Byggverksamhet
Inom byggnadsbranschen gäller utredningsskyldigheten
alla beställare även om byggandet inte ingår i beställarens normala verksamhet. Byggverksamheten omfattar
förutom nybyggen bl.a. service, underhåll och reparationer samt mark- och vattenbyggnad. Avtalspartnern vid
byggande behöver inte vara arbetsgivare, utan lagen til�lämpas också på enmansföretag.
Inom byggverksamheten ska beställaren när det gäller avtal som ingåtts den 1 september 2012 och därefter
förutom utredningarna som anges under punkterna
1–5 även hämta in ett intyg över en tecknad olycksfallsförsäkring av sin avtalspartner.
En förhöjd försummelseavgift gäller för byggnadsverksamheten. Avgiften är minst 16 000 euro och högst
50 000 euro. Den kan påföras om beställaren har ingått
avtal med en person eller ett företag som meddelats näringsförbud eller har känt till att avtalspartnern inte har
för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

Förtroendepersoner har rätt 			
till information
Förtroendemannen och förtroende- och arbetarskyddsfullmäktige har på begäran rätt att få information om
avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans.
För förtroendepersonerna ska klarläggas orsaken till
att hyrt arbete används, volymen på den arbetskraft som
anlitas, företagets identifieringsuppgifter, arbetsstället,
arbetsuppgifterna, avtalstiden samt det tillämpliga kollektivavtalet eller de centrala anställningsvillkoren.

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar
vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006)
ålägger beställaren att utreda att hans eller hennes
avtalspartner har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter.
Syftet med beställaransvarslagen är att främja att
det bedrivs jämlik konkurrens mellan företagen och
att arbetsvillkoren iakttas. Det är ansvarsområdet för
arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland
som övervakar att lagen om beställarens ansvar följs.

Närmare uppgifter:
Arbetarskyddsförvaltningen
www.arbetarskydd.fi
Arbets- och näringsministeriet
www.tem.fi
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Beställarens ansvar vid anlitande av
utomstående arbetskraft

Lagens tillämpningsområde
Beställare är enligt beställaransvarslagen företag och
offentligrättsliga sammanslutningar som anlitar hyrd
arbetskraft eller arbetskraft som grundar sig på underleveransavtal. Beställare är alla näringsidkare som
är skyldiga att göra en etableringsanmälan över sin
näringsverksamhet. Beställare kan också vara utländska företag som verkar i Finland. Näringsidkare inom
lantbruk, fiskeri och hushåll är i regel inte sådana beställare som avses i beställaransvarslagen.

Beställaransvarslagen tillämpas inte på mindre avtal
om underleverans och anlitande av hyrd arbetskraft.
Hyrt arbete som varar högst 10 arbetsdagar och avtal
om underleverans i vilka vederlaget utan mervärdesskatt underskrider 7 500 euro omfattas inte av lagens
tillämpningsområde. Utredningsskyldigheten kan inte
förbigås genom att avtalen uppdelas i delar som underskrider gränsvärden. Vid uträkningen av gränsvärdet
anses arbetet ha fortgått utan avbrott, om arbetet baserar sig på flera avtal som utan avbrott följer på varandra eller med endast korta avbrott följer på varandra.

En hyrd arbetstagare har ingått ett arbetsavtal
med en sådan arbetsgivare som med arbetstagarens
samtycke har ställt arbetstagaren till en annan arbetsgivares förfogande. Arbetstagaren utför arbetet under
ledning och övervakning av arbetsledningen hos den
som tar emot arbetet.

