
 

 

 

 
TILAAJAVASTUULAKI Päivitetty 21.12.2016 
 

SOVELLETAAN 
tilaajaan 

- joka käyttää vuokrattua työntekijää Suomessa, tai 
- jonka tiloissa työskentelee työntekijä, joka on hankittu alihankintana toiselta yritykseltä ja 

tekee tilaajalle tavanomaisia työtehtäviä tai tavanomaisiin työtehtäviin liittyviä kuljetuksia. 
 
 sekä rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa: 

- rakennuttajina toimiviin tilaajiin (siis myös esim. asunto-osakeyhtiöt) 
- tilaajaan, jonka työpaikalla on useampia työntekijöitä eri työnantajilta, joko sopimusketjus-

sa peräkkäin tai samanaikaisesti. 
  

EI SOVELLETA 

- jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää enintään 10 työpäivää, tai 

- alihankintasopimus ilman arvonlisäveroa on alle 9 000 euroa. 
 

SELVITYSVELVOLLISUUS 
Tilaajan on pyydettävä ja sopimuspuolen on annettava: 
 

1. selvitys onko yritys merkitty: 

- ennakkoperintärekisteriin 
- työnantajarekisteriin 
- arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 

2. kaupparekisteriote; 
3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat; 
4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys elä-

kevakuutusmaksuja koskevasta maksusopimuksesta; 
5. selvitys työehtosopimuksista ja keskeisistä työehdoista; 
6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

 
Tilaaja voi selvittää kolme ensimmäistä kohtaa myös itse. Kohtiin 1 ja 3 löytyy selvitykset ilmaiseksi osoit-
teesta: https://www.ytj.fi/yrityshaku.aspx 
 
Selvitykset ja todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia, ja ne on säilytettävä 2 v työn päättymisestä. 
 
Pitkät sopimukset: 

- Jos sopimus on yli 12 kuukautta pitkä, sopimuspuoli toimittaa 12 kuukauden välein kohtien 3 ja 4 
todistukset (suositus on 4 kertaa vuodessa) 

- Jos sopimus uusitaan alle 12 kuukauden kuluessa aiemman selvitysvelvollisuuden täyttämises-
tä, ei uutta selvitystä tarvitse tehdä. 

Jos sopimusosapuolena toimii ulkomainen yritys, on edellä mainittuja tietoja vastaavat tiedot annettava 
yrityksen sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla 
yleisesti hyväksytyllä tavalla. Jos ulkomaisella yrityksellä on suomalainen y-tunnus, on sen myös toimitettava 
kohtien 1 ja 3 kohdan selvitykset. Mikäli ulkomainen yritys lähettää Suomeen työntekijöitä, on tilaajan selvi-
tettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen (A1-todistus tai E101-todistus). 
 

Selvitysvelvollisuudesta on lievennyksiä, jos sopimuspuoli on julkinen osakeyhtiö, valtio tai vastaava. Katso 
lisätietoa tilaajavastuulain (22.12.2006/1233) 5 §. 
 
LAIMINLYÖNTIMAKSU 
2 000 – 20 000 euroa, määrätään tilaajalle, joka: 

- ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuutta 
20 000 – 65 000 euroa, määrätään tilaajalle, joka: 

- on tehnyt sopimuksen, vaikka sopimuskumppani tai sen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on 
liiketoimintakiellossa (tieto ilmenee kaupparekisteriotteelta) 

- on tehnyt sopimuksen, vaikka tietää, ettei toinen osapuoli täytä lakisääteisiä velvoitteitaan sopi-
muspuolena tai työnantajana. 

 

Koosteita edellä mainituista selvityksistä ja todistuksista voi hakea osoitteesta www.tilaajavastuu.fi 
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