
 HE 18/2012 vp  
  
 

295931 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvi-
tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 
49 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tilaa-

jan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista työvoimaa käytettäessä annettua 
lakia sekä julkisista hankinnoista annettua 
lakia. Esityksen tarkoituksena on torjua har-
maata taloutta rakentamistoiminnassa. 

Esityksessä ehdotetaan tilaajan selvitysvel-
vollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työ-
voimaa käytettäessä annettuun lakiin lisättä-
väksi rakentamistoimintaa koskevat erityis-
säännökset, joilla tehostettaisiin lain toimi-
vuutta sekä tarjottaisiin tilaajille paremmat 
mahdollisuudet varmistaa sopimuskump-
paneidensa luotettavuutta. 

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-
tuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että rakentamistoiminnassa selvitysvel-
vollisuus kattaisi laissa mainitut selvitykset 
ja todistukset siitä huolimatta, että sopimus-
puolen toiminta on vakiintunutta tai että ti-
laajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta 
voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien 
sopimussuhteiden johdosta tai luottamukseen 
on näihin rinnastettava syy. 

Rakentamistoiminnassa tilaajan selvitys-
velvollisuutta ehdotetaan täydennettäväksi 

todistuksella tapaturmavakuutuksen ottami-
sesta  

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-
tuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
annetun lain noudattamisen tehostamiseksi 
esityksessä ehdotetaan säädettäväksi raken-
tamistoimintaa koskevasta korotetusta, vä-
hintään 16 000 ja enintään 50 000 euron, 
laiminlyöntimaksusta. Se voitaisiin määrätä, 
jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimin-
takiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena 
siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa 
lakia.  

Julkisista hankinnoista annettua lakia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että jatkossa kaik-
kien hankintayksiköiden olisi otettava raken-
tamistoimintaa koskevaan urakkasopimuk-
seen lauseke, jonka mukaan sopimukseen 
liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vä-
hintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, 
joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräys-
ten mukaan on noudatettava samanlaatuises-
sa työssä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 2012. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Talousrikollisuudesta ja harmaasta talou-
desta kansantaloudelle aiheutuvat vahingot 
ovat mittavia. Harmaan talouden torjunta on 
tärkeää sekä toimivien työmarkkinoiden että 
yritysten välisen tasavertaisen kilpailun kan-
nalta. Eduskunnan teettämän harmaata talo-
utta koskevan tutkimuksen ja myös elinkei-
noelämän omien arvioiden mukaan raken-
nusalan harmaasta taloudesta aiheutuu noin 
400—500 miljoonan euron suuruiset verojen 
ja muiden maksujen vuosittaiset tappiot. 

Harmaan talouden haitat ovat lisääntyneet 
erityisesti rakennusalalla. Rakennustoimin-
nassa maksettavien arvonlisäverojen lasken-
nallisen vajauksen arvioitiin vuonna 2008 
olevan runsaat 260 miljoonaa euroa ja alan 
kotimaisen harmaan työvoiman määrän noin 
9 000 henkilötyövuotta. Sitä vastaavan salat-
tujen työtulojen määrän arvioitiin olevan 360 
miljoonaa euroa. Ulkomaisen työvoiman 
osuuden arvioitiin olevan samana vuonna 
noin 30 000 henkilöä ja noin 15 prosenttia ta-
lonrakennusalan koko työvoimasta. 

Viime vuosina rakennusalan harmaa talous 
on kansainvälistynyt ja sen vakavuusaste on 
samalla kasvanut. Työ- ja elinkeinoministe-
riö asetti marraskuussa 2010 työryhmän sel-
vittämään talousrikollisuuden ja harmaan ta-
louden torjuntaa rakennus- sekä majoitus- ja 
ravitsemisalalla. Työryhmä luovutti keväällä 
2011 mietintönsä, jossa se esitti useita tilaa-
jan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista työvoimaa käytettäessä annettua 
lakia (1233/2006, jäljempänä tilaajavastuu-
laki) koskevia uudistuksia. Ne koskivat muun 
muassa tilaajavastuulain selvitysvelvollisuu-
den laajuutta rakennusalalla, korotettua lai-
minlyöntimaksua ja julkisista hankinnoista 
poissulkemista, tapaturmavakuutuksen ole-
massaolon selvittämisen lisäämistä tilaaja-
vastuulain selvitysvelvollisuuteen sekä va-
kuutusten kattavuuden ja kestojen selvittä-
mistä. 

 
 

 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Tilaajavastuulaki 

Harmaata taloutta pyritään torjumaan mo-
nella eri lainsäädännöllä ja monin eri kei-
noin. Tilaajavastuulailla pyritään edistämään 
yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työ-
ehtojen noudattamista. Lain tarkoituksena on 
luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhtei-
söille edellytyksiä varmistaa, että niiden 
kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista so-
pimuksia tekevät yritykset täyttävät sopi-
muspuolina ja työnantajina lakisääteiset vel-
voitteensa. 

Tilaajavastuulain lähtökohtana on, että ti-
laaja saa valita sopimuskumppaninsa ja laki 
tarjoaa tilaajalle välineen selvittää sopimus-
kumppanin luotettavuutta. Tilaajavastuulais-
sa asetetaan sanktioita sopimuksen tekemi-
selle vain tietyissä, laissa luetelluissa tilan-
teissa. Muutoin tilaaja voi tehdä sopimuksen 
sopimuskumppanin kanssa saatuaan lain mu-
kaiset selvitykset. Tilaajavastuulaki sääntelee 
sopimuksentekohetkeä, eikä sillä puututa so-
pimuskauden aikana mahdollisesti ilmene-
viin laiminlyönteihin. 

Tilaajavastuulakia sovelletaan tilaajaan, jo-
ka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää 
taikka jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai 
Suomessa olevassa työkohteessa työskente-
lee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihan-
kintasopimuksen tehneen työnantajan palve-
luksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan 
toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin 
työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toi-
mintaan liittyviin kuljetuksiin. Tämän lisäksi 
rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä 
korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa 
lakia sovelletaan rakennuttajina toimiviin ti-
laajiin ja sopimusketjussa kaikkiin työturval-
lisuuslain (738/2002) 49 §:ssä tarkoitetulla 
yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältä-
män kokonaisuuden tilaajina toimiviin. 
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Tilaajavastuulakia ei sovelleta, jos vuokra-
tun työntekijän tai työntekijöiden työskentely 
kestää yhteensä enintään 10 työpäivää tai jos 
laissa tarkoitetun alihankintasopimuksen vas-
tikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 
7 500 euroa. Näitä raja-arvoja laskettaessa 
työn katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisesti, 
jos tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos 
perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymät-
töminä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin 
sopimuksiin. 

Tilaajan selvitysvelvollisuuden tarkoituk-
sena on antaa tilaajalle mahdollisimman oi-
keat tiedot siitä, onko tämän sopijaosapuoli 
luotettava ja onko sopijaosapuolen tarkoituk-
sena toimia lainsäädännön edellyttämällä ta-
valla. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta sää-
detään lain 5 §:ssä. Tilaajan on hankittava 
laissa säädetyt tiedot ennen sopimuksen te-
kemistä ja sopimuspuolella on velvollisuus 
antaa ne tilaajalle. Selvitysvelvollisuus kos-
kee sitä, onko yritys merkitty ennakkoperin-
tärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvon-
lisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekis-
teriotetta, todistusta verojen maksamisesta tai 
verovelkatodistusta tai selvitystä siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on 
tehty, todistuksia eläkevakuutusten ottami-
sesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittami-
sesta tai selvitystä siitä, että erääntyneitä elä-
kemaksuja koskeva maksusopimus on tehty 
ja selvitystä työhön sovellettavasta työehto-
sopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Ul-
komaisen yrityksen on toimitettava vastaavat 
tiedot tilaajalle.  

Tilaaja voi myös itse hankkia suurimman 
osan selvitysvelvollisuuteen kuuluvista tie-
doista. Yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia 
tietoja voidaan saada kuitenkin vain sopi-
muskumppanilta. Tilaajalla on oikeus hyväk-
syä muu kuin viranomaisen antama selvitys 
tai todistus, jos sen on antanut yleisesti luo-
tettavana pidetty muu arvioija tai tietojen yl-
läpitäjä. 

Tilaajavastuulaista ja sen selvitysvelvolli-
suudesta aiheutuu yrityksille kustannuksia. 
Jotta kustannukset eivät nousisi kohtuutto-
miksi saavutettuun hyötyyn nähden, on laissa 
säädetty tilanteista, jolloin selvityksiä ei tar-
vitse hankkia. Tilaajan ei tarvitse pyytää ti-
laajavastuulain mukaisia selvityksiä, jos hä-
nellä on perusteltu syy luottaa sopimuspuo-

len täyttävän lakisääteiset velvoitteensa sillä 
perusteella, että sopimuspuoli on valtio, kun-
ta, kuntayhtymä tai muu laissa mainittu luo-
tettava taho, jos sopimuspuolen toiminta on 
vakiintunutta, jos tilaajan ja sopimuspuolen 
sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena 
aikaisempien sopimussuhteiden johdosta tai 
jos luottamukseen on edellä säädettyyn rin-
nastettava syy. 

Sopimuspuolen toiminta katsotaan vakiin-
tuneeksi, jos sopimuspuoli on harjoittanut 
liiketoimintaa vähintään kolme vuotta. Täl-
löin tilaajan ei tarvitse pyytää kaikkia selvi-
tyksiä, jos tilaajalla on perusteltu syy luottaa 
sopimuspuoleensa. Tällaisia luottamusta li-
sääviä seikkoja ovat esimerkiksi aikaisemmat 
kokemukset osapuolten välisestä sopimus-
toiminnasta. Vastaavasti selvitykset ja tiedot 
on kuitenkin aina pyydettävä, jos tilaajalla ei 
ole perusteltua syytä luottaa sopimuskump-
paniin. Tällainen syy voi olla esimerkiksi tie-
to siitä, että yhtiön omistaja on vaihtunut ja 
uuden omistajan toimintatavat ovat tuntemat-
tomat. 

