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Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta  
ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa  
käytettäessä (1233/2006) velvoittaa 
työn tilaajan selvittämään, että hänen 
sopimuskumppaninsa on hoitanut  
lainmukaiset velvoitteensa.  
Lain tarkoituksena on edistää yritysten 
välistä tasavertaista kilpailua ja  
työehtojen noudattamista.  
Tilaajavastuulain noudattamista  
valvoo Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston työsuojelun vastuualue.

Lain soveltamisala 
Tilaajavastuulakia sovelletaan Suomessa tehtävään 
työhön kaikilla toimialoilla. Laki koskee sekä suoma
laisia että ulkomaisia yrityksiä näiden käyttäessä  
ulkopuolista työvoimaa.

Tilaajavastuulaissa tarkoitettuja tilaajia ovat yri
tykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka käyttävät 
vuokrattuja työntekijöitä tai alihankinta sopimukseen 
perustuvaa työvoimaa. Tilaajia ovat kaikki elinkei
nonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään pe
rusilmoituksen elinkeinotoimintansa aloittamisesta. 
Tilaaja voi olla myös ulkomainen yritys toimiessaan 
Suomessa. Maatalouden ja kalastuksen yksityiset 
elinkeinonharjoittajat sekä kotitaloudet eivät pää
sääntöisesti ole tilaaja vastuulain tarkoittamia  
tilaajia.

Vuokratyöntekijä on tehnyt työsopimuksen sel
laisen työnantajan kanssa, joka on siirtänyt työn
tekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen 
työnantajan käyttöön. Työntekijä työskentelee työn 
vastaanottajan työnjohdon alaisuudessa ja valvon
nassa.

Alihankintasopimukseen perustuvissa työtilanteis
sa lakia sovelletaan tilaajaan edellyttäen, että

 � tilaajalla ja tämän sopimuspuolella on alihankinta
sopimus työn tuloksesta vastiketta vastaan.

 � työ tehdään tilaajan työtiloissa tai työkohteissa. 
Tilaajan työkohde voi sijaita muuallakin kuin hä
nen hallinnoimissaan tiloissa. Näitä työkohteita  
on muun muassa rakentamisessa, liikenne ja kul
jetusaloilla sekä palveluissa, joita tuotetaan pal
velujen ostajan tai käyttäjän tiloissa.  

 � työ liittyy tilaajan toiminnassa tavanomaisesti 
suoritettaviin tehtäviin tai tavanomaiseen toimin
taan liittyviin kuljetuksiin. Siivouksen sekä laittei
den ja tilojen huollon ja kunnossapidon katsotaan 
aina olevan tilaajayrityksen tavanomaisia tehtäviä.

 � tilaajalle työskentelee alihankintasopimuksen  
tehneen sopijapuolen palveluksessa olevia  
työntekijöitä. Vaikka tilaajan ei tarvitse olla  
työnantaja, niin hänen kanssaan alihankinta
sopimuksen tehneeltä toiselta sopijapuolelta 
edellytetään, että tämä on työnantaja.

Rakentamistoiminnassa selvitysvelvollisuus kos
kee kaikkia tilaajia, vaikka rakentaminen ei kuului
si tilaajan tavanomaiseen toimintaan. Rakentami
nen kattaa uudisrakentamisen lisäksi muun muas
sa huolto, korjaus sekä maa ja vesirakentamisen. 
Rakentamisessa sopimuskumppanin ei tarvitse olla 
työnantaja, vaan lakia sovelletaan myös yhden hen
kilön yrityksiin.

