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Työ- ja elinkeinoministeriölle 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 tekemällään päätöksellä työryhmän selvittämään tilaajan selvi-
tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutos-
tarpeita. Työryhmän tulee laatia hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Työryhmän tuli antaa väliraportti työstään viimeistään 31.5.2013. 

Työryhmän tehtävänä on selvittää tilaajavastuun uudistamistarve niin, että lailla pystytään nykyistä tehok-
kaammin ehkäisemään ja torjumaan talousrikollisuutta sekä harmaata taloutta. Uudistamistyössä otetaan 
huomioon muun muassa tilaajan ja aliurakoitsijan vastuun suhde toimialakohtaisesti, laiminlyöntimaksujen 
korottaminen sekä toistuvien ja tahallisten laiminlyöntien nykyistä voimakkaampi sanktiointi.  

Lisäksi työryhmän erityisenä tehtävänä on tehdä arvio nykyisen lainsäädännön toimivuudesta ja muutos-
tarpeista, arvioida tarve ja mahdollisuudet sulkea toistuvasti ja tahallisesti tilaajavastuulain mukaisia vel-
voitteitaan laiminlyönyt tarjoaja julkisten hankintojen ulkopuolelle, arvioida tarve ja mahdollisuudet lisätä 
tilaajan vastuuta sopimuskumppanin velvoitteista sekä lisätä keinoja työehtoerimielisyyksien ratkaisemi-
seksi, tehdä tarvittavat ehdotukset säädös- ja muiksi muutoksiksi ja arvioida ehdotustensa yritysvaikutukset 
ja rikoksentorjuntavaikutukset sekä muut keskeiset vaikutukset. 

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä 
varapuheenjohtajaksi hallitusneuvos Johanna Lähde työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseniksi vanhempi 
hallitussihteeri Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri, 
sosiaali- ja terveysministeriöstä 12.2.2013 saakka, mistä lukien hallitussihteeri Tapani Aaltela sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Ilkka Lahti valtiovarainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Matti 
Marttunen oikeusministeriöstä 15.5.2013 saakka, mistä lukien lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala oikeusmi-
nisteriöstä, tarkastaja Mikko Vanninen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, asi-
antuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitosta, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät ry:stä, 
työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo KT Kuntatyönantajista, neuvotteleva virkamies Antero Laavakari Val-
tion työmarkkinalaitoksesta 26.3.2013 saakka, mistä lukien neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari Valtion 
työmarkkinalaitoksesta, työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsimäki Kirkon työmarkkinalaitoksesta 25.2.2013 
saakka, mistä lukien työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen Kirkon työmarkkinalaitoksesta, lakimies 
Anu-Tuija Lehto ja ekonomisti Erkki Laukkanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, elinkei-
noasioiden päällikkö Antti Aarnio ja lakimies Inka Douglas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä, lakimies 
Jukka Siurua, Akava ry:stä 3.5.2013 saakka, mistä lukien lakimies Maria Jauhiainen Akava ry:stä. Työryhmän 
pysyväksi asiantuntijaksi nimettiin johtava lakimies Juha Myllymäki Suomen Kuntaliitosta. Työryhmän sih-
teerinä toimi vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Työryhmä otti nimekseen TIVA-työryhmä.  
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1 Johdanto  
 
Hallitus antoi 19.1.2012 periaatepäätöksen toimintaohjelmasta tehostetun harmaan talouden ja ta-
lousrikollisuuden torjumiseksi vuosille 2012–2015. Toimintaohjelman tavoitteena on vähentää 
harmaata taloutta ja talousrikollisuutta sekä tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Toi-
mintaohjelmassa on yhteensä 22 hanketta, jotka eri ministeriöiden ja viranomaisten on toteutetta-
va vuoteen 2015 mennessä. Toimintaohjelman mukaan harmaan talouden toiminnan keinoja valit-
taessa vältetään toimia, jotka lisäävät aiheetonta hallinnollista taakkaa yrityksille tai yksityisille. 
Kaikkeen uudistamistyöhön sisällytetään lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi.  
 
Toimintaohjelman yhtenä hankkeena on tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, jäljempänä tilaajavastuulaki) uudistamistarpei-
den selvittäminen. Toimintaohjelman mukaan uudistamistyössä on otettava huomioon muun mu-
assa tilaajan ja aliurakoitsijan vastuun suhde toimialakohtaisesti, laiminlyöntimaksujen korottami-
nen sekä toistuvien ja tahallisten laiminlyöntien nykyistä voimakkaampi sanktiointi (hanke 1).  
 
Mainitun hankkeen toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 kolmikantaisen työ-
ryhmän (jäljempänä TIVA-työryhmä) toimikaudelle 8.10.2012–31.12.2013. TIVA-työryhmän tehtä-
vänä on selvittää tilaajavastuulain uudistamistarve niin, että lailla pystytään nykyistä tehokkaam-
min ehkäisemään ja torjumaan talousrikollisuutta sekä harmaata taloutta. Uudistamistyössä ote-
taan huomioon muun muassa harmaan talouden toimintaohjelmassa edellytetyt näkökohdat. Työ-
ryhmän tulee tehdä tarvittavat ehdotukset säädös- ja muiksi muutoksiksi ja arvioida ehdotustensa 
yritysvaikutukset ja rikoksentorjuntavaikutukset sekä muut keskeiset vaikutukset. 
 
Asettamispäätöksen mukaan työryhmän on työnsä ensivaiheessa laatinut väliraportin työ- ja elin-
keinoministeriölle. Väliraporttia varten työryhmässä käsiteltiin ensinnäkin tilaajan selvitysvelvolli-
suuden edellyttämien viranomaisrekisteritietojen nykyistä parempaa käytettävyyttä. Työryhmän 
asettamispäätöksen mukaisesti TIVA-työryhmän on otettava huomioon yritysten julkisten velvoit-
teiden helpottamista selvittävän työryhmän (jäljempänä YVE-työryhmä) esitykset. YVE-työryhmä 
luovutti työnsä tulokset työ- ja elinkeinoministeriölle ja TIVA-työryhmän käyttöön maaliskuussa 
2013. YVE-työryhmän ehdotusten pohjalta TIVA-työryhmä esittää väliraportissa näkemyksensä sii-
tä, kuinka viranomaistietojen käytettävyyttä tulee edistää. Väliraportissa esitetään myös huomioita, 
joita asian jatkovalmistelussa tulee ratkaista erityisesti väliraportista saatavan lausuntopalautteen 
perusteella. 
 
Lisäksi työryhmä on väliraporttia varten keskustellut siitä, miten tilaajan alihankkijoiden työnteki-
jöiden vähimmäispalkkausta voidaan edistää. Asiakokonaisuudesta vallitsee erilaisia näkemyksiä. 
Väliraporttiin on lausuntopalautetta varten kirjattu ensinnäkin työryhmässä keskustellut näkemyk-
set tilanteista, joihin liittyy työsuhteen vähimmäisehtojen laiminlyöntiä ja toiseksi työryhmässä kes-
kustellut mahdolliset ratkaisut työsuhteen vähimmäisehtojen edistämiseksi.  
 

Työryhmä jatkaa työtään väliraportin lausuntokierroksen jälkeen. Väliraportissa ei käsitellä laajem-
min nykyisen seuraamusjärjestelmän kehittämistä eli erityisesti asettamispäätöksessä mainittua 
laiminlyöntimaksujen korottamista sekä toistuvien ja tahallisten laiminlyöntien voimakkaampaa 
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sanktioimista, kuten tilaajan sulkemista julkisia hankintoja koskevista tarjouskilpailuista. Näitä asioi-
ta käsitellään työryhmän jatkotyössä. 

2 Nykytila  
 

2.1 Lainsäädäntö 
 
Tilaajavastuulaki 

Tilaajavastuulaki tuli voimaan 1.1.2007. Sen tavoitteena on vähentää yrityksille harmaasta talou-
desta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia.  
 
Tilaajavastuulain lähtökohtana on, että tilaaja saa valita sopimuskumppaninsa ja laki tarjoaa tilaajal-
le välineen selvittää sopimuskumppanin luotettavuutta. Tilaajavastuulaissa asetetaan sanktioita 
selvitysvelvollisuuden rikkomisesta vain tietyissä, laissa luetelluissa tilanteissa. Tilaaja voi tehdä so-
pimuksen sopimuskumppanin kanssa saatuaan lain mukaiset selvitykset. Tilaajavastuulaki sääntelee 
sopimuksentekohetkeä, eikä sillä pääsääntöisesti puututa sopimuskauden aikana mahdollisesti il-
meneviin laiminlyönteihin. 
 
Lakia sovelletaan tilaajaan, joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää tai jonka tiloissa Suomes-
sa työskentelee tilaajan sopimuskumppanin työntekijä, jonka työtehtävät liittyvät tilaajan tavan-
omaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin. Li-
säksi rakentamistoiminnassa lakia sovelletaan rakennuttajina toimiviin tilaajiin ja sopimusketjussa 
kaikkiin työturvallisuuslain (738/2002) 49 §:ssä tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla työsuorituksen si-
sältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin. 
 
Selvitysvelvollisuuden laajuus riippuu siitä, onko kysymys rakentamistoiminnasta vai muusta toi-
minnasta. Lain 5 §:ssä säädetään muun kuin rakentamistoiminnan osalta tiedoista, jotka sopimus-
kumppanista on hankittava ennen sopimuksen tekemistä. Sopimuskumppanista on selvitettävä:  

• onko se merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin; 

• onko se merkitty kaupparekisteriin; riittävää on kaupparekisteriotteen sijaan myös 
toimittaa kaupparekisteristä otetta vastaavat tiedot; 

• todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai sitä koskeva maksusuunni-
telma; 

• eläkevakuutusten ottaminen, eläkevakuutusmaksujen suorittaminen ja mahdollinen 
maksuja koskeva maksusuunnitelma; 

• sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot. 
 

Ulkomaisen yrityksen on toimitettava suomalaisia rekisteritietoja vastaavat tiedot tilaajalle.  
 
Tilaajan ei tarvitse pyytää tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä, jos hänellä on perusteltu syy luot-
taa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa laissa määritellyllä perusteella. Selvitysvel-
vollisuutta ei ole, jos sopimuskumppani on viranomainen tai muu laissa mainittu taho, jos sopimus-
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puolen toiminta on vakiintunutta (liiketoimintaa vähintään kolme vuotta), jos tilaajan ja sopimus-
puolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta tai 
jos luottamukseen on edellä lueteltuun rinnastettava syy.  
 
Tilaajavastuulain rikkomisesta voi seurata tilaajalle laiminlyöntimaksu, jonka suuruus on vähintään 
1 600 euroa ja enintään 16 000 euroa. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä selvitysvelvollisuuden 
rikkomisen lisäksi tilanteessa, jossa tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn ta-
hon kanssa. Liiketoimintakielto ilmenee kaupparekisteritiedoista, jotka tilaaja on velvollinen sopi-
muskumppanistaan hankkimaan. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä lisäksi tilanteessa, jossa tilaa-
ja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuskumppanilla ei ole tarkoi-
tusta täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa tarjotulla hin-
nalla työtä ei voi tehdä siten, että sopimuskumppani työnantajana kykenee huolehtimaan myös ve-
rojen tilittämisestä, työnantajan sosiaaliturvamaksujen tai vähimmäispalkkojen maksamisesta työs-
sä käyttämilleen työntekijöille.  
   
Rakennusalalla harmaan talouden haitat ovat lisääntyneet, kansainvälistyneet ja vakavuusaste on 
kasvanut. Tästä syystä tilaajavastuulakia tiukennettiin rakentamistoiminnan osalta 1.9.2012 lukien.  
Koska rakentamistoiminnassa tapahtuu alan luonteen vuoksi paljon tapaturmia, tilaajan selvitysvel-
vollisuus laajennettiin koskemaan myös tietoa siitä, että sopimuskumppani on ottanut tapaturma-
vakuutuksen. Rakentamistoiminnassa selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle on puolestaan rajattu vain 
tilanteet, joissa sopimuskumppani on viranomainen tai muu laissa nimenomaisesti mainittu taho tai 
luottamus sopimuskumppaniin perustuu muuhun tällaiseen tilanteeseen rinnastettavaan syyhyn. 
Rakentamistoimintaa koskee lisäksi korotettu laiminlyöntimaksu. Korotettu laiminlyöntimaksu voi-
daan määrätä tilanteessa, jossa tilaaja on tehnyt sopimuksen sellaisen tahon kanssa, joka on liike-
toimintakiellossa tai tilaaja on ollut tietoinen siitä, että sopimuskumppani ei tule noudattamaan la-
kisääteisiä velvoitteitaan. Korotettu laiminlyöntimaksu on suuruudeltaan vähintään 16 000 euroa ja 
enintään 50 000 euroa. Sitä määrättäessä on otettava huomioon tilaajan ja tämän sopimusosapuo-
len välisen sopimuksen arvo ja saavutettava hyöty, toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuh-
teet. 

Työnantajien yhteisvastuu eräissä tilanteissa (TSL 11 a) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY maassa laittomasti oleskelevien kolman-
sien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vä-
himmäisvaatimuksista (ns. työnantajasanktiodirektiivi) annettiin 18.6.2009. Työnantajasanktiodi-
rektiivin tavoitteena on kieltää Euroopan unionin alueella laittomasti oleskelevien kolmansien mai-
den kansalaisten työhönotto laittoman maahanmuuton torjumiseksi.  

Työnantajasanktiodirektiivi tuli panna kansallisesti täytäntöön viimeistään 20.7.2011 mennessä. 
Suomessa työnantajasanktiodirektiivin kansallinen täytäntöönpano edellytti työsopimuslain 
(55/2001), ulkomaalaislain (301/2004), lähetetyistä työntekijöistä annetun lain ja sakon täytän-
töönpanosta annetun lain muuttamista. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2012.  

Seuraamukset laittoman kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta 

Työsopimuslakiin lisättiin 11 a luvun säännökset työnantajien yhteisvastuusta palkattaessa laitto-
masti maassa oleskelevia työntekijöitä. Työsopimuslain 11 a luvun säännöksiä sovelletaan työnan-
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tajaan, joka ottanut työhön ulkomaalaislain 3 §:n 2 a kohdassa tarkoitetun kolmannen maan kansa-
laisen, joka oleskelee maassa laittomasti. Säännöksiä sovelletaan myös työnantajan sopimuspuo-
leen ja muuhun sopimuspuoleen siten kuin luvussa jäljempänä säädetään. Lisäksi säännöksiä sovel-
letaan lähetettyjen työntekijöiden työnantajiin. EU- ja ETA-kansalaiset eivät muutoin kuulu sään-
nösten soveltamisalaan. 

Laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisia työhön ottanut työn-
antaja on velvollinen maksamaan seuraamusmaksun, joka on vähintään 1 000 euroa ja enintään 30 
000 euroa. Maksun määräämisessä otetaan huomioon työnantajan menettelyn tahallisuus, toistu-
vuus, muut työsuhteen syntyolosuhteet ja sen ehdot sekä palkattujen työntekijöiden määrä.  

Työnantaja on seuraamusmaksun lisäksi velvollinen korvaamaan laittomien kolmansien maiden 
työntekijöiden palauttamisesta aiheutuneet kustannukset, jos palauttamismenettely on toteutettu. 
Palauttamiskustannusten edellytyksenä on se, että työnantaja on omalla toiminnallaan vaikuttanut 
työntekijöiden maahantuloon tai maassaoloon. Lisäksi työnantaja on velvollinen maksamaan työn-
tekijän palkkasaatavien lähettämisestä aiheutuneet kustannukset valtioon, johon työntekijä on pa-
lautunut tai palautettu. Laittoman työntekijän työsuhteen ns. kesto-olettama on kolme kuukautta, 
ellei työnantaja tai työntekijä toisin osoita. 

Ulkomaalaislaissa ei määritellä ketä laittomasti oleskelevat ovat. Laittomasti oleskelevat ilmenevät 
laillisesti oleskelevien vastakohtana. Työnantajan on varmistuttava siitä, että palvelukseen tulevalla 
ja palveluksessa olevalla on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulu-
paa.  

Seuraamukset alihankintaketjuissa 

Tietyin edellytyksin alihankintaketjussa myös välitön toimeksiantaja, pääasiallinen toimeksiantaja ja 
toimeksiantajana toimiva muu alihankkija voivat joutua yhteisvastuulliseksi työnantajan kanssa 
seuraamusmaksusta. Palauttamiskustannusten osalta edellä kuvattu ns. ”vaikuttamiskriteeri” kos-
kee myös välitöntä toimeksiantajaa, pääasiallista toimeksiantajaa ja toimeksiantajana toimivaa 
muuta alihankkijaa, jotta heille voidaan määrätä palauttamiskustannukset korvattavaksi.  