Säännöksessä tarkoitettuna liiketoiminnan 
harjoittamisena pidetään sitä, että yritys on 
tosiasiallisesti harjoittanut toimintaa vähin-
tään kolme vuotta. Esimerkiksi niin sanottu 
pöytälaatikkoyhtiö ei täytä tätä kriteeriä. 

Tilaaja voi jättää edellä mainitun osan sel-
vityksistä pyytämättä myös, jos osapuolten 
sopimussuhde on vakiintunut. Sopimussuh-
teen vakiintuneisuutta on vaikea määritellä 
tarkalleen vuosina. Tilaajan ja sopimuspuo-
len vakiintuneilta sopimussuhteilta ei edelly-
tetä kolmen vuoden kestoa, koska sopimus-
suhteen aikana on helpompi todeta, onko toi-
nen osapuoli huolehtinut velvoitteistaan. So-
pimussuhdetta voidaan lain esitöiden (HE 
114/2006 vp) mukaan pitää vakiintuneena jo 
noin kahden vuoden jälkeen, jos sinä aikana 
on myös käytännössä tehty tilaajan ja sopi-
muspuolen välillä tässä laissa tarkoitettuja 
sopimuksia. 

Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvol-
lisuus kohdistuu urakka- tai muun sopimuk-
sen tekohetkeen. Jos sopimus kestää yli 12 
kuukautta, on tilaajan sopimuspuolen toimi-
tettava osa selvityksistä uudelleen. 

Tilaajavastuulain rikkomisesta seuraa tilaa-
jalle laiminlyöntimaksu, joka on enimmillään 
16 000 euroa. Laiminlyöntimaksusta sääde-
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tään lain 9 §:ssä. Tilaajavastuulain mukainen 
laiminlyöntimaksu voi tulla määrättäväksi 
kolmessa toisistaan poikkeavassa tilanteessa. 
Ensinnäkin tilaajalle voidaan määrätä laimin-
lyöntimaksu selvitysvelvollisuuden rikkomi-
sesta. Laiminlyönti toteutuu esimerkiksi, jos 
tilaaja ei ole hankkinut yhtä tai useampaa 
selvitystä tai hänen hankkimansa selvitykset 
ovat kolmea kuukautta vanhempia.  

Toiseksi tilaajalle määrätään laiminlyönti-
maksu, jos hän tekee sopimuksen liiketoi-
mintakiellosta annetun lain (1059/1985) mu-
kaiseen liiketoimintakieltoon määrätyn elin-
keinonharjoittajan kanssa tai sellaisen yrityk-
sen kanssa, jonka yhtiömies taikka hallituk-
sen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa 
siihen rinnastettavassa asemassa oleva henki-
lö on määrätty liiketoimintakieltoon. Liike-
toimintakielto ilmenee muun muassa kauppa-
rekisteriotteesta, jonka tilaaja on velvollinen 
hankkimaan.  

Kolmanneksi laiminlyöntimaksu määrä-
tään, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka 
hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toi-
sella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää laki-
sääteisiä velvoitteitaan. Tällöin sopimus-
kumppania ei ole tuomittu liiketoimintakiel-
toon, mutta muista olosuhteista on pääteltä-
vissä, että sopimuskumppanin kanssa ei ole 
syytä tehdä sopimusta. Lain esitöiden mu-
kaan säännös koskee lähinnä tapauksia, jois-
sa tilaaja osoittaa selvää ja yleisen elämän-
kokemuksen mukaan havaittavaa välinpitä-
mättömyyttä siitä, että hänen sopimuspuolen-
sa ei noudata velvoitteitaan. Kohta voi tulla 
sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun tilaaja 
on voinut käsittää sopimustarjouksesta, että 
työtä ei voida tarjotulla hinnalla tehdä sopi-
muksen mukaisen työtuloksen aikaansaami-
seksi siten, että sopimuspuoli työnantajana 
huolehtii myös verojen tilittämisestä sekä 
työnantajan sosiaaliturvamaksujen ja vä-
himmäispalkkojen maksamisesta kaikille 
työtuloksen aikaansaamiseen tarvittaville 
työntekijöille. 

Laiminlyöntimaksun suuruutta määrättäes-
sä otetaan huomioon selvitysvelvollisuuden 
rikkomisen aste, laatu ja laajuus sekä tilaajan 
ja tämän sopimuspuolen välisen sopimuksen 
arvo. Laiminlyöntimaksua alentavana tekijä-
nä otetaan huomioon tilaajan pyrkimys estää 
tai poistaa laiminlyönnin vaikutukset ja sitä 

korottavana tekijänä tilaajan laiminlyönnin 
toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olo-
suhteet. 

Laiminlyöntimaksu voidaan jättää mää-
räämättä tai määrätä maksettavaksi vähim-
mäismäärää pienempänä, jos tekoa voidaan 
pitää vähäisenä ja maksun määräämättä jät-
täminen tai määrääminen vähimmäismäärää 
pienempänä on kohtuullista olosuhteet huo-
mioon ottaen. 

Aluehallintovirasto määrää päätöksellään 
tilaajan maksamaan laiminlyöntimaksun pää-
töksessä asetetussa määräajassa. 

 
Tapaturmavakuutuslaki 

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan 
työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitau-
tien varalta lakisääteisellä tapaturmavakuu-
tuksella. Työnantajan velvollisuudesta va-
kuuttaa työntekijä säädetään tapaturmava-
kuutuslaissa (608/1948). Työnantajalla on 
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta velvolli-
suus ottaa tapaturmavakuutus. Työnantaja on 
vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta siihen 
saakka, kunnes hänen kalenterivuoden aikana 
teettämiensä työpäivien lukumäärä ylittää 12. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vastaa täl-
löin työntekijälle sattuneen työtapaturman 
korvaamisesta. Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolla on oikeus periä suorittamansa korvaus 
työnantajalta, enintään kuitenkin 83,75 euroa 
tapaturmaa kohden. Lisäksi vakuuttamisvel-
vollisuutta ei ole valtiolla, mutta tapaturma-
vakuutuslain mukainen korvaus maksetaan 
tapaturman sattuessa valtion varoista. 

Tapaturmavakuutuslain lähtökohta on, että 
Suomessa tehtävä työ on vakuutettava Suo-
messa. Ulkomaiset työntekijät, jotka ovat 
työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan, va-
kuutetaan kuten suomalaiset työntekijät.  Lä-
hetettyjen työntekijöiden osalta Suomen ta-
paturmavakuutuslain soveltaminen riippuu 
siitä, tapahtuuko lähettäminen EU- tai ETA- 
maasta vai kolmansista maista ja onko lähet-
täjämaan kanssa tehty sosiaaliturvasopimus, 
joka kattaa tapaturmavakuuttamisen. 
 
Laki julkisista hankinnoista 

Julkisten hankintojen kilpailuttamista sää-
telee julkisista hankinnoista annettu laki 
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(348/2007, jäljempänä hankintalaki). Lain 
tavoitteena on tehostaa julkisten varojen 
käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen te-
kemistä sekä turvata yritysten ja muiden yh-
teisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota 
tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia 
julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 
Vuonna 2009 rakennusurakoita tehtiin julki-
sina hankintoina melkein 4 000 ja niiden yh-
teenlaskettu arvo oli lähes 4 miljardia euroa. 

Hankintalaki sääntelee julkisiin hankintoi-
hin liittyvää kilpailutusta. Kuten tilaajavas-
tuulaki, myös hankintalaki sääntelee sopi-
muksentekotilannetta, eikä sillä voida puut-
tua sen jälkeiseen aikaan. 

Hankintalain 49 §:ssä säädetään hankinta-
sopimuksen erityisehdoista. Pykälän 2 mo-
mentin mukaan valtion keskushallintoviran-
omaisen ja tarjouskilpailun voittajaksi valitun 
yksityisen työnantajan väliseen urakkasopi-
mukseen tulee ennen sopimuksen allekirjoit-
tamista lisätä lauseke, jonka mukaan sopi-
mukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatet-
tava vähintään niitä työsuhteen vähim-
mäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtoso-
pimusmääräysten mukaan on noudatettava 
samanlaatuisessa työssä. 

Hankintalain 53 §:ssä säädetään eräisiin ri-
koksiin syyllistyneiden ehdokkaiden ja tarjo-
ajien sulkemisesta pois tarjouskilpailusta. 
Hankintayksikön on suljettava tarjoaja tar-
jouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksi-
kön tiedossa on, että tarjoaja taikka sen joh-
tohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvonta-
valtaa käyttävä henkilö on tuomittu osallis-
tumisesta järjestäytyneen rikollisjärjestön 
toimintaan, lahjuksen antamisesta, törkeästä 
lahjuksen antamisesta tai lahjonnasta elinkei-
notoiminnassa, veropetoksesta, törkeästä ve-
ropetoksesta, avustuspetoksesta, törkeästä 
avustuspetoksesta tai avustuksen väärinkäy-
töstä, rahanpesusta tai törkeästä rahanpesusta 
taikka kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. 

Tarjouskilpailusta on suljettava myös edel-
lä mainittujen rikosten johdosta rikoslain 
(39/1889) 9 luvussa tarkoitettuun yhteisösak-
koon tuomittu ehdokas tai tarjoaja. 

Hankintayksikön on suljettava tarjouskil-
pailusta ehdokas tai tarjoaja myös muussa 
valtiossa edellä mainittuja rikoksia vastaa-
vasta rikoksesta annetun lainvoimaisen tuo-
mion perusteella. Euroopan yhteisön jäsen-

valtioissa säännökset koskevat seuraavia Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä mainittuja 
rikoksia: 1) yhteisestä toiminnasta rikollisjär-
jestöön osallistumisen kriminalisoinnista Eu-
roopan unionin jäsenvaltioissa annetun neu-
voston puitepäätöksen 98/773/YOS 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn rikollisjärjestön toi-
mintaan, 2) lahjominen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan nojalla sellaisen lahjonnan, jossa 
on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamie-
hiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden vir-
kamiehiä, torjumista koskevan 26 päivänä 
toukokuuta 1997 tehdyn yleissopimuksen 
3 artiklassa ja lahjonnan torjumisesta yksityi-
sellä sektorilla tehdyn neuvoston puitepää-
töksen 2003/568/YOS 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa määritellyllä tavalla, 3) yhtei-
söjen taloudellisten etujen suojaamisesta teh-
dyn yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut 
petokset sekä 4) rahanpesu sellaisena kuin se 
on määritelty rahoitusjärjestelmän rahan-
pesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 
annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY 
1 artiklassa. 

