
käyttäytymistä. Havaitun virheen laadusta 
riippuen asiakasta joko ohjataan tai häneen 
kohdistetaan valvontatoimia.  

Erityisvalvonta täydentää perusvalvontaa 
sisältäen verotarkastuksia, erikoisperintää ja 
puhevallan käyttämistä rikosasioissa. Erityis-
valvonnan keinoja käytetään verotusproses-
sin kaikissa vaiheissa pääasiassa valikoitui-
hin asiakkaisiin. Asiakasta ohjataan myös 
erityisvalvonnan yhteydessä.  

Perusvalvonnassa ulkomaalaisrekisterin 
tietoja ulkomaalaisen Suomessa oleskelusta, 
työnantajasta ja työsuhteesta sekä elinkeino-
toiminnasta tarvitaan verovelvolliselta ja 
muulta ilmoittamisvelvolliselta (muun muas-
sa työnantaja) saatujen tietojen tarkistamises-
sa.  

Erityisvalvonnassa ulkomaalaisrekisterin 
tietoja käytetään lähinnä verotarkastuksessa.  
Tietotarpeet ovat kahdenlaisia. Yhtäältä tie-
toja tarvitaan verotarkastusten kohdevalintaa 
varten. Kun tavoitteena on ulkomaisen työ-
voiman valvonta, pyritään tarkastuskohteiksi 
löytämään yrityksiä, jotka käyttävät ulko-
maista työvoimaa. Toisaalta tiedontarve saat-
taa tulla tarkastuksen aikana, kun tarkastus-
kohteessa ilmenee tarvetta tarkistaa ulko-
maisten työntekijöiden tietoja ja tarvetta sel-
vittää, mitä ulkomaalaisrekisteriin on kirjattu 
työsuhteen ehdoista. 

Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 
10 §:ssä säädetään tietojen luovuttamisesta 
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rekisteristä. Pykälässä ei ole säännöksiä tieto-
jen luovuttamisesta veroviranomaisille. 

 
 

2.2 Nykytilan arviointi 

Yleistä 

Talousrikostorjuntaohjelman tavoitteena on 
kehittää viranomaisten yhteistyötä ja poistaa 
tiedonvaihdon esteitä. Ohjelman toteuttami-
sella on tarkoitus heikentää talousrikollisuu-
den ja harmaan talouden toimintaedellytyk-
siä. Tässä esityksessä keskeistä on nimen-
omaan ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaa-
vien työnantajien valvonta, joka kaipaa voi-
massa olevan lainsäädännön ja viranomaisten 
välisen yhteistyön tasolla kehittämistä. 
 
Ulkomaalaisten työnteon hallinnointi ja val-
vonta oleskelulupajärjestelmässä 

Ulkomaalaisten työntekoa koskevan nyky-
järjestelmän yleisiä kehityspiirteitä. Työnte-
kijän oleskeluluvasta on muodostunut erään-
lainen viimesijainen lupa ulkomaalaisten 
työntekoa koskevassa lupajärjestelmässä, 
vaikka se on ulkomaalaislaissa tarkoitettu 
pääasialliseksi työntekoa varten myönnettä-
väksi oleskeluluvaksi. Aikaisemman ulko-
maalaislain aikana valtaosa kolmansien mai-
den kansalaisista työskenteli Suomessa työ- 
ja oleskeluluvan nojalla. Syynä oli se, että 
keskeiset työvoiman lähtömaat (kuten Viro) 
ja keskeiset ammatit (kuten puutarhatalouden 
kausityöt) olivat työ- ja oleskelulupa-
menettelyn piirissä. 

Nykyisin suurin osa kolmansien maiden 
kansalaisista työskentelee muun luvan kuin 
työntekijän oleskeluluvan nojalla. Syynä on 
paitsi ulkomaalaislain kokonaisuudistus, 
myös EU:n laajeneminen. Lisäksi työvoiman 
maahanmuuton lisääntymisen voidaan arvi-
oida aikaisempaa voimakkaammin kohdistu-
neen työntekijän oleskeluluvasta vapautetuil-
le aloille (kuten erilaisiin osaaja- ja asiantun-
tijatehtäviin). Ennen nykyisen ulkomaalais-
lain voimaantuloa oleskelulupaan liittyvää 
työlupaa edellytettiin laajemmin kuin nykyi-
sin käytössä olevaa työntekijän oleskelulu-
paa. 

