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Tuotanto, tuotteet, yritykset ja markkinat kansainvälistyvät. Yrityksien taloudelli-
sen kasvun edellytyksenä on yhä useammin valtiolliset rajat ylittävät liiketoimin-
not ja yhteistyö. Euroopan unionissa työvoiman vapaa liikkuvuus on yksi yhtei-
sön toiminnan keskeisistä perusperiaatteista. 

Väestön ikääntyessä ja eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien nopeasti kasvaessa työ-
voiman kysynnän ja tarjonnan epäsuhta kasvaa. Tähän kehitykseen ei pystytä 
vaikuttamaan pelkästään kansallisin tai Euroopan unionin aluetta koskevin toi-
min. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yhä useammin myös suomalaisissa 
teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelee ulkomaista työvoimaa sekä Eu-
roopan unionin alueelta että muualta.

Osaavasta työvoimasta tulee olemaan entistä voimakkaampi kysyntä Euroopan 
teollistuneissa maissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että ulkomaisen työvoiman 
käyttöön liittyvät asiat hoidetaan lakien ja työehtosopimusten mukaisesti sekä 
hyviä työmarkkinakäytäntöjä noudattaen ja ettei ulkomaisen työvoiman käytölle 
aseteta tarpeettomia rajoitteita. Lähtökohtana tulee olla, että yrityksissä jo ole-
va henkilöstö ei pidä ulkomaista työvoimaa työpaikkojaan uhkaavana tekijänä, 
vaan yrityksen toiminnan edellytyksiä, jatkuvuutta ja yhteistä hyvinvointia tuke-
vana voimavarana.

Työperusteiseen maahanmuuttoon ja ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyy 
joukko lainsäännöksiä ja työehtosopimuksen määräyksiä, joiden hahmottami-
nen eri tilanteissa on usein vaikeaa. Tämän liittojen yhteisen oppaan tarkoituk-
sena on lyhyesti selvittää näiden säännösten ja määräysten sisältöä yrityksille 
ja niiden työntekijöille, sekä ohjata paikalliset osapuolet oikean tiedon lähteille, 
ja tällä tavoin edistää ulkomaisen työvoiman luontevaa käyttöä teknologiateolli-
suudessa. 

Helsingissä, maaliskuussa 2008

Teknologiateollisuus ry   Metallityöväen Liitto ry

                        Alkusanat
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Alihankinta 
Alihankinnassa työ tehdään alihankkijan työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa 
ja yleensä alihankkijan omin välinein. Yrittäjäriski on työn suorittavalla alihank-
kijalla.

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa
Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena on harjoittaa elinkeinoa 
Suomessa.

ETA
Euroopan talousalue.

EU/ ETA-maan -kansalainen
Suomen ohella EU:n jäsenvaltioita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, 
Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, 
Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, 
Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. EU-maiden kansalaisilla on vapaa liikkumisoike-
us unionin alueella. ETA-sopimuksen perusteella vapaan liikkumisen säännök-
siä sovelletaan myös Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisiin 
samalla tavalla kuin EU-maiden kansalaisiin. 

Uudet EU-maat
Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Slovenia ja Slovakia.  
Muut samaan aikaan tai myöhemmin EU:n jäsenvaltioiksi otetut maat eivät ole 
toisaalla tässä oppaassa selvitetyn nk. uusia EU-maita koskevan sääntelyn pii-
rissä.

Kolmannet maat
Muut kuin edellä mainitut EU/ETA-maat.

Laki lähetetyistä työntekijöistä
Laki määrittää lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot Suomes-
sa tehtävässä työssä (Laki lähetetyistä työntekijöistä 9.12.1999/1146).

Lähetetty työntekijä
Työntekijä, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja 
jonka toiseen valtioon sijoittautunut työnantajana toimiva yritys työsuhteen kes-
täessä lähettää rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen. Työntekijä tekee Suomessa 
esimerkiksi alihankinta- tai vuokratyötä tilaajan tiloissa tai työmaalla. Lähetetty 
ulkomainen työntekijä on työkomennuksella Suomessa.

                      Ulkomaisen työvoiman käyttöön 
                      liittyvää sanastoa
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Oleskeluoikeuden rekisteröinti
EU-kansalaisten (muiden kuin pohjoismaiden kansalaisten) tulee rekisteröidä 
oleskeluoikeutensa paikallispoliisilla kolmen kuukauden kuluessa Suomeen 
saapumisestaan. Pohjoismaiden kansalaisten tulee ilmoittaa muutostaan maist-
raattiin. 

Tilaajan selvitysvelvollisuus
Vuokratyönä tai alihankintana tehtävän työn tilaajan velvollisuus on selvittää 
taustoja sellaisesta sopimusosapuolesta, jonka kanssa tilaaja tekee sopimuk-
sen vuokratyövoiman käytöstä tai alihankintasopimuksen. Tilaajan selvitysvel-
vollisuus alihankinnassa koskee ulkopuolisen yrityksen suorittamaa työpalvelua, 
joka tehdään tilaajan työtiloissa tai työkohteessa ja joka liittyy tilaajan toiminnas-
sa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin.

Velvollisuus ei koske alihankkija- tai vuokrayrityksiä, joihin tilaajalla on vakiintu-
nut sopimussuhde tai joiden toiminta on vakiintunut.

Työntekijän oleskelulupa
Kolmannen maan kansalaiselta vaadittava lupa, kun hänen tarkoituksenaan on 
ansiotyön tekeminen, johon hänellä ei ole oikeutta muun oleskeluluvan nojalla 
tai ilman oleskelulupaa.

Ulkomaalaislaki 
Toukokuun 1. päivänä 2004 voimaan tullut laki, jossa säädetään mm. kolmansi-
en maiden kansalaisten ansiotyön lupaedellytyksistä Suomessa (Ulkomaalais-
laki 30.4.2004/301). 

Ulkopuolinen työvoima
Työehtosopimuksessa ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan vuokratyöntekijöi-
tä ja yrityksessä työskenteleviä alihankkijan palveluksessa olevia työntekijöitä.

Vuokratyö
Tilaajayritys saa vuokraajayrityksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella 
käyttöönsä vuokraajayrityksen palveluksessa olevan työntekijän. Vuokratyönte-
kijä työskentelee yleensä tilaavan yrityksen välittömän työnjohdon alaisuudessa 
käyttäen yrityksen koneita ja työkaluja. Vuokratyöntekijän palkan maksusta vas-
taa työvoimaa vuokraava yritys.

Työntekotietojen rekisteröinti
Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kan-
salaisilla on rajoitukseton oikeus työntekoon Suomessa. Tiedot näiden maiden 
kansalaisten työnteosta tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi työvoimatoimistoon. Bul-
garian ja Romanian kansalaisilla on niin ikään rajoitukseton oikeus työntekoon 
Suomessa. Tiedot viimeksi mainittujen maiden kansalaisten työnteosta voidaan 
ilmoittaa rekisteröitäviksi työvoimatoimistoon.
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Työsuhteeseen tuleva ulkomainen työntekijä 
Palkattaessa ulkomaalainen työntekijä työsuhteeseen Suomessa riippuu työn-
tekijän oleskeluun ja työskentelyyn tarvittavien lupien luonne siitä, onko kysy-
myksessä 

a) Pohjoismaan kansalainen
b) EU/ETA-maan kansalainen 
c) uuden EU-maan kansalainen 
d) kolmannen maan kansalainen.

Pohjoismaan kansalainen

Pohjoismaan kansalainen ei tarvitse mitään lupia eikä oleskeluoikeuden rekiste-
röintiä työskentelyä varten. Muutosta tulee kuitenkin ilmoittaa maistraattiin.  

EU/ETA-maan kansalainen (muut kuin pohjoismaat)

EU/ETA-maiden tai Sveitsin kansalainen ei tarvitse erillistä lupaa tai päätöstä 
Suomessa työskentelyään varten. Sen sijaan em. maiden kansalaisten tulee 
ulkomaalaislain mukaan rekisteröidä oleskeluoikeutensa paikallispoliisilla vii-
meistään kolmen kuukauden kuluttua. Oleskeluoikeuden rekisteröimisen edelly-
tyksenä on, että henkilö tulee toimeen ilman suomalaista toimeentulotukea, eikä 
hän ole vaaraksi turvallisuudelle. 

Uuden EU-maan kansalainen 

Työnteosta ilmoittaminen ja rekisteröinti työvoimatoimistoon

Uuden EU -maan kansalainen ei tarvitse työntekijän oleskelulupaa tai työvoima-
toimiston hyväksyvää päätöstä työskentelyyn Suomessa.  Tiedot Tšekin, Viron, 
Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten työn-
teosta tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi työvoimatoimistoon. Tiedot Bulgarian ja 
Romanian kansalaisten työnteosta voidaan ja on suositeltavaa ilmoittaa rekiste-
röitäväksi työvoimatoimistoon. 

Uusia EU-maita koskeva säännös on voimassa 30.4.2009 saakka, jonka jälkeen 
sovelletaan yleisiä EU-kansalaisia koskevia säännöksiä.

            Ulkomaisen työvoiman käyttömuodot, 
                           tarvittavat luvat ja menettelyt
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Työntekijän tulee ilmoittaa työntekoa koskevat tiedot rekisteröitäviksi työvoima-
toimistoon. Tiedot voi ilmoittaa työntekijän puolesta myös työnantaja. Ilmoitus 
tulee tehdä viimeistään 14 päivän kuluessa työnteon aloittamisesta. Ilmoitusta 
ei kuitenkaan tarvitse tehdä työntekijästä, jonka työnteko Suomessa kestää yh-
denjaksoisesti enintään 14 päivää. 

Työntekoa koskevien tietojen rekisteröinti työvoimatoimistossa ei ole tarpeen, 
jos oleskeluoikeus on rekisteröity poliisilaitoksessa edellä sanotun 14 päivän 
kuluessa. Ulkomaalaiselle on saatettu myös suoraan myöntää pysyvä oleske-
lulupakortti. Lakia ei sovelleta myöskään ulkomaalaiseen, jolle on myönnetty 
jatkuva tai pysyvä oleskelulupa. 

Ilmoituksessa ulkomaalaisen tulee esittää nimensä, syntymäaikansa ja – paik-
kansa ja kansalaisuutensa sekä työnantajalta saatu selvitys, josta ilmenee työn-
antaja, työnantajan Y-tunnus, ammattiala, työntekopaikkakunta tai – paikkakun-
nat, työn kesto sekä työssä sovellettava työehtosopimus tai työstä maksettava 
vastike. Vastikkeella tarkoitetaan työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua 
palkkaa tai muuta vastiketta, jota vastaan työtä tehdään. Ilmoituslomakkeen saa 
internetistä osoitteesta www.mol.fi . 

Selvitys annetaan uudelleen, kun työnantaja vaihtuu tai kun tiedoissa tapah-
tuu muita olennaisia muutoksia. Olennainen muutos olisi esimerkiksi työtehtävien 
muuttuminen yhdeltä ammattialalta toiselle. Mikäli oleskeluoikeuden rekisteröinti 
poliisille on tehty, ei selvityksen uudelleen antaminen ole tarpeen.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Uusien EU-maiden kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa paikallis-
poliisilla kolmen kuukauden kuluessa maahantulosta, vaikka työntekoa koske-
vat tiedot olisi rekisteröity työvoimatoimistossa.

Kolmannen maan kansalainen

Työntekijän oleskelulupa

Muut ulkomaiset työntekijät kuin EU/ETA- maiden kansalaiset, eli ns. kolmannen 
maan kansalaiset, tarvitsevat Suomessa työskentelyä varten työntekijän oleske-
luluvan. Esimerkiksi turistiviisumilla tai viisumivapaasti Suomeen tullut ulkomaa-
lainen ei yleensä saa tehdä Suomessa ansiotyötä, vaan hänen on hankittava 
oleskelulupa. Oleskelulupa voidaan myöntää sekä tilapäiseen että jatkuvaan 
työntekoon.