Velvollisuudesta sulkea tarjouskilpailusta 
pykälässä tarkoitetusta rikoksesta tuomittu 
ehdokas tai tarjoaja voidaan poiketa yleistä 
etua koskevan pakottavan syyn perusteella 
tai sillä perusteella, ettei tuomittu henkilö 
enää työskentele vastuuasemassa tarjouksen 
tehneessä yrityksessä. 
 
Tilaajavastuulain valvonta 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuo-
jelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain val-
vonnasta koko Suomessa. Vuonna 2010 tilaa-
javastuutarkastuksia tehtiin kaiken kaikkiaan 
872, joista 96 prosenttia tehtiin työpaikkatar-
kastuksina. Tarkastuksia tehtiin kaikkien työ-
suojelun vastuualueiden alueille. Tarkastuk-
set jakautuivat aloittain siten, että kaikista 
tehdyistä tarkastuksista noin puolet oli ra-
kennusalalle kohdistuvia tarkastuksia. 

Tammikuussa 2011 loppuun saatetuissa 
tarkastusprosesseissa havaittiin 63 prosentis-
sa joitakin puutteita. Ne tarkastukset, joissa 
on havaittu puutteita, johtivat aina yhden tai 
useamman toimintaohjeen antamiseen tilaa-
jalle. Suurimmassa osassa näistä tapauksissa 
tarkastuskohdetta on ohjeistettu hankkimaan 
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selvitykset jatkossa ennen sopimuksen teke-
mistä, sekä siitä, että selvitykset eivät saa ol-
la kolmea kuukautta vanhempia. 

Tarkastettuja sopimuksia oli yhteensä 
2 541, joista 1 307 (51 %) rajautui tilaajan 
selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Tarkas-
tuksella käytiin läpi keskimäärin kolme ali-
hankinta- tai vuokratyösopimusta. Kuulemi-
sia selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä lä-
hetettiin 130 tilaajalle (15 % kaikista vuonna 
2010 tehdyistä tarkastuksista) ja 51 tilaajalle 
(6 %) määrättiin laiminlyöntimaksuja yh-
teensä 302 500 euroa. Laiminlyöntimaksuun 
johtaneissa tapauksissa puutteet koskivat 
yleisimmin verojen maksamista ja eläkeva-
kuuttamista koskevia kohtia. Laiminlyönti-
maksu määrättiin 19 tapauksessa sellaisesta 
sopimuksesta tai sopimuksista, jotka oli tehty 
ulkomaisen alihankkijan tai vuokratyöyrityk-
sen kanssa (40 % tehdyistä päätöksistä).  
Kolmessa tapauksessa laiminlyöntimaksu 
määrättiin 9 §:n 1 momentin 3 kohdan perus-
teella. 

Väärennettyjä asiakirjoja havaittiin vuonna 
2010 enemmän kuin aiempina vuosina. Ai-
empina vuosina havaittujen asiakirjojen mää-
rä on vaihdellut 1—5 kappaleen välillä vuo-
dessa, kun vuonna 2010 tehdyissä tarkastuk-
sissa niitä havaittiin raportin kirjoittamishet-
keen mennessä 18. Yhdessä näistä tarkastuk-
sista havaittiin kuusi väärennettyä asiakirjaa, 
muissa tapauksissa väärennöksiä on havaittu 
1—2 kpl/tarkastus. 
 
2.2 Nykytilan arviointi 

Tilaajan selvitysvelvollisuuden laajentami-
nen 

Tilaajavastuulain soveltamisen kannalta 
toiminnan ja sopimussuhteen vakiintumista 
koskevaa poikkeusta on pidetty rakennusalal-
la ongelmallisena. Säännös johtaa käytännös-
sä siihen, että lain soveltamisalan ulkopuolel-
le rajautuu monesti suuri osa tarkastettavaksi 
valikoiduista sopimuksista. Vuonna 2010 
kaikista tilaajavastuutarkastajien tarkastamis-
ta sopimuksista rajautui noin puolet tilaajan 
selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Suurin 
osa näistä rajautui selvitysvelvollisuuden ul-
kopuolelle nimenomaan toiminnan ja sopi-
mussuhteen vakiintumisen perusteella. 

Valvontaviranomaisten on etukäteen mah-
dotonta tietää, milloin sopimussuhteet kussa-
kin tapauksessa ovat alkaneet. Vakiintunei-
suuden selvittäminen on vaikeaa ja siihen on 
jälkikäteen helppo vedota. Erityisesti tästä 
syystä rakennusalan osapuolet ovat esittä-
neet, että kyseinen sääntely tulisi poistaa ra-
kennusalalla. Vakiintunut sopimussuhde ei 
myöskään tuo varmuutta siitä, että sopimus-
kumppani täyttää lainmukaiset velvoitteensa. 
Lisäksi lain soveltamisen kannalta olisi sel-
keämpää, jos selvitykset olisi pyydettävä so-
pimuskumppanilta jokaisen sopimuksen yh-
teydessä. 

Rakennusalalla on kehitetty sähköisiä jär-
jestelmiä ja palveluita, joiden avulla tilaaja-
vastuulain mukaisesta selvitysvelvollisuudes-
ta aiheutuvia kustannuksia on pyritty vähen-
tämään. Sähköisiä palveluita tarjoavat muun 
muassa Rakentamisen Laatu RALA ry, Suo-
men Tilaajavastuu Oy, Henkilö- ja Yritysar-
viointi Seti Oy ja Suomen Asiakastieto Oy. 
Näitä palveluita käytetään yleisesti rakennus-
alalla ja tämän vuoksi vakiintuneisuutta kos-
kevien säännösten muuttaminen ei rakennus-
alalla aiheuta kohtuuttomia kustannuksia.  

Ulkomaisen yrityksen on toimitettava vas-
taavat tiedot tilaajalle ymmärrettävällä taval-
la. Jos ulkomaisen yrityksen sijaintivaltiossa 
ei ole saatavissa suomalaisiin tietoihin verrat-
tavia luotettavia tietoja tai jos yrityksellä ei 
ole velvollisuutta esimerkiksi ottaa eläkeva-
kuutusta työntekijälleen, niin yrityksen on 
annettava tilaajalle luotettava selvitys tietojen 
tarpeettomuudesta tai mahdottomuudesta 
saada niitä.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuo-
jelun vastuualueen havaintojen mukaan suu-
rin osa Suomessa toimivista vuokratyövoi-
maa tai alihankintaa tarjoavista ulkomaisista 
yrityksistä on puolalaisia tai virolaisia. Etelä-
Suomen aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualueen internet-sivuilta löytyy tieto 
Puolan ja Viron osalta tilaajavastuulain mu-
kaisten selvitysten vastaavuudesta sekä tietoa 
ulkomaisten sopimuskumppanien eläkeva-
kuutusten selvittämisestä. Lisäksi vastuualue 
on selvittänyt vastaavia tietoja Latvian ja 
Liettuan osalta ja myös ne tullaan julkaise-
maan. 

Lähetettyjen työntekijöiden osalta velvolli-
suus eläkevakuuttaa työntekijä Suomessa 
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riippuu siitä, tapahtuuko lähettäminen EU- 
tai ETA-maasta vai kolmansista maista ja 
onko lähettäjämaan kanssa tehty sosiaalitur-
vasopimus. Kun työnantaja lähettää työnteki-
jän tilapäisesti työskentelemään EU- tai 
ETA-maasta Suomeen, määräytyy lähetetty-
jen työntekijöiden sosiaaliturva EU-
lainsäädännön (asetus 883/2004 ja ETA-
maiden osalta asetus 1408/71) mukaisesti ja 
lähetetty työntekijä pysyy määräajan lähtö-
maansa sosiaaliturvan piirissä. Tänä aikana 
ulkomaisen työnantajan ei tarvitse työeläke-
vakuuttaa työntekijää Suomen lainsäädännön 
mukaisesti. Lähtömaan viranomainen myön-
tää hakemuksesta A1- tai E101-todistuksen 
osoituksena lähtömaan sosiaaliturvan piiriin 
kuulumisesta.  

Kun kolmansista maista oleva työnantaja 
lähettää työntekijän tilapäisesti työskentele-
mään Suomeen, on työnantaja pääsääntöises-
ti velvollinen eläkevakuuttamaan työntekijän 
Suomessa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa 
Suomi on solminut sosiaaliturvasopimuksen 
lähettäjämaan kanssa. Tällöin lähetetyt työn-
tekijät jäävät sosiaaliturvasopimuksen perus-
teella lähtövaltion sosiaaliturvan piiriin. 
Suomella on tällä hetkellä voimassa oleva 
sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Is-
raelin, Kanadan, Quebecin ja USA:n kanssa.  

 
Korotettu laiminlyöntimaksu ja julkisista 
hankinnoista poissulkeminen 

Tilaajavastuulain rikkomisesta seuraa tilaa-
jalle laiminlyöntimaksu, joka on enimmillään 
16 000 euroa. Tilaajavastuulain mukainen 
laiminlyöntimaksu voi tulla määrättäväksi 
kolmessa toisistaan poikkeavassa tilanteessa. 
Silloin kun tilaajalle on määrätty laiminlyön-
timaksu selvitysvelvollisuuden laiminlyön-
nistä, on nykyinen tilaajavastuulain laimin-
lyöntimaksun enimmäismäärä riittävä. Silloin 
kun sopimus tehdään liiketoimintakiellossa 
olevan kanssa tai tietoisena siitä, ettei sopi-
muskumppani tule noudattamaan lainsäädän-
töä, on olemassa riski siitä, että tilaaja pyrkii 
tahallaan kiertämään lainsäädäntöä ja esi-
merkiksi teettämään osan urakasta pimeänä 
työnä. Tällaisissa tapauksissa tilaajan voi-
daan katsoa ainakin omalta osaltaan edistä-
vän harmaata taloutta. Tällöin myös anka-
rampi seuraamus voisi olla perusteltu. 