Työntekijän oleskelulupa. Työskenneltäes-
sä työntekijän oleskeluluvan nojalla työ- ja 
elinkeinotoimisto harkitsee osaratkaisussaan 
työvoiman saatavuuden, työehtojen asianmu-
kaisuuden, työnantajan kyvyn ja halun suo-
riutua työnantajavelvoitteistaan sekä työnte-
kijän toimeentuloedellytyksen. Jatkolupaa 
harkitessaan työ- ja elinkeinotoimisto suorit-
taa saman harkinnan sillä erotuksella, että se 
ei selvitä työvoiman saatavuutta, jos haettava 
lupa koskee samaa ammattialaa kuin edelli-
nen lupa. Muilta osin harkinta on sisällöltään 
sama kuin ensimmäisessäkin luvassa. Jos 
työnantaja ei täytä velvoitteitaan, oleskelulu-
paa ei myönnetä. Ongelmaksi työntekijän 
oleskelulupamenettelyssä on koettu se, että 
Verohallinnolta ei ole mahdollista saada tie-
toja työnantajasta, joka on työllistänyt tai on 
aikeissa työllistää ulkomaalaisen. 

Tavallinen oleskelulupa työntekoa varten. 
Voimassaolevan ulkomaalaislain mukaan 
työehtoihin ja työnantajan edellytyksiin koh-
distuva harkinta sisältyy vain työntekijän 
oleskelulupaan, jossa työ- ja elinkeinotoimis-
to antaa osaratkaisun työntekijän oleskelulu-
van myöntämistä harkittaessa. Työskenneltä-
essä muun kuin työntekijän oleskeluluvan 
nojalla työ- ja elinkeinotoimisto ei osallistu 
hakemuksen käsittelyyn. Lupaviranomaisena 
on Maahanmuuttovirasto tai jatkoluvan ky-
seessä ollessa paikallispoliisi. Haettaessa 
työntekoa varten tavallista oleskelulupaa vi-
ranomaisharkinta kohdistuu lähinnä toimeen-
tuloedellytyksiin Suomessa sekä sen arvioin-
tiin, muodostaako ulkomaalainen uhkan ylei-
selle järjestykselle ja turvallisuudelle vai ei. 
Lupaviranomaisella on oikeus saada verovi-
ranomaiselta verotustietoja verovelvollisesta, 
mutta mahdollisuutta saada tietoja työnanta-
jasta ei ole. Toimeentuloedellytystä arvioita-
essa lupaviranomainen tarvitsee tietoja myös 
ulkomaalaiselle maksettavan palkan määräs-
tä, mutta arviota palkkaehtojen lainmukai-
suudesta se ei tällöin suorita. Myöskään 
työnantajan edellytykset selviytyä työnanta-
javelvoitteistaan eivät ole harkinnan kohtee-
na. Maahanmuuttovirastolle ja poliisille ei 
myöskään kuulu palkka- tai muihin työehtoi-
hin liittyvä neuvonta. Viimeksi mainittuihin 
seikkoihin kohdistuva valvonta on näin ollen 
jälkikäteistä. 
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Tavallisten työnteon perusteella myönnet-
tävien oleskelulupien osalta työnantajaan ja 
työehtoihin kohdistuvaa etukäteisvalvonta ei 
ole, koska se ei lain mukaan kuulu lupame-
nettelyyn. Koska tavallisia oleskelulupia 
työntekoa varten on myönnetty enenevässä 
määrin, valvonnan keinojen puute on muo-
dostunut ongelmaksi. Etukäteisvalvonnan 
keinojen kehittämistä edellyttää myös se, että 
ulkomaalaiset työntekijät muodostavat kes-
kimääräistä haavoittuvamman ryhmän työ-
markkinoilla. Suuri osa ulkomaalaisia työllis-
tävistä työnantajista on järjestäytymättömiä.  

Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen yh-
teydessä uusien työntekijäryhmien oikeutta-
mista työhön tavallisen oleskeluluvan nojalla 
ilman työehtojen etukäteistarkistusta pyrittiin 
tasapainottamaan työn- ja toimeksiantajan 
velvollisuudella toimittaa työntekoa koskevat 
keskeiset tiedot työ- ja elinkeinotoimistoon.  

Ulkomaalaislain 73 §:n 3 momentin perus-
teella kaikkien kolmansista maista tulevien 
työntekijöiden keskeiset työehdot on ilmoi-
tettava työ- ja elinkeinotoimistoon tallennet-
tavaksi ulkomaalaisrekisteriin, josta ne ovat 
muun muassa työnantajien jälkivalvontaa 
suorittavien työsuojeluviranomaisten luetta-
vissa. Tietojen toimittamis- ja ilmoittamis-
velvollisuus koskee työnantajaa aina, kun 
hän ottaa palvelukseensa muun kuin unionin 
kansalaisen tai tähän rinnastettavan tai tämän 
perheenjäsenen. Tietojen toimittamis- ja il-
moittamisvelvollisuus koskee siis myös niitä 
tilanteita, jolloin palvelukseen otettavalla ul-
komaalaisella on oikeus työskennellä ilman 
työntekijän oleskelulupaa tai kokonaan ilman 
oleskelulupaa viisumin tai viisumivapauden 
perusteella.  

Tietojen saantia koskevan sääntelyn puut-
teet. Harkittaessa oleskelulupaa työnteon pe-
rusteella lupaviranomaisen on olennaista 
saada veroviranomaiselta verotustietoa, jonka 
perusteella voidaan arvioida työnantajan ky-
kyä selvitä työnantajan laissa säädetyistä 
velvoitteista. Voimassa olevien säännösten 
perusteella veroviranomaiselta voi saada ai-
noastaan verovelvollisen tuloja ja varallisuut-
ta koskevia tietoja ja muita verotustietoja 
oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen sel-
vittämiseksi. Tietoja työnantajista ei ole 
mahdollista saada. Jos ennakkoon kävisi sel-

ville, että työnantaja ei ole hoitanut velvoit-
teitaan, oleskelulupa jäisi myöntämättä. Jäl-
kikäteen suoritettava valvonta aiheuttaa 
huomattavasti enemmän kustannuksia etukä-
teisvalvontaan verrattuna.  

Verohallinnon näkökulmasta ongelmaksi 
on koettu se, että ulkomaalaislaissa tai ulko-
maalaisrekisteristä annetussa laissa ei ole 
säännöstä oikeudesta saada tietoja oikeus-
henkilöistä. 

 
Verohallinnon oikeus ja tarve saada käyt-
töönsä ulkomaalaisrekisterin tietoja 

Ulkomaalaisen työvoiman valvontaympä-
ristössä on viime vuosina tapahtunut muu-
toksia ja ulkomaisen työvoiman määrä on eri 
syistä kasvanut. Myös Euroopan unionin 
kansalaisten vapaa liikkuminen on lisäänty-
nyt. Ulkomaalaisia työntekijöitä tulee valti-
oista, joista heitä ennen ei ole tullut. Tämä on 
luonut uusia haasteita valvontaan. Uusi toi-
mintaympäristö merkitseekin sitä, että viran-
omaisten välisen yhteistyön tulee olla kun-
nossa. Kyse on valvontajärjestelmän uskotta-
vuudesta ja siitä, että viranomaisilla on kyky 
saada tietoa reaalimaailmasta. 

Ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa ei 
ole säädetty tietojen luovuttamisesta verovi-
ranomaisille. Veroviranomaisten tietojen 
saanti ulkomaalaisrekisteristä perustuu vero-
tusmenettelylakiin. Verohallinnolta puuttuu 
suora pääsy työnantajan tietoihin, joita olisi 
ulkomaalaisrekisteristä saatavissa. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on toteuttaa kaksi 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden toi-
mintaohjelmassa yksilöityä toimenpidettä. 
Nämä liittyvät laajempaan kokonaisuuteen, 
jonka tavoitteena on lisätä viranomaisten vä-
listä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Maahan-
muuttoviranomaisilla olisi mahdollisuus saa-
da suoraan Verohallinnolta lupaharkinnas-
saan olennaisia ulkomaalaisen työntekoon tai 
elinkeinonharjoittamiseen liittyviä sekä työn-
antajaa koskevia verotustietoja. Verohallin-
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nolla puolestaan olisi oikeus saada suoraan 
ulkomaalaisrekisteristä ulkomaalaisen työn-
antajaa, palvelussuhdetta ja elinkeinotoimin-
taa koskevia tietoja. 

Ehdotetun lainsäädännön myötä harmaan 
talouden ja talousrikollisuuden toimintaedel-
lytykset kaventuisivat. Koska esitys koskee 
viranomaisten keskinäistä toimintaa, työnan-
tajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden asi-
ointi viranomaisten kanssa ei hankaloituisi. 
Esityksellä myös parannettaisiin Suomessa 
toimivien yritysten tasavertaisen kilpailun 
mahdollisuuksia sekä edistettäisiin sekä 
Suomessa pysyvästi asuvien että Suomeen 
työhön tulevien ulkomaalaisten työntekijöi-
den yhdenvertaista kohtelua työmarkkinoilla. 
Ehdotettu lainsäädäntö osaltaan myös lisäisi 
Suomen työmarkkinoiden vetovoimaisuutta. 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Ulkomaalaisrekisterin yhtenä käyttötarkoi-
tuksena on työntekoa koskevien asioiden kä-
sittely, päätöksenteko ja valvonta. Tämä an-
taisi mahdollisuuden rekisterin käyttötarkoi-
tusta muutamatta käyttää sitä myös työnanta-
jien valvontaan. Työsuhde, sen ehdot ja 
työnantajan velvollisuuksien noudattaminen 
ovat keskeisessä osassa työnteon valvonnas-
sa.  

Esityksen keskeinen ehdotus olisi säätää 
työntekoon tai elinkeinonharjoittamiseen liit-
tyviä oleskelulupia myöntäville ja näihin pe-
rustuvaa oleskeluoikeutta sekä työntekoa ja 
elinkeinotoimintaa valvoville viranomaisille 
oikeus saada Verohallinnolta oleskeluluvan 
myöntämistä ja valvontaa varten tarvittavat 
tiedot. Tämä sisältäisi myös oikeuden saada 
tietoa työnantajasta, jonka palvelukseen ul-
komaalainen hakee oleskelulupaa. Tällaisia 
tietoja olisivat muun muassa tiedot siitä, on-
ko työnantaja hoitanut veroihin ja maksuihin 
liittyvät velvoitteensa. Viranomaisia, jotka 
tietoja voisivat saada, ovat Maahanmuuttovi-
rasto, oleskelulupia myöntävä poliisi ja Raja-
vartiolaitos. 

Esityksellä täsmennettäisiin säännöksiä 
Verohallinnon oikeudesta saada verotusta 
varten käyttöönsä ulkomaalaisrekisterissä 
olevien ulkomaalaisten oleskelua, työnanta-
jaa ja työsuhdetta koskevia tietoja.  

4  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä toteutetaan kaksi talousrikolli-
suuden ja harmaan talouden torjuntaohjel-
massa yksilöityä ja sisäasiainministeriölle 
vastuutettua toimenpidettä. Ohjelman 29-
kohtainen luettelo sisältää lainsäädännöllisiä 
ja muita toimenpiteitä, joilla talousrikosten ja 
harmaan talouden yhteiskunnalle aiheuttamia 
suoranaisia tappioita ja muita haittavaikutuk-
sia voidaan merkittävästi vähentää. Ohjelman 
avulla voidaan järkiperäistää yhteiskunnan 
voimavarojen käyttöä jatkamalla jo aikai-
semmissa ohjelmissa käynnistettyä viran-
omaisyhteistyön kehittämistä. Ohjelma mah-
dollistaa myös talousrikosten ennalta estämi-
seen ja paljastamiseen tähtäävän viranomais-
ten yhteisen analyysitoiminnan kehittämisen. 