Tilaajavastuulaki ei koske pienehköjä alihankinta  
ja vuokratyöntekijöiden käyttöä koskevia sopimuk
sia. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät vuok
ratyö, joka kestää yhteensä enintään 10 työpäivää, 
sekä alihankintasopimus, jonka arvo ilman arvon
lisäveroa on alle 9 000 euroa. Selvitysvelvollisuutta 
ei voi kiertää pilkkomalla sopimuksia rajaarvot alit
taviin osiin. Rajaarvoa laskettaessa työn katsotaan 
jatkuneen yhdenjaksoisena, jos työ perustuu peräk
käisiin tai lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin.
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Tilaaja voi hankkia selvityksen  
sopimuskumppaninsa veron-

maksu asioista itse julkisesta  
verovelkarekisteristä, joka löytyy 
yritys- ja yhteisötieto järjestelmän 
verkkopalvelusta. Mikäli verovelka-
rekisteristä ilmenee verovelan 
olemassaolo, tulee tilaajan selvitys-
velvollisuuden täyttääkseen  
hankkia lisäksi verovelkatodistus.



Tilaaja voi hankkia selvityksen sopimuskumppanin
sa veronmaksuasioista itse julkisesta verovelkare
kisteristä, joka löytyy yritys ja yhteisötietojärjestel
män verkkopalvelusta (www.ytj.fi). Mikäli verovelka
rekisteristä ilmenee verovelan olemassaolo, tulee  
tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttääkseen hankkia 
lisäksi verovelkatodistus.

Mikäli sopimuskumppani ei kuulu verovelkarekis
terin piiriin (esim. ulkomainen yhteisö, jolla ei ole  
sivuliikettä Suomessa), tulee tilaajan hankkia sopi
muskumppaninsa osalta todistus verojen maksami
sesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että vero
velkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

Tilaajan on aina arvioitava, onko sopimuskump

panin tarkoituksena hoitaa lakisääteiset maksuvel
voitteensa. Mikäli verovelkaa voidaan pitää mää
rältään merkittävänä ja tilaajan olisi täytynyt tietää, 
ettei sopimuspuolella ole tarkoitusta täyttää laki
sääteisiä maksuvelvollisuuksiaan, voidaan tilaajalle 
määrätä korotettu laiminlyöntimaksu.

Sopimuksen solmimishetkellä selvitykset eivät 
saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset 
ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta 
sopimusta koskevan työn päättymisestä.

Tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä ja todis
tuksia ei ole velvollisuutta pyytää, mikäli tilaajalla on 
perusteltu syy luottaa sopimuskumppanin täyttävän 
lakisääteiset velvollisuutensa sillä perusteella, että 
sopimuskumppani on julkisoikeudellinen yhteisö tai 
julkinen osakeyhtiö. Myös tilaajan ja sopimuskump
panin aikaisempi sopimussuhde ja sopimuskump
panin toiminnan vakiintuneisuus voivat olla perus
teena luotettavuudelle. Rakentamistoimintaan liitty
vä tilaaja ei kuitenkaan vapaudu selvitysvelvollisuu
desta sopimussuhteen vakiintuneisuuden eikä sopi
muskumppanin toiminnan vakiintuneisuuden tai nii
hin rinnastettavan syyn perusteella.

Tilaajan tulee aina itse harkita, onko sillä syytä 
luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset vel
voitteensa. Tilaajan on pystyttävä asiakirjalla osoit
tamaan sopimuspuolen toiminnan vakiintuminen.  
Lisäksi edellytetään, ettei tilaajan tiedossa ole seik
koja, jotka poistavat perustellun syyn luottaa sopi
muspuoleen (esim. ennakkoperintärekisteristä pois
taminen).

Selvitysvelvollisuuden sisältö 
Tilaajan tulee hankkia ennen alihankinta tai  
vuokratyösopimuksen tekemistä seuraavat  
sopimuskumppania koskevat selvitykset ja  
todistukset:

1. selvitys merkinnästä ennakkoperintä
rekisteriin, työnantajarekisteriin ja  
arvon lisäverovelvollisten rekisteriin  

2. kaupparekisteriote  

3. veronmaksuasioita koskeva selvitys 

4. todistus työntekijän eläkevakuutuksen  
otta misesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suoritta misesta tai selvitys siitä, että  
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja  
koskeva maksusopimus on tehty  

5. selvitys työhön sovellettavasta työehto
sopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

7. todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuk
sen ottamisesta (rakentamistoimintaa kos
kevissa sopimuksissa)
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Ulkomainen yritys  
sopimuspuolena
Tilaajan on hankittava vastaavat tiedot myös ulko
maiselta sopimuskumppaniltaan. 