Usein urakkasopimusten arvot ovat useita 
miljoonia euroja ja siten myös lain rikkomi-
sen taloudelliset vaikutukset voivat olla 
huomattavia. Laiminlyöntimaksun tulisi olla 
vaikutuksiltaan tehokas ja oikeassa suhteessa 
laiminlyönnin merkittävyyteen ottaen huo-
mioon taloudelliset intressit. Koska tilaaja-
vastuulain mukainen laiminlyöntimaksu voi 
tulla määrättäväksi kolmessa toisistaan poik-
keavassa tilanteessa, tulisi harkita sanktiojär-
jestelmän porrastamista ja koventamista si-
ten, että tiettyjen rikkomusten osalta olisi 
olemassa korkeampi laiminlyöntimaksu. 

Julkisten toimijoiden tulisi vaikuttaa posi-
tiivisesti siihen, että alalla toimitaan lakia 
noudattaen ja terveen kilpailun nimissä. Val-
tion hankintayksiköillä on jo nykyisellään 
velvollisuus ottaa urakkasopimukseen lause-
ke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä 
työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä 
työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen 
lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on 
noudatettava samanlaatuisessa työssä. Tämä 
velvollisuus olisi perusteltua laajentaa kos-
kemaan kaikkia hankintayksiköitä rakenta-
mistoiminnan osalta. Lisäksi jatkossa tulisi 
selvittää muiden kuin valtion keskushallinto-
viranomaisen osalta vastaavan velvoitteen 
tarpeellisuus ja toimivuus muilla aloilla.  

 Tilaajavastuulain rikkomukset edellä ku-
vatuissa vakavissa tilanteissa osoittavat usein 
yrityksen piittaamattomuutta työntekijöiden 
vähimmäistyöehtoja kohtaan. Tällaisten toi-
mijoiden ei tulisi olla mukana julkisissa han-
kinnoissa, joita kustannetaan veronmaksajien 
varoilla. Toisaalta ottaen huomioon, että jul-
kisista hankinnoista poissulkeminen olisi 
yleensä yritykselle kova seuraamus, kaikkia 
tilaajavastuulain rikkomuksia ei voida pitää 
niin vakavina, että niillä tulisi olla tällainen 
seuraamus. 

Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotuk-
sen julkisia hankintoja koskevan EU-
lainsäädännön uudistamiseksi (KOM(2011) 
896 lopullinen). Komission oman arvion mu-
kaan uudistamistyön on määrä päättyä vuo-
den 2012 loppuun mennessä. Tämän jälkeen 
käynnistetään uudistusten kansallinen täytän-
töönpano ja tässä yhteydessä on tarkoituksen 
mukaista harkita edellä mainittujen harmaata 
taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien sään-
nösten lisäämistä hankintalakiin.  
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Tapaturmavakuutuksen lisääminen tilaajan 
selvitysvelvollisuuden piiriin 

 
Tapaturmavakuutuslain lähtökohta on, että 

Suomessa tehtävä työ on vakuutettava Suo-
messa. Tapaturmavakuuttamisvelvollisuus 
määräytyy lähetettyjen työntekijöiden osalta 
samalla tavalla kuin edellä selostettu eläke-
vakuuttamisvelvollisuus. Suomessa tapatur-
mavakuuttamisvelvollisuutta ei ole EU- ja 
ETA-maiden alueelle sijoittautuneilla yrityk-
sillä, jotka lähettävät työntekijöitä Suomeen 
ja joiden työntekijöillä on A1- tai E101-
todistus. Vastaavasti tapaturmavakuuttamis-
velvollisuus on yrityksillä, jotka lähettävät 
työntekijöitä Suomeen kolmansista maista, 
jos lähettäjämaan kanssa ei ole sovittu sosi-
aaliturvasopimusta, johon sisältyy tapatur-
mavakuuttaminen. Suomella on tällä hetkellä 
voimassa oleva sosiaaliturvasopimus Austra-
lian, Chilen, Israelin, Kanadan, Quebecin ja 
USA:n kanssa. Näistä Israelin ja Quebecin 
kanssa tehtyihin sopimuksiin sisältyy tapa-
turmavakuuttaminen. 

Tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvol-
lisuuden on katsottu olevan puutteellinen, 
koska se ei sisällä selvitysvelvollisuutta kai-
kista työnantajan lakisääteisistä vakuutuksis-
ta. Alun perin tapaturmavakuutuksen selvit-
tämistä ei sisällytetty tilaajavastuulain mu-
kaiseen selvitysvelvollisuuteen muun muassa 
siitä syystä, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähet-
tämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(96/71/EY) ei sitä edellytä. Valvontakoke-
musten perusteella on muun muassa havaittu, 
että tapaturmavakuutuksen ottaminen usein 
laiminlyödään, jos tilaajavastuulain mukaisia 
velvoitteita ei ole täytetty. 

Rakennusalalla tapahtuu alan luonteen 
vuoksi paljon tapaturmia. Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton selvityksen mukaan vuonna 
2007 rakennusalalla tapahtui vähintään nel-
jän päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työ-
tapaturmia noin 9 000. Määrällisesti enem-
män työtapaturmia tapahtui ainoastaan teolli-
suudessa. Yhteensä kaikilla aloilla tapahtui 
noin 55 500 työtapaturmaa vuonna 2007.  

Silloin kun työnantaja on velvollinen tapa-
turmavakuuttamaan työntekijänsä Suomessa, 
korvataan työssä sattuneet tapaturmat aina 
siitä riippumatta, onko työnantaja ottanut va-
kuutuksen ja maksanut vakuutusmaksut. Ta-
paturmien suuren määrän ja järjestelmän 
toimivuuden vuoksi olisi tärkeää varmistaa, 
että sekä kotimaiset että kolmansista maista 
tulevat yritykset vakuuttavat työntekijänsä ja 
maksavat vakuutusmaksut. Tapaturmavakuu-
tuksen selvittäminen antaisi tilaajalle myös 
tietoa sopimuskumppanin aikeista hoitaa la-
kisääteiset velvoitteensa. 

 
Eläke- ja tapaturmavakuutusten kattavuuden 
ja kestojen selvittäminen 

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on pyy-
dettävä sopimuskumppanilta todistus eläke-
vakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-
maksujen suorittamisesta. Laissa ei velvoite-
ta selvittämään sitä, kuinka pitkään kyseisiä 
vakuutuksia on maksettu tai minkä määrän 
työntekijöitä kyseiset vakuutukset kattavat. 
Selvitysvelvollisuuden on tältä osin katsottu 
olevan puutteellinen, koska se ei anna tilaa-
jalle tietoa sopimuskumppanin aikaisemmas-
ta toiminnasta ja halusta noudattaa lakisäätei-
siä velvoitteitaan.  

Eläkevakuutustodistusten tiedot vaihtelevat 
vakuutusyhtiöittäin. Yleensä vakuutusmaksut 
maksetaan vuosittain arvioperusteisesti, jon-
ka jälkeen vakuutuksenottajalla on vuosi ai-
kaa toimittaa vakuutusyhtiöön korjatut tiedot. 
Vaikka tiedot saataisiin ajantasaisesti, ne 
ovat aina vanhentunutta tietoa, eivätkä ku-
vasta sopimuksentekohetken tilannetta. 

Eläkevakuuttamista koskevan selvitysvel-
vollisuuden laajentaminen ei riittävässä mää-
rin lisäisi tilaajan saamaa tietoa sopimus-
kumppanin luotettavuudesta huomioon otta-
en muutoksen taloudelliset vaikutukset ja 
vaikutukset yritysten hallinnollisiin kustan-
nuksiin.  

Tapaturmavakuutukset ovat yleisvakuutuk-
sia, joista maksetaan ennakkomaksu vuosit-
tain arvioperusteisesti. Vakuutuksessa ei 
mainita yksittäisiä henkilöitä. Lopulliset 
maksut tarkistetaan vuosittain jälkikäteen. 
Myöskään tapaturmavakuutusta koskevan 
selvitysvelvollisuuden ulottaminen kestoon 
ja kattavuuteen ei riittävässä määrin lisäisi ti-
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laajan saamaa tietoa sopimuskumppanin luo-
tettavuudesta huomioon ottaen tästä oletetta-
vasti aiheutuvat taloudelliset vaikutukset ja 
vaikutukset yritysten hallinnollisiin kustan-
nuksiin. 

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tarkoituksena on torjua harmaata 
taloutta rakennusalalla. Esityksessä ehdote-
taan lisättäväksi tilaajavastuulakiin rakenta-
mistoimintaa koskevaa erityissääntelyä, joka 
koskisi kaikkia sellaisia yrityksiä, jotka har-
joittavat rakentamistoimintaa. Näin ollen 
sääntely koskisi sekä rakennusalan yrityksiä, 
jotka harjoittavat rakentamistoimintaa että 
muiden alojen yrityksiä silloin, kun ne har-
joittavat rakentamistoimintaa. Sääntelyllä te-
hostettaisiin tilaajavastuulain toimivuutta se-
kä tarjottaisiin tilaajille paremmat mahdolli-
suudet varmistaa sopimuskumppaneidensa 
luotettavuutta. Harmaan talouden torjunnassa 
on haettava tasapainoa säännösten aiheutta-
man hallinnollisen taakan ja tehokkaiden 
toimien välillä. 

Tilaajavastuulakiin ehdotetaan lisättäväksi 
rakentamistoimintaa koskevia erityissään-
nöksiä sekä tilaajan selvitysvelvollisuuteen 
että laiminlyöntimaksuun liittyen. Tämän 
vuoksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös 
rakentamistoiminnan määritelmä. Ehdotettu 
rakentamistoiminnan määritelmä vastaisi 
valvontakäytännössä vakiintunutta käsitystä 
tilaajavastuulain soveltamisesta rakennusalal-
la.  