Sanottu koskee myös muissa EU/ETA-maissa asuvia tai työskenteleviä kolman-
sien maiden kansalaisia.
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Työntekijän oleskeluluvan hakeminen

Työntekotarkoituksessa Suomeen saapuvan ulkomaalaisen tulee pääsääntöi-
sesti hakea työntekijän oleskelulupaa asuinmaassaan ennen Suomeen tuloa. 
Lupa tulee olla myönnetty ennen työnteon aloittamista. Oleskelulupahakemuk-
sen voi laittaa vireille työntekijä, työnantaja tai valtakirjalla toimeksiantaja. Ul-
komailla hakemus jätetään Suomen edustustoon ja Suomessa se jätetään joko 
työvoimatoimistoon tai poliisille, joilta saa myös hakemuslomakkeita. Lomak-
keen saa myös maahanmuuttoviraston internetsivuilta osoitteesta www.migri.fi . 

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet. 
Työvoimatoimisto selvittää, onko työhön saatavissa työntekijää kohtuullisessa 
ajassa suomalaisilta työmarkkinoilta. Lupahakemukseen on liitettävä työsopi-
muslain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettu selvitys työehdoista, vakuutus työehtojen 
säännösten ja määräysten mukaisuudesta ja työvoimatoimiston vaatiessa selvitys 
siitä, että työnantaja pystyy huolehtimaan työnantajavelvoitteistaan. Työntekijän 
oleskelulupa myönnetään joko yhdelle tai useammalle ammattialalle. Työntekijä 
voi vaihtaa työpaikkaa sillä ammattialalla, jolle oleskelulupa on myönnetty.

Työvoimatoimiston osapäätös ja maahanmuuttoviraston ratkaisu

Työvoimatoimisto harkitsee työntekoon liittyvät työmarkkinaedellytykset aiem-
min esitetyllä tavalla ja tekee joko myönteisen tai kielteisen osapäätöksen, jonka 
se toimittaa maahanmuuttovirastolle.

Maahanmuuttovirasto tutkii sen jälkeen, täyttyvätkö hakijan muut edellytykset 
Suomessa työskentelylle. Jos työvoimatoimiston päätös on myönteinen ja ha-
kijan toimeentulo on turvattu, eikä oleskelulle ole yleisiä maahantulon esteitä, 
maahanmuuttovirasto myöntää hakijalle oleskeluluvan. Oleskelulupa on yleensä 
voimassa vuoden, minkä jälkeen on haettava jatkolupaa ennen aiemmin myön-
netyn luvan umpeutumista.

Työnantaja voi hakea myös kirjallista ennakkotietoa työvoimatoimistosta työnte-
kijän oleskeluluvan edellytyksistä.

Lupavelvoitteesta vapautetut

Kolmannen maan kansalaisella voi olla joko rajoittamaton tai rajoitettu työnteko-
oikeus Suomessa myös muun kuin työntekijän oleskeluluvan perusteella. 

Kaikista oleskelulupavelvoitteista on vapautettu tietyin edellytyksin muun muas-
sa ns. kutsuttu asiantuntija ja turvapaikan hakija. 
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Lisäksi työntekijän oleskelulupavelvoitteesta on vapautettu tietyin edellytyksin 
mm. työntekijän oleskeluluvan saanut perheenjäsen, yrityksen yli- ja keskijoh-
dossa työskentelevä taikka erityisosaamista vaativiin asiantuntijatehtäviin tuleva 
työntekijä, ammattimainen tieteen harjoittaja, ns. vieraileva kouluttaja, konsultti tai 
tutkija, opiskelija tai työharjoittelija.

Työnantajan säilytys-, ilmoitus- ja selvitysvelvollisuudet

Työnantaja on velvollinen tarkastamaan, että ulkomaisella työntekijällä on asian-
mukainen voimassaoleva lupa työskentelyyn. Työnantajan on säilytettävä työ-
paikalla tiedot palkkaamistaan ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa 
perusteista siten, että ne ovat vaivatta työsuojeluviranomaisten tarkastettavis-
sa. Tiedot on säilytettävä sekä EU/ETA-maiden kansalaisista (mukaan luettuna 
pohjoismaiden kansalaiset) että ns. kolmansien maiden kansalaisista. Tiedoista 
tulee käydä ilmi työntekijän henkilötiedot sekä perustuuko tämän työskentely 
EU/ETA-kansalaisuuteen, työntekijän oleskelulupaan tai lupavelvoitteesta mah-
dolliseen vapauttamiseen. Tiedot on säilytettävä neljä vuotta työsuhteen päät-
tymisestä. 

Työnantajan on ilmoitettava työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuute-
tulle palkkaamiensa ns. kolmannen maan kansalaisten nimet ja heihin sovel-
lettavat työehtosopimukset. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantaja rekrytoi 
EU/ETA-maan kansalaisen tai tämän perheenjäsenen. 

Lisäksi työnantajan on toimitettava työvoimatoimistolle työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 
mukainen selvitys työntekijän oleskeluluvan perusteella työskentelevän tai lu-
pavelvoitteesta vapautetun kolmannen maan kansalaisen työehdoista, mikäli 
niitä ei ole jo aiemmin toimitettu. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun 
työntekijä vaihtaa työpaikkaa. Selvitysvelvollisuutta ei ole, jos työnantaja rekrytoi 
EU/ETA-maan kansalaisen tai tämän perheenjäsenen.

                kuva: ABB Oyj
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Lähetetyt työntekijät

Vuokratyövoiman tai alihankintapalvelun käyttö EU/ETA 
–maassa sijaitsevan yrityksen kanssa

EU/ ETA-maan kansalainen

Suomeen lähetettynä työntekijänä työvoiman vuokraussopimuksen tai alihan-
kintasopimuksen perusteella tuleva EU/ETA-maan kansalainen ei tarvitse työnte-
koon liittyviä lupia. 

EU/ETA- maiden kansalaisten (lukuun ottamatta pohjoismaiden kansalaisia) on 
kuitenkin rekisteröitävä oleskeluoikeutensa paikallispoliisilla kolmen kuukauden 
kuluessa maahantulosta.

Uuden EU-maan kansalainen lähetettynä vuokratyöntekijänä taikka 
urakkasopimukseen perustuvana työntekijänä 

Työntekotiedot on rekisteröitävä kuten edellä yrityksen omaan palvelukseen tu-
levien työntekijöiden osalta on kerrottu.
 

