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SM:n lausuntopyyntö; Brexit-erosopimus HE-luonnos 
 
 

TEM; lausunto HE-luonnoksesta  

Työ- ja elinkeinoministeriö on tyytyväinen siihen, että ehdotuksen 6 §:ssä on otettu 
huomion ministeriön hallituksen esityksen aiemmassa valmisteluvaiheessa 
ehdottama erosopimuksessa tarkoitetun Britannian kansalaisen oikeus julkisiin 
työvoimapalveluihin. Jatkovalmistelussa on syytä vielä pohtia, olisiko kyseisessä 
lainkohdassa parempi viitata esimerkiksi ”lain soveltamisalaan kuuluvaan henkilöön” 
vai HE-luonnoksen tavoin ”hakijaan” eli tehdäänkö rinnastus automaattisesti jo 
hakemuksen jättämisen jälkeen vai vasta oleskeluoikeuden vahvistamisen jälkeen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeänä, että lakiin kirjattaisiin nimenomaisesti 
maininta siitä, että lain soveltamisalaan kuuluvalla henkilöllä on rajoittamaton oikeus 
tehdä työtä Suomessa sekä harjoittaa yritystoimintaa. 

Lähtökohtaisesti kansalaisten – myös ulkomaan kansalaisten – oikeudet ja 
velvollisuudet tulee kirjata lakiin. Pelkästä oleskeluoikeudesta ei voida automaattisesti 
päätellä, että kolmannen maan kansalaisella on myös rajoittamaton työnteko-oikeus 
sekä oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa.  

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeänä työnantajayritysten, työntekijöiden ja 
elinkeinoharjoittajien kannalta, että mainitut oikeudet kirjataan selkeästi lakiin ja että 
työnantaja voi todeta työntekijän työnteko-oikeuden perusteen suoraan laista. 

Kolmannen maan kansalaisen rajoittamaton työnteko-oikeus on myös 
työttömyysturvan saamisen edellytys yhdessä sen kanssa, että henkilö on 
ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Siten myös 
työttömyysturvaoikeuden toteamisen kannalta on tärkeää, että rajoittamaton työnteko-
oikeus kirjataan yksiselitteisesti nyt valmisteltavana olevaan lakiin. 

Näistä syistä maininta Iso-Britannian kansalaisten rajoittamattomasta työnteko-
oikeudesta ja oikeudesta harjoittaa elinkeinotoimintaa sisällytettiin aikanaan myös 
Iso-Britannian EU-eroa ja sen kansalaisten oikeuksia sääntelevään nk. 
siirtymäaikalakiin. 
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