Rakentamistoimintaan liittyvästä tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ehdotetaan säädettä-
väksi uudessa 5 a §:ssä. Toisin kuin muussa 
toiminnassa rakentamistoiminnassa olisi jat-
kossa hankittava myös selvitys työntekijöi-
den tapaturmavakuutuksesta. 

Voimassa olevan tilaajavastuulain 5 §:ssä 
säädetään poikkeustilanteista, jolloin tilaajal-
la ei olisi selvitysvelvollisuutta. Esityksessä 
ehdotetaan, että rakentamistoiminnassa so-
vellettaisiin vain yhtä poikkeusta. Selvitys-
velvollisuuden ulkopuolelle jäisivät ne tilan-
teet, joissa tilaajalla on perusteltu syy luottaa 
sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset vel-
voitteensa sillä perusteella, että sopimuspuoli 
on valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan 

maakunta, Ahvenanmaan maakunnan kunta 
tai kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayh-
tymä, Kansaneläkelaitos tai Suomen Pankki, 
osakeyhtiölaissa (624/2006) tarkoitettu julki-
nen osakeyhtiö, valtion liikelaitos tai sen ko-
konaan omistama yhtiö, kunnan tai kuntayh-
tymän kokonaan omistama yksityisoikeudel-
linen yhteisö tai yhtiö taikka vastaava ulko-
mainen yhteisö tai yritys tai luottamukseen 
on tähän rinnastettava syy. 

Harmaan talouden torjumiseksi rakentamis-
toiminnassa tilaajan selvitysvelvollisuus ulo-
tettaisiin myös niihin tilanteisiin, joissa so-
pimuskumppanin toimintaa pidetään vakiin-
tuneena tai sopimuskumppanien välinen so-
pimussuhde on vakiintunut. Selvitysvelvolli-
suuden laajentaminen selkeyttäisi lain sovel-
tamista.  Koska selvitysvelvollisuuden täyt-
tämisestä ei aiheutuisi kohtuutonta hallinnol-
lisen taakan kasvua tai suuria kustannuksia, 
selvitysvelvollisuuden piirin laajentaminen 
on perusteltua.  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ra-
kentamistoimintaa koskeva korotettu laimin-
lyöntimaksu. Rakentamistoiminta on verkot-
tunutta ja aliurakointiketjut muodostuvat 
yleensä pitkiksi. Toisaalta työ tehdään tietyl-
lä rajatulla alueella, jonne pääsy on myös 
yleensä rajoitettua ja valvottua. Lisäksi pää-
urakoitsijalla on tiettyjä vastuita kaikista 
työmaan työntekijöistä. Rakentamistoimin-
nan alihankintaketjut eivät myöskään etene 
maantieteellisesti kovin pitkälle toisin kuin 
muilla aloilla. 

Jatkossa rakentamistoiminnassa määrättäi-
siin korotettu laiminlyöntimaksu silloin, kun 
tilaaja tekisi sopimuksen liiketoimintakiel-
lossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, 
että sopimuskumppani ei tule noudattamaan 
lakia. Kyseessä ovat sellaiset yritykset tai 
toimijat, joiden voidaan olettaa toimivan vä-
hintäänkin harmaan talouden piirissä. Täl-
laisten yritysten kanssa toimiminen ei olisi 
kenenkään toiminnan kannalta perusteltua. 

Rakentamistoiminnassa tilaajavastuulain 
seuraamusjärjestelmää porrastettaisiin siten, 
että tavallinen laiminlyöntimaksu koskisi ti-
laajan selvitysvelvollisuuden laiminlyömistä 
ja korotettu laiminlyöntimaksu määrättäisiin 
niiden rikkomusten johdosta, joihin syyllis-
tyneet vähintään edistävät harmaata taloutta.  
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Lisäksi kaupparekisteritietojen sähköistä 
luovuttamista pyritään edistämään. Jatkossa 
olisi mahdollista hankkia kaupparekiste-
riotetta vastaavat tiedot sähköisesti patentti- 
ja rekisterihallitukselta. 

Julkisten hankintojen osalta esityksessä eh-
dotetaan muutettavaksi hankintalakia siten, 
että jatkossa kaikkien hankintayksiköiden 
olisi otettava rakentamistoimintaa koskevaan 
hankintasopimukseen lauseke, jonka mukaan 
sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on nou-
datettava vähintään niitä työsuhteen vähim-
mäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtoso-
pimusmääräysten mukaan on noudatettava 
samanlaatuisessa työssä. Vastaava velvoite 
on jo valtion keskushallintoviranomaisella. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Tilaajavastuulain ja sen selvitysvelvolli-
suuden noudattamisesta aiheutuu yrityksille 
kustannuksia. Jotta nämä kustannukset eivät 
nousisi kohtuuttomiksi saavutettuun etuun 
nähden, lakiin on sisällytetty tiettyjä tilantei-
ta, jolloin selvityksiä ei tarvitse hankkia. Täl-
lä esityksellä näitä tilanteita vähennetään ra-
kentamistoiminnan osalta ja muutokset tule-
vat näin ollen aiheuttamaan tilaajalle jossakin 
määrin kustannuksia. Kustannusten arvioi-
daan kuitenkin olevan kohtuullisia saavutet-
tuun hyötyyn nähden. 

Kustannuksia aiheutuu ennakkoperintäre-
kisterin, työnantajarekisterin ja arvonlisäve-
rovelvollisten rekisterin tarkistamisesta. Tä-
mä ei kuitenkaan tuottaisi yrityksille merkit-
täviä lisäkustannuksia, sillä tiedot ovat saata-
vissa maksutta yritys- ja yhteisötietojärjes-
telmä YTJ:stä. Vastaavasti kaupparekisteriot-
teen hankkimisesta aiheutuu vähäisiä kustan-
nuksia, sillä sen saa tilattua sähköisesti pa-
tentti- ja rekisterihallituksesta noin 4 euron 
hintaan.  

Todistuksen verojen maksamisesta voi 
toimittaa tilaajalle sopimuskumppani tai ti-
laaja voi hankkia sen valtakirjalla. Sovellet-
tavan työehtosopimuksen ilmoittaminen ei 
edellytä itse työehtosopimuksen antamista, 
vaan tieto sovellettavasta työehtosopimuk-
sesta riittää. Näistä voidaan arvioida aiheutu-
van vähäisiä kustannuksia yrityksille. 

Liiketoimintakiellon selvittäminen oikeus-
rekisterikeskuksen ylläpitämästä liiketoimin-
takieltorekisteristä maksaa 0,81 euroa yhden 
henkilön osalta silloin, kun halutaan vain tie-
to, onko kyseinen henkilö liiketoimintakiel-
lossa. Teknisen yhteyden avulla tehtävä ky-
sely, jolla asiakas saa myös rekisterissä ole-
vat tiedot kiellosta, jos niitä on, maksaa yh-
den henkilön osalta 2,60 euroa. Rekisterien 
tiedoista laadittavasta luettelosta tai yhdellä 
kerralla tapahtuvasta useita henkilöitä käsit-
tävästä luovutuksesta peritään 3,41 euroa 
henkilöltä, eli esimerkiksi 15 henkilön osalta 
liiketoimintakiellon selvittäminen maksaa 
51,15 euroa. 

Tapaturmavakuutuksen olemassaolon sel-
vittäminen aiheuttaisi yrityksille uusia kus-
tannuksia. Selvitysvelvollisuus koskisi aino-
astaan vakuutuksen voimassaoloa, eikä tar-
kempia tietoja tarvitsisi selvittää. Tästä voi-
daan arvioida aiheutuvan yrityksille vähäisiä 
kustannuksia. 

Rakennuslupia haetaan vuosittain 60 000 
—70 000 kappaletta. Rakennusteollisuus RT 
on selvittänyt pääurakoitsijoiden ja alihank-
kijoiden määriä käännettyä arvonlisäverovel-
vollisuutta koskevan sääntelyn valmistelun 
yhteydessä. Selvityksestä ilmenee, että vuon-
na 2008 uudis- ja korjausrakentamisessa oli 
noin 60 000 hanketta, jossa oli pääurakoitsi-
ja. Yhteensä näissä oli noin 260 000 aliura-
koitsijaa. Nykyisellään tilaajavastuulain mu-
kaisen selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle 
jää noin puolet tarkastetuista sopimuksista, 
jotka ehdotetun sääntelyn mukaan tulisivat 
selvitysvelvollisuuden piiriin. Vakiintunei-
suuskriteerin poistamisen voidaan arvioida 
tuovan selvitysvelvollisuuden piiriin vuosita-
solla yli 100 000 sopimusta, jotka ovat aikai-
semmin rajautuneet lain soveltamisen ulko-
puolelle.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on työnantaja-
velvoitteiden hallinnollista taakkaa koskevan 
selvityksen yhteydessä selvittänyt tilaajavas-
tuulain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta 
aiheutuvia kustannuksia. Selvityksestä ilme-
nee, että 5 §:ssä tarkoitettujen selvitysten 
pyytämiseen käytetystä ajasta aiheutuu yri-
tyksille vuositasolla noin 1 170 euron suurui-
nen hallinnollinen kustannus. Samoja kus-
tannuksia on ministeriön toimeksiannosta 
selvitetty myös mikro- ja pienyritysten osal-
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ta. Vastaava kustannus mikroyrityksissä oli 
81—972 euroa ja pienyrityksissä 25—300 
euroa vuodessa. 

Yritysten arviot aiheutuvista kustannuksis-
ta poikkeavat huomattavasti toisistaan. Li-
säksi ei ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, mi-
ten tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin tu-
levat sopimukset jakautuvat yritysten kesken 
ja missä määrin selvitysvelvollisuuden li-
sääminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Tämän 
vuoksi ei ole mahdollista arvioida kaikille 
yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustan-
nuksia. 