Toimeksiantajan vastuu työntekijän saatavista, seuraamusmaksusta ja palauttamiskustannuksista  

Jos alihankkijana toimiva on työnantaja (ns. työnantaja-alihankkija), joka on palkannut laittomasti 
maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen, on välitön toimeksiantaja velvollinen yhteisvas-
tuullisesti työnantajan kanssa maksamaan alihankkijan palveluksessa olleen työntekijän seuraavat 
saatavat: 

- erääntyneet palkkasaatavat, 
- työaikalain mukaiset lisä- ja ylityökorvaukset ja sunnuntaityön korotetun palkan,  
- vuosilomalain mukaisen vuosilomapalkan ja lomakorvauksen ja  
- palkkasaatavien lähettämisestä aiheutuneet kustannukset. 

”Työnantaja-alihankkijan” välitön toimeksiantaja on velvollinen maksamaan yhteisvastuullisesti 
työnantajan kanssa seuraamusmaksun ja palauttamiskustannukset edellyttäen, että seuraamus-
maksu määrätään myös työnantajalle.  Palauttamiskustannukset voidaan määrätä toimeksiantajalle 
vain, jos tämä on vaikuttanut laittoman työntekijän maahantuloon tai maassaoloon.  
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Pääasiallisen toimeksiantajan ja muun toimeksiantajana toimivan vastuu 

Pääasiallinen toimeksiantaja ja muu toimeksiantajana toimiva ovat velvollisia maksamaan yhteis-
vastuullisesti työnantajan kanssa seuraamusmaksun ja työntekijän palkkasaatavat, jos he tiesivät 
työntekijän oleskelevan laittomasti maassa. Näiden tahojen tietoisuus tulee näyttää. Lisäksi he voi-
vat joutua vastaamaan palauttamiskustannuksista edellytyksin, että ovat vaikuttaneet laittoman 
työntekijän maahantuloon tai maassaoloon. 

Toimeksiantajien takautumisoikeus 

Toimeksiantajilla on takautumisoikeus vaatia alihankkijalta olevalta tai olleelta työnantajalta takai-
sin, mitä he ovat suorittaneet seuraamusmaksuna, palauttamiskustannuksina, työntekijän saatavi-
na tai kustannuksina työnantajan ohella tai tämän sijasta. Takautumisoikeus koskee välitöntä toi-
meksiantajaa, pääasiallista toimeksiantajaa ja toimeksiantajana toimivaa muuta alihankkijaa. 

Seuraamusten määrääminen ja vastuusta vapautuminen  

Maahanmuuttovirasto määrää seuraamusmaksun ja palauttamiskustannukset maksettavaksi valti-
olle päätöksessä määrätyssä ajassa. Maahanmuuttoviraston on ennen seuraamusmaksun määrää-
mistä pyydettävä työsuojeluviranomaiselta lausunto siitä, onko välitön toimeksiantaja noudattanut 
tilaajavastuulain 5 §:n selvitysvelvollisuutta.  

Jos voimassa oleva oleskelulupana tai muuna oleskeluoikeuden antavana asiakirjana esitetty työn-
tekijää koskeva asiakirja oli väärennetty, eivät työnantaja, välitön toimeksiantaja, pääasiallinen 
toimeksiantaja ja toimeksiantajana toimiva muu alihankkija vastaa seuraamusmaksusta tai palaut-
tamiskustannuksista, jos he eivät tienneet väärennöksestä.  

Välitön toimeksiantaja ei ole velvollinen maksamaan seuraamusmaksua ja palauttamiskustannuksia 
eikä myöskään säädettyjä saatavia ja kustannuksia, jos hän voi osoittaa hankkineensa tilaajavastuu-
lain 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja todistukset. Lisäksi vastuusta vapautumisen edellytyksenä on 
se, että välitön toimeksiantaja on myös huolehtinut alihankkijan kanssa tekemissä sopimuksissaan 
tai muutoin käytettävissä olevin keinoin siitä, että työnantajan käyttämillä työntekijöillä on ulko-
maalaislaissa tarkoitettu työntekijän oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden antava asiakirja.  

Muu lainsäädäntö 

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteen veronumero tuli pakolliseksi 
kaikilla työmailla maaliskuusta 2013. Tällä hetkellä julkiseen veronumerorekisteriin on merkitty 
hieman yli 500.000 henkilöä, joista noin 42.000 on ulkomaan kansalaisia.  
 
Eduskunta on huhtikuussa 2013 hyväksynyt hallituksen esityksen koskien työntekijöiden ja raken-
nusurakoiden kuukausittaista ilmoittamismenettelyä (HE laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 
ja työturvallisuuslain muuttamisesta HE 92/2012 vp).  1.7.2014 voimaan tulevien muutosten myötä 
tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle tiedot esimerkiksi siitä, keneltä ra-
kentamispalvelua on tilattu, mikä on urakan kokonaismäärä, paljonko kyseessä olevan kuukauden 
aikana yritys on laskuttanut tilaajalta suorituksia ja mikä on työn arvioitu kesto. Lisäksi yhteisellä 
rakennustyömaalla toimivat yritykset velvoitetaan ilmoittamaan työmaan päätoteuttajalle tiedot 
omista työntekijöistään ja tiedon siitä, kauanko he työskentelevät työmaalla.  
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Tiedonantovelvollisuus koskee myös omakotirakentamista ja muuta yksityishenkilön lukuun tapah-
tuvaa rakentamis- tai korjaustyötä, jos työtä varten on haettava rakennuslupa. Yksityishenkilön on 
annettava tieto muun muassa rakentamistyön suorittaneesta yrityksestä ja työntekijöistä sekä näil-
le maksetuista palkoista ja muista vastikkeista. Tiedot on annettava Verohallinnolle ennen raken-
nuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.  
 
Uudistuksen voimaantultua Verohallinto voi verrata ilmoitettuja urakkatietoja, yrityksen työntekijä-
tietoja ja työskentelyn kestoa. Tämä uudistus yhdessä jo toteutetun veronumerouudistuksen ja jul-
kisen veronumerorekisterin kanssa takaavat Verohallinnolle edellytykset reaaliaikaisesti valvoa, mil-
loin ulkomaiselle yhtiölle muodostuu kiinteä toimipaikka ja siten verovelvollisuus Suomeen. Samoin 
tietoja hyödynnetään työntekijöiden verovelvollisuuden syntymisen valvonnassa. Mahdollisuus 
esimerkiksi pimeän työvoiman käyttöön tai lakisääteisten velvoitteiden laiminlyömiseen vähenee ja 
siten myös mahdollisuus saada epärehellisellä menettelyllä kilpailuetua pienenee.  
 

2.2 Valvonta 
 
Tilaajavastuulain valvonta 
 
Tilaajavastuulain noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Lakia valvovat tarkas-
tajat työskentelevät Helsingin, Kuopion, Lappeenrannan, Oulun, Mikkelin, Tampereen, Turun ja 
Vaasan toimipisteissä. Tilaajavastuutarkastajia on vuonna 2013 noin 30. 
 
Tilaajavastuuvalvonnassa lähtökohtana on hankelähtöinen valvonta. Valvontaa suunnataan toimi-
aloille, joilla käytetään paljon ulkopuolista työvoimaa. Valvonta on maantieteellisesti kattavaa ja 
tarkastajilla on virkapaikka jokaisella vastuualueella. Valvontaa suoritetaan myös yhteistarkastuksi-
na verottajan, poliisin ja Eläketurvakeskuksen kanssa ja lisäksi yhteistyö työmarkkinajärjestöjen 
kanssa on aktiivista. Tarkastuksia tehdään tarpeen vaatiessa myös asiakasaloitteisten ilmoitusten 
tai muun vihjetiedon perusteella.  
 
Vuonna 2013 valvonnan painopistealoja ovat palvelualat, logistiikka, rakennusala ja teknologiateol-
lisuus. Palvelualojen tarkastuksia tullaan erityisesti kohdentamaan kiinteistönhuolto- ja siivousaloil-
le sekä matkailu- ja ravitsemustoimintaan. Tavoitteena on tasapuolinen valvonnan kohdentaminen 
koko Suomen alueelle hyödyntäen Kuopion, Mikkelin, Lappeenrannan ja Vaasan uusia tilaajavas-
tuutarkastajia. 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta saatujen tilastotietojen mukaan laiminlyöntimaksuja on mää-
rätty yrityksille lain voimassaoloaikana seuraavasti.  
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Vuosi  Tarkastukset Laiminlyöntimaksut 
kpl 

Laiminlyöntimaksut 
summa 

Sanktioidut 
sopimukset 

2007 400 47 237 925 ei tilastoitu

2008 985 107 579 600 ei tilastoitu

2009 789 81 440 200 121

2010 872 94 591 000 136

2011* 675 56* 516 200* 81*

2012* 885 59* 579 200* 91*

Yhteensä 4606 438 2 921 125 429

*prosesseja kesken, tilanne 31.1.2013  

Tyypillisesti laiminlyöntimaksu määrätään tilanteessa, jossa tilaaja on hankkinut selvitykset myö-
hässä tai tilaaja on hankkinut vain osan selvityksistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan 
vuonna 2011 laiminlyöntimaksun yleisin peruste on ollut, että selvityksiä on hankittu vasta sopi-
muksen tekemisen jälkeen. Puutteet ovat tällöin koskeneet erityisesti sopimuskumppanin rekiste-
röintitietoja ja tietoja verojen maksusta. Jos selvitykset ovat puuttuneet kokonaan, puutteet ovat 
tyypillisimmin koskeneet tietoa eläkevakuutuksesta ja tietoa sovellettavasta työehtosopimuksesta 
tai työehdoista. Laiminlyöntimaksua ei vuonna 2011 määrätty kertaakaan sen perusteella, että so-
pimuskumppani olisi liiketoimintakiellossa. Alihintainen sopimus oli yhtenä laiminlyöntimaksun pe-
rusteena 12 sopimuksessa. 
 
Pienin määrätty laiminlyöntimaksu on ollut suuruudeltaan 800 euroa ja suurin 16 000 euroa, joten 
maksujen määräämisessä on hyödynnetty tilaajavastuulaissa säädettyä maksuasteikkoa varsin kat-
tavasti. Rakentamistoiminnassa on 1.9.2012 alkaen ollut mahdollisuus määrätä korotettu laimin-
lyöntimaksu vakavammista rikkomustapauksista. Toistaiseksi korotettuja laiminlyöntimaksuja ei ole 
määrätty. 
 
Verovalvonta 
 
Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin merkittyjen yritysten valvonta tapahtuu 
pääasiallisesti ns. oma-aloitteisten verojen valvonnan yhteydessä. Oma-aloitteisia veroja ovat mm. 
arvonlisävero, ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu. 
 
Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yrityksen on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausi-
veroilmoituksella ja maksettava myyntiensä mukainen arvonlisävero verotilille. Kausiveroilmoituk-
sen antaminen ja työnantajasuoritusten maksaminen koskee myös työnantajarekisteriin merkittyä 
yritystä sekä satunnaista työnantajaa, joka maksaa palkkaa. Ilmoitukset ja maksut on tehtävä yri-
tyksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalen-
terivuosittain. Rekisteriin merkityn yrityksen on annettava kausiveroilmoitus jokaiselta kohdekau-
delta, vaikka toimintaa ei olisi ollut. 
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Jos kausiveroilmoitusta ei ole annettu määräajassa, Verohallinto arvioi kohdekauden veron määrän. 
Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa veronkorotus. Valvonnan yhteydessä voi myös tul-
la esille seikkoja, joilla on vaikutusta rekisterimerkintöihin. Esimerkiksi ilmoitusten toistuva laimin-
lyönti voi johtaa ennakkoperintärekisteristä poistamiseen. Myös verotarkastuksissa voi tulla esille 
seikkoja, joilla on vaikutusta arvonlisävero- tai työnantajarekisteröintiin. 
 
Tuloverotuksen valvonta tapahtuu yhdistelemällä ja vertaamalla asiakkaan antaman veroilmoituk-
sen tietoja muista lähteistä saatuihin tietoihin. Puuttuvasta tai puutteellisesta ilmoituksesta määrä-
tään veronkorotus. Valvonnan yhteydessä esille tulleet tiedot saattavat vaikuttaa myös asiakkaan 
rekisteröintiasemaan. Esimerkiksi liikevaihto on niin suuri, että yrityksen on ilmoittauduttava arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin tai ilmoittamiseen ja kirjanpitoon liittyvät laiminlyönnit johtavat en-
nakkoperintärekisteristä poistamiseen. 
 
Verohallinto valvoo yritysten rekisteröintiasemaa lähinnä osana muuta verovalvontaa. Pääosa ve-
rovalvonnasta tehdään verotuksen yhteydessä yhdistelemällä ja vertailemalla asiakkaan itsensä an-
tamia tietoja ja eri lähteistä saatuja muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Tämän lisäksi tehdään 
verotarkastuksia, joiden kohteina ovat erityisesti harmaan talouden yritykset. 
 
Veronumeron käyttöönotolla pyritään varmistamaan, että jokainen rakennusalalla työskentelevä 
on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Veronumero merkitään rakennusalan tunnis-
tekorttiin ja se on tunnistekortissa nähtävillä rakennustyömaan alueella. Veronumero merkitään 
myös Verohallinnon ylläpitämän rakennusalan veronumerorekisterin julkiseen tietopalveluun, josta 
voidaan tarkistaa tiettyä nimeä ja veronumeroa koskeva merkintä. Tunnisteen valvontavelvollisuus 
on rakennuttajan lisäksi myös rakennustyömaan päätoteuttajalla ja työnantajalla. Aliurakoitsijat ja 
muut työnantajat ovat vastuussa omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta tunnis-
teen käytöstä. Kuvallisen tunnistekortin käytön valvontavelvollisuuden laiminlyönyt rakennuttaja, 
päätoteuttaja ja työnantaja voidaan tuomita työturvallisuuslain 63 §:n mukaan työturvallisuusrik-
komuksesta sanktioon. Tunnisteen käyttöä valvovat työsuojeluviranomaiset. 
 
Eläkevakuutusten valvonta 
 
Eläketurvakeskuksen (jäljempänä ETK) yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on valvoa työnantajien ja 
yrittäjien lakisääteistä työeläkevakuuttamista yhteistyössä eläkelaitosten kanssa. Valvontamene-
telmiin kuuluu ennaltaehkäisevää valvontaa, verotus- ja vakuutustietojen laajoihin vertailuihin pe-
rustuvia massavalvontoja sekä muihin erilaisiin ulkoisiin valvontaimpulsseihin perustuvaa valvon-
taa. 
 
Ennaltaehkäisevän valvonnan oleellisin osa on vakuuttamisvelvollisuudesta tiedottaminen.  ETK lä-
hettää Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella vakuuttamisvelvollisuudesta tiedottavia kirjei-
tä toimintaansa aloittaville työnantajille ja yrittäjille. Verotus- ja vakuutustietojen vertailuihin pe-
rustuvat massavalvonnat ovat laajoja rekisterivertailuajoja, joissa Verohallinnolla olevia tietoja 
työnantajan suorittamista palkoista verrataan työeläkeyhtiöiden tietoihin vakuutetuista ansioista. 
Lisäksi ETK:n työnantajavalvonta käsittää ne valvontatapaukset, jotka tulevat selvitettäviksi esimer-
kiksi työntekijöille vuosittain lähettävien työeläkeotteiden myötä tai muiden ulkoisten impulssien 
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kautta, kuten palkkaturvapäätöksen, työeläkeyhtiön tarkastuspyynnön tai viranomaisyhteistyön 
kautta. 
 
Valvonnan olennainen osa on ETK:n oikeus ns. pakkovakuuttamiseen. Jos työnantaja ei ole oma-
aloitteisesti järjestänyt työntekijöidensä eläketurvaa eläkelaitoksessa, ETK kehottaa ensin tätä kor-
jaamaan laiminlyönnin. Jos työnantaja ei noudata saamaansa kehotusta, ETK ryhtyy tarvittaviin 
toimenpiteisiin ja ottaa työnantajan kustannuksella eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitok-
sesta. Vastaavasti myös yrittäjä voidaan pakkovakuuttaa. 
 