Kolmannen maan kansalainen EU/ETA –maassa toimivan yrityksen 
palveluksessa

Kun EU/ETA-alueeseen kuulumattoman valtion kansalainen työskentelee vaki-
tuisena työntekijänä EU/ETA-maassa toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää 
ko. työntekijän tilapäisesti työskentelemään aliurakointi- tai urakointityöhön Suo-
meen, työntekijän oleskelulupaa ei tarvita, jos työntekijällä on työn tekemiseen 
ja oleskeluun oikeuttava lupa siinä EU/ETA-maassa, mistä työntekijä on lähe-
tetty Suomeen ja tämä lupa on vielä voimassa myös työn päätyttyä Suomessa. 
Vuokratyöntekijät sen sijaan tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan työskentelyyn 
Suomessa. 

Työvoiman vuokraaminen tai alihankinta kolmannessa 
maassa sijaitsevasta yrityksestä

Kun yritys tekee sopimuksen työvoiman vuokraamisesta tai alihankinnasta ns. 
kolmannessa maassa sijaitsevan yrityksen kanssa, ulkomaalainen työntekijä 
(lukuun ottamatta EU-kansalaiset) tarvitsee tällöin pääsääntöisesti työntekijän 
oleskeluluvan, jonka hakemista ja edellytyksiä on käsitelty aiemmin. 
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Toimitussopimukseen liittyvä työ

Ulkomaalaisella on rajoitettu työnteko-oikeus Suomessa, mikäli hän saapuu 
Suomeen jonkin laitteen toimitussopimukseen liittyvän työn, kuten laitteen asen-
nuksen tai sen käyttöön tarvittavan koulutuksen antamisen vuoksi, ja työ kestää 
korkeintaan kuusi kuukautta. 

Edustajan asettaminen ja tehtävät

Suomeen työvoimaa lähettävällä yrityksellä, jolla ei ole liikepaikkaa Suomessa, 
on oltava Suomessa edustaja, jolla on kelpoisuus toimia lähettävän yrityksen 
puolesta tuomioistuimessa ja vastaanottaa haasteita ja muita viranomaisasiakir-
joja. Tällainen edustaja on asetettava viimeistään lähetetyn työntekijän työsken-
telyn alkaessa ja valtuutuksen tulee kestää vähintään 12 kuukautta työntekijän 
työskentelyn päättymisestä.  Edustajaa ei tarvitse asettaa, jos työntekijän lähetet-
tynä olo ei kestä enempää kuin 14 kalenteripäivää. Suomalaisen toimeksiantajan 
on työnantajana toimivan palvelun tarjoajan kanssa tekemissään sopimuksissa tai 
muutoin huolehdittava siitä, että lähettävä yritys asettaa edustajan.

Jos työn teettäjä on ulkomaisen yrityksen kanssa tekemässään sopimuksessa 
edellyttänyt edustajan asettamista, katsotaan työn teettäjän täyttäneen omalta 
osaltaan laissa tarkoitetun huolehtimisvelvollisuutensa.

Ulkomaisen alihankinta- tai vuokrayrityksen kanssa tehtävään sopimukseen voi-
daan sisällyttää seuraavan sisältöinen sopimuslauseke:

”Yritys A on tietoinen velvollisuudestaan asettaa ennen työn aloittamista lähe-
tetyistä työntekijöistä annetun lain 4 a §:n mukainen edustaja.

Yritys A:n edustajana toimii XX.

Edustajalla on velvollisuus säilyttää seuraavat tiedot:
1.  Lähettävän yrityksen yksilötiedot ja tiedot vastuuhenkilöistä palveluiden  
 tarjoajan sijoittautumisvaltiossa
2.  Lähetetyn työntekijän yksilöintitiedot
3.  Työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukainen selvitys lähetetyn työntekijän  
 työsopi mukseen sovellettavista työehdoista
4.  Selvitys lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden perusteesta
5.  Työaikakirjanpito ja maksetut palkat”

Sopimuslauseke vastaa niitä tietoja, jotka edustajalla on oltava kirjallisena hal-
lussaan työnteon alkaessa. 

Jos lähetetyn työntekijän työnantajalla ei ole velvollisuutta asettaa edustajaa 
Suomessa, vastaavat tiedot on oltava työnantajalla itsellään tallessa. Tiedot on 
säilytettävä kaksi vuotta siitä, kun lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa 
on päättynyt. 
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Tietojen antaminen luottamusmiehelle

Lähetetyn työntekijän valtuutuksella on tämän työnantajan tai työnantajan edus-
tajan annettava vastaanottavan yrityksen luottamusmiehelle pyydettäessä edel-
lä mainitut tiedot työntekijän työsopimukseen sovellettavista työehdoista, milloin 
lähetettynä olo kestää yli kahdeksan päivää.

Työaikakirjanpito ja maksetut palkat

Lähetetyn työntekijän työnantajalla tai edellä mainitulla edustajalla on myös ol-
tava lähetetyn työntekijän työskentelyä Suomessa koskeva työaikakirjanpito ja 
tiedot maksetuista palkoista työskentelyn ajalta. 
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Yritykseen työsuhteeseen palkattu ulkomainen työntekijä

Kun yritys tekee työsopimuksen ulkomaisen työntekijän kanssa Suomessa teh-
tävästä työstä, työsuhteessa noudatetaan samoja lakeja ja työehtonormeja kuin 
suomalaiseenkin työntekijään. Yrityksen ottaessa palvelukseensa työntekijän 
solmitaan työsopimuslaissa tarkoitettu työsopimus. Työsopimuksella työntekijä 
sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja 
valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus solmitaan 
samalla tavoin riippumatta siitä, onko työntekijä ulkomaalainen vai Suomen kan-
salainen. Ns. kansainvälisluontoiseen työsopimukseen sovellettava laki mää-
räytyy kuitenkin Rooman yleissopimuksen perusteella (Rooman yleissopimus 
26.3.1999/399, Sop S 30).

Tasavertainen kohtelu

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa asettaa ulkomaista työntekijää huo-
nompaan asemaan kuin suomalaista työntekijää kansallisen alkuperän perusteel-
la. Työsopimuslain lisäksi myös yhdenvertaisuuslaki sisältää säännöksiä työnteki-
jöiden yhdenvertaisesta kohtelusta kansallisesta alkuperästä riippumatta.

