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MEDDELAR
21.3.2019

Meddelande till mäklarföretag – i anställning enligt 5 § i lagen om
förmedlingsrörelser förutsätter lednings- och övervakningsrätt i
mäklarföretaget för förmedlingsuppdragen som görs i dess namn
Regionförvaltningsverket skickade mäklarföretagen ett
meddelande daterat 19.10.2018 gällande tolkningen av i
anställning enligt 5 § i lagen om förmedlingsrörelser
(1075/2000). Regionförvaltningsverket förklarar här närmare
sin tolkning av innehållet och syftet med regleringen.
Som
tillsynsmyndighet
för
mäklarföretag
anser
regionförvaltningsverket att i anställning enligt lagen
förutsätter lednings- och övervakningsrätt i mäklarföretaget
vad gäller utförandet av förmedlingsuppdragen som görs i
mäklarföretagets namn.
Vid bedömningen av att vara i anställning är mäklarföretagets
ledning och övervakning av betydelse, alltså omfattningen av den
så kallade direktionsrätten. Direktionsrätt är en förutsättning för att
mäklarföretaget och dess ansvariga föreståndare ska kunna
uppfylla skyldigheterna enligt lag. Mäklarföretaget ska därmed ha
en faktisk rätt att leda och övervaka de personers agerande som
utför förmedlingsuppgifter för dess räkning. Det är vad som i lagen
avses med att vara i anställning. Den ansvariga föreståndarens
övervakningsuppgift och befogenhet enligt 5 § 1 mom. i lagen om
förmedlingsrörelser ska omfatta alla som är i anställning.
Arbetstagare och så kallade hyrda arbetstagare som på sätt som
avses i arbetsavtalslagen utför förmedlingsuppdrag för
mäklarföretagets räkning under dess ledning och övervakning
anses vara i anställning hos mäklarföretaget. I regel kan man anse
att också personerna som ingår i företagets lagbestämda ledning
(så som styrelseledamöter och verkställande direktören) är i
anställning. Också andra arrangemang, exempelvis förhållandet
mellan mäklarföretaget och dess ägare (en fysisk person), där
ägaren i sitt mäklarföretag under dess ledning och övervakning som
medarbetare utför förmedlingsuppdrag och får ersättning för sitt
arbete, kan ge mäklarföretaget faktisk och tillräcklig direktionsrätt.
Enligt regionförvaltningsverket bildas i anställning inte om
mäklarföretaget har ett avtal med bara ett annat företag (enskild
näringsidkare eller företag) och man genom avtalet kommer
överens om det andra företagets rätt att utföra förmedlingsuppdrag
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i mäklarföretagets namn. Ett dylikt avtal ger inte upphov till faktisk
och tillräcklig rätt för mäklarföretaget att leda och övervaka
förmedlingsverksamheten som görs i dess namn.
Regionförvaltningsverket bedömer från fall till fall om förhållandet
mellan mäklarföretaget och den som utför förmedlingsuppgifter kan
anses vara ett anställningsförhållande enligt lagen om
förmedlingsrörelser. Det saknas domstolsbeslut gällande
begreppet i anställning enligt lagen om förmedlingsrörelser. Dylika
beslut drar i sista hand upp riktlinjerna för det detaljerade innehållet
i begreppet.
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