Rakentamistoiminnassa on jo useiden vuo-
sien ajan kehitetty hallinnollisia kustannuksia 
vähentäviä sähköisiä järjestelmiä, joita kau-
palliset toimijat tarjoavat. Järjestelmät tar-
joavat yrityksille mahdollisuuden hankkia ti-
laajavastuulain edellyttämiä tietoja toisista 
yrityksistä. Esimerkiksi Suomen Tilaajavas-
tuu Oy:n ylläpitämän Tilaajavastuu.fi:n kaut-
ta tilaajien on mahdollista hankkia kaikki ti-
laajavastuulain edellyttämät tiedot sopimus-
kumppanista. Kyseinen palvelu maksaa tilaa-
jalle alle 100 euroa vuodessa. Palveluun re-
kisteröityneille yrityksille palvelu on maksu-
ton. Palvelussa on mukana noin 6 000 yritys-
tä eli käytännössä suurin osa alan suurista 
toimijoista. Vastaavantyyppisiä palveluja tar-
joavat myös muut edellä mainitut kaupalliset 
toimijat. 

Ehdotetuista lainsäädäntömuutoksista ai-
heutuu yrityksille hallinnollisia kustannuksia, 
mutta niiden suuruutta rajoittavat huomatta-
vasti rakentamistoiminnassa yleisesti käytös-
sä olevat sähköiset tietojenhankintajärjestel-
mät, joita tarjoavat useat yritykset. Useissa ti-
lanteissa ehdotettu sääntely ei välttämättä 
toisi juurikaan lisäkustannuksia, jos yritys 
käyttää sähköisiä järjestelmiä ja jos sen so-
pimuskumppanit ovat myös ottaneet ne käyt-
töön. Jatkossa olisikin tarpeen varmistaa säh-
köisten järjestelmien kehittyminen. 

Esitys liittyy valtioneuvoston periaatepää-
tökseen tehostetusta harmaan talouden ja ta-

lousrikollisuuden torjunnan toimintaohjel-
masta vuosille 2012—2015. Toimintaohjel-
man avulla tavoitellaan hallituskauden aikana 
300—400 miljoonan euron vuosittaista vero-
jen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäystä, ri-
kosvahinkojen estämistä sekä takaisinsaatua 
rikoshyötyä. 

 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuo-
jelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain val-
vonnasta. Nykyisellään noin puolessa tarkas-
tuksista käy ilmi, että tilaajalla ei ole tilaaja-
vastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta. 
Suurin osa näistä tilanteista johtuu siitä, että 
sopimustoiminta on vakiintunutta tai yrityk-
sen toiminta on vakiintunutta. Ehdotettu 
sääntely toisi nämä tilanteet rakentamistoi-
minnan osalta selvitysvelvollisuuden piiriin. 
Tältä osin tilaajavastuulakia valvovien viran-
omaisten valvottavat sopimukset lisääntyisi-
vät.  

 
5  Asian valmiste lu 

Esitysehdotus on valmisteltu työ- ja elin-
keinoministeriön kolmikantaisessa työryh-
mässä, jossa olivat edustettuina Elinkei-
noelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät 
ry, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Val-
tion työmarkkinalaitos, Rakennusteollisuus 
RT, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
ry, Akava ry, Rakennusliitto ry ja Palvelualo-
jen ammattiliitto PAM ry. Lisäksi työryhmän 
pysyvinä asiantuntijoina olivat edustajat so-
siaali- ja terveysministeriöstä sekä Suomen 
Kuntaliitosta. 

Valmisteluun osallistuneet tahot ovat yk-
simielisiä esityksen sisällöstä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki  tilaajan  selvitysvelvollisuudes-
ta  ja  vastuusta  ulkopuolista työ-
voimaa  käytettäessä 

2 §. Soveltamisala. Soveltamisalaa koske-
van pykälän 2 momentissa säädetään lain so-
veltamisesta rakentamisessa ja rakentamiseen 
liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapito-
toiminnassa. Momentin johdantokappaletta 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä 
määriteltäisiin, mitä rakentamistoiminnalla 
tässä laissa tarkoitetaan. Määritelmä on tar-
peen sen vuoksi, että lakiin ehdotetaan lisät-
täväksi säännöksiä, joita sovelletaan raken-
tamistoiminnassa.  

Rakentamistoiminnalla tarkoitettaisiin ra-
kentamista ja rakentamiseen liittyvää korja-
us-, hoito- ja kunnossapitotoimintaa. Määri-
telmä vastaisi sisällöllisesti 2 §:n 2 momentin 
rakennusalaa koskevaa säännöstä ja siitä syn-
tynyttä vakiintunutta soveltamis- ja oikeus-
käytäntöä. 

Rakentamistoiminnalla tarkoitettaisiin 
edelleen työturvallisuuslain ja rakennustyön 
turvallisuudesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (205/2009) mukaista rakennusalalla 
harjoitettavaa toimintaa. Määritelmä vastaisi 
myös pääpiirteittäin veronumerosta ja raken-
nusalan veronumerorekisteristä annetun lain 
(1231/2011) ja arvonlisäverolain 
(1501/1993) käännettyä arvonlisäverovelvol-
lisuutta koskevien säännösten rakennusalaa 
koskevaa määritelmää. Poikkeuksena ovat ti-
lanteet, jossa rakennustyömaa ei täytä työtur-
vallisuuslain 49 §:ssä tarkoitetun yhteisen 
työpaikan määritelmää tai rakennuttajana 
toimii yksityishenkilö. Veronumeroa ja 
käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta kos-
kevat säännökset eivät tule sovellettaviksi 
työmaalla silloin, kun rakennuttajana toimii 
yksityishenkilö. Myöskään tilaajavastuulakia 
ei sovelleta yksityishenkilönä toimiviin tilaa-
jiin. Toisaalta tilaajavastuulakia sovelletaan 
myös tällaisilla työmailla toimiviin aliura-
koitsijoihin, kun taas veronumeroa ja kään-
nettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskevia 
säännöksiä ei sovelleta. Näin ollen on mah-

dollista, että veronumeroa tai käännettyä ar-
vonlisäverovelvollisuutta koskevia säännök-
siä ei sovelleta, mutta tilaajavastuulaki ja sen 
rakentamistoimintaa koskevat säännökset tu-
levat noudatettaviksi. 

Lain soveltamisala ei muuttuisi sanamuo-
don tarkistuksen yhteydessä. Rakentamistoi-
minnassa lakia sovellettaisiin edelleen myös 
rakennuttajina toimiviin tilaajiin ja sopimus-
ketjussa kaikkiin työturvallisuuslain 49 §:ssä 
tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla työsuori-
tuksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina 
toimiviin.  

Ehdotettu rakentamistoiminnan käsite sel-
keyttäisi lain ja siihen lisättäväksi ehdotettu-
jen rakennusalaa koskevien säännösten so-
veltamista, sillä selvitysvelvollisuus ei koh-
distuisi ainoastaan rakennusalan yrityksiin, 
vaan kaikkiin sellaisiin yrityksiin, jotka tilaa-
vat 1 momentissa tarkoitetuin tavoin raken-
tamiseen liittyviä palveluita. Toisaalta raken-
nusalan yritys, joka tekee sopimuksen muus-
ta kuin rakentamistoimintaan liittyvästä ali-
hankinnasta, ei edelleenkään olisi velvollinen 
noudattamaan rakennusalan erityissäännök-
siä. 

5 §. Tilaajan selvitysvelvollisuus. Pykälän 
1 momentin 1 kohdan arvonlisäverovelvollis-
ten rekisteriä koskeva kirjoitusvirhe suomen-
kielisessä sanamuodossa ehdotetaan korjatta-
vaksi. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan kauppare-
kisteriotteen selvittämistä koskevaa säännös-
tä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaup-
parekisteriotteen lisäksi hyväksyttäisiin 
kaupparekisteristä muutoin saadut kauppare-
kisteriotetta vastaavat tiedot. 

Muutoin kuin kaupparekisteriotteena luo-
vutettavista tiedoista tulisi ilmetä vastaavat 
tiedot kuin kaupparekisteriotteesta sekä luo-
vutusajankohta, jotta myöhemmin voidaan 
todeta, etteivät tiedot ole olleet sopimushet-
kellä kolmea kuukautta vanhempia. 

Muutoksella helpotettaisiin tietojen säh-
köistä luovuttamista kaupparekisteristä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
7 momentti, jossa viitattaisiin rakentamistoi-
mintaa koskevaan uuteen 5 a §:ään. Jatkossa 
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rakentamistoiminnassa sovellettaisiin 5 §:n 
sijasta 5 a §:n säännöksiä. 

5 a §. Rakentamistoimintaan liittyvä tilaa-
jan selvitysvelvollisuus. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi uudesta rakentamistoimintaa 
koskevasta tilaajan selvitysvelvollisuudesta. 
Rakentamistoimintaa koskeva erityissääntely 
liittyisi tilaajan selvitysvelvollisuuden laajen-
tamiseen koskemaan myös selvitystä tapa-
turmavakuutuksen ottamisesta. Lisäksi selvi-
tysvelvollisuutta koskevat poikkeustilanteet 
olisivat harvalukuisemmat kuin muilla aloil-
la. Muilta osin rakentamistoiminnassa sovel-
lettava selvitysvelvollisuus vastaisi muiden 
alojen toimintaan liittyvää selvitysvelvolli-
suutta.  

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi tilaajan velvollisuudesta pyytää todis-
tus tapaturmavakuutuksen ottamisesta.  

Tapaturmavakuutuslain mukaan työnanta-
jan velvollisuutena on ottaa tapaturmavakuu-
tus työsuhteessa oleville työntekijöilleen. 
Jatkossa tilaajan olisi pyydettävä sopimus-
puolelta todistus siitä, että sopimuspuolella 
on voimassa oleva tapaturmavakuutus työn-
tekijöilleen. Tapaturmavakuutukset sovitaan 
vakuutuskausiksi, ja niiden lopullinen katta-
vuus ja sitä kautta vakuutusmaksut tarkiste-
taan vuosittain jälkikäteen. Jos yrityksellä on 
ollut palveluksessaan enemmän työntekijöitä, 
kuin se on vakuutuskauden alussa ilmoitta-
nut, määritetään lopullinen maksu todellisen 
työntekijämäärän perusteella jälkikäteisen 
tarkistuksen yhteydessä.  

Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvol-
lisuus käsittäisi tiedon hankkimisen siitä, että 
sopimuskumppanilla on voimassa oleva va-
kuutus työntekijöille. Vakuutusyhtiöt antavat 
todistuksia vakuutuksista ja niiden sisällöstä.  