Talousrikostorjuntaohjelman avulla vaikeu-
tetaan rikoksentekomahdollisuuksia, lisätään 
rikoksiin syyllistyneiden kiinnijäämisriskiä 
sekä vähennetään rikosten aiheuttamia va-
hinkoja ja palautetaan takaisin rikoksen kaut-
ta saatua hyötyä. Lisäksi sen avulla lyhenne-
tään talousrikosten kokonaistutkinta-aikoja ja 
siten edistetään asianosaisten oikeusturvaa. 
Ohjelman avulla systematisoidaan talousri-
kosten ja harmaan talouden torjuntaa kytke-
mällä torjuntaa tehostavan lainsäädännön 
valmistelu ja torjuntaan osallistuvien viran-
omaisten toimien koordinointi aikaisempaa 
selkeämmin valtionhallinnon tulosohjauk-
seen. 

Vero- ja maahanmuuttohallinnon entistä 
laajempi tietojenvaihto ei yksinään ratkaise 
ulkomaalaisia työllistävien ja hyväksikäyttä-
vien harmaan talouden toimijoihin liittyviä 
ongelmia. Tietojenvaihdon laajentuminen ja 
tehostaminen kuitenkin heikentää näiden 
toimijoiden kilpailuetua suhteessa rehellisiin 
työnantajiin ja lisää viranomaisten mahdolli-
suuksia estää vilpittömin aikein maahan pyr-
kivien työntekijöiden päätymistä tällaisten 
työnantajien palvelukseen. Usein kielitaidot-
tomina ja maamme olosuhteita ja lainsääntöä 
tuntemattomina tällaiset työntekijät ovat eri-
tyisen alttiita väärinkäytöksille. 

Ulkomaalaisviranomaisten suora tiedon-
saantioikeus verottajalta tehostaisi valvontaa, 
mutta se myös nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi 
asian käsittelyä, säästäisi asiakkaan verojää-
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miä koskevan todistuksen hankkimiselta ja 
sulkisi yhden mahdollisuuden esittää väären-
netty asiakirja hakemuksensa tueksi. 

Esityksellä ei ole suoranaisia kustannus-
vaikutuksia. Tietoja voidaan osana normaalia 
hakemuskäsittelyä pyytää ja antaa puhelimit-
se sekä tallentaa ulkomaalaisrekisteriin ilman 
tietojärjestelmämuutoksia. Esitykset antavat 
mahdollisuuden toteuttaa tietojenvaihto myös 
teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tähän 
siirtyminen edellyttäisi tietojärjestelmämuu-
toksia. Päätöstä tai suunnitelmia teknisen 
käyttöyhteyden rakentamisesta ehdotettujen 
muutosten voimaantulon yhteydessä ei ole 
tehty. 
 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sisäasiainministeriön 
maahanmuutto-osastolla. Valmisteluun on 
osallistunut asiantuntijoita muun muassa Ve-
rohallinnosta ja Maahanmuuttovirastosta. 
Työssä on pyritty ottamaan huomioon näke-
mykset, joita esitettiin työmarkkina- ja kan-
salaisjärjestöille ja useille viranomaistahoille 
järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, 
tietosuojavaltuutetun toimistolta, maahan-
muuttovirastolta sekä sisäasiainministeriön 
raja- ja poliisiosastoilta. Lausunnoissa ehdo-
tusta ja sen tavoitteita on pidetty kannatetta-
vina. 