Sanktiona vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä työnantajalle tai yrittäjälle voidaan määrätä 
lisäksi laiminlyöntikorotus. Työntekijän eläkelain (395/2006, TyEL) 163 § mukaan eläkelaitos voi 
määrätä työnantajalle arvion perusteella enintään kaksinkertaiseksi korotetun, kohtuullisena pidet-
tävän työeläkevakuutusmaksun, jos työnantaja laiminlyö eläketurvan järjestämisen määräajassa tai 
tietojen antamisen määräajassa. Korotettua vakuutusmaksua määrättäessä otetaan huomioon lai-
minlyöntiajan pituus, laiminlyönnin toistuvuus ja muut näihin rinnastettavat laiminlyönnin moititta-
vuuden arviointiin liittyvät seikat. Eläkelaitoksen on annettava työnantajalle tämän pyynnöstä vali-
tuskelpoinen päätös korotetusta vakuutusmaksusta. 
 
ETK:n valvonnalla selvitettiin vuonna 2011 yli 140 miljoonaa euroa eläkevakuuttamattomia palkko-
ja, mikä tarkoittaa yli 50 prosentin kasvua vuoteen 2010 verrattuna. Valvonnan avulla selvitettiin 
yhteensä noin 10 000 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Puutteet kohdistuivat noin 
4000 työnantajaan ja koskivat yli 17 000 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 
noin 570 työnantajaa hoiti työntekijöiden eläkevakuuttamisen kuntoon, muiden (noin 3430 työnan-
tajaa) osalta kyse oli eläkeyhtiölle toimitettujen palkkailmoitusten korjaamisesta. 
 
Pääosin tulosten kasvua selittää vuonna 2010 käyttöönotettu jälkikäteinen massavalvonta, jonka 
ansiosta valvonnan piiriin on saatu lähes kaikki yksityisen sektorin työnantajat. Massavalvontojen 
ansiosta yhä useammat puutteellisesti eläkevakuutetut työsuhteet ja ansiot tulevat näkyviksi ja tu-
levat korjatuksi. 
 
Kaikki uudet toimintaansa aloittavat yrittäjät saavat ETK:lta tiedotekirjeen vakuuttamisvelvollisuu-
desta.  Vuonna 2011 tiedotekirjeitä lähettiin yrittäjille noin 29 000 kappaletta. Vuosittain ETK saa 
käyttöönsä verohallinnolta noin 200 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän 
osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan eläkevakuutustietoihin.  
 
Vuoden 2011 aikana yrittäjien valvonnassa selvitettiin yhteensä 4050 yrittäjän eläkevakuuttamis-
velvollisuutta. Yrittäjien eläkevakuutus järjestettiin valvonnan tuloksena noin 1020 yrittäjälle. Noin 
3000 henkilön kohdalla on voitu lisäselvitysten jälkeen todeta, että heidän toimintansa ei kuulu 
yrittäjän eläkelain (1272/2006, YEL) piiriin. Nämä vuoden 2011 luvut ovat hyvin samantasoisia kuin 
yrittäjien eläkevakuutusten valvonnan pitkäaikaiset keskiarvot. Valtaosa yrittäjistä vakuuttaa toi-
mintansa asianmukaisesti. Puutteita on vain marginaalisella osalla yrittäjäkuntaa.  
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Työsuhteiden ehtojen valvonta 
 
Työlainsäädännön valvonnasta säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
työstä annetussa laissa (44/2006). Työsuojeluviranomainen valvoo tarkastuksilla muun muassa työ-
sopimuslain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) noudattamista.  
 
Työsuojelutarkastus voi perustua viranomaisaloitteiseen valvontaan tai asiakasaloitteiseen valvon-
taan, jolloin valvonnan kohteena on se asia, josta ilmoitus viranomaiselle on tehty.  Viranomaisval-
vonta kohdistuu yleensä jollekin toimialalle yleisenä valvontana tai asiakohtaisena valvontana, ku-
ten työaikavalvontana. Valvottavia asioita ulkomaalaisten osalta ovat työnteko-oikeus, työsuhteen 
vähimmäisehdot, työturvallisuus, työterveyshuolto ja tapaturmavakuuttaminen. Viranomainen an-
taa havaituista puutteista lievimmissä tapauksissa toimintaohjeita. Toimintaohjeen noudattamatta 
jättäminen voi johtaa kehotukseen tai työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Työsuoje-
luviranomainen voi määrätä velvoitteen tehostamiseksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttä-
misuhan. Tietyissä tapauksissa työsuojeluviranomaisella on myös velvollisuus tehdä ilmoitus poliisil-
le. 
 
Lain säännösten lisäksi työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluu myös yleissitovien työehtoso-
pimusten määräysten valvonta. Sen sijaan ns. normaalisitovuuskentässä työehtosopimusmääräys-
ten valvonta kuuluu sopimuksen tehneille osapuolille.   
 
Suomessa on kaksi rinnakkain toimivaa, oikeusvaikutuksiltaan erilaista työehtosopimuksen noudat-
tamisjärjestelmää: työehtosopimukseen sidottuja työsuhteen osapuolia oikeuttava ja velvoittava, 
työehtosopimuslakiin (1946/436) perustuva järjestelmä sekä työehtosopimukseen sitoutumattomia 
työnantajia velvoittava työsopimuslain 2 luvun 7 §:ään perustuva yleissitovien työehtosopimusten 
järjestelmä. 
 
Yhdistyksillä on työehtosopimukseen sidottuja osapuolia koskevassa työehtosopimusvalvonnassaan 
käytössä mm. paikalliset ja liittotason neuvottelut erimielisyysasioiden ratkaisemiseksi. Niiden avul-
la ratkaistaan useimmat tavanomaiset työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat. 
Viimekädessä erimielisyys työehtosopimuksen rikkomisesta, soveltamisesta tai tulkinnasta voidaan 
yhdistyksen toimesta saattaa ratkaistavaksi työtuomioistuimessa. Rikkonut osapuoli voidaan tuomi-
ta työehtosopimuslaissa säädettyyn hyvityssakkoon. 
 
Ulkomaisen työvoiman valvonta 

Ulkomaisen työvoiman käytön valvontaa toteuttavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualu-
eet. Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta keskittyy työnteko-oikeuden ja työsuhteen vähim-
mäisehtojen valvontaan. Tarkastuksilla valvotaan, että työnantaja on varmistunut siitä, että kaikilla 
ulkomaalaisilla työntekijöillä on työnteko-oikeus Suomessa. Sama velvoite koskee myös toimeksian-
tajia, jotka teettävät alihankintatyötä ulkomaisella yrityksellä tai käyttävät ulkomaisen työvoiman-
vuokrausyritysten kautta tulleita vuokratyöntekijöitä. Ulkomaalaislain mukaan työnantajan tulee 
säilyttää tiedot ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että 
ne ovat helposti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa.  
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Valvontaa suoritetaan laajasti eri toimialoilla, mutta sitä suunnataan erityisesti seuraaviin: raken-
nusala, metalliteollisuus, kiinteistönhoito ja siivous, logistiikka, majoitus- ja ravitsemisala sekä maa- 
ja metsätalous. Lisäksi ulkomaalaistarkastajat tekevät vihjetietovalvontaa, jolloin valvonta suunna-
taan eri tahoilta tulleiden tarkastuspyyntöjen ja vihjeiden perusteella eri toimialoille. 
 
Valvonnalla pyritään siihen, että Suomessa kaikilla työntekijöillä, kansallisuudesta tai etnisestä al-
kuperästä riippumatta on lailliset työehdot, työajat ja palkat. Lisäksi tarkastuksilla valvotaan lähete-
tyistä työntekijöistä annetun lain noudattamista. Työsuojeluviranomainen valvoo, että ulkomailta 
Suomeen lähetettyjen tai Suomeen palkattujen ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteissa nouda-
tetaan Suomessa voimassa olevia säädöksiä.  
 

2.3 Kansainvälinen kehitys  
 
Euroopan unioni 
 
EU:ssa on vireillä kaksi lainsäädäntöhanketta, joilla on erityisesti merkitystä tilaajavastuulain uudis-
tamistarpeiden arvioinnissa. 
 
Lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivi 
 
Komissio antoi 21.3.2012 ehdotuksen lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiiviksi. Di-
rektiiviehdotuksen tarkoituksena on parantaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa, soveltamista 
ja käytännön toteuttamista siten, että toiseen jäsenvaltioon lähetettävien työntekijöiden oikeuksi-
en asianmukaisen tasoista vähimmäissuojaa kunnioitetaan, palveluntarjoajien mahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoamisen vapautta helpotetaan ja reilua kilpailua palveluntarjoajien kes-
kuudessa edistetään. 
 
Kansallisen tilaajavastuusääntelyn näkökulmasta merkityksellinen on erityisesti ehdotus tilaajan yh-
teisvastuusta alihankkijansa velvoitteista rakennusalalla. Direktiiviehdotuksen 12 artiklan mukaan 
yhteisvastuuta sovellettaisi kaikissa direktiivin tarkoittamissa lähettämistilanteissa (alihankinta, yri-
tysten sisäiset siirrot ja työvoiman vuokraus). Direktiiviehdotuksen 12 artiklan mukaan tilaaja olisi 
ulkomaisen työnantajan lisäksi vastuussa alihankkijansa lähetettyjä työntekijöitä koskevista mak-
samattomista vähimmäispalkkasaatavista ja virheellisesti pidätettyjen ennakonpidätysten ja sosiaa-
liturvamaksujen palauttamisesta. Asianmukaista huolellisuutta noudattanutta tilaajaa ei pidettäisi 
vastuullisena.  
 
Eduskunta on pitänyt työntekijän suojan varmistamista erityisillä toimenpiteillä alihankintaketjuissa 
tarpeellisena ja tärkeänä (työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto 11/2012 vp, joka koskee val-
tioneuvoston kirjelmää eduskunnalle lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivistä U 
30/2012 vp). Eduskunta ei ole pitänyt hyvänä sitä, että huolellisuusvelvoitteensa täyttänyt tilaaja 
joutuisi vastuuseen alihankkijan laiminlyönneistä, joihin se ei ole voinut vaikuttaa. Direktiivissä tu-
lee mahdollistaa se, että asianmukaista huolellisuutta noudattanut tilaaja ei ole alihankkijan kanssa 
yhteisvastuussa tämän velvoitteista. Ehdotuksen jatkovalmistelussa tulee huomioida erilaiset kan-
salliset sääntelymallit muun muassa huolellisuusvelvoitteesta. 
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Rakennusala on määritelty direktiivin 96/71/EY liitteessä. Se kattaa kaikki rakennusalan työt, jotka 
koskevat varsinaista rakentamista, korjaamista, kunnostamista, rakenteiden muuttamista tai hajot-
tamista ja erityisesti seuraavia töitä: kaivaminen, maansiirto, varsinainen rakentaminen, valmisosi-
en asentaminen ja purkaminen, perustyöt tai varustaminen, muutostyöt, kunnostaminen, korjaa-
minen, purkaminen, hajottaminen, kunnossapito, huolto, maalaus ja puhdistus sekä peruskorjaus.   
 
Direktiiviehdotuksen 12 artiklan säännös ei varsinaisesti tarkoita niin sanottua ketjuvastuuta koko 
alihankintaketjussa, vaan vastuu ulottuu vain tilaajan välittömään sopimuskumppaniin.  
 
Direktiiviehdotuksessa todetaan myös, että jäsenvaltiot voisivat unionin lainsäädäntöä noudattaen 
vahvistaa lainsäädäntönsä pohjalta myös direktiiviehdotusta tiukempia vastuusääntöjä, jotka kos-
kevat alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. Tällaisesta vastuusta voitaisiin säätää myös muulla kuin 
rakennusalalla ja tällöin voitaisiin säätää, että asianmukaista huolellisuutta noudattanutta tilaajaa 
ei pidetä vastuullisena alihankkijansa laiminlyönneistä.  
 
Direktiiviehdotuksessa edellytetään myös jäsenvaltioiden välisten viranomaisten yhteistyön lisää-
misestä, parempaa tiedottamisesta lähetettyjen työntekijöiden työehdoista ja työntekovaltion val-
vontakeinojen edistämistä muu muassa IMI- järjestelmällä (the Internal Market Information Sys-
tem; sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä) ja sen oikeusperustasta säätämistä. Ehdotukset 
hallinnollisten sanktioiden ja rangaistusten rajat yli tapahtuvasta täytäntöönpanosta tehostavat 
myös valvontaa, jos kaikkien jäsenvaltioiden olisi pantava ne täytäntöön.  
 
Direktiiviehdotuksen käsittelyssä EU:ssa edetään siten, että TSTK- neuvostossa on 20.6.2013 tarkoi-
tus ainoastaan antaa edistymisraportti neuvottelujen etenemisestä. Lähetettyjen työntekijöiden 
täytäntöönpanodirektiiviehdotuksen vaikeimmat avoinna olevat asiat liittyvät väärinkäytösten ja 
säännösten kiertämisen estämiseen (3 artikla), kansallisten valvontatoimien rajoittamiseen (9 artik-
la) ja tilaajan yhteisvastuuta koskeviin ehdotuksiin (12 artikla). Vasta Liettuan puheenjohtajakaudel-
la syksyn 2013 aikana voitaneen arvioida tarkemmin sitä, kuinka direktiivin käsittely etenee vai-
keimpien kysymysten osalta. Vaikka ehdotuksen käsittely eteni hyvin keväällä 2013 Irlannin pu-
heenjohtajakaudella, ei poliittisesti vaikeimpia asioita kyetty ratkaisemaan.  
 
Direktiiviehdotuksessa esitetään kahden vuoden täytäntöönpanoaikaa direktiivin hyväksymisestä 
lukien.  
 
Hankintadirektiivien kokonaisuudistus 
 
Komissio antoi 20.12.2011 ehdotukset EU:n hankintasääntelyn uudistamiseksi. Ehdotuksilla tavoi-
tellaan muun muassa sitä, että julkisiin hankintoihin osallistuvien toimittajien luotettavuus voitai-
siin selvittää nykyistä tehokkaammin. Sääntelyä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi muun muassa 
sallimalla, että toimittaja voisi itse antaa vakuutuksen omaa toimintaansa koskevien soveltuvuus-
vaatimusten täyttymisestä, mikä hyödyttäisi sekä hankintayksiköitä että toimittajia. Hankintasopi-
musta ei ehdotusten mukaan saisi kuitenkaan tehdä toimittajan kanssa, jonka lausunnossa ilmoite-
tut tiedot eivät pitäisi paikkaansa hankintayksikön toimittajalta tai muulla tavoin keräämien selvi-
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tysten perusteella. Direktiiviehdotusten mukaan hankintayksikön tulee oma-aloitteisesti kerätä sel-
vityksiä, mikäli selvitykset ovat saatavissa avoinna olevista, ilmaisista tietopankeista. 
 
Tilaajavastuusääntelyn näkökulmasta keskeisiä ovat etenkin säännöt, jotka koskevat toimittajien la-
kisääteisten velvoitteiden täyttämistä. Direktiiviehdotusten mukaan julkista hankintaa ei saisi tehdä 
muun ohella sellaisten toimittajien kanssa, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai sosiaaliturvamaksu-
jen maksamisen siten, että laiminlyönti voidaan osoittaa lainvoimaisella päätöksellä. Lisäksi hankin-
tayksiköt voisivat sulkea tarjouskilpailusta toimittajat, joiden hankintayksikkö voi osoittaa syyllisty-
neen ammatin harjoittamisessa vakaviin virheisiin, kuten kilpailusääntöjen tai immateriaalioikeuk-
sien rikkomisiin.  
 
Direktiiviuudistuksessa ehdotetaan myös julkisten hankintojen valvonnan järjestämistä jäsenvalti-
oissa. Valvonnassa tarkistettaisiin hankintamenettelyn ja hankintasopimusten ehtoja korruption ja 
petosten ehkäisemiseksi. Myös muilla kuin tarjouskilpailuun osallistuneilla tahoilla kuten kansalai-
silla olisi mahdollisuus saattaa havaitsemiaan ongelmia valvontaa harjoittavan tahon tietoon. Val-
vontaa harjoittavalla taholla olisi puolestaan oikeus viedä havaitsemansa ongelmat kansallisten 
tuomioistuinten, sisäisen tarkastuksen elinten, parlamenttien komiteoiden tai muiden asianomais-
ten viranomaisten käsiteltäväksi. Direktiiviehdotuksissa ei säännellä valvontaa harjoittavan tahon 
käytössä olevista seuraamusvaihtoehdoista, vaan kysymys jätetään kansallisten lainsäätäjien määri-
teltäväksi. Kansallisesti voitaisiin myös määritellä, otetaanko käyttöön etukäteis- vai jälkikäteisval-
vontaa. Valvontatehtäviin liittyisi myös neuvontatoiminnan järjestäminen hankintasääntöjen tul-
kinnasta ja soveltamisesta.  
 
Ehdotuksissa esitetään edelleen jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön kehittämistä muun muas-
sa tarjoajien taustojen selvittämisessä. Yhteistyö kattaisi esimerkiksi avoimista kansallisista tietojär-
jestelmistä saatavien selvitysten luovuttamisen. Yhteistyö voisi tapahtua esimerkiksi EU:n sisämark-
kinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI-järjestelmä) kautta, jolloin käyttäjät voivat löytää tarvitta-
vat muiden maiden viranomaiset, joihin ottaa yhteyttä ja vaihtaa muiden maiden viranomaisten 
kanssa tietoja käyttämällä eri kielille käännettyjä kysymys- ja vastaussarjoja. 
 
Direktiivien EU-käsittelyn aikana on esitetty, että sääntelyssä tulisi ottaa selvemmin kantaa hankin-
talainsäädännön, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten sekä lähetettyjä työntekijöitä koske-
van direktiivin suhteeseen. Ehdotuksen mukaan hankintayksiköt voisivat asettaa hankintasopimuk-
sen toteuttamisen ehdoksi työoloja koskevia vaatimuksia, jotka ovat lähetettyjä työntekijöitä kos-
kevan direktiivin mukaisia. Ehdoissa voitaisiin huomioida myös Kansainvälisen työjärjestön yleisso-
pimukset. 
  
Direktiivien EU-käsittely on tarkoitus viedä loppuun ja EU:n uudet hankintadirektiivit tulevat voi-
maan vuoden 2013 syksyllä. Tämän jälkeen jäsenvaltioilla on direktiivineuvotteluista riippuen joko 
puolitoista vuotta tai kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivit osaksi kansallista hankintalainsäädäntöä. 
 
Tilaajavastuusääntely Euroopan maissa 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö teetti TIVA-työryhmän työn tueksi selvityksen eurooppalaisista tilaaja-
vastuujärjestelmistä. Selvityksellä kerättiin tietoa eri Euroopan maissa olevista tilaajavastuun sään-
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telykeinoista. Selvitys kattaa yhteensä 11 maan voimassaolevan lainsäädännön. Selvityksessä arvi-
oidaan myös kohdemaiden tilaajavastuusääntelyn toimivuutta ja vaikuttavuutta erityisesti harmaan 
talouden torjunnan ja yritysten välisen terveen kilpailun edistämisen kannalta (Selvitys eurooppa-
laisista tilaajavastuujärjestelmistä, TEM raportteja 27/2012)  

Selvityksessä tarkastellut 11 maata poikkeavat toisistaan tilaajavastuuta koskevan sääntelyn 
sisällöiltään ja tavoitteiltaan. Käytännössä tilaajavastuun toteutuksen tavoitteiden pääpaino on 
harmaan talouden torjunnan ja yritysten välisen terveen kilpailun edistämisessä. Selvityksen mu-
kaan tavoitteena on miltei jokaisen maan kohdalla myös työntekijöiden oikeuksien suojeleminen.  

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto kohdemaiden tilaajavastuujärjestelmien keskeisistä seikoista. 
Taulukon tavoitteena on kuvata karkealla tasolla kohdemaiden eroja tilaajavastuusääntelyyn 
liittyen. Taulukon sisältö perustuu tässä selvityksessä koottuun aineistoon. Taulukon tarkoituksena 
ei ole asettaa kohdemaita paremmuusjärjestykseen.   

 

Taulukko 1: Näkemyksiä tilaajavastuun tavoitteiden saavuttamisesta ja käytännön toimivuudesta 
 
Alankomaiden tilaajavastuuseen sovellettava ketjuvastuu ja siihen varautumiseen liittyvä sulkutilin 
käyttö on tehokas keino saavuttaa sääntelyllä tavoitellut tavoitteet.  Ketjuvastuulla tarkoitetaan jär-
jestelmää, jossa tilaaja voi joutua vastuuseen sopimuskumppanin tai alihankintaketjussa olevan yri-
tyksen laiminlyönneistä. Tilaajan on mahdollista vapautua ketjuvastuusta vain maksamalla tietty 
määrä aliurakan arvosta erilliselle sulkutilille, joka on avattu yhteistyössä veroviranomaisen kanssa. 
 
Ketjuvastuun soveltuminen on käytännössä johtanut siihen, että esimerkiksi rakennusalalla yrityk-
set eivät halua tehdä sopimuksia sellaisten osapuolten kanssa, jotka eivät käytä sulkutiliä. Toisaalta 
vuokratyövoimaa tarjoavien yritysten kohdalla sulkutilin käyttö ei ole osoittautunut yhtä tehok-
kaaksi työkaluksi kuin aliurakoinnin kohdalla. 
 

Näkökulma/ 
Maa

Sääntely 
toimii 

käytännössä 
Valvonnan 
kattavuus

Rikkomuksille 
seuraamukset

Ketjuvastuu
Tiedonsaanti 

järjestetty

Sääntelyn 
hyödyt 
arvioitu 

Välittömät 
kustannukset 

arvioitu 

Välilliset 
kustannukset 

arvioitu

Belgia        

Espanja        

Alankomaat        

Italia        

Itävalta        

Saksa        

Ranska        

Ruotsi        

Norja        

Viro        

Puola        

 Kyllä pääsääntöisesti  Osittain Ei mainittavissa määrin
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Belgiassa tilaajan ja urakoitsijan tilaajavastuuta toteutettiin aikaisemmin vapaaehtoisen rekiste-
röintijärjestelmän avulla. Rekisteröitymistä voitiin kuitenkin luonnehtia pakolliseksi, sillä tiettyjä tu-
kia tai veroetuja (esim. alempi arvonlisäverokanta) saattoi hyödyntää vain, kun teki sopimuksen re-
kisteröityneen urakoitsijan kanssa. Tilaajavastuun ja rekisteröinnin välinen lainsäädäntöyhteys pois-
tettiin, kun Euroopan unionin tuomioistuin antoi Belgialle tuomion koskien rekisteröintijärjestelmää 
(komissio vs. Belgia, C-433/04). Tuomiossa oli kyse siitä, onko Belgian verojärjestelmä ristiriidassa 
palvelujen vapaan liikkuvuuden kanssa siltä osin kuin Belgia velvoitti rakennuttajat ja urakoitsijat, 
jotka käyttävät Belgiassa rekisteröimättömiä rakennusalan yrittäjiä, tekemään 15 prosentin suurui-
sen pidätyksen näille toimijoille suorittamistaan maksuista ja asettaa yrittäjät yhteisvastuuseen re-
kisteröimättömien sopimuskumppaneidensa veroveloista. Tuomiossa katsottiin, ettei järjestelmä 
ollut oikeasuhtainen palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen nähden.  

Espanjan lainsäädännön on katsottu luovan pohjan tilaajavastuun tehokkaalle ja riittävälle säänte-
lylle.  Toisaalta tehokkaan tilaajavastuusääntelyn esteenä on Espanjassa nähty tilaajavastuun rajoit-
tuminen ainoastaan sellaisiin aliurakoitsijoihin, jotka toimittavat pääurakoitsijalle sellaista palvelua 
tai työtä, joka on tilaajan tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeistä. Käytännössä 
rajanveto tuotannon ja liiketoiminnan kannalta välittömästi keskeisen suoritteen ja muun suorit-
teen välillä on hankalaa. Selvityksen mukaan tilaajavastuusääntely toimii Espanjassa tyydyttävästi. 
Se, että tilaajavastuun rikkomuksesta aiheutuvat taloudelliset seuraamukset voivat olla merkittäviä, 
tehostaa omalta osaltaan tilaajavastuusääntelyn noudattamista. 
 
Vastaavasti Italiassa tilaajavastuusääntelyn jatkuva muuttaminen on aiheuttanut ongelmia säänte-
lyn toimeenpanemisessa ja valvonnassa. Sääntelyn toteutumista valvovat tahot eivät kykene omak-
sumaan muutoksia nopeasti ja suorittamaan riittävää valvontaa. 
 
Norjassa tilaajan vastuuta koskeva lainsäädäntö varmistaa, että tilaaja kiinnittää huomiota tiettyi-
hin asioihin tilatessaan palveluja sopimuskumppanilta sääntelyn kohteena olevilla toimialoilla. Voi-
daan kuitenkin arvioida, etteivät julkiset eivätkä yksityiset toimijat tunne riittävästi aiheeseen liitty-
viä vastuita. Sääntely on pirstaleita ja siksi toimijoiden on vaikea löytää tietoa ja ymmärtää velvolli-
suuksiaan. 
 
Selvityksen mukaan lähetettyjä työntekijöitä koskevalle sääntelylle asetetut tavoitteet saavutetaan 
Saksassa. Selvityksen mukaan käytäntöä, jonka mukaisesti ulkomainen työnantaja antaa ennak-
koilmoituksen koskien lähetettyä työntekijää, voidaan pitää esimerkillisenä. 
 
Tilaajavastuuseen liittyvän tiedon saatavuus 
 
Belgiassa tieto sopimuskumppanin vero- tai sosiaaliturvamaksuvelasta on saatavilla viranomaisten 
ylläpitämästä rekisteristä. 
 
Espanjassa tilaaja voi pyytää sosiaaliturvamaksujen tai verojen suoritusta koskevan selvityksen so-
pimusosapuolelta, joka saa sen vastaavasti viranomaiselta. Rakennusalalla on käytössä yritysrekis-
teri, johon on merkitty yritykset, jotka täyttävät työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet.  
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Myös Alankomaissa viranomaiselta voi pyytää todistusta alihankkijan tai vuokratyövoimaa tarjoa-
van yrityksen verojen ja sosiaaliturvaan liittyvien maksujen suorittamisesta. Ranskassa todistus so-
siaaliturvamaksujen maksamisesta on saatavilla Ranskan sosiaaliturvaviranomaisilta. 
 
Italia poikkeaa edellä mainituista maista siinä, että lainsäädäntö ohjeistaa hyvin löyhästi siitä, millä 
tavalla ja millä dokumenteilla tilaajavastuun toteutumista tulisi valvoa. Valvominen ja sen sisältö jä-
tetään tilaajan omaan harkintaan. Ainoastaan rakennusalalla yrityksillä on oltava todistus pakollis-
ten verojen ja vakuutusmaksujen maksamisesta. 
 
Itävallassa ja Norjassa ei ole mitään julkisia rekistereitä, joista voisi saada tietoa tilaajavastuun vel-
voitteiden suorittamisesta yksittäisten yritysten kohdalla.  
 
Tilaajavastuun rikkomuksesta aiheutuvat seuraamukset 
 
Osassa tarkastelluista maista tilaajavastuusääntelyn taloudelliset rikkomukset aiheuttavat huomat-
taviakin taloudellisia seurauksia. Alankomaissa tilaaja voi joutua vastuuseen koskien maksamatto-
mia palkkoja, veroja (ketjuvastuu) tai sosiaaliturvamaksuja (ketjuvastuu). Lisäksi laittoman vuokra-
työvoiman käyttö voi aiheuttaa 12 000 euron sakon jokaista työntekijää kohden. Myös Belgiassa ti-
laajan maksettavaksi saattaa aiheutua vero- tai sosiaalivelka. Lisäksi käytössä on sakkorangaistus, 
joka on kuitenkin merkitykseltään pieni.  
 
Myös Espanjassa ja Ranskassa tilaajavastuun rikkomuksesta aiheutuvat taloudelliset seuraamukset 
voivat olla merkittäviä. Espanjassa rikkomuksesta aiheutuvia seuraamuksia ovat esimerkiksi sakot, 
yhteisvastuu sosiaaliturvamaksuista ja palkoista sekä toissijainen vastuu veroista. Vastaavasti Rans-
kassa laittoman työvoiman käyttäminen voi aiheuttaa kolmen vuoden vankeusrangaistuksen ja 45 
000 euron sakot. Tilaajalle voi aiheutuva myös yhteisvastuu koskien palkkoja, sosiaaliturvamaksuja 
ja verovelvoitteita. Saksassa määräysten rikkomisesta voidaan määrätä sakkoa. Lisäksi rekisteröin-
tivelvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa vankeusrangaistukseen. 
 
Edellä tarkastelluista maista poiketen Italian ja Itävallan lainsäädännöissä ei ole määritelty talou-
dellisia seuraamuksia tilaajavastuusääntelyn rikkomuksista. 
 
Ketjuvastuu 
 
Ketjuvastuulla tarkoitetaan järjestelmää, jossa tilaaja voi joutua vastuuseen sopimuskumppanin tai 
alihankintaketjussa olevan yrityksen laiminlyönneistä. Tilaajan on mahdollista vapautua ketjuvas-
tuusta vain maksamalla tietty määrä aliurakan arvosta erilliselle sulkutilille, joka on avattu yhteis-
työssä veroviranomaisen kanssa. Tarkastelluista maista ainoastaan Alankomaissa sovelletaan ketju-
vastuuta koskien veroja sekä sosiaaliturvamaksuja.  
 
Belgiassa ketjuvastuu soveltuu vain sosiaaliturvamaksuvelkoihin ja vain siinä tapauksessa, että 
maksuista vastuussa oleva tilaaja ei suoriudu maksuvelvoitteesta 30 päivän kuluessa virallisen mak-
sumääräyksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen velka voidaan periä alihankintaketjun seuraaval-
ta tasolta. 
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Espanjassa ei sovelleta varsinaista ketjuvastuuta, mutta joissakin tapauksissa työntekijällä on mah-
dollisuus esittää vaatimus suoraan pääurakoitsijalle. Norjassa ketjuvastuu soveltuu yleissitoville 
työehtosopimuksille perustuvaan palkkavastuuseen. Saksassa vähimmäispalkkoja koskeva vastuu 
on ketjuvastuuta. 
 
Italiassa, Itävallassa ja Ranskassa ei ole käytössä ketjuvastuuta. Ruotsissa ketjuvastuu tulee mah-
dollisesti sisältymään työnantajasanktiodirektiivin toimeenpanevaan lakiin. 
 
Sääntelyn vaikutuksia koskeva arviointi 
 
Selvityksessä tarkasteltiin myös sitä, onko kohdemaissa tehty arvioita tilaajavastuusääntelyn tuot-
tamista taloudellisista hyödyistä harmaan talouden torjunnassa, sääntelyn yrityksille aiheuttamista 
välittömistä kustannuksista tai sääntelyn aiheuttamista välillisistä kustannuksista kuten sääntelyn 
vaikutuksista palveluiden tai tuotteiden hintatasoon. Selvityksen mukaan ainoastaan Espanjassa ja 
Alankomaissa oli arvioitu sääntelyn yrityksille aiheuttamia hallinnollisia kustannuksia. Espanjassa 
sääntelyn yrityksille aiheuttamista välittömistä kustannuksista ei ole saatavilla julkista tietoa. De-
loitten vuonna 2010 laatiman selvityksen mukaan yrityksille työnantajan velvoitteista ja tilaajavas-
tuusta aiheutuu hallinnollisia kustannuksia aliurakoitsijan sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta 
koskevasta selvityksestä 66,9 miljoonaa euroa vuodessa, urakkaketjun kuvauksesta 25,3 miljoonaa 
euroa vuodessa ja pääurakoitsijaa koskevien tietojen toimittamisesta työntekijöille 32,3 miljoonaa 
euroa vuodessa. Selvitys sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta koskee kaikkia toimialoja. Sitä vas-
toin muut velvoitteet koskevat ainoastaan rakennusalaa. 
 
Alankomaissa Rakennusteollisuuden talousinstituutti (The Economic Institute for the Construction 
Industry, EIB) selvitti vuonna 2007 lainsäädännön rakennusyrityksille aiheuttamia kustannuksia. 
Selvityksen mukaan vuonna 2007 ketjuvastuu aiheutti rakennusalan yrityksille noin 22,5 miljoonan 
euron kustannukset. Kyseiset kustannukset koostuivat pääasiassa yritysten sisäisistä hallintohenki-
löstön kustannuksista, jotka aiheutuivat uuden lainsäädännön velvoitteisiin tutustumisesta ja näi-
den soveltamisesta yrityksen toiminnassa. 
 
Muita tilaajavastuusääntelyn vaikutuksia koskevia merkittäviä arvioita ei selvityksen mukaan ole 
kohdemaissa tehty. 

Tilaajavastuujärjestelmän kehittäminen 

Deloitten tekemän selvityksen (Selvitys eurooppalaisista tilaajavastuujärjestelmistä, TEM raportteja 
27/2012) mukaan huomionarvoista on, että tilaajavastuusääntely on pääsääntöisesti kehittynyt 
vastaamaan kunkin maan paikallisia olosuhteita ja mahdollisia haasteita. Vahva työmarkkina-
järjestökulttuuri, kuten Ruotsissa, ei ole itsessään tekijä, joka poistaisi tarpeen kehittää varsinaista 
erityislainsäädäntöä. Toisaalta taas esimerkiksi laittoman työvoiman käyttöön puuttumiseen on jo 
pidempään ollut tarvetta sellaisissa maissa kuten Itävalta, jonka poikkeuksellisen keskeinen 
maantieteellinen sijainti ja naapurimaihin verrattuna korkeampi tulotaso on johtanut markkinoilla 
sosiaaliseen polkumyyntiin. 

Maakohtaisia eroja on muun muassa siinä, miten keskitetysti lainsäädäntö ja viranomaistoiminta on 
kussakin maassa järjestetty kokonaisuutena. Tämä heijastuu luonnollisesti myös tilaajavastuun 
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käytännön toteutuksen ratkaisuihin. Suomen nykyjärjestelmän selkeinä vahvuuksina voidaan 
selvityksen mukaan pitää muun muassa keskitettyä lainsäädäntöä, selkeitä vastuuviranomaisia ja 
tiedon saatavuutta sekä hallittavuutta. 

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto kohdemaiden tilaajavastuusääntelyn tunnistetuista 
vahvuuksista ja heikkouksista, rikkomusten seuraamuksista, ketjuvastuusta sekä tilaajavastuuseen 
liittyvästä tiedonsaannista. Taulukon sisältö on tiivistetty raportissa maiden lopussa esitetyistä, 
maakohtaisista yhteenvetotaulukoista. 
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Näkökulma/ 
Maa Vahvuudet Haasteet

Seuraukset 
rikkomuksista

Ketjuvastuu Tiedonsaanti

Belgia 

• Tietokanta vero -
tai sosiaaliturva -
maksuveloille 

• Yhteisvastuu 
tehostaa velkojen 
perimistä

• Yhteisvastuuseen 
voi varautua 
tekemällä 
vaadittavat 
pidätykset 
vapaaehtoisesti

• Sovelletaan vain 
rakennusalalla

• Verovelka: 
hallinnollinen 
rangaistusmaksu, 
joka vastaa velan 
määrää

• Sosiaaliturvamak
suvelka: 
lisämaksu, joka 
vastaa velan 
määrää.

• Sakkomaksu

• Soveltuu, mikäli 
maksuista 
vastuussa oleva 
tilaaja ei suoriudu 
maksuvelvoit -
teesta. Velka 
voidaan periä 
alihankintaketjun 
seuraavalta 
tasolta

• Soveltuu vain 
sosiaaliturva -
maksuihin 

• Viranomaisten 
ylläpitämästä 
rekisteristä voi 
tarkistaa, onko 
sopimus -
kumppanilla 
sosiaaliturva -
maksu - tai 
verovelkaa

Espanja 

• Rikkomuksesta 
aiheutuvat 
taloudelliset
seuraamukset 
ovat merkittäviä 

• Tilaajavastuun 
soveltamisalaa
pidetään 
riittävänä 

• Tilaajavastuu 
soveltuu vain 
sellaisiin 
aliurakoitsijoihin, 
jotka toimittavat 
pääurakoitsijalle 
sen tuotannon ja 
liiketoiminnan 
kannalta 
välittömästi 
keskeistä työtä tai 
palvelua

• Tilaajavastuu 
aiheutuu sille 
yritykselle, joka 
parhaiten pystyy 
vastaamaan 
velvoitteisiin

• Sakot, 
yhteisvastuu 
sosiaaliturvamak -
suista ja 
palkoista, 
toissijainen 
vastuu veroista

• Työntekijöillä on 
mahdollisuus 
vaatia 
maksamattomia 
palkkoja myös 
vastuussa 
olevalta tilaajalta

• Espanjassa ei ole 
varsinaista 
ketjuvastuuta, 
mutta joissakin 
tapauksissa 
työntekijällä on 
mahdollisuus 
esittää vaatimus 
suoraan 
pääurakoitsijalle

• Sosiaaliturva -
maksujen 
suoritusta 
koskeva todistus 
on saatavilla 
viranomaiselta

• Rakennusalaa 
koskeva 
yritysrekisteri 
(Register of 
Accredited 
Companies REA)

Alankomaat 

• Sääntely 
edellyttää 
ajantasaista ja 
yksityiskohtaista 
kirjanpitoa

• Sulkutilin käyttö 
on tehokas keino 
varmistaa vero - ja 
sosiaaliturvavel -
voitteiden hoito

• Ankara 
rangaistus 
laittoman 
vuokratyövoiman 
käytöstä 

• Vuokratyövoimaa 
tarjoavien 
yritysten kohdalla 
sulkutilin käyttö ei 
ole osoittautunut
riittävän 
tehokkaaksi

• Sakko laittoman 
työvoiman 
käytöstä

• Vastuu 
maksamattomista 
veroista ja 
sosiaaliturva -
maksuista

• Vastuu 
maksamattomista 
palkoista

• Koskee veroja ja 
sosiaaliturva -
maksuja 

• Vastuusta voi 
vapautua 
sulkutilin käytöllä 

• Veroviranomaiset 
voivat pidättää 
sulkutilille 
maksetut varat 

• Tietoja saa 
kaupparekiste -
ristä, 
työstandardeja 
koskevalta 
yhdistykseltä  ja 
veroviranomai -
selta

• Viranomaiselta 
voi pyytää 
todistusta 
yrityksen verojen 
ja sosiaaliturva -
maksujen 
suorittamisesta

Italia

• Rakennusalalla 
yrityksillä on 
oltava todistus
pakollisten
verojen ja 
vakuutus -
maksujen 
suorittamisesta

• Tilaajavastuuta 
koskevan 
sääntelyn jatkuva 
muuttaminen 

• Tehoton valvonta
• Tilaajavastuun 

rikkomisesta ei 
aiheudu 
taloudellisia 
seuraamuksia

• Ei taloudellisia 
seuraamuksia 

• Rakennusalalla 
vastuu 
korkorästien 
suorittamisesta

• Ei ketjuvastuuta

• Tilaajan vastuulla 
ja harkinnassa

• Rakennusalalla 
todistus 
pakollisten 
verojen ja 
vakuutus -
maksujen 
maksamisesta

Itävalta 
• Palkkavastuun 

soveltamisala on 
laaja

• Koskee 
ainoastaan 
palkkavastuuta

• Sääntelyn 
valvonta on 
heikkoa

• Pk-yrityksillä ei 
ole 
mahdollisuuksia 
suoriutua 
velvoitteista

• Ei seuraamuksia • Ei ketjuvastuuta
• Ei julkisia 

rekistereitä
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Taulukko 2: Yhteenveto kohdemaiden tilaajavastuusääntelystä 

 

 

Näkökulma/ 
Maa

Vahvuudet Haasteet
Seuraukset 

rikkomuksista
Ketjuvastuu Tiedonsaanti

Saksa 

• Tilaajavastuu on 
kattavasti 
säännelty: 
säännökset 
veroja, 
sosiaalimaksuja, 
vähimmäispalkko-
ja ja lähetettyjä 
työntekijöitä 
koskevista 
velvoitteista

• Sääntelyä on 
paljon ja 
toimijoiden voi 
olla vaikea 
hahmottaa 
kaikkia 
velvollisuuksiaan

• Sakot, vankeus-
rangaistus

• Vähimmäispalk-
koja koskeva 
vastuu on 
ketjuvastuuta

• Viranomaisilta on 
saatavissa tietoa 
velvoitteista

Ranska 

• Sosiaaliturva-
viranomaiset 
voivat arvioida 
sopimusosapuo-
len tilanteen 
tilaajana toimivan 
yrityksen sijaan

• Tilaajavastuusta 
voi vapautua 
hankkimalla 
laissa vaaditut 
dokumentit

• Yrityksiin 
kohdistuva 
hallinnollinen työ 
ja siitä aiheutuva 
taakka on suuri 
kun tilaajavastuu 
koskee kaikkia 
arvoltaan 3000 
euroa ylittäviä 
sopimuksia

• Sakot, 
vankeusrangais-
tus, yrityksen 
tilapäinen 
sulkeminen

• Yhteisvastuu 
palkoista, 
sosiaaliturva-
maksuista ja 
veroista

• Ei ketjuvastuuta

• Lainsäädännössä 
on määritelty mitä 
tietoja 
tarkistettava

• Todistus 
sosiaaliturva-
maksujen 
suorittamisesta 
on saatavilla 
Ranskan 
sosiaaliturva-
viranomaisilta

Ruotsi

• Ruotsissa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Ruotsissa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Ruotsissa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Ketjuvastuu tulee 
mahdollisesti 
sisältymään 
työantajasanktio-
direktiivin 
voimaan-
panevaan lakiin

• Ruotsissa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

Norja 

• Yleissitoville 
työehtosopimuk-
sille perustuva 
palkkavastuu 
ulottuu läpi koko 
sopimusketjun

• Yrityksissä ei 
tunneta riittävästi 
tilaajavastuusään-
telyn vastuita

• Sääntely on 
pirstaleista ja 
toimijoiden on 
vaikea löytää 
tietoa ja 
ymmärtää 
velvoitteitaan

• Vastuu 
vähimmäispal-
koista ja muista 
korvauksista

• Verojenmaksu-
velvollisuuden 
laiminlyönnin 
seurauksena voi 
olla 
rikosoikeudellinen 
vastuu

• Ketjuvastuu 
soveltuu 
yleissitoville 
työehtosopimuk-
sille perustuvaan 
palkkavastuuseen

• Työtarkastusviran
omaisen 
internetsivuilta 
löytyy tietoa 
tilaajan ja 
alihankkijan 
vastuista

• Ei julkisia 
rekistereitä

Viro

• Virossa ei ole 
voimassaolevaa 
varsinaista 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Virossa ei ole 
voimassaolevaa 
varsinaista 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Virossa ei ole 
voimassaolevaa 
varsinaista 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Virossa ei ole 
voimassaolevaa 
varsinaista 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Virossa ei ole 
voimassaolevaa 
varsinaista 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

Puola

• Puolassa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Puolassa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Puolassa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Puolassa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä

• Puolassa ei ole 
voimassaolevaa 
tilaajavastuu-
lainsäädäntöä
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2.4 Nykytilan arviointi 
 
Tilaajavastuulaissa säädetyn selvitysvelvollisuuden tavoitteena on ennalta ehkäistä harmaata talo-
utta. Kun tilaajayritys seuraamuksen uhalla etukäteen tarkistaa sopimuskumppaninsa lakisääteisten 
velvoitteiden suorittamisen, tilaajalla on mahdollisuus arvioida alihankkijan luotettavuutta sopi-
muskumppanina sekä hänen lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvää maksuhalukkuutta. Selvitysvelvolli-
suus tukee verojen perintää ja verovalvontaa samoin kuin eläkevakuuttamista ja tapaturmavakuut-
tamista koskevien velvoitteiden suorittamista.  Selvitysvelvollisuuden tavoitteena on myös edistää 
työnantajavelvoitteiden noudattamista, olipa tilaajan alihankkijana kotimainen tai ulkomainen yri-
tys.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö teetti TIVA-työryhmää varten yrityksille ja muille sidosryhmille suunna-
tun verkkokyselyn tilaajavastuulain toimivuudesta ja vaikuttavuudesta, erityisesti lain yritysvaiku-
tuksista (Tilaajavastuulain uudistamistarpeet - kyselytutkimus sopimuskumppanin luotettavuuden 
arvioinnista TEM raportteja 26/2012). Selvitettävistä tiedoista tärkeimpinä sopimuskumppanin luo-
tettavuuden arvioimisessa pidettiin tietoja verojen maksamisesta, ennakkoperintärekisteriin mer-
kitsemisestä, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä, eläkevakuutusten maksamisesta 
ja työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Näiden asioiden tärkeydestä suurin yksimieli-
syys oli verojen maksamisesta ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Selkein signaali sopimus-
kumppanin epäluotettavuudesta oli osallistujien mielestä verojen laiminlyönti. Seuraavaksi tär-
keimmiksi epäluotettavuuden mittareiksi koettiin yrityksen maksu- ja luottotietohäiriöt, liian alhai-
nen palvelun hinta, yrityksen vaihtuva nimi sekä vaadittavien dokumenttien toimitusongelmat. Tu-
los oli yhteneväinen kaikissa vertailtavissa osallistujaryhmissä.  
 
Selvityksen tulokset vastaavat tilaajavastuuvalvonnan näkemyksiä luotettavuuden arvioinnissa 
merkityksellisistä tiedoista. 
 
Soveltamisalan rajauksista 
 
Tilaajavastuulakia sovelletaan lähtökohtaisesti sopimuksiin, joissa sovitaan tietyn työn teettä-
misestä työntekijöillä. Rakennusalan ketjuuntumisen vuoksi lakia alun perin säädettäessä katsottiin, 
että tällainen rajaus ei rakennusalalla ole perusteltua. Tilaajavastuulakia sovelletaan rakentamis-
toiminnassa myös silloin kun sopimuskumppani ei ole työnantaja. 
 
Tilaajavastuulain yhtenä päätarkoituksena on varmistaa, ettei yritysten kilpailu ja ulkoistaminen 
vaaranna työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen noudattamista. Tämän vuoksi muun mu-
assa itsenäiset ammatinharjoittajat on muussa kuin rakentamistoiminnassa suljettu soveltamis-alan 
ulkopuolelle.  
 
Työmarkkinoiden kehitys on kuitenkin viimeisten vuosien aikana osoittanut, että yhä enenevässä 
määrin muillakin aloilla kun rakennusalalla käytetään sopimuskumppaneina yrityksiä, joissa ei ole 
työntekijöitä. Tilaajavastuuvalvonnassa ongelmallisiksi on koettu erityisesti siivous-, kuljetus- ja ma-
joitus- ja ravitsemusalat, joilla tilaajilla on paljon sopimuksia itsenäisten ammatinharjoittajien kans-
sa ja nämä sopimukset nykyisin rajautuvat lain soveltamisalasta. Mainitut toimialat ovat useiden 
selvitysten mukaan harmaan talouden riskialoja, joihin on perusteltua kohdistaa lisä-valvontaa. So-
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veltamisalan laajentaminen rakennusalaa vastaavaksi tarkoittaisi sitä, että lakia sovellettaisiin tilaa-
jan ja itsenäisten ammatinharjoittajan välisiin sopimuksiin silloin, kun työ suoritetaan tilaajan tilois-
sa tai työkohteessa.  
 
Työryhmässä todettiin, että erityisesti edellä mainittujen, mutta myös muiden palvelualojen osalta 
tulisi työryhmän jatkotyössä ottaa kantaa myös aloilta itseltään saatavan palautteen perusteella, 
olisiko tilaajavastuulain soveltamisalan laajentaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin tarkoituksen-
mukainen keino lisätä heidän valvontaansa. Toisaalta aloille kohdistuu erityisesti harmaan talouden 
torjuntaohjelman mukaisten lainsäädäntöhankkeiden myötä lisääntyvää viranomaisvalvontaa. Tällä 
hetkellä ei vielä ole saatavilla selvityksiä näiden toimenpiteiden vaikuttavuudesta.  
 
Selvitysvelvollisuuden sisältö 
 
Tilaajavastuulain lähtökohtana on, että tilaaja pyytää sopimuskumppaniltaan tiettyjä selvityksiä ja 
sopimuskumppani toimittaa ne tilaajalle. Osa tilaajaa koskevan selvitysvelvollisuuden edellyttä-
mistä tiedoista on sellaisia, että tilaaja voi halutessaan hankkia ne itse. Kuitenkin verotusta ja eläke-
vakuutuksia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja sen vuoksi ne voi lähtökohtaisesti saada vain 
sopimuskumppanilta itseltään. Tilaajan varmistaessa sopimuskumppanin luotettavuutta, olisi tieto-
jen oikeellisuuden kannalta parempi, jos tilaaja voisi hankkia tiedot suoraan viranomaisen rekiste-
ristä. Tällöin muun muassa tietojen väärentämisen mahdollisuus poistuisi. Mikäli tilaaja voisi hank-
kia rekisteri- ja maksutiedot suoraan viranomaiselta, olisi tietojen hankkiminen myös huomattavasti 
nopeampaa kuin nykyisin.  
 
Edelliseen liittyen voitaisiin myös arvioida, onko nykyinen tilaajavastuulain selvitysten kelpoi-
suudelle asetettu kolmen kuukauden aikaraja edelleen perusteltu, vai voitaisiinko sitä lyhentää tie-
tojen ajantasaisuuden parantamiseksi. Tällöin olisi kuitenkin varmistuttava siitä, että myös ulko-
maille rekisteröityneiden yritysten kohdalla kelpoisuusaika pysyy riittävänä.   
 
Ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri 
 
Tilaajan on pyydettävä sopimuskumppanilta ennen sopimuksen tekemistä selvitys siitä, onko sopi-
muskumppani merkitty ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnanta-
jarekisteriin.  
 
Verohallinto valvoo ennakkoperintärekisteröityjä seuraamalla maksamiseen ja ilmoittamiseen sekä 
muihin verotuksen velvollisuuksiin liittyviä laiminlyöntejä. Mikäli sopimuskumppania ei ole merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, tulee tilaajan tehdä ennakonpidätys laskun arvonlisäverottomasta työn 
osuudesta. 
Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin. Yritystä ei poisteta arvonlisäverovelvollisten rekisteristä laiminlyöntien vuoksi. Yritys, jo-
ka ei ole arvonlisäverovelvollinen, ei voi vähentää myyntiä varten ostettujen tuotteiden arvon-
lisäveroa. Myöskään toiset yritykset eivät voi vähentää tällaiselta yritykseltä ostamiensa tuotteiden 
arvonlisäveroa. Rekisteröintiasemalla ei kuitenkaan ole samalla tavalla välittömästi oikeuksia tai 
velvollisuuksia luovaa vaikutusta kuin ennakonperintärekisteröinnillä. 
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Verohallinto ylläpitää julkista rekisteriä säännöllisesti palkkoja maksavista työnantajista. Työnanta-
jan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, jos hän maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai use-
ammalle palkansaajalle. Säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi on ilmoittauduttava myös 
silloin, jos maksetaan palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työ-
suhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Yritystä ei poisteta työnantajarekisteristä 
laiminlyöntien vuoksi. Jos työnantaja maksaa palkkoja, mutta ei tilitä työnantajasuorituksia, asia tu-
lee yleensä ilmi työntekijän verotuksen yhteydessä. Tällöin työnantajalle pannaan puuttuvat suori-
tukset maksuun seuraamuksineen. Jos rekisteriin merkitsemätön yritys maksaa palkkoja säännölli-
sesti, mutta tilittää suoritukset satunnaisena maksajana, velvoitteet tulevat hoidettua. Jatkossa Ve-
rohallinto yleensä ottaa yhteyttä työnantajaan ja jos palkanmaksu jatkuu säännöllisenä edelleen, 
merkitsee työnantajan rekisteriin. 
 
Valtiovarainministeriön ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevassa selvityk-
sessä (VM030:00/2013) ehdotetaan useita toimenpide-ehdotuksia, joilla on merkitystä tilaajavas-
tuulain toimivuuden kannalta. Näitä ovat ennen kaikkea ehdotukset lähdeverovelvollisuuden laa-
jentamisesta ja ulkomaan verovelkojen huomioiminen ennakkoperintärekisteröitymisessä. Työ-
ryhmä seuraa sääntelyn jatkovalmistelua ja arvioi tarpeellisilta osin niiden merkitystä tilaajavastuu-
lain kannalta. 
 
Kaupparekisteriote 

Kaupparekisteriin merkittävien tietojen osalta tilaajavastuulaki lähtee siitä, että tiedot on selvitet-
tävä siinä laajuudessa kuin tiedot on rekisteriin merkitty. Sopimuskumppanin luotettavuuden arvi-
oinnin kannalta merkittäviä tietoja ovat esimerkiksi tieto yrityksen vastuuhenkilöistä, tieto mahdol-
lisesta liiketoimintakiellosta ja tieto yrityksen konkurssista tai velkasaneerauksesta sekä osakepää-
oman menettämisestä. Osalla kaupparekisteriin merkittävistä tiedoista ei kuitenkaan ole erityistä 
merkitystä sopimuskumppanin luotettavuuden arvioinnissa.  

Kaupparekisteriotteesta selviää muun muassa yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala ja hal-
litus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko vii-
meisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaiselle. Myös mahdolli-
nen liiketoimintakielto ilmenee kaupparekisteriotteesta. Kaupparekisteritiedot ovat saatavissa Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen Internet-sivuilta maksullisina palveluina. Sähköisen kaupparekisteriot-
teen hinta ilman arvonlisäveroa on 5,00 euroa. 

Kaupparekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuus perustuu elinkeinonharjoittajan omaan aktiivi-
suuteen. Elinkeinonharjoittajalla on kaupparekisterilain mukaan velvollisuus tehdä ilmoitus kauppa-
rekisteriin elinkeinotoiminnan aloittamisesta. Jos asiantilassa, josta on tehty merkintä kaupparekis-
teriin, tapahtuu muutos tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletettu seikka muuttuu, on muu-
toksesta tehtävä viivytyksettä ilmoitus. 

Työryhmässä on keskusteltu siitä, että kaupparekisteriin merkittyjen tietojen sijaan jatkossa voisi 
olla tarkoituksenmukaisempaa määritellä ne kaupparekisteritiedot, jotka ovat merkityksellisiä selvi-
tysvelvollisuuden kannalta. Määrittelyllä voisi olla merkitystä silloin, kun rekisteriin merkittyjä tieto-
ja luovutetaan edelleen muun muassa tilaajavastuuselvityksiä tarjoaville yksityisille tahoille. Toi-
saalta työryhmässä tuotiin esiin se, että kaupparekisteritiedot ovat yrityksille hyödyllisiä myös muu-
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ta kuin tilaajavastuuselvitystä varten. Kaupparekisteriotteen tietoja suppeammalle tietosisällön 
määrittämiselle laissa ei välttämättä ole tilaajan kannalta tarvetta.    

Todistus verojen maksamisesta  
 
Tilaajavastuulaki lähtee siitä, että sopimuskumppanin verotietoja koskevat todistukset pyydetään 
sopimuskumppanilta itseltään. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) mukaan verotusasiakirjat, jotka koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa, sekä 
muut sellaiset verotusasiakirjat, joista ilmenee tunnistettavissa olevaa verovelvollista koskevia tie-
toja, on lain 5—9 ja 21 §:ssä säädetyin poikkeuksin pidettävä salassa. Tällaisia salassa pidettäviä ve-
rotustietoja ovat muun ohessa tiedot verovelvollisen maksamatta olevista veroista. 
 
Lain 21 §:n mukaan arvonlisäveroja sekä ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja 
koskevia tietoja erääntyneistä ja maksamatta jätetyistä veroista voidaan kuitenkin ilmoittaa julkais-
taviksi verojen erikoisperintänä. Julkaisemisella pyritään kerryttämään veroa tai estämään vero-
jäämäisen asiakkaan lisävelkaantuminen saattamalla tieto velallisen maksukyvyttömyydestä velalli-
sen sidosryhmien tietoon ja yleiseen julkisuuteen. Verojäämien julkaiseminen rinnastetaan veron-
kantolain (609/2005) 35 §:ssä muihin lainkohdassa lueteltuihin erikoisperintäkeinoihin. 
 
Tietyissä edellä kuvatuissa tilanteissa sopimuskumppanin verovelka saattaa tulla julkiseksi. Tilaaja ei 
kuitenkaan itse voi ilman eri valtuutusta hankkia sopimuskumppanin verotietoja. 
 
Valtiovarainministeriö on valmistellut virkatyönä yritysten julkisen verovelkarekisterin perusta-
mista. Tätä koskeva hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2013.  
Esityksessä ehdotettaisiin muutettavaksi verotustietojen julkisuus- ja salassapitosäännöksiä siten, 
että julkisia verotustietoja olisivat yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitävien yritysten ja 
yhteisöjen verovelkatiedot, lukuun ottamatta yksityisten elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja. 
Verohallinto ylläpitäisi verovelkarekisteriä, josta jokaisella olisi oikeus saada yleisen tietoverkon vä-
lityksellä yrityksen yritys- ja yhteisötunnuksen perusteella tieto siitä, onko yrityksellä verovelkaa, ja 
verovelan määrä. 
 
Julkaistavan verovelan määrälle ei asetettaisi euromääräistä alarajaa, vaan ainoan rajoitteen muo-
dostaisi pienintä perittävää määrää koskeva kymmenen euron raja. Oikeusturvasyistä ehdotetaan, 
että verovelat eivät olisi julkisia siltä osin, kuin muutoksenhakuviranomainen tai Verohallinto muu-
toksenhaun johdosta on määrännyt täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Samaa vaikutusta ei olisi 
yrityksen Verohallinnon kanssa tekemällä maksujärjestelyllä, yrityssaneeraukseen liittyvällä mak-
suohjelmalla tai ulosottomiehen kanssa tehdyllä maksusuunnitelmalla. Rekisteristä ilmenisi kuiten-
kin esitysluonnoksen mukaan tieto siitä, onko yrityksellä Verohallinnon kanssa tehty maksujärjeste-
ly, mitä voidaan pitää osoituksena yrityksen pyrkimyksestä selvitä veroveloistaan. Rekisteristä ilme-
nevä tieto verovelkaisella yrityksellä olevasta maksujärjestelystä olisi siten omiaan edistämään tar-
joajayritysten liiketoimintaedellytyksiä esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksen maksukyky on yllät-
tävästä syystä väliaikaisesti heikentynyt. Tilaajan arvioitavaksi jäisi, mikä merkitys maksujärjestelyllä 
on. Edelleen ehdotetaan verovelan julkaisun edellytykseksi, että Verohallinto on vähintään 14 päi-
vää ennen tietojen rekisteriin merkitsemistä lähettänyt yritykselle maksukehotuksen. 
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Verovelkatiedon julkisuuden toteuttamisessa on tavoitteena helppokäyttöisyys, mihin liittyy myös 
se, että tiedon hakija saa tiedon yhdellä kertaa samasta lähteestä kuin muut yritystä koskevat julki-
set tiedot. Verovelkarekisteri on tämän vuoksi tarkoituksenmukaista kytkeä teknisesti yritys- ja yh-
teisötietojärjestelmään. Tarkoituksena on, että julkinen verovelkatieto olisi haettavissa yleisen tie-
toverkon kautta käytettävään yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelun käyttöliittymään luo-
tavan linkin välityksellä Verohallinnon ylläpitämästä yritysten verovelkarekistereistä. 
 
Yksityisen elinkeinonharjoittajan verovelkatiedot olisivat salassa pidettäviä, mutta Verohallinto voi-
si luovuttaa yksityisen elinkeinonharjoittajan verovelkaa koskevan, edellä esitetyn mukaisesti mää-
ritellyn tiedon tilaajavastuulain mukaisen selvittämisvelvollisuuden täyttämiseksi tilaajille. Tiedot 
voitaisiin luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla vain tunnistautuneelle tiedon hakijalle. Tunnis-
tautuminen on välttämätön, jotta mahdollisiin väärinkäytöksiin voitaisiin puuttua. 
 
Työryhmä pitää julkisen verovelkarekisterin toteuttamista perusteltuna ja tarpeellisena sekä arvioi 
sen edistävän tietojen luovuttamista yhdestä tiedonjakokanavasta jäljempänä esitetyllä tavalla. 
 
Todistus eläkevakuutusten ottamisesta 
 
Eläkevakuuttamista koskevien tietojen salassapidosta säädetään työntekijän eläkelain 191 ja 192 
§:ssä ja yrittäjän eläkelain 146 ja 147 §:ssä. Edellä mainittujen säännösten perusteella salassa pidet-
täviä ovat kaikki työnantajan taloudellista asemaa koskevat tiedot. Siten salassa pidettäviä ovat jo 
tiedot siitä, onko työnantaja ottanut eläkevakuutuksen ja missä eläkelaitoksessa se on, eläkevakuu-
tuksen voimaansaattamisajankohta ja onko vakuutukseen liittyneet maksut hoidettu asianmukai-
sesti tai onko erääntyneistä vakuutusmaksuista tehty maksusuunnitelma.   Eläkevakuutustietojen 
koskevasta salassapitovelvollisuudesta johtuu, että eläkelaitokset eivät voi nykyisin luovuttaa tieto-
ja eläkevakuutuksesta ilman asianomaisen yrityksen antamaa suostumusta. 
 
Salassa pidettävien tietojen osalta tilaajavastuulaki lähtee siitä, että ne on pyydettävä sopimus-
kumppanilta itseltään.  
 
Sovellettava työehtosopimus 
 
Edellä kuvattujen rekisteritietojen ja todistusten lisäksi tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus koskee 
tietoa siitä mitä työehtosopimusta tai keskeisiä työehtoja kyseisessä sopimuksessa sovittuun työ-
hön sovelletaan. Keskeisenä tilaajavastuulain ongelmana nähdään yleensä se, ettei lailla voida var-
mistaa alihankkijan työntekijöille maksettavien palkkojen lainmukaisuutta. Tämä on seurausta siitä, 
että tilaajavastuulain velvoitteet koskevat vain sopimuksen tekokotilannetta, eikä tilaajalla ole ma-
teriaalista vastuuta sopimuskumppanin velvoitteista. Toisaalta erityisesti rakennusalalla on luotu 
järjestelmiä, joilla tilaaja pystyy halutessaan myös sopimuksen aikana varmistamaan, että sopimus-
kumppani hoitaa tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa. 
 
Työehtosopimuksen selvittämisen on katsottu olevan tarpeellista erityisesti ulkomaalaisten sopi-
muskumppanien osalta. Selvitysvelvollisuudella on nähty olevan tietoa lisäävä vaikutus.  
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Pelkällä selvitysvelvollisuudella palkkojen oikeaa maksamista ei kuitenkaan voida varmistaa. Mikäli 
alipalkkoja halutaan torjua nimenomaisesti tilaajavastuulailla, se edellyttäisi selvitysvelvollisuuden 
rinnalle muita toimenpiteitä. Näistä on työryhmässä keskusteltu ja niitä kuvataan seuraavassa jak-
sossa. 

Sanktiot 
 
Tilaajavastuulain rikkomisesta määrättävää laiminlyöntimaksua on yleisesti arvosteltu vähäiseksi. 
Laiminlyöntimaksu on vähintään 1 600 euroa ja enintään 16 000 euroa. Valvovan viranomaisen sel-
vityksen perusteella seuraamusasteikkoa on käytetty kattavasti. 
 
Rakentamisen osalta tuli 1.9.2012 voimaan korotettu laiminlyöntimaksu, jonka enimmäismäärä on 
50 000 euroa. Kesäkuuhun 2013 mennessä yhtään korotettua laiminlyöntimaksua ei ole määrätty. 
Valvovan viranomaisen mukaan korotetulla sanktiolla on kuitenkin ollut ennalta ehkäisevä vaikutus. 

3 Tilaajavastuun keskeisiä kysymyksiä 
 
Hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelman tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja ta-
lousrikollisuutta sekä tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Torjuntaohjelmalla tähdä-
tään myös siihen, että viranomaistiedot ovat mahdollisimman helposti ja ajantasaisesti yritysten 
käytössä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.  

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön mukaan noin puolet vuonna 2009 perustetuista 
12.000 osakeyhtiöistä syntyy vanhalle perustalle. Selvityksessä tutkittiin vuonna 2009 perustettujen 
osakeyhtiöiden vastuuhenkilöt, heidän edeltäjäyritykset sekä näiden yritysten verovelat ja maksu-
häiriöt. Yritysmuodon muutoksille on olemassa osin luonnollisia selityksiä, kuten yritysjärjestelyitä, 
yritysmuodon muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia. Myös veroveloille on olemassa luonnollisia 
selityksiä, kuten maksukyvyttömyyttä. Näyttää myös siltä, että uusia yrityksiä on perustettu jatka-
jaksi yritystoiminnalle, jonka taakaksi on tulleet maksuhäiriöt ja verovelat. Tällöin verovelat ja tapa, 
jolla yrittäjät niitä käsittelevät, saattavat siis liittyä haluun puhdistaa pöytä ja aloittaa uudestaan 
puhtaalta pohjalta. Verovelat näyttävät myös seuraavan yrittäjää.   

Vuonna 2009 perustetuilla osakeyhtiöillä yhteensä 1.360 oli verovelkaisia syyskuussa 2010, eli use-
ammalla kuin joka kymmenennelle on syntynyt verovelkaa. Euromääräinen verovelan määrä on 
15,6 miljoonaa euroa.  Rakennustoimialalla sekä majoitus- ja ravitsemistoimialalla oli eniten vero-
velkaa. Rakennusalalla verovelan kokonaismäärä uusilla osakeyhtiöillä oli yli 4,6 miljoonaa euroa. 
Näiden edeltäjäosakeyhtiöistä 38,5 %:lla oli verovelkaa yhteensä 22,5 miljoonaa euroa.  

Harmaan talouden kannalta keskeinen ongelma ulkomaisten yritysten toiminnassa on, että niiden 
toimintaa on hyvin hankalaa veroviranomaisten valvoa nykyisten verovastuu- ja rekisteröitymis-
säännösten vuoksi (Ilmiöselvitys 30/2011 Ulkomaalaiset yritykset rakennusalan verotarkastuksissa). 
Verotarkastuskertomuksista käy selvästi ilmi, että kiinteän toimipaikan muodostumisen selvittämi-
nen on hankalaa ja aikaa vievää. Usein se on vaatinut myös kansainvälisen virka-apupyynnön teke-
mistä, joka kasvattaa tarkastuksen kestoaikaa entisestään. 
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Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan noin puolet vuonna 2009 perustetuista 12.000 osakeyh-
tiöistä syntyy vanhalle perustalle. Yrityksen alkuvaiheessa sille ei ole ehtinyt muodostua verotuk-
seen tai muuhunkaan viranomaisvelvoitteisiin liittyviä laiminlyöntejä. Verohallinto voi poistaa en-
nakkoperintärekisteristä tai jättää rekisteriin merkitsemättä sen, joka olennaisesti laiminlyö veron-
maksun, kirjanpitovelvollisuuden, verotusta koskevan ilmoittamis- tai muistiinpano-velvollisuuden 
taikka muut velvollisuutensa verotuksessa. Käytännössä ennakkoperintärekisteristä poistaminen 
vaikuttaa yrityksen mahdollisuuteen saada uusia tilauksia. Vaikka Verohallinto jättää merkitsemättä 
rekisteriin myös tahon, jonka voidaan olettaa aiempien laiminlyöntiensä perusteella olennaisesti 
laiminlyövän velvollisuutensa ja vaikka verovalvonnassa pyritään havaitsemaan ns. bulvaanitapauk-
set, voi rekisteristä poistetun vanhan yhtiön pohjalle syntyvä uusi yhtiö päästä ennakkoperintäre-
kisteriin. Uuden yhtiön toiminta vaikuttaa rekisterimerkintöjen kautta arvioituna luotettavalta. 
 
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa tilaajavastuulain toimivuutta sekä samalla vähen-
tää sääntelystä yrityksille aiheutuvia kustannuksia. 
 
Työryhmän näkemys on, että rekistereistä saatavilla olevien tietojen osalta tulisi pyrkiä siihen, että 
jäljempänä kohdassa 3.1 kuvattuja YVE-työryhmän ehdotuksia yhden tiedonjakokanavan luomiseksi 
ryhdytään toteuttamaan.  
 
Lisäksi työryhmässä on käsitelty keinoja, joilla tilaaja voisi edistää alihankkijoiden työntekijöiden 
vähimmäispalkkauksen toteutumista. Asiaa on käsitelty erityisesti sellaisen tilanteen osalta, joissa 
sopimuskumppanin rekisterihistoria on lyhyt tai tilaaja on tietoinen maksetuista alipalkoista. Näihin 
on olemassa vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, joita kuvataan jaksossa 3.2 sekä tuodaan esille mah-
dollisen sääntelyn hyötyjä ja haittoja. 
 

3.1 Selvitettävien viranomaistietojen sisältö  ja saatavuus 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 10 päivänä syyskuuta 2012 työryhmän valmistelemaan yritysten 
harmaan talouden torjuntaan liittyvien julkisten velvoitteiden hoitamisen helpottamista. Työryh-
mässä oli edustus oikeusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarain-ministeriöstä, 
Patentti- ja rekisterihallituksesta sekä Verohallinnosta. Työryhmä esitti mietinnössään näkemyksen 
helpoimmasta tavasta toteuttaa yritysten julkisten velvoitteiden hoidon helpottaminen siten, että 
tilaajavastuulain edellyttämät tiedot olisivat saatavissa yhdestä viranomaisen ylläpitämästä palve-
lusta. 

Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyvien tietojen saaminen samasta paikasta olisi mahdol-
lista toteuttaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta joko laajentamalla sen tietosisältöä 
(tietojen saantia YTJ:n kautta) tai mahdollistamalla sieltä siirtyminen muihin palveluihin (esim. lin-
kin kautta VIRRE-palveluun).  

Tilaajan olisi jatkossakin selvitettävä onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja-
rekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Nämä tiedot ovat jo nykyisellään saatavissa 
YTJ:stä, joten lainsäädäntö tai muita toimenpiteitä ei tältä osin tarvittaisi.  
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Kaupparekisteriote 

Kaupparekisteriotteesta ilmenee yrityksen keskeiset tiedot ja sähköinen kaupparekisteriote on hel-
posti saatavissa VIRRE-palvelun kautta, johon jo nykyisellään on olemassa linkki YTJ:stä.  

Kaupparekisterilain kokonaisuudistuksen yhteydessä selvitetään henkilötunnusten ja liiketoiminta-
kieltojen varmistamiseen liittyvät tarvittavat säädösmuutokset. TEM käynnistää esiselvityksen vuo-
den 2013 aikana. 
 
Verovelkarekisteri 

Valtiovarainministeriö vero-osastolla valmisteltu yritysten julkisen verovelkarekisterin luomista 
koskeva hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2013. Valmiste-
lussa on lähtökohtana, että kuka tahansa voisi tarkistaa verovelkarekisteristä yrityksen Y-tunnuksen 
perusteella sen, onko yrityksellä verovelkaa. Tavoitteena on osaltaan luoda tilaajille mahdollisuus 
helposti, luotettavasti ja reaaliaikaisesti selvittää tarjoajayrityksen verovelkatilanne tilaajavastuu-
lain mukaisen selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi.  

Tiedon verovelkarekisteristä saisi YTJ:n kautta. Lähtökohtana on, että nykyisen menettelyn lisäksi ti-
laaja voi selvittää sopijapuolen verovelkaa koskevat tiedot Verohallinnolta verovelkarekisteristä.  

Eläkevakuutustiedot 

Eläkevakuutuksen voimassaolon perustiedot ovat kootusti Eläketurvakeskuksen keskusrekisterissä, 
jota ylläpitää teknisesti Arek Oy. Työnantaja- ja vakuutusrekisterissä on tiedot kaikista eläke-
vakuutuksen ottaneista työnantajista sekä tiedot eläkevakuutuksista ja niiden voimassaolosta. Sen 
sijaan vakuutusmaksuja ja maksusopimuksia koskevat tiedot ovat hajautetusti kunkin eläkelaitok-
sen omissa rekistereissä.  

Tietojen saattamista saatavaksi YTJ:n kautta selvitetään yhteistyössä työeläkealan kanssa. Vaihto-
ehtoisia toteuttamistapoja on tällä hetkellä kolme: 

1. YTJ:n kautta tulee kysely Arekiin, joka Y-tunnuksen perusteella palauttaa tiedon siitä, 
onko TyEL-vakuutusta vai ei ja jos on, niin missä eläkeyhtiö(i)ssä. Tämän jälkeen YTJ 
tekee toisen kyselyn ko. eläkeyhtiöön/eläkeyhtiöihin maksutilanteen selvittämiseksi. 

2. YTJ:n kautta tulee kysely Arekiin, joka selvittää eläkeyhtiön/yhtiöt Y-tunnuksen pe-
rusteella ja tekee yhtiöön/yhtiöihin kyselyn maksutilanteesta ja palauttaa sitten vas-
tauksen YTJ:n. 

3. YTJ tekee Y-tunnuksen perusteella kyselyn kaikkiin eläkeyhtiöihin ja ne yhtiöt, joiden 
asiakkaana kyseinen työnantaja on, palauttavat vastauksen YTJ:lle. (Muut vastaavat: 
”ei ole meillä asiakkaana”.) 

Eläkevakuutustietojen osittainenkin saattaminen tilaajan käyttöön ilman sopimuskumppanin val-
tuutusta edellyttäisi salassapitosäännöksiin liittyviä lainsäädäntömuutoksia / salassapitoa koskevia 
erityissäännöksiä. 
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Tapaturmavakuutus 

Tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistuksessa tulisi huomioida keskitetyn tiedon tarve tapaturma-
vakuutuksen ottaneista yrityksistä. Tapaturmavakuutustiedoista tulisi tehdä luonteeltaan saman-
lainen tietokanta kuin mitä Eläketurvakeskuksella on työeläkevakuutuksen ottaneista yrityksistä. 
Tieto tapaturmavakuutuksesta voitaisiin tarjota YTJ:n kautta lain kokonaisuudistuksen valmistuttua. 
Hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle syyskuun alussa 2013 ja eduskunnalle 
esitys annettaisiin keväällä 2014. Muutosten on arvioitu tulevan voimaan vuoden 2016 alusta. 

Tapaturmavakuutuksen selvittämisvelvollisuus koskee vain rakentamistoimintaa. Rakennusalalla on 
laajasti käytössä sähköiset järjestelmät, joilla helpotetaan tilaajavastuulain velvoitteiden täyttä-
mistä. Näin ollen tietojen vaiheittainen saatavuus YTJ:n kautta ei aiheuta tilaajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Siinä vaiheessa kun tapaturmavakuutusten tietokanta sekä tilaajavastuutietojen 
saaminen YTJ:n kautta ovat valmiit, on perusteltua selvittää tapaturmavakuutuksen selvitysvelvolli-
suuden laajentamista kaikille aloille. 

Tietojen luovuttamisen tehostaminen 

TIVA-työryhmä pitää yhden tiedonjakokanavan edistämistä tarpeellisena hallinnollisen taakan vä-
hentämisen sekä tietojen luotettavuuden kannalta. Lisäksi tietojen saannin helpottamisella ja yri-
tystoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisellä voidaan olettaa olevan yleisempikin epätervettä kilpailua 
poistava vaikutus, joka on omiaan parantamaan rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä. 

Tältä osin tässä väliraportissa esitetyillä muutosehdotuksilla ei ole tarkoitus rajoittaa tiedonhank-
kimistapoja, vaan tilaajalla olisi jatkossa mahdollisuus hankkia tietoja myös YTJ:n kautta. Tilaajat 
voisivat edelleen myös pyytää sopimuskumppania toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät tie-
dot. Tämä olisi myös osittain välttämätöntä ulkomaalaisten sopimuskumppanien osalta. 

Laissa määriteltäisiin jatkossakin selvitettävät tiedot, jotka voidaan hankkia joko viranomaisen re-
kisteristä tai pyytää sopimuskumppanilta. Lisäksi laissa määriteltäisiin, että tiedot voidaan hankkia 
viranomaisten lisäksi myös muulta luotettavalta taholta (esim. tilaajavastuu.fi, Rakentamisen laatu 
RALA ry ja luottotietorekistereitä ylläpitävät yritykset.). Jatkovalmistelussa tulisi arvioida miten luo-
tettava taho määritellään. 

 

3.2 Työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen 
 

TIVA-työryhmä katsoo, että tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus, joka tehdään ennen sopimuksen 
tekemistä, on sinänsä toimiva järjestelmä. Selvitysvelvollisuus antaa useimmissa tapauksissa hyvän 
kuvan sopimuskumppanin halukkuudesta täyttää lakisääteiset velvoitteensa ja tämän osalta peri-
aatteellisia muutoksia ei tarvita. Kuitenkin erityisesti alipalkkojen maksaminen ja sen estäminen ti-
laajavastuulailla on noussut vahvasti esille jo useamman vuoden ajan (mm. Suomen kansain-
välistyvä harmaa talous, eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010). Tämän vuoksi työryh-
mä katsoo, että työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen varmistamiseen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. 
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Työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen osalta työryhmässä on käsitelty erilaisia tapoja, joilla 
pyritään varmistamaan alihankkijoiden työntekijöiden vähimmäispalkkauksen toteutumista.  Kaikis-
sa tilanteissa säilytettäisiin nykyinen alihankkijan velvollisuus antaa tilaajalle selvitys työhön sovel-
lettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ennen sopimuksen tekemistä. 
 
Tilaajavastuulain kehittämisen jatkotyössä on arvioitava, tarvitaanko jatkossa sääntelyä, jossa tie-
tyissä tilanteissa tilaajalla on vastuu sopimuskumppanin työntekijöiden vähimmäispalkoista, vai ke-
hitetäänkö tilaajan selvitysvelvollisuutta siten, että sopimuskumppanin tietoisuutta lisätään ja sank-
tioiden avulla pyritään varmistamaan selvitysvelvollisuuden noudattaminen. 
 
Eduskunta on pitänyt työntekijän suojan varmistamista erityisillä toimenpiteillä alihankintaketjuissa 
tarpeellisena ja tärkeänä (työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto 11/2012 vp, joka koskee val-
tioneuvoston kirjelmää eduskunnalle lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivistä U 
30/2012 vp). Eduskunta ei ole pitänyt hyvänä sitä, että huolellisuusvelvoitteensa täyttänyt tilaaja 
joutuisi vastuuseen alihankkijan laiminlyönneistä, joihin se ei ole voinut vaikuttaa. 
 
Seuraavaksi esitellään työryhmän käsittelemiä erilaisia tapoja tehostaa työsuhteen vähimmäis-
ehtojen noudattamista siten, että tilaajalla olisi tietyissä tilanteissa vastuu sopimuskumppanin mak-
samista palkoista. Esitetyt mallit eivät ole toisiaan poissulkevia ja niitä voidaan ajatella kehitettävän 
yhdessä, erikseen tai osana nykysääntelyä. 
 
Esitetyistä kehitysmalleista ei ole työryhmässä yksimielisyyttä, eivätkä työryhmässä edustetut tahot 
ole sitoutuneet niitä edistämään. 
 
Alipalkkojen hyväksikäytön torjuminen 
 
Terveen kilpailun ylläpitämiseksi voisi olla perusteltua, että väärinkäytöksistä tietoisella tilaajalla 
olisi vastuu alihankintaketjussa maksetuista vähimmäispalkoista. Silloin kun tilaaja tietää, että so-
pimuskumppani ei maksa työntekijöilleen lain tai työehtosopimuksen mukaisia vähimmäis-palkkoja 
ja siitä huolimatta ostaa tältä palveluita, voidaan tilaajan menettelyn katsoa olevan lähes yhtä moi-
tittavaa kuin sopimuskumppanin. Tilaaja luultavammin hyötyy työntekijöiden alipalkkauksesta hal-
vemman alihankinta- tai muun sopimuksen perusteella ja tällöin voisi olla perusteltua kohdistaa 
vastuuta myös tällä tavalla toimivaan tilaajaan. 
 
Tällainen sääntely koskisi kaikkia tilaajavastuulain mukaisia sopimuksia. Tilaajan vastuu kohdistuisi 
kaikkien alihankintaketjussa alempana olevien yritysten työntekijöiden vähimmäispalkkoihin. Tilaa-
ja olisi vastuussa vähimmäispalkan ja maksetun palkan välisestä erotuksesta, mutta vastuun synty-
minen edellyttäisi tilaajan tietoisuutta alipalkan maksamisesta. Tietoisuus voisi syntyä esimerkiksi 
työntekijän tai henkilöstön edustajan ilmoituksen kautta. Jatkovalmistelussa tulisi selvittää olisiko 
tilaaja yhteisvastuussa varsinaisen työnantajan kanssa siten, että tilaajalta voitaisiin vaatia palk-
kasaatavaa suoraan vai tulisiko tilaajan vastuun olla toissijaista vastuuta, jonka toteutuminen edel-
lyttäisi esimerkiksi työnantajan maksukyvyttömyyttä. 
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Tilaajan vastuu olisi ajallisesti rajattu. Vastuu kohdistuisi tietoisuuden syntymisen jälkeen tehdystä 
työstä maksettaviin palkkoihin, siltä osin kun ne alittaisivat lain tai työehtosopimusten mukaiset 
vähimmäispalkat. 
 
Sääntelyn tavoitteena olisi myös, että tietoisuuden kautta tilaajalle tulisi tarve selvittää sopimus-
kumppaninsa kanssa, että alihankintaketjussa olevat työnantajat maksavat lain tai työehtosopi-
muksen mukaisia palkkoja. Tämän tavoitteen turvaamiseksi tilaajalla tulisi myös olla käytössään te-
hokkaita keinoja, joilla tilaaja voisi rajoittaa vastuutaan ja saattaa se kohdistumaan sinne missä lai-
minlyönti on tapahtunut.  
 