Rakentamistoiminnassa tilaajalla olisi vas-
taava velvollisuus kuin muussakin toimin-
nassa hankkia vastaavat tiedot ulkomaalaisil-
ta yrityksiltä sijoittautumismaan lainsäädän-
nön mukaisella rekisteriotteella tai vastaaval-
la todistuksella tai muulla yleisesti hyväksy-
tyllä tavalla. Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton työsuojelun vastuualueen internet-sivuilta 
löytyy tietoa tilaajavastuulain mukaisten sel-
vitysten vastaavuudesta eräiden maiden osal-
ta sekä tietoa ulkomaisten sopimuskumppa-
nien eläkevakuutusten selvittämisestä. 

Velvollisuus selvittää vastaavat tiedot kos-
kisi myös tapaturmavakuutuksia. Tapaturma-
vakuutuslain lähtökohta on, että Suomessa 
tehtävä työ on vakuutettava Suomessa. Poik-
keukset koskevat lähetettyjä työntekijöitä. 
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuus määräy-
tyy lähetettyjen työntekijöiden osalta samalla 
tavalla kuin eläkevakuuttamisvelvollisuus.  

Tapaturmavakuuttamisvelvollisuutta Suo-
messa ei ole EU:n ja ETA:n alueelle sijoit-
tautuneilla yrityksillä, jotka lähettävät työn-
tekijöitä Suomeen. Näiden osalta riittää, että 
tilaajalle esitetään A1- tai E101-todistus siitä, 
että työntekijä kuuluu lähettäjämaan sosiaa-
liturvajärjestelmän piiriin. 

Tapaturmavakuuttamisvelvollisuus on sen 
sijaan kolmansissa maissa toimivilla yrityk-
sillä, jotka lähettävät työntekijöitä Suomeen, 
jos Suomen ja lähettäjämaan välillä ei ole 
tehty sellaista sosiaaliturvasopimusta, johon 
sisältyvät määräykset tapaturmavakuuttami-
sesta. Suomella on tällä hetkellä voimassa 
oleva sosiaaliturvasopimus Australian, Chi-
len, Israelin, Kanadan, Quebecin ja USA:n 
kanssa. Näistä Israelin ja Quebecin kanssa 
tehtyihin sopimuksiin sisältyvät tapaturma-
vakuuttamista koskevat määräykset. Selvi-
tysvelvollisuuden täyttämiseksi riittää tieto 
tapaturmavakuuttamisen kuulumisesta sosi-
aaliturvasopimukseen.  

Pykälässä säädettäisiin tilanteista, jolloin 
tilaajan ei tarvitse pyytää 5 §:n 1, 2 ja 5 mo-
mentissa tarkoitettuja selvityksiä. Jatkossa 
selvitykset voitaisiin jättää rakentamistoi-
minnassa pyytämättä ainoastaan silloin, kun 
sopimuspuoli on valtio, kunta, kuntayhtymä, 
Ahvenanmaan maakunta, Ahvenanmaan 
maakunnan kunta tai kuntayhtymä, seurakun-
ta, seurakuntayhtymä, Kansaneläkelaitos tai 
Suomen Pankki, osakeyhtiölaissa tarkoitettu 
julkinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos tai sen 
kokonaan omistama yhtiö, kunnan tai kun-
tayhtymän kokonaan omistama yksityisoi-
keudellinen yhteisö tai yhtiö taikka vastaava 
ulkomainen yhteisö tai yritys. Vastaavasti ti-
laaja voisi jättää selvitykset pyytämättä, jos 
luottamukseen on tähän rinnastettava syy. 

Lain tavoitteiden kannalta on tarpeetonta, 
että näissä tilanteissa sovellettaisiin pakollis-
ta selvitysvelvollisuutta. Tilaaja voi kuiten-
kin aina halutessaan pyytää kyseisiä selvityk-
siä.  
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Ehdotettu sääntely tarkoittaisi sitä, että jat-
kossa rakentamistoiminnassa ei voisi jättää 
pyytämättä laissa tarkoitettuja selvityksiä sil-
lä perusteella, että sopimuspuolen toiminta 
on vakiintunutta tai tilaajan ja sopimuspuolen 
sopimussuhde on vakiintunut. 

9 §. Laiminlyöntimaksu. Pykälän 1 momen-
tin mukaan tilaaja on velvollinen maksamaan 
laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on laiminlyö-
nyt 5 §:ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuu-
den. Koska rakentamistoiminnassa sovellet-
tavasta selvitysvelvollisuudesta säädettäisiin 
uudessa 5 a §:ssä, laiminlyöntimaksua kos-
kevan pykälän 1 momentin 1 kohtaa ehdote-
taan muutettavaksi siten, että siinä viitattai-
siin 5 §:n ohella myös 5 a §:ään. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 momentti, jossa viitattaisiin rakentamistoi-
minnassa sovellettavaksi tulevaan 9 a §:ään 
korotetusta laiminlyöntimaksusta. Laimin-
lyöntimaksun osalta rakentamistoiminnassa 
sovellettaisiin jatkossa 9 §:n 1 momentin 
1 kohtaa ja 9 a §:ssä säädettäisiin korotetusta 
laiminlyöntimaksusta, jota sovellettaisiin 
9 §:n 2 ja 3 kohdan sijasta. Säännös olisi in-
formatiivinen. 

9 a §. Korotettu laiminlyöntimaksu raken-
tamistoiminnassa. Pykälää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä säädettäisiin koro-
tetusta laiminlyöntimaksusta. Tilaaja olisi 1 
momentin mukaan velvollinen maksamaan 
korotettua laiminlyöntimaksua, jos tilaaja 
olisi toiminut 9 §:n 1 momentin 2 tai 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla.  

Yleensä säännöksen kaltainen toiminta ra-
kentamistoiminnassa liittyy suunnitelmalli-
seen lainsäädännön kiertämiseen. Säännös 
koskisi lähinnä tapauksia, joissa tilaaja on 
tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa 
olevan tahon kanssa tai joissa tilaaja osoittaa 
selvää ja yleisen elämänkokemuksen mukaan 
havaittavaa välinpitämättömyyttä siitä, että 
hänen sopimuspuolensa ei noudata velvoittei-
taan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi 
se, että tilaaja on voinut käsittää sopimustar-
jouksesta, että työtä ei voida tarjotulla hin-
nalla tehdä sopimuksenmukaisen työtuloksen 
aikaansaamiseksi siten, että sopimuspuoli 
työnantajana huolehtii myös verojen tilittä-
misestä sekä työnantajan sosiaaliturvavakuu-
tusten ja vähimmäispalkkojen maksamisesta 
kaikille työtuloksen aikaansaamiseen tarvit-

taville työntekijöille. Korotetun laiminlyön-
timaksun suuruudesta säädettäisiin 2 momen-
tissa. Korotettu laiminlyöntimaksu olisi vä-
hintään 16 000 euroa ja enintään 50 000 eu-
roa.  

Korotetun laiminlyöntimaksun suuruutta 
määrättäessä olisi otettava huomioon tilaajan 
ja tämän sopimuspuolen välisen sopimuksen 
arvo ja saavutettava hyöty, menettelyn tois-
tuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuh-
teet. Tästä säädettäisiin 3 momentissa. Arvio 
perustuisi kokonaisarvioon teon moitittavuu-
desta ja tavoitellusta hyödystä. Mikäli sään-
nöksen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan 
lopputulokseen, voitaisiin vähimmäismäärä 
alittaa 9 §:n 4 momentissa säädetyillä edelly-
tyksillä. 

Laiminlyöntimaksun kohtuullistamisen 
osalta pykälässä viitattaisiin voimassa ole-
vaan 9 §:n 4 momenttiin.  Laiminlyöntimak-
su voitaisiin jättää määräämättä tai määrätä 
maksettavaksi vähimmäismäärää pienempä-
nä, jos se katsottaisiin olosuhteet huomioon 
ottaen kohtuulliseksi. Laiminlyöntimaksun 
vähimmäismäärän alittaminen tai määrää-
mättä jättäminen voisi tulla kyseeseen esi-
merkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa tilaaja 
on todistettavasti ja riittävällä tavalla pyrki-
nyt selvittämään sopimuskumppanin taustoja 
ja liiketoimintakiellon olemassaoloa, mutta 
ennen sopimuksen tekoa sopijapuolelle mää-
rätty liiketoimintakielto on jäänyt havaitse-
matta sen vuoksi, että liiketoimintakieltoa ei 
vielä näkynyt tilaajan hankkimassa kauppa-
rekisteriotteessa.  

Edellä kuvattuja tilanteita voi syntyä, koska 
tilaajavastuulain mukaan riittää, että hankittu 
kaupparekisteriote on enintään kolme kuu-
kautta vanha. Tieto liiketoimintakiellosta il-
menee yleensä kaupparekisteriotteesta, johon 
liiketoimintakiellot päivitetään Oikeusrekis-
terikeskuksen ylläpitämästä liiketoimintakiel-
torekisteristä. On kuitenkin mahdollista, että 
liiketoimintakiellot eivät välity tuomiois-
tuimesta liiketoimintakieltorekisteriin ja siel-
tä edelleen kaupparekisteriin välittömästi sen 
jälkeen, kun liiketoimintakielto on tullut 
voimaan. Näin ollen tilaajalla voi olla enin-
tään kolme kuukautta vanha ja puhdas kaup-
parekisteriote, vaikka sopimuskumppani olisi 
sopimuksentekohetkellä liiketoimintakiellos-
sa.  
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9 b §. Laiminlyöntimaksun rahamäärän 
tarkistaminen. Pykälässä säädettäisiin voi-
massa olevan 9 a §:n mukaisesti laiminlyön-
timaksun rahamäärän korottamisesta. Sään-
nökseen lisättäisiin korotetun laiminlyönti-
maksun enimmäis- ja vähimmäismäärän tar-
kistaminen. 