Valtiovarainministeriö on edellyttänyt, että 
tietojen keräämistä ja tallentamista koskevien 
säännösten asianmukaisuus varmistetaan tie-
tosuojasta vastaavilta viranomaisilta. Tie-
tosuojavaltuutetun toimisto on lausuntoa an-
tamatta ilmoittanut, ettei sillä ole esitystä 
koskevia huomautuksia.  

Oikeusministeriö on todennut, että esitetyt 
muutokset merkitsevät ulkomaalaisen työn-
antajan valvontaan kohdistuvia toimenpiteitä 
ja muuttavat siksi ulkomaalaisrekisterin käyt-
tötarkoitusta. Tätä koskeva muutos olisi 
asianmukaista tehdä ulkomaalaisrekisterilain 
toiseen pykälään. Muutos olisi tarpeen myös 
siksi, että työnantajana voi toimia luonnolli-
nen henkilö, jonka tietojen suojaamisessa on 
otettava huomioon niitä koskevat säännökset. 

Ehdotuksen perusteluja on käyttötarkoituk-
sen osalta tarkennettu tuomalla selkeämmin 
esiin, että ehdotus ei merkitse ulkomaalaisre-
kisterin käyttötarkoituksen muutosta. Ulko-
maalaisrekisterilain voimassaolevan toisen 
pykälän mukaan ulkomaalaisrekisteriä pide-
tään ja käytetään ulkomaalaisten maahantu-
loa ja maastalähtöä sekä oleskelua ja työnte-
koa koskevien asioiden käsittelyä, päätöksen-
tekoa ja valvontaa varten. 

Maahanmuuttovirasto on pitänyt tarpeelli-
sena huomioida esityksessä myös EU-
kansalaisten oleskeluoikeus. EU-kansalaisten 
asema poikkeaa niin olennaisesti ehdotukses-
ta tarkoitetuista kolmannen maan kansalaisis-
ta, ettei esitettyä laajennusta ole pidetty mah-
dollisena. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki ulkomaalaisrekisteristä 

7 §. Talletettavat tiedot. Pykälää ehdote-
taan muutettavaksi niin, että rekisteriin voi-
taisiin tallettaa myös työnantajaa koskevat 
verotustiedot, jotka saadaan Verohallinnolta 
8 §:n 1 momentin 9 kohdan muutoksen pe-
rusteella. 

8 §. Ulkopuoliset tietolähteet. Pykälän 1 
momentin 9 kohdassa säädetään tietojen 
saamisesta veroviranomaiselta. Kohdan mu-

kaan veroviranomaiselta voi saada verovel-
vollisen tuloa ja varallisuutta koskevia ja 
muita verotustietoja Suomen kansalaisuuden 
saamisen tai siitä vapautumisen edellytysten 
sekä oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen 
selvittämiseksi. Kohta ei oikeuta sellaiseen 
tietojen saamiseen työnantajasta, jota tarvit-
taisiin harkittaessa työnantajan kykyä selvitä 
työnantajavelvoitteistaan.  

Tämän puutteen korjaamiseksi kohtaa eh-
dotetaan muutettavaksi niin, että siihen lisät-
täisiin oikeus saada tietoja ulkomaalaisen il-
moittaman työnantajan veronmaksuvelvolli-
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suuden täyttämisestä ja verojen maksuun liit-
tyvistä maksujärjestelyistä. Oikeus saada tie-
toja olisi kytketty lupa-asian valvontaan. 
Tämä koskisi sekä lupaharkinnan yhteydessä 
tapahtuvaa ennakkovalvontaa että mahdollis-
ta jälkivalvontaa. Maahanmuuttoviranomai-
nen voisi käyttää verottajalta saatuja tietoja 
harkitessaan, voidaanko oleskelulupa myön-
tää hakemuksessa esitetyn työnantajan palve-
luksessa työskentelyyn. Verottajalta saatua 
tietoa voitaisiin käyttää myös harkittaessa, 
voidaanko luvan voimassaoloa jatkaa tai pi-
täisikö voimassa oleva lupa peruuttaa. Tieto-
jen saantiin oikeutettuja viranomaisia olisivat 
lakisääteisten toimivaltojensa mukaisesti 
Maahanmuuttovirasto, poliisi ja Rajavartio-
laitos.  

Momentin 9 kohdan sanamuotoa ehdote-
taan lisäksi muutettavaksi siten, että verovi-
ranomainen korvataan käsitteellä Verohallin-
to. 

 
1.2 Laki verotusmenettelystä 

18 §. Viranomaisen yleinen tiedonantovel-
vollisuus. Pykälässä säädetään viranomaisen 
yleisestä velvollisuudesta antaa tietoja Vero-
hallinnolle. Pykälässä on lueteltu eräiden vi-

ranomaisten rekisterit ja sellaiset näiden re-
kisterien tiedot, jotka näiden viranomaisten 
on annettava Verohallinnolle. Kysymyksessä 
ovat säännönmukaiset tietojen luovutukset 
joiden nojalla Verohallinto saa tietoja muun 
muassa kyselyjärjestelmien välityksellä sekä 
erilaisin poiminnoin. Pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi uusi 7 momentti ulkomaalaisrekis-
terin rekisterinpitäjän velvollisuudesta toi-
mittaa Verohallinnolle verotusta varten tar-
peellisia tietoja. Pykälän nykyinen 7 mo-
mentti siirtyisi 8 momentiksi.  

Luovutettavia tietoja olisivat tiedot ulko-
maalaisen Suomessa oleskelusta, työnanta-
jasta ja työsuhteesta sekä elinkeinotoiminnas-
ta. Säännös antaisi Verohallinnolle mahdolli-
suuden saada tietoja sähköisen kyselyjärjes-
telmän avulla. Tämä tehostaisi verotuksen 
perus- ja erityisvalvontaa. 
 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan ensi ti-
lassa. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1.  

Laki 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997) 

7 §:n 2 momentti ja 8 §:n 1 momentin 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 618/2007, seuraa-
vasti: 

7 § 

Talletettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on 
tarpeen, tallettaa: 

1) 5 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta 
hakemuksesta tai ilmoituksesta taikka hake-
muksen vuoksi tehdystä tiedustelusta tai kuu-
lemisesta ilmenevät tiedot haetusta luvasta, 
asiasta ja hakemuksen perusteista, maassa 
oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta 
sekä matkareitistä, maahantulon ja maasta-
lähdön ajankohdasta ja paikasta sekä tiedot 
työnantajista ja työnteosta, työnantajan ve-
ronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja ve-
rojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä 
sekä ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut työntekijän oleskelulupaan liitet-
tävät tiedot; 

2) tiedot 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen asioiden käsittelystä, niihin liittyvistä 
selvityksistä, lausunnoista, asian ratkaisusta 
ja päätöksen perusteista, asian raukeamisesta 
sekä muutoksenhausta; 

3) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen per-
heenjäsenten, samassa taloudessa asuvien 

henkilöiden sekä vastaanottajien henkilö- ja 
yhteystiedot. 

 
8 § 

Ulkopuoliset tietolähteet 

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada ulkomaalaisrekis-
teriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seu-
raavasti: 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) Verohallinnolta verovelvollisen tuloja ja 

varallisuutta koskevia tietoja sekä muita ve-
rotustietoja Suomen kansalaisuuden saami-
sen tai siitä vapautumisen edellytysten sekä 
oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen sel-
vittämiseksi sekä ulkomaalaisen oleskelulu-
paan liittyvää valvontaa varten tietoja ulko-
maalaisen ilmoittaman työnantajan veron-
maksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen 
maksuun liittyvästä maksujärjestelystä; 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
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2.  

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 18 §:ään, 

sellaisena kuin se on osaksi laissa 1079/2005, uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7 momentti 
siirtyy 8 momentiksi, seuraavasti: 

 
18 §  

Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa 

(1270/1997) tarkoitetun rekisterinpitäjän on 
toimitettava Verohallinnolle verotusta varten 
tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisterissä 

olevan ulkomaalaisen Suomessa oleskelusta, 
työnantajasta ja palvelussuhteesta sekä elin-
keinotoiminnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
 

 
————— 

 
Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1.  

