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TILAAJAJAN VASTUUT



Suomen Tilaajavastuu Oy
STV auttaa asiakkaita tilaajavastuulain, työturvallisuuslain ja veronumerolain
velvoitteiden automatisoinnissa ja tehostaa työtä poistamalla turhaa hallinnollista
taakkaa.  

Suomen Tilaajavastuu Oy ei ole viranomainen, mutta auttaa yrityksiä toimimalla
viranomaisten ja yritysten välillä automatisoimalla lakisääteisiä velvoitteita.

Tilaajavastuu.fi

› Tilaajavastuu.fi raportit, avattiin tammikuussa 2008

› Luotettavia Kumppaneita yli 43 000

Veronumero.fi

› Palvelut verotusmenettelylain hoitamiseen yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. 

› Ensimmäinen Veronumero.fi-palvelu, avattiin kesäkuussa 2012

› VALTTI-älykortteja työntekijöillä on yli 180 000 kappaletta

Partnerit

› Tilaajavastuu.fi tietoja hyödyntäviä palveluntarjoajia ja partnereita on jo yli 70 kappaletta

Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistaa alan liitot
Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, 
Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.



Tilaajavastuu.fi ja 
Veronumero.fi –
palveluiden kattavuus



19.1.2016 Luotettava Kumppani 
kattavuus
› 43 215 (marraskuussa 2015 41418, +4.3%) aktiivista Luotettava 

Kumppani yritystä

› 1174 Selvitä tilassa olevien yritysten määrä 2.7% (marraskuussa oli 
3.2%, pudotusta noin 0.5%-yksikköä)



19.1.2016 Veronumero.fi
kattavuus 

Ilmoita

› 264 805 Ilmoita-palveluun ilmoitettua työntekijää

› 26 020 yritystä Ilmoita-palvelun käyttäjinä

› Keskimäärin 11 työntekijää per yritys

Valtti

› 188 114 Aktivoitua Valtti-korttia

› 16 716 Suljettua Valtti-korttia 

› 17 829 Kortteja tilanneet yritykset (67% Ilmoita yrityksistä)

Työmaarekisteri

› 119 115 Lähetettyä raporttia

› 35 840 Ilmoita-palvelun käyttäjää

› 19 720 Työmaata Työmaarekisterissä

› 3 146 Työmaarekisteriä käyttävää yritystä



Tilaajavastuulaki



Tilaajavastuulaki

• Ote tilaajavastuulaista:
”tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä

Tämän lain tarkoituksena on edistää yritysten 
välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen 
noudattamista sekä luoda yrityksille ja 
julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä 
varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai 
alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset 
täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina 
lakisääteiset velvoitteensa.”

Lisätietoja: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061233



Tilaajavastuulain 
selvitysvelvollisuus

› Tilaajalla on selvitysvelvollisuus ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä

Työn tilaaja

TyöntekijätTyöntekijät

Yli 9000 €
sopimus

Selvitys työnantajan 
yhteiskuntavelvoitteiden 

noudattamisesta



Lain soveltaminen

› Suomessa olevissa työtiloissa tai 
työkohteessa

› Kotimaisen tai ulkomaisen
vuokratyövoiman käyttö

› Työ kestää vähintään 10 
työpäivää TAI 
hankintasopimuksen arvo yli
9000€ (ALV 0%)

› Ei sovelleta tavaranhankinnassa

› Laki koskettaa aina työn tilaajaa

› Erillinen työn valvoja ei poista 
tilaajan vastuuta (esim. 
taloyhtiön isännöitsijä)

ESIMERKKEJÄ:

› Huoltopalvelut

› Siivouspalvelut

› Kunnossapitopalvelut

› Talonrakentaminen

› Infrarakentaminen

› Rakentamisessa ja 
rakentamiseen liittyvässä 
korjaus-, hoito- ja 
kunnossapitotoiminnassa

› Hoito-, huolto-, siivous-, 
kunnossapito ja 
henkilöstövuokrauspalveluissa



Tilaajavastuulain selvitykset

Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:
• Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä.
• Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä.
• Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä.
• Kaupparekisteriote.
• Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys 

verovelan maksusuunnitelmasta.
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai 

selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta.
• Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 

työehdoista
• Tapaturmavakuutustodistus (lisätty 1.9.2012)
• Työterveydenhuolto (lisätty 1.9.2015)

SELVITYKSET EIVÄT SAA OLLA YLI 3 KUUKAUTTA VANHEMPIA!

Lisätietoja: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061233

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061233


Tilaajavastuulaissa tapahtuneet
oleelliset muutokset

Muutosten vaikutukset Luotettava
Kumppani -ohjelmaan



Uudet laiminlyöntimaksut

Korotetut laiminlöyntimaksut

› Laiminlyöntimaksun suuruus on 2 000 – 20 000 euroa 
ja korotetun laiminlyöntimaksun määrä on 20 000 – 65 
000 euroa.

› Laiminlyöntimaksu on sopimuskohtainen, eli laiminlyöntimaksu 
kerrotaan sopimusten määrällä, joissa ei ole noudatettu 
tilaajavastuulakia



Muutokset verovelan selvitykseen

› Uuden lain myötä verovelkaselvitykseksi riittää 
verovelkarekisteristä saatu tieto

› Jos verovelkarekisteristä ilmenee, että sopimuspuolella on rekisteriin merkittyä 
verovelkaa, tilaajan on selvitysvelvollisuuden täyttääkseen pyydettävä selvitys 
verovelan määrästä eli käytännössä verovelkatodistus

Luotettava Kumppani –ohjelmassa tulkinta perustuu kuitenkin 
pelkästään Verohallinnon toimittamaan euromääräiseen 
verovelkatietoon.

Verovelan tulkinnat LK-ohjelmassa

› Jos yrityksen verovelka ylittää 10.000 Luotettava Kumppani –raportissa 
on maininta ”selvitä”

› Jos yrityksellä on järjestämätöntä verovelkaa yli 500€, mutta alle 
10.000€ niin Luotettava Kumppani –raportti on OK ja raportin 
lisätietokentässä on ilmoitettu, että yrityksellä on 
järjestämätöntä verovelkaa. 

› Raportti käy tilaajavastuulain mukaisesta selvityksestä. Lisätieto 
järjestämättömästä verovelasta tulee raportteihin huhtikuun aikana.



Sopimusten rajasumma nousi

› Euromääräisen raja-arvon korottaminen 7 500 eurosta 
9 000 euroon

› Perusteltu indeksikorotuksella lain esitöissä

› Lisää hiukan harmaalla alueella liikkuvien yritysten 
elintilaa

› Tilaajavastuulain kiertäminen sopimuksia ”pilkkomalla” 
esim. työmaakohtaisesti vaikeaa - tarkastuksilla 
voidaan pyytää sopimussuhteen 
kokonaislaskutustietoja



Yrittäjien eläkevakuutustiedot 

Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten 
ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty;

› Yrittäjien eläkevakuutus ei sisälly tilaajavastuulakiin

› Käytännössä laki ei koske enää lainkaan yrittäjän 
eläkevakuutusta, vaan ainoastaan työntekijän 
eläkevakuutusta



Ulkomaalainen sopimuskumppani 

› Verorekisterimerkintöjä ja veronmaksuasioita koskevat 
selvitykset on hankittava myös Suomesta, kun 
yrityksellä on suomalainen y-tunnus



Lähetettyjen työntekijöiden 
sosiaaliturvan selvittäminen

› Rakennustoiminnassa tilaaja on aina velvollinen selvittämään A1/E101 –
todistukset kaikilta ulkomaalaisilta työntekijöiltä ennen työn alkamista.

› Tilaajalla on siis koko sopimusajan jatkuva velvollisuus valvoa, että 
sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on sosiaaliturvan 
määräytymisen todistava todistus.

Käytännössä tilaajan on selvitysvelvollisuuden täyttääkseen:

1. Edellytettävä kirjallisesti sopimusta tehtäessä, että sopimuspuoli 
toimittaa A1-todistukset (tai vastaavat) kaikista työntekijöistä 

2. Hankittava A1-todistukset (tai vastaavat) ennen työnteon aloittamista 
niistä työntekijöistä, jotka silloin aloittavat

› Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, jos tilaaja ei ole noudattanut edellä 
kohdissa 1 ja 2 tarkoitettua selvitysvelvollisuuttaan (koskee siis myös 
kirjallista edellyttämistä)



Selvitys työterveyshuollon 
järjestämisestä

› 1.9.2015 alkaen tilaajan on pyydettävä ja toimittajan 
on annettava selvitys lakisääteisen työterveyshuollon 
järjestämisestä. 

› Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esittämällä tilaajalle 
työterveyshuoltosopimus. 

› Selvitykseksi riittää myös sopimuspuolen itse laatima kirjallinen 
selvitys, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon 
järjestäminen. 

› Selvityksestä tulee ilmetä vähintään se, missä työntekijöiden 
työterveyshuolto on sovittu järjestettävän. 

› Hyväksymme molemmat vaihtoehdot meille ilmoitustavaksi.



Tietojen kerääminen

› Tieto tarvitaan asiakkailta joilla on palkattua työvoimaa

› Lähetämme asiakkaillemme sähköpostin jossa on yksilöity linkki 
(linkin muotokieli on tietoturvallinen) joka ohjaa tietojen 
ilmoittamiseen.

› Koostamme tiedot koneellisesti raportille.

› Sähköpostiin pitää reagoida vaikka olisi jo aiemmin ilmoittanut 
työterveyshuoltotiedon. -> Ei muutoksia –ilmoitus.



Luotettava Kumppani –raportin 
tulkinnat työterveystiedon osalta

• Lakisääteinen työterveyshuolto on ilmoitettu

• Lakisääteistä työterveyshuolto tietoa ei ole
vielä ilmoitettu

• Niiden osalta joilla ei tarvitse olla työterveyshuoltotietoa ts. ei ole 
palkattua työvoimaa, raportti on sen osalta kunnossa. 



Tietojen päivitys jatkossa

• Sähköisiä rajapintoja työterveyshuollon palveluntarjoajiin ei ole vielä
• Terveyspalvelualan Liitto oli enemmän kuin kiinnostunut auttamaan 

meitä rajapintojen saannin kanssa.
• Terveyspalvelualan Liiton jäseninä on yli 220 terveyspalvelun 

tarjoajaa mukaan lukien kaikki suurimmat yksityiset 
terveyspalveluntarjoajat.

• Kunnes rajapinnat saadaan työterveystaloihin toimimme seuraavasti:
• Lähetämme asiakkaille sähköpostin 6-8 viikon välein jossa 

pyydämme päivittämään työterveyshuoltotieto linkin kautta. Viestiin 
tulee vastata vaikka tiedot eivät olisi muuttuneet. 



› Vuosimaksullinen ohjelma tilaajavastuulain velvoitteiden 
vaivattomaan hoitamiseen

› Kaikki tiedot kerätään sähköisesti

› Ei enää tarvetta keräillä ja lähetellä eri todistuksia

› Yritykset saavat hyödyntää Luotettava Kumppani –
ohjelman tietoja maksutta

› Mukaan pääsee täyttämällä valtakirjasopimuksen

› Valtakirjasopimus tarvitaan, jotta lain edellyttämät vero-, 
työeläke- ja vakuutustiedot voidaan kerätä ja tulkita raporttiin

› Oikeus käyttää Olen Luotettava Kumppani -logoa

› Edullinen vuosimaksu, vain 100€ + ALV



Esimerkki raportin etusivusta

› Esimerkissä on kuvitteellista järjestelemätöntä verovelkaa!

Lisätietoja:
Yrityksen tiedot ovat tilaajavastuulain edellytysten mukaan kunnossa, 
mutta sillä on järjestelemätöntä verovelkaa yli 500 euroa.



Ilmoitusmenettely
-uusi rinnakkainen 
tulkinta urakkatietojen 
lähettämiseen



Urakkailmoitukset muuttuivat lasku / 
maksuperusteiseksi 23.9.2015 alkaen

Verohallinto ei hyväksynyt enää 23.9.2015 lähtien 
ilmoituksia, josta löytyy molempia, sekä 
maksuperusteisia että laskuperusteisia urakkasummia 
samalta ilmoitukselta. Tilaajan oma kirjanpitotapa 
ratkaisee kumpi ilmoitetaan. 

Ilmoitukset tehdään maksu- tai laskuperusteisesti 
kirjanpitotavan mukaan:

› Suoriteperusteinen kirjanpitotapa (Laskuperusteiset 
urakkailmoitukset)

› Maksuperusteinen kirjanpitotapa (Maksuperusteiset 
urakkailmoitukset)

Lisätietoja:
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Ajankohtaista?id=97&vuosi=2015
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Ajankohtaista?id=92&vuosi=2015

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Ajankohtaista?id=97&vuosi=2015
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Ajankohtaista?id=92&vuosi=2015


Sopimuskohtainen ilmoittaminen 

› 1.1.2016 alkaen urakkailmoitukset voi tehdä myös 
sopimuskohtaisesti

1. Yritykset voivat ilmoittaa urakoista sopimuskohtaisesti: jos 
tilaaja käyttää samaa urakoitsijaa usealla työmaalla, tilaaja voi 
antaa vain yhden sopimuskohtaisen urakkailmoituksen.

2. Urakkailmoituksen voi halutessaan antaa ainoastaan urakan 
alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen 
perusteella eli pelkän toteutumisen perusteella 
urakkailmoitusta ei tarvitse antaa.

› Auttaa etenkin kiinteistöjä ja as oy:tä, joilla on laajoja 
puitesopimuksia

› Jos toimii ainoastaan rakennustyön tilaajana, niin muutos antaa 
vaihtoehtoisen toimintatavan

› Aikaisempi menettely jatkuu kuitenkin kuten aikaisemminkin, 
ilmoittaja voi päättää kumpaa menettelyä käyttää



Vapaaehtoisiksi muuttuvat 
ilmoitustiedot

› Yhteyshenkilöitä koskevat osoitetiedot muuttuvat 
vapaaehtoisiksi kaikille.

› Työmaan sijainti muuttuu sopimuskohtaiseksi tiedoksi 
urakkatiedoissa.

› Työntekijästä jonka kotivaltio on muu kuin Suomi, 
riittää osoitetiedoksi vain kotivaltion osoite. Osoite 
Suomessa muuttuu vapaaehtoiseksi.

Lisätietoja:
http://www.vero.fi/fi-FI/Rakentamisilmoitukset/Rakentamisen_tiedonantovelvollisuus_yksi(38865)

http://www.vero.fi/fi-FI/Rakentamisilmoitukset/Rakentamisen_tiedonantovelvollisuus_yksi(38865)
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