Jokainen ketjussa oleva tilaaja pystyisi parhaiten vaikuttamaan omaan välittömään sopimus-
kumppaniinsa ja tältä osin jatkovalmistelussa olisi varmistettava, että tilaajalla olisi käytössä tarvit-
tavat kauppahinnanpidätys- ja sopimuksenpurkumahdollisuudet. Tilaajan tulisi voida esimerkiksi 
sopimuksen päättämisellä vapautua vastuusta. Tarvittaessa lainsäädäntöön tulisi lisätä säännökset 
tilaajan oikeudesta pidättää kauppahinta ja äärimmäisessä tapauksessa purkaa sopimus, jos alihan-
kintaketjussa ilmenee alipalkkojen maksamista. 
 
 
 

 
 
 
Tilaajalla olisi aina takautumisoikeus varsinaiseen työnantajaan, jos tilaaja joutuisi maksamaan tä-
män työntekijöiden palkkoja. Yhtenä vaihtoehtona voitaisiin ajatella, että työntekijä voisi aina koh-
distaa vaateensa tietoiseen tilaajaan ja tällä olisi takautumisoikeus samassa sopimusketjussa alem-
pana olevaan välittömään sopimuskumppaniinsa siltä osin, kun tämä olisi tietoinen takautumisoi-
keuteen liittyvästä vaateesta.  
 
 
 
 
 

1. työntekijän tai henkilöstöedustajan ilmoitus A oy:lle D 
oy:n maksamista alipalkoista(päivänä 1), joka tulee tietoi-
seksi niistä 
2. A oy:n ilmoitus B Oy:llä (päivänä 3), joka tulee tietoiseksi  
3. B oy:n ilmoitus C Oy:llä (päivänä 5), joka tulee tietoiseksi  
4. C oy pystyy tarvittaessa vaikuttamaan suoraan työnanta-
jaan 

Vastuut: 
A Oy: maksetun ja vähimmäispalkan ero päivästä 1 lukien 
B Oy: maksetun ja vähimmäispalkan ero päivästä 3 lukien 
C Oy: maksetun ja vähimmäispalkan ero päivästä 5 lukien  
D Oy: vastaa kaikista palkoista 

Vapautuminen vastuusta: 
A, B ja C: takautumisoikeuden tai sopimuksen purkamisen 
kautta 

A oy 

B oy 

C oy 

D oy 

Työntekijä 

Henkilöstön 
edustaja 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Maksamattomilla palkoilla tarkoitettaisiin tässä mallissa palkkoja, jotka alittaisivat lain tai työehto-
sopimuksen mukaisen alimman palkkaluokan palkan. Tilaajaan ei voisi kohdistaa vaatimusta esi-
merkiksi sillä perusteella, että työntekijälle on maksettu väärän palkkaluokan mukaan palkkaa.  
 
Tämän mallin tavoitteena olisi myös, että koko sopimusketju selvittäisi alipalkkaukseen liittyvän ti-
lanteen siten, että viimeisenä vaihtoehtona työnantajan välitön toimeksiantaja (C Oy) irtisanoo ali-
hankinta- tai muun sopimuksen, jos työntekijöille ei makseta vähintään vähimmäispalkkoja. Jos 
työnantajan välitön toimeksiantaja ei ryhdy tarvittaviin toimiin, voivat alihankintaketjussa ylempä-
nä olevat tilaajat purkaa oman sopimuksensa vapautuakseen vastuusta. 
 
Tilaajan vastuun lisääminen lyhyen rekisterihistorian yritysten kanssa tehtävissä sopimuksissa 
 
Yrityksen maksuhalukkuutta voidaan verotuksen ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen 
kautta päätellä vasta siinä vaiheessa, kun yritys on jo muutaman vuoden toiminut. Verovalvonta 
toimii tilaajavastuulain kannalta täysimääräisesti useamman vuoden toimineissa yrityksissä. Yritys-
toiminnan alkuvaiheessa yritykselle ei määrätä aina ennakkoveroja, koska toiminta ei ole alkuvai-
heessa aina voitollista. 
 
On luonnollista, että juuri perustetulla yrityksellä on kaikki rekisterimerkinnät kunnossa, jos se on 
merkitty edellytettyihin rekistereihin. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että kyseisellä yrityksellä 
olisi edellytykset ja halu täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Erityisenä ongelmana ovat ns. lyhyen 
elinkaaren yhtiöt, jotka on nimenomaisesti perustettu hyödynnettäväksi erilaisiin talousrikoksiin. 
Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan noin puolet vuonna 2009 perustetuista 12.000 osakeyh-
tiöistä syntyy vanhalle perustalle. 
 
Sääntelyä voitaisiin tehostaa siten, että tilaaja vastaisi jatkossa lyhyen rekisterihistorian yrityksen 
kanssa tehtyyn sopimukseen liittyvän työn vähimmäispalkoista silloin, kun tilaaja ei olisi selvittänyt 
niiden maksamista. Tässä mallissa tilaaja vapautuisi vastuusta sopimuskumppanin antaman selvi-
tyksen perusteella, jonka tilaaja voisi pyytää sopimuskumppanilta tämän maksettua ensimmäistä 
kertaa sopimukseen liittyvästä työstä palkkaa. 
 

Edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa, jos D Oy:n työntekijä 
vaatii ”maksamattomia palkkoja” suoraan A Oy:ltä. 1)  
2) A oy on vastuussa palkoista päivästä 1 lukien.  
3) Maksettuaan palkat A Oy:lle syntyy takautumisoikeus: B 
Oy:n osalta päivästä 3 lukien ja  
4) D Oy:n osalta kaikista palkoista. 
5) Vastaavasti B Oy:lle syntyy takautumisoikeus C Oy:n 
osalta päivästä 5 lukien ja 
6) D Oy:n osalta kaikista palkoista. 
7) C Oy:llä on aina takautumisoikeus varsinaiseen työnanta-
jaan D Oy:hyn 

A Oy 

B Oy 

C Oy 

D Oy 

Työntekijä 

1.2.

3. 4. 

5. 6. 

7. 
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Mallin mukaista sääntelyä sovellettaisiin sekä kotimaisiin yrityksiin että ulkomaisiin yrityksiin. Ul-
komaisen yrityksen osalta lyhyt rekisterihistoria voisi määräytyä yrityksen kotimaan rekisterien pe-
rusteella tai suomalaisten rekisterien perusteella. 
 
Palkan maksua koskevan selvityksen hankkimisen voitaisiin ajatella olevan vapaaehtoista. Tilaaja 
voisi halutessaan jättää selvityksen pyytämättä, katsoessaan riskin sopimuskumppanin laiminlyön-
nistä vähäiseksi. Toisaalta halutessaan tilaajalla tulisi olla tehokas menetelmä vapautua vastuusta. 
Sopimuskumppanin olisi toimitettava tilaajalle tämän pyytämä selvitys ensimmäisestä palkanmak-
susta. Tilaajalla olisi oikeus saada selvitys ja mikäli sopimuskumppani ei pyynnöstä huolimatta toi-
mita tilaajalle selvitystä, vapautuisi tilaaja vastuusta ja sopimuskumppanille voitaisiin määrätä tilaa-
javastuulain mukainen laiminlyöntimaksu. 

Sääntelyä sovellettaisiin lyhyen rekisterihistorian omaaviin yrityksiin. Jatkovalmistelussa tulisi selvit-
tää onko tilaajavastuulaissa oleva vakiintuneen yritystoiminnan käsite riittävä tähän tarkoitukseen, 
vai tulisiko luoda uusi määritelmä. Nykyisellään tilaajavastuulaissa on säännös, jonka mukaan tilaa-
jan ei tarvitse hankkia 5 §:n mukaisia selvityksiä tai todistuksia, jos hänellä on perusteltu syy luottaa 
sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa sillä perusteella, että sopimuspuolen toiminta 
on vakiintunutta. Säännöksen esitöiden mukaan toiminnan vakiintunei-suutta on vaikea määrittää 
vuosina. Toiminnan vakiintuneisuutta harkittaessa painoa voidaan kuitenkin panna sille, että yritys 
on tosiasiallisesti harjoittanut liiketoimintaa vähintään kolme vuotta. Selvitykset ja tiedot on kui-
tenkin aina pyydettävä, jos tilaajalla on syytä epäillä, ettei sopimusosapuoli aio täyttää velvoittei-
taan. Selvityksiä ei saa jättää hankkimatta vain sillä muodollisella perusteella, että yritys on ollut 
toiminnassa yli kolme vuotta, jos tilaaja epäilee, että velvoitteet voivat olla hoitamatta. Toisaalta ti-
laajalla ei ole velvollisuutta alkaa selvittää yli kolme vuotta toimineen yrityksen taustoja, jos tilaajal-
la ei ole syytä epäillä alihankkijan tai työvoimaa vuokraavan yrityksen rehellisyyttä. 

Selvityksestä tulisi ilmetä minkä säännöksen tai määräyksen perusteella työhön sovellettava vä-
himmäispalkka määräytyy sekä selvitys siitä, että ensimmäinen palkka on maksettu. Jatkovalmis-
telussa tulisi harkita, miten palkan maksaminen todistetaan. Vaihtoehtoisia sääntelytapoja on usei-
ta, joiden luotettavuus ja selvityksestä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat huomattavasti. Jatko-
valmistelussa harkittavia toteutustapoja voidaan ajatella olevan ainakin: yrityksen itsensä antama 
selvitys, työntekijöiden edustajan selvitys tai jokaisen yksittäisen työntekijän antama selvitys palk-
kojen maksamisesta.  
 
Sääntelyn kautta tilaajalle ei tule tietoa maksettujen palkkojen euromääristä, vaan tilaajalle annet-
tava tieto pitäisi sisällään vain sen, minkä säännöksen tai määräyksen perusteella määräytyy työn-
tekijöiden vähimmäispalkka ja että sen mukaiset palkat on myös maksettu. 
 
Mikäli sopimuskumppanin toimittamasta selvityksestä ilmenisi, että maksetut palkat eivät ole vä-
himmäispalkkojen mukaisia, voitaisiin ajatella, että tilaaja tulisi tietoiseksi maksetuista alipalkoista, 
johon liittyviä säännöksiä kuvattiin edellä.  
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Tilaajan tiedonantovelvollisuuden lisääminen lähetettyjen työntekijöiden osalta 

Työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen osalta ongelmat koskevat erityisesti ulkomaalaisia 
yrityksiä ja lähetettyjä työntekijöitä. Tältä osin tilaajan tiedonantoroolia työsuhteen vähimmäis-
ehdoista voitaisiin vahvistaa lähetettyjen työntekijöiden osalta.   
 
Laki lähetetyistä työntekijöistä on merkityksellinen mietittäessä keinoja lisätä ulkomaisten toimijoi-
den tietoisuutta Suomessa sovellettavista vähimmäistyöehdoista. Lain 4 a §:ssä säädetään edusta-
jan asettamisesta. Jos lähetetyn työntekijän työnantajalla ei ole liikepaikkaa Suomessa, sillä on ol-
tava Suomessa edustaja, jolla on kelpoisuus toimia lähettävän yrityksen puolesta. Edustaja on ase-
tettava viimeistään lähetetyn työntekijän työskentelyn alkaessa, ja valtuutuksen tulee kestää vähin-
tään 12 kuukautta siitä, kun lähetetyn työntekijän työskentely Suomessa on päättynyt. Työn teettä-
jän on lähettävän yrityksen kanssa tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin 
keinoin huolehdittava siitä, että lähettävä yritys asettaa tässä tarkoitetun edustajan. Edustajaa ei 
tarvitse asettaa, jos lähetetyn työntekijän lähetettynä olo kestää enintään 14 päivää. Jos lähetetyn 
työntekijän ja tämän työnantajan välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeyty-mättöminä tai vain 
lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia lähetettynä olosta, lähetettynä olon 
katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisena. 
 
Jos työnantaja tai tämän edustaja taikka edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 4 b 
§:ssä tarkoitettujen tietojen ja selvitysten hallussapitoa tai ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännök-
siä tai laiminlyö antaa 8 a §:ssä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajalle, on hänet tuomittava lä-
hetetyistä työntekijöistä annetun lain rikkomisesta sakkoon. Lähetetyistä työntekijöistä annetun 
lain rikkomisesta tuomitaan myös työn teettäjä tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimatto-
muudesta laiminlyö 4 a §:ssä säädetyn huolehtimisvelvollisuuden, työn teettäjän edustaja kuitenkin 
vain huomioon ottaen työpaikalla annetut ohjeet ja menettelytavat. 
 
Tiedonsaannin edistämiseksi 4 a §:n muuttamista tulisi harkita siten, että työn teettäjän huolehti-
misvelvoite kattaisi myös velvollisuuden kertoa sopimuskumppanille tahosta, joka neuvoo sekä ul-
komaisia työnantajia että hänen työntekijöitään Suomen työehdoista. Lisäksi lähetetyn työntekijän 
työnantajan tulisi antaa tämä tieto tiedoksi myös lähettämilleen työntekijöille. 
 
Ehdotus vahvistaisi ulkomaisten toimijoiden tietoisuutta Suomen vähimmäistyöehdoista ja mahdol-
lisesti tahosta, joka tarvittaessa voi neuvoa ulkomaisia toimijoita.  
 
Käytännössä työn teettäjän olisi sopimuksissaan kerrottava työsuojeluviranomaisen yhteystiedot 
(työntekopaikan AVI), josta voi pyytää tietoa Suomessa sovellettavista työehdoista, ja ehkä mainin-
ta siitä, että sama viranomaistaho myös valvoo lähetettyjen työntekijöiden lain noudattamista. Tä-
mä tieto tulisi antaa myös ulkomaisen työantajan toimesta myös hänen omille työntekijöilleen. Tä-
tä työnantajan omaa tiedonantovelvoitetta lähettämilleen työntekijöille tulisi myös valvoa. 
 

3.3 Järjestöjen kanneoikeus ja ryhmäkanteen laajentaminen 
 
Työryhmässä on keskusteltu järjestöjen kanneoikeudesta ja sen käyttömahdollisuuksista. Oikeu-
denhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013–2025 sisältää ehdotuksen 28, jossa mainitaan seuraa-
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va toimenpide: "Selvitetään ryhmäkannelain soveltamisalan tai ryhmäkannejärjestelmän muutta-
mista siten, että se mahdollistaisi nykyistä monipuolisemmin juttujen viemisen tuomio-istuimeen 
ryhmäkanteena – keskipitkän aikavälin tavoite". Perusteluissa todetaan muun muassa, että "muu-
toksesta voisi olla hyötyä esimerkiksi sellaisissa työsopimuksiin liittyvissä riidoissa tai ympäristöva-
hinkoasioissa, joissa väitetty oikeudenloukkaus on kohdistunut useaan, samassa asemassa olevaan 
henkilöön." Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimenpiteitä valmistellaan oikeusministeriön 
johdolla.  
 

3.4 Seuraamusjärjestelmän kehittämislinjauksista 
 

Tässä väliraportissa ei käsitellä laajemmin nykyisen seuraamusjärjestelmän kehittämistä. Näihin 
otetaan kantaa työryhmän jatkotyössä väliraportissa esitetyistä näkökohdista saadun lausunto-
palautteen jälkeen. Tällöin arvioidaan ensiksi tuleeko tilaajavastuulakia kehittää siten, että tilaajalla 
on joissain tilanteissa vastuu sopimuskumppanin laiminlyönneistä. Tämän jälkeen tulee harkitta-
vaksi joko nykyisen seuraamusjärjestelmän tehostaminen tai osana uutta tilaajavastuusääntelyä: 

- korotetut sanktiot tilaajavastuulain rikkomisesta 
• korotettu laiminlyöntimaksu 
• laiminlyöntimaksun sitominen sopimuksen arvoon 

- toistuvien laiminlyöntien ankarampi sanktioiminen 
• poissulkeminen hankinnoista 
• kriminalisointi 

- alipalkkojen maksamisen kriminalisointi 

4 Jatkovalmistelu 
 

Tässä väliraportissa esitetään tilaajavastuun alustavia kehitysmalleja, joiden jatkovalmistelu teh-
dään lausuntokierroksesta saadun palautteen pohjalta.  

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää erillisen selvityksen työryhmän väliraportin ehdotusten yritys-
vaikutuksista, rikoksentorjuntavaikutuksista ja muista keskeisistä vaikutuksista. Selvityksen alusta-
vat tulokset saadaan työryhmän käyttöön syksyn 2013 aikana. 
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