Utredningsskyldighetens innehåll

När arbetet baserar sig på underleverantörsavtal tillämpas lagen på beställaren förutsatt att

1) en utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och i
registret över mervärdesskattskyldiga
2) ett utdrag ur handelsregistret
3) ett intyg över betalda skatter eller ett intyg över
skatteskuld eller en utredning om att en betalningsplan över skatteskulden har gjorts upp
4) intyg över tecknande av pensionsförsäkringar och
betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse om
förfallna pensionsförsäkringsavgifter har ingåtts
5) en utredning om vilket kollektivavtal som ska til�lämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren.
6) intyg över tecknad olycksfallsförsäkring (i avtal som
gäller byggverksamhet)

• beställaren och beställarens avtalspartner har ingått
ett underleveransavtal om att ett visst arbetsresultat
ska presteras mot vederlag
• arbetet utförs i beställarens arbetslokaler eller på
beställarens arbetsställe. Beställarens arbetsställe
kan även vara beläget på annat ställe än i lokaler
som beställaren kontrollerar. Sådana arbetsställen
finns bland annat inom byggbranschen, trafik- och
transportbranschen och i samband med tjänster
som produceras i lokaler som innehavs av den som
köper tjänsten eller använder den.
• arbetet anknyter till arbetsuppgifter som normalt
utförs i beställarens verksamhet. Städning och
service och underhåll av anläggningar och lokaler
betraktas alltid som sedvanliga uppgifter i beställarföretaget.
• för beställaren arbetar arbetstagaren hos en avtalspart som har ingått avtal om underleverans.
Även om beställaren inte måste vara arbetsgivare,
förutsätts av den andra avtalsparten som har ingått
underleveransavtalet att denne är arbetsgivare.

Innan beställaren ingår ett avtal om anlitande av en
hyrd arbetstagare eller arbete som baserar sig på ett
underleverantörsavtal ska beställaren begära följande
utredningar och intyg om avtalspartnern:

Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader när avtalet ingås. Utredningarna och intygen ska sparas i minst
två år efter att avtalet har upphört att gälla.
Beställaren ska även hämta in motsvarande uppgifter om utländska avtalspartner.
Ifall företaget vid den tidpunkt då avtalet ingås är
skatteskyldig både i etableringslandet och i Finland, ska

registreringsanmälningarna som anges under punkt 1
och intygen om skatt som anges under punkt 3 hämtas in för båda länders del. När det gäller företag från
ett EU-land eller ETA-land kan beställaren som intyg
som förutsätts under punkt 4 begära ett intyg av en
finländsk arbetspensionsanstalt eller A1-/E101-intyg för
de utstationerade arbetstagarna.
Beställaren är inte skyldig att hämta in de utredningar och intyg som beställaransvarslagen förutsätter
om beställaren har grundad anledning att lita på att
avtalsparten fullgör sina lagstadgade skyldigheter till
följd av att avtalspartnern är en offentligträttslig sammanslutning eller ett publikt aktiebolag. Förtroendet
kan också grunda sig på ett tidigare avtalsförhållande
mellan beställaren eller på att avtalspartnerns verksamhet är etablerad. En beställare med anknytning
till byggverksamhet befrias emellertid inte från utredningsskyldigheten till följd av att avtalsförhållandet är
etablerat eller till följd av att avtalspartnerns verksamhet är etablerad.

Försummelse av utredningsskyldigheten
och försummelseavgift
För överträdelser mot utredningsskyldigheten påförs
beställaren en försummelseavgift. Försummelseavgiften påförs också en beställare som har ingått avtal
med en näringsidkare som meddelats näringsförbud
eller med ett företag vars bolagsman eller styrelseledamot eller vars verkställande direktör eller någon annan
person i därmed jämförbar ställning inom bolaget har
meddelats näringsförbud. Försummelseavgiften kan
också påföras om beställaren måste ha känt till att
avtalsparten inte har haft för avsikt att fullgöra sina
lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare.
Försummelseavgiften bestäms till minst 1 600 euro
och högst 16 000 euro. När försummelseavgif-ten
bestäms beaktas graden, arten och omfattningen av
brottet mot utredningsskyldigheten och värdet av avtalet mellan beställaren och avtalsparten. Försummelseavgiften påförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet
vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