Laki 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997) 

7 §:n 2 momentti ja 8 §:n 1 momentin 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 618/2007, seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Talletettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

ulkomaalaisrekisteriin, saa siltä osin kuin on 
tarpeen, tallettaa 

1) 5 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta 
hakemuksesta tai ilmoituksesta taikka hake-
muksen vuoksi tehdystä tiedustelusta tai kuu-
lemisesta ilmenevät tiedot haetusta luvasta, 
asiasta ja hakemuksen perusteista, maassa 
oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta 
sekä matkareitistä, maahantulon ja maasta-
lähdön ajankohdasta ja paikasta sekä tiedot 
työnantajista ja työnteosta sekä ulkomaalais-
lain 73 §:n 1 momentissa tarkoitetut työnteki-
jän oleskelulupaan liitettävät tiedot; 
 
 
 

2) tiedot 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen asioiden käsittelystä, niihin liittyvistä 
selvityksistä, lausunnoista, asian ratkaisusta 
ja päätöksen perusteista, asian raukeamisesta 
sekä muutoksenhausta; 

3) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen per-
heenjäsenten, samassa taloudessa asuvien 
henkilöiden sekä vastaanottajien henkilö- ja 
yhteystiedot. 

7 § 

Talletettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on 
tarpeen, tallettaa: 

1) 5 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta 
hakemuksesta tai ilmoituksesta taikka hake-
muksen vuoksi tehdystä tiedustelusta tai kuu-
lemisesta ilmenevät tiedot haetusta luvasta, 
asiasta ja hakemuksen perusteista, maassa 
oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta 
sekä matkareitistä, maahantulon ja maasta-
lähdön ajankohdasta ja paikasta sekä tiedot 
työnantajista ja työnteosta, työnantajan ve-
ronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja ve-
rojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä 
sekä ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut työntekijän oleskelulupaan liitet-
tävät tiedot; 

2) tiedot 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen asioiden käsittelystä, niihin liittyvistä 
selvityksistä, lausunnoista, asian ratkaisusta 
ja päätöksen perusteista, asian raukeamisesta 
sekä muutoksenhausta; 

3) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen per-
heenjäsenten, samassa taloudessa asuvien 
henkilöiden sekä vastaanottajien henkilö- ja 
yhteystiedot. 
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8 § 

Ulkopuoliset tietolähteet 

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada ulkomaalaisrekis-
teriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seuraa-
vasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) veroviranomaiselta verovelvollisen tuloja 
ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita 
verotustietoja Suomen kansalaisuuden saami-
sen tai siitä vapautumisen edellytysten sekä 
oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen selvit-
tämiseksi;   
 

8 § 

Ulkopuoliset tietolähteet 

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada ulkomaalaisrekis-
teriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seu-
raavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Verohallinnolta verovelvollisen tuloja ja 
varallisuutta koskevia tietoja sekä muita ve-
rotustietoja Suomen kansalaisuuden saamisen 
tai siitä vapautumisen edellytysten sekä oles-
keluluvan toimeentuloedellytyksen selvittä-
miseksi sekä ulkomaalaisen oleskelulupaan 
liittyvää valvontaa varten tietoja ulkomaalai-
sen ilmoittaman työnantajan veronmaksuvel-
vollisuuden täyttämisestä ja verojen maksuun 
liittyvästä maksujärjestelystä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  . 

——— 
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2.  

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 18 §:ään, 

sellaisena kuin se on osaksi laissa 1079/2005, uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7 momentti 
siirtyy 8 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 18 §  

Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa 

(1270/1997) tarkoitetun rekisterinpitäjän on 
toimitettava Verohallinnolle verotusta varten 
tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisterissä 
olevan ulkomaalaisen Suomessa oleskelusta, 
työnantajasta ja palvelussuhteesta sekä elin-
keinotoiminnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  . 

——— 
 