                        Ulkomaisen työvoiman työsuhteen ehdot
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Yrityksen käyttämä ulkomainen vuokratyövoima tai alihankinta

Laki lähetetyistä työntekijöistä sisältää lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen 
vähimmäisehtojen määräytymisperusteet Suomessa tehtävässä työssä. Lähe-
tetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on muualle kuin Suomeen si-
joittuneen työnantajan palveluksessa ja joka tavallisesti työskentelee muualla 
kuin Suomessa, mutta lähetetään tänne rajoitetuksi ajaksi töihin. Suomalaisen 
yrityksen näkökulmasta kyse on yleensä ulkomaisesta vuokratyövoimasta tai 
alihankinnasta, mutta säännökset voivat tulla sovellettavaksi myös esim. kan-
sainvälisen konsernin sisäisissä komennuksissa.

Lähetetyn työntekijän työsuhteessa on noudatettava mm. seuraavia asioita kos-
kevia yleissitovan (teknologiateollisuuden) työehtosopimuksen ja Suomen lain-
säädännön normeja, ellei työsuhteeseen (mahdollisesti) sovellettava ulkomaan 
laki johda työntekijän kannalta parempaan lopputulokseen:

•   vähimmäispalkka
•   säännöllisen työajan järjestäminen
•   säännöllisen työajan ylittäminen 
•   lisä- ja ylityön korvaaminen
•   lepoajat
•   sairausajan palkka
•   vuosiloma 
•   eräät perhevapaita koskevat säännökset
•   syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu
•   työturvallisuus
•   lakisääteinen työterveyshuolto

Säännökset eivät pääsääntöisesti koske alle kahdeksan päivää kestävää tava-
rantoimitussopimukseen liittyvää asennus- ym. työtä, joka muodostaa olennai-
sen osan tavaran toimitussopimuksesta. 

Lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille.
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Yt-velvoitteet

Yhteistoimintalain mukaan yrityksen ulkopuolisen työvoiman (vuokratyövoima) 
käyttöä koskevat periaatteet kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Yritys on 
velvollinen noudattamaan yhteistoimintalakia, mikäli sen palveluksessa toimii 
säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. 

Yhteistoimintalain 17 §:n mukaan työnantajan tulee tiedottaa suunnitelluista 
vuokratyöntekijöiden käytöstä niille henkilöstön edustajille, joiden edustaman 
henkilöstöryhmän työtehtävistä on kyse. Asiaa ilmoitettaessa on selvitettävä 
tällaisen työvoiman suunniteltu määrä, työtehtävät ja sopimuksen kestoaika. 
Ilmoituksen saatuaan henkilöstön edustaja voi vaatia asian käsittelyä yhteistoi-
mintamenettelyssä. Vaatimus on esitettävä viimeistään toisena työpäivänä sen 
jälkeen, kun työnantaja on asiasta tiedottanut. Tämän jälkeen vuokratyövoiman 
käytöstä on neuvoteltava viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä henkilöstö-
ryhmän edustajan kanssa. Jatkettu neuvottelumenettely ei koske yritystä, joka 
säännöllisesti työllistää 20 – 29 työntekijää. 

Tällaista velvollisuutta ei ole kuitenkaan, jos tarkoituksena on ulkopuolisella työ-
voimalla teettää työtä, jota asianomaisen yrityksen henkilöstö ei vakiintuneen 
käytännön mukaan suorita, tai milloin kysymyksessä on lyhytaikainen ja kiireel-
linen työ taikka asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen yrityksen 
omalla henkilöstöllä ei ole mahdollista. Vaikka edellä mainitussa neuvottelussa 
ei päästäisi yksimielisyyteen, työnantajalla on oikeus tehdä vuokratyövoiman 
käyttöä koskevat ratkaisut. 

Yhteistoimintalain 13 §:n mukaan työnantajan olisi annettava työntekijöiden 
edustajille pyynnöstä selvitys alihankinnan käyttämisestä. Selvityksen piiriin 
kuuluu tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluva alihankinta eli työpalvelut, 
jotka tehdään tilaajan työtiloissa tai työkohteessa ja jotka liittyvät tilaajan toimin-
nassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin. Selvityksestä tulisi käydä ilmi 
työkohteet ja työtehtävät sekä ajanjaksot, joina alihankintaa käytetään.

Tietojen antaminen henkilöstön edustajalle

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 29 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
työnantajan tulee tiedottaa pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun toimialu-
eilla tuotanto- ja kunnossapitotöihin osallistuvasta ulkopuolisesta työvoimasta.

Työnantajan tulee selvittää pyydettäessä pääluottamusmiehelle vuokratyöntekijöi-
den työskentelyyn liittyvät kysymykset kuten vuokramiesten lukumäärä, työtehtävät 
ja sopimuksen kestoaika. 

                        Ulkopuolisen työvoiman käyttö yrityksessä
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Tilaajan tulee pyynnöstä ilmoittaa tilaajan selvitysvelvollisuuden alaisesta vuokra-
työstä tai alihankinnasta tehdystä sopimuksesta työehtosopimuksen perusteella va-
litulle luottamusmiehelle tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslain tarkoittamalle 
luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Asiasta ilmoitettaessa on selvitet-
tävä käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, 
sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot.

Tilaajan selvitysvelvollisuus

Selvitysvelvollisuuden ala

Tilaajan velvollisuus on selvittää sellaisen sopimusosapuolen taustoja, jonka 
kanssa hän tekee sopimuksen vuokratyövoiman käytöstä tai tietystä alihankinta-
työstä. Selvitys on hankittava ennen sopimuksen tekemistä. Selvitysvelvollisuus 
koskee tilaajaa, joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää yli 10 päivän ajan 
ja tilaajaa, jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteessa työskentelee 
työntekijä, joka on alihankkijan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaa-
jan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin. Alihankinnan osalta 
edellytetään lisäksi, että alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvon-
lisäveroa on vähintään 7 500 euroa. Selvitys on hankittava sekä suomalaisesta että 
ulkomaisesta palveluntarjoajasta.

Selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle jää näin ollen muun ohella alihankintatyö, jol-
la tuotetaan koneen osia tilaajan tiloissa koottavaksi. Selvitysvelvollisuus ei myös-
kään koske teknologiateollisuuden toimialalla asianajo-, koulutus-, mainostoi-
misto-, pitopalvelujen alihankintaa, koska tehtävät eivät yleensä liity tilaajan 
toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin. 

Velvollisuus ei koske alihankkija- tai vuokrayrityksiä, joihin tilaajalla on vakiintu-
nut sopimussuhde tai joiden toiminta on vakiintunut.

Selvitysvelvollisuuden sisältö

Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihan-
kintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta 
ja tämän on annettava tilaajalle:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukai-
seen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote;

3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;



18

4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksuje suoritta-
misesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopi-
mus on tehty; sekä

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista.

Alihankinta- tai vuokrayrityksen kanssa tehtävään sopimukseen voidaan sisäl-
lyttää ehto siltä varalta, ettei edellä mainittuja tietoja ja todistuksia toimiteta ti-
laajalle lain edellyttämällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä. Sopimuksessa 
tilaaja voi varata itselleen oikeuden purkaa tekemänsä sopimuksen, jos tilaaja ei 
olisi sopimuksen tekemisen jälkeen toimitettujen tietojen tai todistuksissa ilmen-
neiden seikkojen vuoksi tehnyt alun perin sopimusta palveluntarjoajan kanssa.

Edellä mainitut tiedot ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 
Ne voidaan antaa kopioina tai tilaajan tulee ottaa niistä kopiot.

Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen sopimuspuo-
lena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava edellä mainitut vastaavat 
tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai 
vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. 

Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, tilaajan sopimuspuolen on toimitetta-
va tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein edellä mainitut todis-
tukset veroista ja eläkkeistä tai ulkomaalaisen yrityksen vastaavat tiedot.

Edellä mainitut selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta 
siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.
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Yleistä

Suomessa työskentelevän ulkomaalaisen sosiaaliturvan määräytymisperuste 
riippuu siitä, tuleeko hän maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvaso-
pimus vai maasta, jonka kanssa sosiaaliturvasopimusta ei ole. Sosiaaliturvan 
määräytymiseen ei vaikuta se, millä tavoin täällä saatua palkkaa verotetaan, 
eikä se, minkä maan työlainsäädäntöä sovelletaan.

Työntekijä tulee sosiaaliturvasopimusmaasta

Sosiaaliturvasopimuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen sopijamaiden sosiaa-
liturvajärjestelmät siten, että työntekijä kuuluu aina jommankumman maan sosi-
aaliturvan piiriin. Sopimuksilla estetään kaksinkertainen vakuuttaminen.

EU:n sosiaaliturva-asetus 1408/71 sisältää säännöstön, jota voidaan luonnehtia 
monenväliseksi sosiaaliturvasopimukseksi. EU:n sosiaaliturva-asetus koskee 
EU:n jäsenmaita sekä ETA-sopimuksen perusteella Islantia, Norjaa ja Liech-
tensteinia. EU:n ja Sveitsin välillä on myös sovittu EU:n sosiaaliturva-asetuksen 
soveltamisesta. Suomella on tämän lisäksi kahdenkeskisiä sosiaaliturvasopi-
muksia Israelin, Kanadan ja Quebecin sekä USA:n kanssa.

Mikäli työntekijä tulee Suomeen työskentelemään jostakin edellä mainitusta 
sosiaaliturvasopimusmaasta, sosiaaliturvan lainvalinta ratkaistaan ao. sosiaa-
li-turvasopimuksen lainvalintaa koskevien määräysten perusteella. Sosiaalitur-
vasopimusten pääperiaate on, että työntekijä vakuutetaan siinä maassa, jossa 
hän työskentelee. Pääsäännön mukaan Suomessa työskentelevä ulkomainen 
työntekijä vakuutetaan siten Suomen lakien mukaisesti. Lainvalinta koskee aina 
sekä työskentely- että asumisperusteista sosiaaliturvaa.

Lähetetty työntekijä

Lyhyellä ulkomaisella työkomennuksella olevat halutaan usein edelleen vakuut-
taa kotimaassa eli lähettäjämaassa. Tämän vuoksi ns. lähetettyjen työntekijöi-
den vakuuttamisesta on sovittu edellä selostetusta pääsäännöstä poiketen siten, 
että työntekijä pysyy komennuksen ajan lähettäjämaan sosiaaliturvan piirissä. 
EU-asetuksen mukaan lähetettynä työntekijänä pidetään henkilöä, joka lähe-
tetään työskentelemään toiseen maahan enintään 12 kuukaudeksi lähettävän 
yrityksen lukuun. 

                                                       Sosiaaliturva
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Ulkomailta Suomeen tulevalla työntekijällä tulee olla lähettäjämaan sosiaalitur-
vaviranomaisen antama ns. lähetetyn työntekijän todistus. Lähetetyllä työnteki-
jällä on oikeus saada sairaanhoitoetuuksia Suomesta. Muilta osin koko sosiaali-
turva määräytyy lähettäjämaan lainsäädännön mukaan. 

Työntekijä tulee muusta kuin sosiaaliturvasopimusmaasta

Jos Suomessa työskentelevä ulkomaalainen tulee muusta kuin sosiaaliturvaso-
pimusmaasta, ratkaistaan sosiaaliturvan etuuksien maksaminen ja turvan järjes-
tämisvelvollisuus kunkin lain soveltamisalaa koskevan säännöksen perusteella.

Työeläkevakuutus

Ulkomaalaisen työskentely Suomessa vakuutetaan Suomen työeläkelakien mu-
kaan heti työskentelyn aloittamisesta lukien. Eläketurvakeskus voi hakemukses-
ta myöntää vapautuksen ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta. 
Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja on velvollinen järjestämään 
lähettämälleen työntekijälle Suomessa tehtävän työn ajalta kohtuullisen eläke-
turvan. Vapautus voidaan pääsääntöisesti myöntää enintään kahdeksi vuodek-
si. Hakemus on saatavissa internetistä osoitteesta www.etk.fi . 

Tapaturmavakuutus

Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät vakuutetaan pääsääntöises-
ti tapaturman ja ammattitaudin varalta Suomen tapaturmavakuutuslain mukaan 
heti työn aloittamisesta lukien. 

Mikäli ulkomainen työnantaja on kotimaastaan palkannut työntekijän Suomessa 
tehtävää tilapäistä työtä varten, voidaan vakuuttamisvelvollisuudesta poiketa. 
Edellytyksenä vakuutusvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että työnte-
kijä kuuluu kotimaansa sosiaaliturvan piiriin. Vapauttaminen tulee kysymykseen 
esimerkiksi tilanteissa, joissa ulkomainen koneen toimittaja lähettää asentajan-
sa asentamaan konetta tilaajalle Suomeen. Tapaturmavakuutusturva järjeste-
tään tällöin yksinomaan työnantajan ja työntekijän kotimaasta.  Koska kaikissa 
valtioissa ei ole pakollista tapaturmavakuuttamista, voi Suomeen lähetetty työn-
tekijä olla puutteellisesti vakuutettu. Tämän vuoksi tilaajan on syytä varmistaa, 
että ulkomaiset työntekijät kuuluvat riittävän tapaturmavakuutuksen piiriin.
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Enintään kuusi kuukautta Suomessa oleskelevan verotus

Enintään kuudeksi kuukaudeksi Suomeen tuleva henkilö on Suomessa rajoite-
tusti verovelvollinen ja suorittaa Suomessa veroa vain täältä saamastaan palk-
katulosta. Palkkatulo on Suomessa saatua, jos työ tehdään pääasiallisesti täällä 
ja työ tehdään Suomessa olevan työnantajan tai toimeksiantajan lukuun. 

Lähdevero

Työnantaja perii rajoitetusti verovelvolliselta palkanmaksun yhteydessä lähde-
veron. Lähdevero on lopullinen vero ja sen määrä on tällä hetkellä 35 prosenttia. 
Palkkatuloa saavien osalta tulosta tehdään kuitenkin 510 euron kuukausikohtainen 
tai 17 euron päiväkohtainen vähennys ennen lähdeveron perimistä. Esimerkiksi 
kahden viikon työskentelyn perusteella maksettavasta palkasta tehtävä vähennys 
olisi 14 x 17 euroa eli yhteensä 238 euroa. Työnantaja ei voi tehdä vähennystä 
oma-aloitteisesti, vaan vähennyksen tekeminen edellyttää aina lähdeverokorttia, 
jossa on määräys asiasta. Lähdeveroa perittäessä tulosta ei voida tehdä muita 
vähennyksiä.

Progressiivinen verotus

Sellaisten Euroopan talousalueella asuvien rajoitetusti verovelvollisten henkilöi-
den, jotka saavat vähintään 75 prosenttia puhtaista ansiotuloistaan Suomesta, 
on mahdollista vaatia Suomesta saamiensa ansiotulojen verotus toimitettavaksi 
vaihtoehtoisesti verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä eli progres-
siivisena verotuksena. Lisäedellytyksenä 75 prosentin puhtaiden ansiotulojen 
kertymää määritettäessä on, että Suomella on myös kyseisiin tuloihin verotus-
oikeus. 

Edellä mainituilla rajoitetusti verovelvollisilla, jotka saavat vähintään 75 pro-
senttia kaikista puhtaista ansiotuloistaan Suomesta, on siis mahdollista valita 
lähdeverotuksen ja progressiivisen verotuksen välillä.  Progressiivinen verotus 
edellyttää aina verovelvollisen vaatimusta. Vaatimus progressiivisesta verotuk-
sesta hyväksytään käytännössä vasta verovuoden jälkeen, kun sekä henkilön 
Suomesta että muualta saamien tulojen määrät voidaan selvittää riittävällä var-
muudella.

                  Ulkomaalaisen työntekijän verotus
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Ulkomaalaisen vuokratyöntekijän verotus

Tuloverolain 10 §:n mukaan Suomesta saatuna tulona pidetään myös ulkomaa-
laisen vuokratyöntekijän Suomesta tekemästään työstä saamaa palkkaa, vaikka 
palkan maksaisi ulkomainen vuokratyönantaja. Käytännössä säännös koskee kui-
tenkin vain Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Pohjoismaista sekä sellaisista valtioista, 
joiden kanssa Suomella ei ole voimassa olevaa verosopimusta, tulevia työntekijöi-
tä. Esimerkiksi Venäjältä tai Puolasta tulevat vuokratyöntekijät maksavat veronsa 
Suomeen vain, jos heidän oleskelunsa Suomessa kestää yli 6 kuukautta. 

Mikäli ulkomaalainen vuokratyöntekijä on verovelvollinen Suomeen, on hänen 
haettava verotoimistosta ennakkoveroliput verojensa maksamiseksi Suomeen. 
Ennakkoja tulee hakea työskentelykuukauden aloittamista seuraavan kuukau-
den aikana. Ennakkoverojen hakemisen laiminlyönnistä voidaan verovelvollisel-
le määrätä sanktio. Ennakkoveroa haetaan verohallinnon lomakkeella ”Lähde-
verokorttihakemus / Ennakkoverohakemus” (VEROH 6201a). 

Työntekijä maksaa Suomessa saamastaan tulosta veroa lähtökohtaisesti myös 
asuinvaltioonsa. Suomen veroviranomainen antaa todistuksen Suomeen mak-
setusta ennakkoverosta. Työntekijän tulee toimittaa tämä todistus asuinvaltion-
sa veroviranomaiselle, jotta tulosta täällä maksetut verot voidaan ottaa asuinval-
tiossa huomioon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

Yritysten velvoitteet

Työn teettäjän on annettava ilmoitus verohallinnolle ulkomaisesta yrityksestä, 
jolta työn teettäjä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuok-
ratyövoimaa. Ilmoitus on annettava jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä erikseen. 
Verohallinnolle tulee toimittaa edellä mainitun yrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot 
sekä tieto yrityksen toimialasta. Lisäksi työn teettäjän on ilmoitettava lähetetyistä 
työntekijöistä annetun lain 4 a §:n tarkoittaman asetetun edustajan yksilöinti- ja yh-
teystiedot. Myös tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava verohallinnolle. 
Työn teettäjänä ilmoitusvelvollisia ovat sekä yritykset että luonnolliset henkilöt.

Työn teettäjän tulee toimittaa tiedot verohallinnolle silloin, kun ensimmäinen kyseisen 
lähettävän yrityksen työntekijä aloittaa työskentelyn työn teettäjällä. Tiedot on annetta-
va työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. 

Tiedot tulee toimittaa lomakkeella ”Työn teettäjän ilmoitus verotusta varten” (VEROH 
6146a) Pääkaupunkiseudun verotoimistoon. 

Ilmoitus annetaan silloin, kun verosopimus ei estä Suomea perimästä veroa 
työntekijän palkasta. Ilmoitus on annettava Islannista, Norjasta, Ruotsista, Tans-
kasta, Latviasta, Liettuasta ja Virosta tulevista vuokratyöntekijöistä. Lisäksi il-
moitus on annettava silloin, kun vuokratyöntekijä tulee sellaisesta valtiosta, jon-
ka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Lisäksi ulkomaalaiselle yritykselle on säädetty ilmoitusvelvollisuus Suomen verot-
tajalle niistä työntekijöistä, jotka ovat palkkatulostaan verovelvollisia Suomeen. 
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Yli kuuden kuukauden oleskelu

Suomeen yhtäjaksoisesti yli kuudeksi kuukaudeksi tulevaa verotetaan ansiotu-
loista samalla tavalla kuin pysyvästi Suomessa asuvia. Ennakonpidätys toimite-
taan verotoimistosta haettavan verokortin mukaisesti. Jos verokorttia ei esitetä, 
pidätys on 60 prosenttia.

Verosopimusten määräykset voivat joissakin tapauksissa rajoittaa yleisesti ve-
rovelvollisen verotusta Suomessa. Lähtökohtaisesti Suomelle syntyy kuitenkin 
verotusoikeus aina kun työntekijän oleskelu Suomessa ylittää 183 päivää peräk-
käisen 12 kuukauden ajanjakson / kalenterivuoden aikana.  

Lähetetyn työntekijän verotus

Ulkomaalainen lähetetty työntekijä, joka työskentelee Suomessa komennuksel-
la ulkomaille rekisteröidyn yrityksen palveluksessa ja oleskelee Suomessa enin-
tään kuusi kuukautta, ei ole verovelvollinen Suomeen, koska kysymyksessä ei 
ole Suomesta saatu tulo. Lisäksi edellytetään, että yrityksellä ei ole Suomessa 
kiinteää toimipaikkaa.

Jos Suomessa oleskelu kestää yli 183 päivää peräkkäisen 12 kuukauden ajan-
jakson tai kalenterivuoden aikana (laskentatapa riippuu sovellettavasta veroso-
pimuksesta), antaa verosopimus Suomelle verotusoikeuden kyseiseen tuloon. 
Tuloa verotetaan tällöin normaalin tuloveroasteikon mukaan. Veron maksami-
nen on tällöin työntekijän itsensä velvollisuus, sillä ulkomaalaisella työnantajalla 
ei pääsääntöisesti ole ennakonpidätys- ja tilitysvelvollisuutta Suomessa. Vero-
velvollinen voi hakea veron suorittamiseksi ennakkoverolipun verotoimistosta tai 
vero pannaan maksuun jäännösverona verotuksen toimittamisen yhteydessä. 
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Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet koskevat ulkomaista työvoimaa samalla 
tavoin kuin suomalaista työvoimaa riippumatta siitä, onko kyse työsuhteessa 
oleva, vuokrattu taikka alihankintatyövoima. 

Erityisesti on otettava huomioon työturvallisuuslain 3 §, joka koskee vuokratyö-
tä. Ulkomaisen vuokratyövoiman suhteen on syytä muistaa, että työn tilaajalla 
on erityinen velvollisuus perehdyttää työntekijä asiallisesti työhönsä ja työpaikan 
olosuhteisiin sekä työsuojelutoimiin ja pidettävä huolta näitä asioita koskevasta 
riittävästä tiedottamisesta ja opastuksesta. 

Työn tilaajan on myös ennen työn aloittamista tarkasti määriteltävä vuokratyön 
edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet ja ilmoitettava ne 
vuokratyöntekijän työnantajalle.

Työturvallisuuslakia sovelletaan myös työpaikalla tapahtuvaan alihankintaan 
työturvallisuuslain 7 §:n mukaisesti.

                         Työturvallisuusvelvoitteet
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www.mol.fi 
(Työvoimahallinto)
  
www.migri.fi 
(Maahanmuuttovirasto)

www.kela.fi 
(Kansaneläkelaitos) 
  
www.infopankki.fi   
 
http://www.tyoturva.fi /tyoturvallisuus
(Työturvallisuuskeskus)

 www. vero.fi /vero-ohjeita
(Verohallinto)

Metallityöväen Liitto ry, puh. 0207 74001
www.metalliliitto.fi 
  
Teknologiateollisuus ry, puh. (09) 19231
www.teknologiateollisuus.fi  

 

                                                            Lisätietoa
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                        Liitteet

Ulkomaalaiset työsuhteessa Suomessa
Lupa-asiat

Pohjoismaiden 
kansalaiset

EU/ETA-maiden 
kansalaiset

Uusien EU-maiden 
kansalaiset

Kolmansien maiden 
kansalaiset

Ei rajoituksia 
työnteolle

Ei rajoituksia 
työnteolle

Työnteosta 
ilmoittaminen ja 

rekisteröinti

Viisumi tai 
viisumivapaus

Oleskeluoikeuden 
rekisteröinti 3 kk

Tavallinen 
oleskelulupa

Työnantajan 
säilytysvelvollisuus

Työntekijän 
oleskelulupa

Työnantajan säilytys- 
ja selvitysvelvollisuus

Oleskeluoikeuden 
rekisteröinti 3 kk
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Lähetetyt työntekijät
Lupa-asiat

Työntekijällä 3. maan 
kansalaisuus

Lähetetyt työntekijät
- yritys 3. maassa

Lähetetyt työntekijät

- yritys EU/ETA - maassa

- yritys uudessa EU-maassa

Aliurakointi

Työntekijän oleskelulupa, 

jollei EU-kansalainen tai 

toimitussopimukseen liittyvä työ
Työntekijällä lähettäjä-

maan kansalaisuus

Ei rajoituksia 
työnteolle

Ei rajoituksia 
työnteolle

Työntekijän 
oleskelulupa

Uuden EU-maan kansalai-

sen työnteosta ilmoitta-

minen ja rekisteröinti

Oleskeluoikeuden 
rekisteröinti 3 kk

Vuokrattuna

Edustajan asettaminen

Tilaajan selvitysvelvollisuus


