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Laki
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annetun lain (1233/2006) 2 §:n 2 momentin johdantokappale, 5 §:n 1 momentin 1 kohdan
suomenkielinen sanamuoto ja 2 kohta, 9 §:n 1 momentti ja 9 a §, sellaisena kuin niistä on 9 a §
laissa 1052/2010, sekä
lisätään 5 §:ään uusi 7 momentti, lakiin uusi 5 a §, 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
laissa 1052/2010, uusi 5 ja 6 momentti ja lakiin uusi 9 b § seuraavasti:
2§
Soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa (rakentamistoiminta) lakia sovelletaan:
— — — — — — — — — — — — —
5§
Tilaajan selvitysvelvollisuus
Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteHE 18/2012
TyVM 3/2012
EV 48/2012

ristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta
vastaavat tiedot;
— — — — — — — — — — — — —
Rakentamistoimintaan liittyvästä tilaajan
selvitysvelvollisuudesta säädetään 5 a §:ssä.
5a§
Rakentamistoimintaan liittyvä tilaajan
selvitysvelvollisuus
Mitä 5 §:ssä säädetään tilaajan selvitysvelvollisuudesta, sovelletaan myös rakentamistoimintaan liittyvään tilaajaan. Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja ei kuitenkaan vapaudu selvitysvelvollisuudesta mainitun pykälän 4 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella
eikä niissä tarkoitettuun syyhyn rinnastettavan syyn perusteella. Rakentamistoimintaan
liittyvällä tilaajalla on mainitun pykälän 1
momentissa säädetyn lisäksi oltava todistus
siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen.
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9§

9a§

Laiminlyöntimaksu

Korotettu laiminlyöntimaksu
rakentamistoiminnassa

Tilaaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on:
1) laiminlyönyt 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun
selvitysvelvollisuuden;
2) tehnyt sopimuksen tässä laissa tarkoitetusta työstä liiketoimintakiellosta annetun
lain (1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan
kanssa tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies
taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja
taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon; taikka
3) tehnyt tässä laissa tarkoitetun sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että
sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana
lakisääteisiä velvoitteitaan.
— — — — — — — — — — — — —
Laiminlyöntimaksua ei määrätä 9 §:n 1
momentin 2 kohdan perusteella, jos tilaaja on
täyttänyt 5 §:n mukaisen selvitysvelvollisuuden, eikä esitetyistä tiedoista, todistuksista tai
selvityksistä ole ilmennyt, että 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu taho on ollut
liiketoimintakiellossa.
Rakentamistoimintaan liittyvästä tilaajan
velvollisuudesta maksaa laiminlyöntimaksua
1 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella säädetään 9 a §:ssä.

Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja on
velvollinen maksamaan korotettua laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on toiminut 9 §:n 1
momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään
16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa.
Korotetun laiminlyöntimaksun suuruutta
määrättäessä on otettava huomioon tilaajan ja
tämän sopimuspuolen välisen sopimuksen
arvo ja saavutettava hyöty, menettelyn toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuhteet.
Mitä 9 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään
laiminlyöntimaksusta, sovelletaan myös korotettuun laiminlyöntimaksuun.
9b§
Laiminlyöntimaksun rahamäärän
tarkistaminen
Edellä 9 ja 9 a §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun enimmäis- ja vähimmäismäärää tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti
kolmivuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012.
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