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lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 8 ja 9 a §, sellaisina kuin ne

ovat, 8 § laissa 1338/2014 ja 9 a § laissa 1198/2005, ja
lisätään lakiin uusi 8 b ja 8 c § seuraavasti:

8 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat työsuo-
jeluviranomaiset lukuun ottamatta 2 §:n 5
momentissa mainittuja tasa-arvolain pykäliä,
joiden noudattamista valvovat tasa-arvoval-
tuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
lautakunta.

Työnantajan tai, jos työnantajalla ei ole
liikepaikkaa Suomessa, 4 a §:ssä tarkoitetun
edustajan on pyynnöstä annettava työsuojelu-
viranomaisille 4 b §:n 1 momentissa ja 5 §:n
2 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset.

Työsuojeluviranomaisilla on pyynnöstä oi-
keus saada työnantajalta nähtäväkseen
8 b §:ssä tarkoitettuun velvollisuuteen liitty-
vät asiakirjat ja tarvittaessa jäljennökset
niistä.

8 b §

Tietojen antaminen työn teettäjälle

Työnantajan tai 4 a §:ssä tarkoitetun edus-
tajan on 1 §:n 2 momentin 1 tai 3 kohdassa
tarkoitetuissa tilanteissa annettava työn teet-
täjälle sopimuksen mukaisen työn aloittami-
sen jälkeen lähetetyistä, lähetetyistä työnteki-
jöistä todistus heidän sosiaaliturvan määräy-
tymisestä viimeistään ennen kuin nämä aloit-
tavat työnteon. Kirjallinen todistus velvolli-
suuden täyttämisestä tulee säilyttää sopimuk-
senmukaisen työn keston ajan.

Tätä pykälää ei sovelleta, jos 1 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetun alihankintaso-
pimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäve-
roa on alle 9 000 euroa tai 1 §:n 2 momentin
3 kohdassa tarkoitetun vuokratun työntekijän
tai työntekijöiden työskentely kestää yh-
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teensä enintään 10 työpäivää. Näitä raja-ar-
voja laskettaessa työn katsotaan jatkuneen
yhdenjaksoisesti, jos työn teettäjälle tehty työ
tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin pe-
räkkäisiin, keskeytymättöminä tai vain lyhyin
keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin.

8 c §

Tietojen antaminen valvontaviranomaisesta

Työnantajan on annettava lähetetylle työn-
tekijälle tieto lain noudattamista valvovasta ja
neuvoja antavasta viranomaisesta viimeistään
ennen työn teon alkamista. Tiedon voi antaa
myös 4 a §:ssä tarkoitettu työnantajan aset-
tama edustaja.

Työn teettäjän on annettava kirjallisesti
tieto lähettävälle yritykselle lain noudatta-
mista valvovasta ja neuvoja antavasta viran-
omaisesta. Kirjallinen tieto tulee olla toden-
nettavissa sopimuksenmukaisen työn keston
ajan.

Tätä pykälää ei sovelleta, jos 1 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetun alihankintaso-
pimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäve-
roa on alle 9 000 euroa tai 1 §:n 2 momentin
3 kohdassa tarkoitetun vuokratun työntekijän
tai työntekijöiden työskentely kestää yh-
teensä enintään 10 työpäivää. Näitä raja-ar-
voja laskettaessa työn katsotaan jatkuneen
yhdenjaksoisesti, jos työn teettäjälle tehty työ
tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin pe-
räkkäisiin, keskeytymättöminä tai vain lyhyin
keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin. Työn
teettäjällä ei ole 2 momentissa mainittua tie-
donantovelvollisuutta silloin, kun työn teettä-
jän ja työnantajan sopimussuhdetta voidaan

pitää vakiintuneena aikaisempien sopimus-
suhteiden johdosta.

9 a §

Rangaistussäännös

Työnantaja tai tämän edustaja taikka
4 a §:n mukaan asetettu edustaja, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta

1) rikkoo 4 b §:ssä tarkoitettujen tietojen
ja selvitysten hallussapitoa tai ilmoitusvelvol-
lisuutta koskevia säännöksiä,

2) laiminlyö antaa 8 a §:ssä tarkoitetut tie-
dot henkilöstön edustajalle tai

3) rikkoo 8 b §:n säännöksiä tietojen anta-
misesta työn teettäjälle,

on tuomittava lähetetyistä työntekijöistä
annetun lain rikkomisesta sakkoon.

Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain
rikkomisesta tuomitaan myös työn teettäjä tai
tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimatto-
muudesta laiminlyö 4 a §:ssä säädetyn huo-
lehtimisvelvollisuuden taikka työnantaja,
työn teettäjä tai näiden edustaja, joka rikkoo
8 c §:n mukaista tiedonantovelvollisuutta,
työn teettäjän edustaja kuitenkin vain huo-
mioon ottaen työpaikalla annetut ohjeet ja
menettelytavat.

Rangaistus työrikoksista säädetään rikos-
lain (39/1889) 47 luvussa.

Vastuu työnantajan ja tämän edustajien
kesken sekä työn teettäjän ja tämän edusta-
jien kesken määräytyy rikoslain 47 luvun
7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2015.
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