Jos ulkomaisella yrityksellä on sopimuksenteko
hetkellä Ytunnus Suomessa, tulee 1 kohdan rekis
teriselvitykset sekä 3 kohdan veronmaksuasioita 
koskevat selvitykset hankkia yrityksen sijoittautu
mismaan lisäksi myös Suomesta.

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen 
työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työn tekijöiden 
eläke ja tapaturmavakuuttaminen viimeistään en
nen työn aloittamista. EU:n ja ETA:n alueelta tulevien 
lähetettyjen työntekijöiden osalta eläke ja tapatur
mavakuuttamista koskevat tiedot osoitetaan lähete
tyn työntekijän todistuksella eli A1todistuksella  
(aiemmin E101-todistus). Jos sopimuspuoli ei esi
tä lähetetyn työntekijän todistuksia, on selvitykse
nä tavallisesti esitettävä todistus suomalaisen elä
kevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksu
jen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntynei
tä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus 
on tehty sekä rakentamistoimintaan liittyvissä sopi
muksissa myös todistus tapaturmavakuuttamises
ta Suomessa.

Tilaajan on lisäksi sopimusta tehdessään edelly
tettävä kirjallisesti, että sopimuspuoli toimittaa ko
ko sopimussuhteen ajan lähetettyjen työntekijöiden 
osalta A1todistukset ennen kuin nämä aloittavat 
työnteon Suomessa.

Rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa ti
laajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopi
muskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimas
sa olevat A1todistukset. Sama velvoite koskee ti
laajaa myös kaikissa ennen syyskuuta 2015 solmi
tuissa sopimuksissa riippumatta siitä, mitä työtä  
sopimus koskee.

Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti 
ja laiminlyöntimaksu 
Selvitysvelvollisuuden rikkomisesta tilaajalle määrä
tään laiminlyöntimaksu. Laiminlyönti maksun vähim
mäismäärä on 2 000 euroa ja enimmäismäärä  
20 000 euroa.

Korotettu laiminlyöntimaksu määrätään tilaajal
le, joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon 
määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa tai yrityksen 
kanssa, jonka yhtiömies, hallituksen jäsen, toimitus
johtaja tai muussa näihin rinnastettavassa asemas
sa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon. 
Samoin korotettu laiminlyöntimaksu voidaan mää
rätä, mikäli tilaajan on täytynyt ymmärtää, ettei so
pimuskumppanilla ole tarkoitus täyttää työnantaja
na lakisääteisiä maksuvelvoitteita. Korotetun laimin
lyöntimaksun vähimmäismäärä on 20 000 euroa ja 
enimmäismäärä 65 000 euroa.

Laiminlyöntimaksun ja korotetun laiminlyöntimak
sun määrää EteläSuomen aluehallintoviraston työ
suojelun vastuualue.

Henkilöstön edustajien  
tiedonsaantioikeus 
Luottamusmiehellä sekä luottamus ja työsuojelu
valtuutetulla on oikeus pyynnöstä saada tilaajavas
tuulaissa yksilöidyt tiedot alihankinta ja vuokra
työsopimuksiin liittyen. 

Luottamushenkilöille on selvitettävä vuokratyön 
käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen 
yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen 
kestoaika sekä vuokratyötä tai alihankintatyötä te
keviin työntekijöihin sovellettava työehtosopimus tai 
sen puuttuessa keskeiset työehdot.

LISÄTIETOJA:

http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu

