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Lag
om ändring av arbetsavtalslagen
Utfärdad i Helsingfors den 20 juli 2012

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till arbetsavtalslagen (55/2001) ett nytt 11 a kap. som följer:
11 a kap.
Arbetsgivarnas solidariska ansvar vid
anställning av arbetstagare som vistas
olagligt i landet
1§
Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas
på arbetsgivare som anställt en i 3 § 2 apunkten i utlänningslagen (301/2004) avsedd
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i
landet. Bestämmelserna tillämpas också på
arbetsgivarens avtalsparter och på andra avtalsparter i enlighet med vad som föreskrivs
nedan i detta kapitel.
2§
Underleverantörer och uppdragsgivare
I detta kapitel avses med
1) underleverantör en avtalspart som är
arbetsgivare och som med en beställare ingått

avtal om att ett visst arbetsresultat ska presteras mot vederlag,
2) uppdragsgivare en juridisk eller fysisk
person i vars lokaler i Finland eller på vars
arbetsställe i Finland en sådan arbetstagare
arbetar som är anställd hos en underleverantör,
3) huvuduppdragsgivare en juridisk eller
fysisk person i vars lokaler i Finland eller på
vars arbetsställe i Finland flera i 1 punkten
avsedda underleverantörer är verksamma
som sådana uppdragsgivare som avses i 2
punkten.
3§
Påföljdsavgift
En arbetsgivare som anställt en eller flera
sådana arbetstagare som avses i 1 § är skyldig att betala en påföljdsavgift på minst 1 000
euro och högst 30 000 euro.
Påföljdsavgiftens högsta och lägsta belopp
justeras vart tredje år genom förordning av
statsrådet så att det motsvarar förändringen i
penningvärdet.
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4§

Faktorer som påverkar påföljdsavgiftens belopp
När påföljdsavgiftens storlek bestäms ska
hänsyn tas till huruvida arbetsgivarens förfarande varit uppsåtligt och upprepat, andra
omständigheter vid anställningsförhållandets
uppkomst, anställningsvillkoren och antalet
sådana arbetstagare som avses i 1 §.
Om det är en fysisk person som har anställt
en arbetstagare för sina privata syften och
arbetstagarens arbetsförhållanden inte är särskilt exploaterande, ska detta beaktas som en
faktor som sänker påföljdsavgiften.
5§
Kostnader för återvändande
En arbetsgivare som förordnas att betala en
påföljdsavgift enligt 3 § är skyldig att ersätta
kostnaderna för återvändande för en arbetstagare som avses i 1 § i de fall där förfaranden
för återvändande har tillämpats, förutsatt att
arbetsgivaren genom eget handlande medverkat till arbetstagarnas inresa eller vistelse i
landet.
6§
Påförande av påföljdsavgift och betalning av
kostnader för återvändande
Genom beslut av Migrationsverket påförs
arbetsgivaren och de uppdragsgivare som avses i 10 och 11 § en påföljdsavgift enligt 3 §
och kostnader för återvändande enligt 5 §
som dessa ska betala inom den tid som anges
i beslutet. Om påföljdsavgiften och kostnaderna för återvändande enligt beslutet också
påförs en sådan i 10 och 11 § avsedd uppdragsgivare eller annan underleverantör som
är uppdragsgivare, svarar arbetsgivaren, uppdragsgivaren eller den underleverantör som
är uppdragsgivare solidariskt för påföljdsavgiften och kostnaderna för återvändande.
Påföljdsavgift får inte påföras, om ett
ärende som gäller påförande av påföljdsavgift
inte har inletts inom två år från det att arbetstagarens anställningsförhållande upphörde.
Påföljdsavgiften och kostnaderna för återvän-

dande preskriberas fem år från ingången av
året efter det år då de påfördes.
Påföljdsavgiften och kostnaderna för återvändande ska betalas till staten. Bestämmelser om verkställigheten av påföljdsavgiften
finns i lagen om verkställighet av böter
(672/2002).
Påföljdsavgift får inte påföras den som är
misstänkt för samma gärning i ett brottmål
där förundersökning eller åtalsprövning inletts eller i ett brottmål som är anhängigt vid
en domstol. Påföljdsavgift får inte heller påföras den som genom en lagakraftvunnen
dom har dömts till straff för samma gärning.
Migrationsverket ska på ansökan avlyfta avgiften, om den som påförts påföljdsavgiften
är misstänkt för samma gärning i ett brottmål
som är anhängigt vid en domstol eller denne
senare döms till straff för samma gärning.
7§
Ändringssökande
Ändring i ett beslut som avses i detta kapitel får sökas genom besvär på det sätt som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
8§
Skickande av betalningar för arbetstagares
fordringar och anställningsförhållandets
längd
Arbetsgivaren är skyldig att betala kostnaderna för att skicka betalningar för en i 1 §
avsedd arbetstagares lönefordringar till den
stat som arbetstagaren återvänt till eller som
han eller hon sänts tillbaka till.
Om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren
visar något annat, anses arbetstagarens anställningsförhållande ha varat i tre månader.
9§
Uppdragsgivarens ansvar för arbetstagarens
fordringar
Om en i 1 § avsedd arbetstagares arbetsgivare är underleverantör, är en direkt uppdragsgivare till denne skyldig att tillsammans
med arbetsgivaren solidariskt svara för betal-
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ningen av följande fordringar som en arbetstagare som är anställd hos underleverantören
har:
1) fordringar för innestående lön,
2) mertids- och övertidsersättning enligt 22
§ i arbetstidslagen (605/1996) och förhöjd
lön för söndagsarbete enligt 33 § i den lagen,
3) semesterlön enligt 3 kap. i semesterlagen (162/2005) och semesterersättning enligt
4 kap. i den lagen.
Uppdragsgivaren är på det sätt som föreskrivs i 1 mom. skyldig att betala de kostnader som avses i 8 § 1 mom. Uppdragsgivaren
kan också visa att uppdragsgivarens ansvar
för arbetstagarens fordringar enligt 1 mom.
gäller någon annan tid av hela anställningsförhållandet än den anställningstid som avses
i 8 § 2 mom.
10 §
Uppdragsgivarens ansvar för påföljdsavgiften och kostnaderna för återvändande
Om en i 1 § avsedd arbetstagares arbetsgivare är underleverantör, är en direkt uppdragsgivare till denne skyldig att tillsammans
med arbetsgivaren solidariskt svara för betalningen av påföljdsavgiften enligt 3 § och
kostnaderna för återvändande enligt 5 §.
Påföljdsavgiften får påföras uppdragsgivaren endast om den också påförs arbetsgivaren. Kostnaderna för återvändande får påföras uppdragsgivaren, om denne medverkat till
en olaglig arbetstagares inresa eller vistelse i
landet.
11 §
Huvuduppdragsgivarens ansvar
Huvuduppdragsgivaren eller en annan underleverantör som är uppdragsgivare är skyldig att tillsammans med en arbetsgivare som
varit underleverantör solidariskt svara för betalningen av påföljdsavgiften enligt 3 § samt
betalningen av arbetstagarens fordringar och
kostnaderna enligt 9 §, om de kände till att
arbetstagaren vistades olagligt i landet, och
av kostnaderna för återvändande, om huvuduppdragsgivaren eller underleverantören som
är uppdragsgivare medverkat till den olagliga
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arbetstagarens inresa eller vistelse i landet.
12 §
Uppdragsgivarens regressrätt
En direkt uppdragsgivare, en huvuduppdragsgivare och en annan underleverantör
som är uppdragsgivare har rätt att av den
underleverantör som är eller har varit arbetsgivare för en arbetstagare som avses i 1 §
kräva tillbaka påföljdsavgifter, kostnader för
återvändande, arbetstagares fordringar och
kostnader som de betalat enligt 9—11 § tillsammans med eller i stället för arbetsgivaren.
13 §
Befrielse från ansvar
En arbetsgivare, en direkt uppdragsgivare,
en huvuduppdragsgivare eller en annan underleverantör som är uppdragsgivare är inte
skyldig att betala påföljdsavgift enligt 3 §
eller kostnader för återvändande enligt 5 §,
om den handling som gäller arbetstagaren
och som uppvisats som giltigt uppehållstillstånd eller annan handling som ger uppehållsrätt var en förfalskning, och denne inte
kände till det.
En direkt uppdragsgivare, en huvuduppdragsgivare eller en annan underleverantör
som är uppdragsgivare är inte skyldig att
betala arbetstagarens fordringar och kostnaderna enligt 9 §, om den handling som avses i
1 mom. var en förfalskning, och denne inte
kände till det.
En direkt uppdragsgivare är inte heller
skyldig att betala påföljdsavgift enligt 3 §,
kostnader för återvändande enligt 5 § eller
arbetstagarens fordringar och kostnaderna enligt 9 §, om uppdragsgivaren kan visa att de
utredningar och intyg som avses i 5 § i lagen
om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
(1233/2006) har inhämtats av den underleverantör som är arbetsgivare och om uppdragsgivaren i avtalen med underleverantören eller
med de andra medel som står till buds har sett
till att de arbetstagare som arbetsgivaren anlitar har ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare som avses i utlänningslagen eller
någon annan handling som ger uppehållsrätt.

4

451/2012

Migrationsverket ska, innan beslut fattas,
av arbetarskyddsmyndigheterna begära utlåtande om huruvida en uppdragsgivare som
avses i 3 mom. har iakttagit 5 § i lagen om
beställarens utredningsskyldighet och ansvar

vid anlitande av utomstående arbetskraft.
Den som fattar beslutet ska följa utlåtandet.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2012.
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