 
1.2 Laki julkisista hankinnoista 

49 §. Hankintasopimuksen erityisehdot. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo-
mentti. Sen mukaan jatkossa rakentamistoi-
minnassa kaikilla hankintayksiköllä olisi vel-
vollisuus lisätä tarjouskilpailun voittajaksi 
valitun yksityisen työnantajan kanssa teke-
määnsä urakkasopimukseen ennen sopimuk-
sen allekirjoittamista lauseke, jonka mukaan 
sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on nou-
datettava vähintään niitä työsuhteen vähim-
mäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtoso-
pimusmääräysten mukaan on noudatettava 
samanlaatuisessa työssä. 

Rakentamistoiminnassa urakkasopimuk-
seen lisättävän lain noudattamista koskevan 
velvoitteen osalta ei ole perusteltua tehdä 
eroa valtion tai kunnan hankintojen välillä tai 
niitä tekevien eri hankintayksiköiden välillä. 
Voimassa oleva 2 momentti koskee valtion 
keskushallintoviranomaisen kaikkia hankin-
toja ja uusi 3 momentti koskisi muiden han-
kintalain tarkoittamien hankintayksiköiden 
tilaajavastuulain 2 §:ssä tarkoitettua raken-
tamistoimintaa koskevia urakkasopimuksia.  

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 
KHO 3.12.2009 T 3482 todennut muun mu-
assa, että markkinaoikeuden toimivaltaan 
kuuluu julkisista hankinnoista annetun lain 
76 §:n nojalla käsitellä hakemuksia, joissa on 
kysymys siitä, onko hankinnassa menetelty 
mainitun lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön 
taikka Maailman kauppajärjestön julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. 
Julkisista hankinnoista annetussa laissa on 
säädetty siitä menettelystä, jonka perusteella 
hankintapäätös ja hankintasopimus tehdään. 
Jätehuollon organisoiminen, tarjouskilpailun 
perusteella syntyneiden velvoitteiden noudat-
taminen ja mahdollisten sopimusrikkomusten 
seuraamukset eivät kuulu julkisista hankin-
noista annetun lain soveltamisalaan. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu-
käytännön mukaan hankintalaki ei sääntele 
hankintasopimusten rikkomuksia, eikä mark-
kinaoikeuden toimivaltaan kuulu sopimus-
rikkomusten tulkinta. Momentissa mainitun 
lausekkeen rikkomisen seuraamukset mää-
räytyvät sopimusoikeudellisin perustein. En-
sinnäkin seuraamus voi perustua suoraan so-
pimusmääräykseen. Sopimukseen voidaan 
ottaa sopimusehdon tehosteeksi sopimussak-
ko, joka tulee maksettavaksi sopimuspuolen 
rikkoessa sopimusehtoa. Toiseksi yleisten 
sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan 
hankintayksiköllä voi olla oikeus vaatia oi-
kean suorituksen täyttämistä, hinnanalennus-
ta tai sopimuksen purkamista. Näihin voi-
daan yhdistää myös vahingonkorvausvaati-
mus. 

Hankintalaki sääntelee hankintayksikön 
toimintaa, eikä siinä voida asettaa velvoitteita 
yksittäisten yritysten välisille sopimuksille. 
Hankintayksikkö voi kuitenkin sopimustoi-
minnassaan edellyttää esimerkiksi, että tar-
jouskilpailun voittanut ottaa omiin alihankin-
tasopimuksiinsa pykälän 2 ja 3 momenttia 
vastaavan lausekkeen. 

Muutoksen tarkoituksena on tarjota hankin-
tayksiköille välineitä sopimuskumppanin 
luotettavuuden varmistamiseksi. 

 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä heinäkuuta 2012. 

 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Koska esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 
rakentamistoimintaa koskevasta laajennetusta 
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja toisaalta 
korotetusta laiminlyöntimaksusta, ehdotettua 
sääntelyä on tarpeen arvioida perustuslain 
kannalta. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 
37/2010 vp) mukaan perustuslain 6 §:n yh-
denvertaisuussäännös koskee vain ihmisiä. 
Lisäksi perustuslakivaliokunta on todennut, 
että yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta ei 
johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle 
pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityk-
sen vaatimaan sääntelyyn. Perustuslakivalio-
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kunta on eri yhteyksissä johtanut perustuslain 
yhdenvertaisuussäännöksistä vaatimuksen, 
etteivät erottelut saa olla mielivaltaisia eivät-
kä erot saa muodostua kohtuuttomiksi. 

Rakentamistoiminnan osalta ehdotetaan 
säädettäväksi korotettu laiminlyöntimaksu 
eräissä tilaajavastuulain rikkomistilanteissa. 
Lisäksi selvitysvelvollisuuden sisältö olisi 
jatkossa laajempi ja selvitysvelvollisuus olisi 
toteutettava entistä useammassa tilanteessa. 
Säännökset koskisivat kaikkia tilaajia, jotka 
tekevät rakentamista tai rakentamiseen liitty-
vää korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoimintaa 
koskevan alihankintasopimuksen tai työvoi-
man vuokraussopimuksen. 

Laiminlyöntimaksu tilaajavastuulain rik-
komisesta olisi jatkossa rakentamistoiminnan 
osalta osassa tapauksia korkeampi kuin 
muussa lain piiriin kuuluvassa sopimustoi-
minnassa. Koska sääntely tulisi sovelletta-
vaksi samalla tavoin kaikkiin sellaisiin yri-
tyksiin, jotka tekevät lain soveltamispiiriin 
kuuluvan rakentamistoimintaa koskevan so-
pimuksen, kysymys ei ole eri yritysten tai 

toimialojen perusteettomasta eri asemaan 
asettamisesta. 

Korkeammat seuraamusmaksut rakenta-
mistoiminnassa ovat perusteltuja toimintaan 
liittyvän harmaan talouden yleisyyden, yri-
tysten verkostoituneisuuden ja alihankintojen 
yleisyyden vuoksi. Korotetut seuraamukset 
koskisivat tilanteita, jossa yritykset vähin-
täänkin edistävät harmaata taloutta, eivätkä 
ne näin ollen olisi kohtuuttomia. Sääntelyllä 
pyritään estämään sitä, että yritys voisi saada 
kilpailuedun lakiin ja sopimuksiin perustuvi-
en velvoitteiden laiminlyönnillä rehellisin 
keinoin toimiviin yrityksiin nähden. 

Lakiehdotus ei sisällä perustuslain kannalta 
ongelmallisia perusoikeusrajoituksia tai mui-
ta valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. Sen 
vuoksi on perusteltua katsoa, että esitykseen 
sisältyvät lakiehdotus voidaan käsitellä taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

annetun lain (1233/2006) 2 §:n 2 momentin johdantokappale, 5 §:n 1 momentin 1 kohdan 
suomenkielinen sanamuoto ja 2 kohta, 9 §:n 1 momentti ja 9 a §, sellaisena kuin niistä on 9 a § 
laissa 1052/2010, sekä  

lisätään 5 §:ään uusi 7 momentti, lakiin uusi 5 a §, 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi lais-
sa 1052/2010, uusi 5 momentti ja lakiin uusi 9 b § seuraavasti: 
 
 

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyväs-

sä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnas-
sa (rakentamistoiminta) lakia sovelletaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Tilaajan selvitysvelvollisuus 

Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuok-
ratun työntekijän käytöstä tai alihankintaso-
pimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on 
pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on an-
nettava tilaajalle: 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty en-
nakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen en-
nakkoperintärekisteriin ja työnantajarekiste-
riin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mu-
kaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä 
muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaa-
vat tiedot; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rakentamistoimintaan liittyvästä tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta säädetään 5 a §:ssä. 
 
 
 

5 a § 

Rakentamistoimintaan liittyvä tilaajan selvi-
tysvelvollisuus 

Mitä 5 §:ssä säädetään tilaajan selvitysvel-
vollisuudesta, sovelletaan myös rakentamis-
toimintaan liittyvään tilaajaan. Rakentamis-
toimintaan liittyvä tilaaja ei kuitenkaan va-
paudu selvitysvelvollisuudesta mainitun py-
kälän 4 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella 
eikä niissä tarkoitettuun syyhyn rinnastetta-
van syyn perusteella. Rakentamistoimintaan 
liittyvällä tilaajalla on mainitun pykälän 1 
momentissa säädetyn lisäksi oltava todistus 
siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturma-
vakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuu-
tuksen. 
 

9 § 

Laiminlyöntimaksu 

Tilaaja on velvollinen maksamaan laimin-
lyöntimaksua, jos tilaaja on: 

1) laiminlyönyt 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun 
selvitysvelvollisuuden; 

2) tehnyt sopimuksen tässä laissa tarkoite-
tusta työstä liiketoimintakiellosta annetun 
lain (1059/1985) mukaiseen liiketoiminta-
kieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan 
kanssa tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies 
taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja 
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taikka muussa siihen rinnastettavassa ase-
massa oleva henkilö on määrätty liiketoimin-
takieltoon; taikka 

3) tehnyt tässä laissa tarkoitetun sopimuk-
sen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että so-
pimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus 
täyttää sopimuspuolena ja työnantajana laki-
sääteisiä velvoitteitaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rakentamistoimintaan liittyvästä tilaajan 
velvollisuudesta maksaa laiminlyöntimaksua 
1 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella sääde-
tään 9 a §:ssä. 
 

9 a § 

Korotettu laiminlyöntimaksu rakentamistoi-
minnassa 

Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja on 
velvollinen maksamaan korotettua laimin-
lyöntimaksua, jos tilaaja on toiminut 9 §:n 1 
momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla. 

Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään 
16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa.  

Korotettua laiminlyöntimaksua määrättäes-
sä on otettava huomioon tilaajan ja tämän 
sopimuspuolen välisen sopimuksen arvo ja 
saavutettava hyöty, toistuvuus, suunnitelmal-
lisuus sekä muut olosuhteet. 

Mitä 9 §:n 4 momentissa säädetään laimin-
lyöntimaksusta, sovelletaan myös korotet-
tuun laiminlyöntimaksuun. 

 
9 b § 

Laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistami-
nen 

Edellä 9 ja 9 a §:ssä säädetyn laiminlyön-
timaksun enimmäis- ja vähimmäismäärää 
tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti 
kolmivuotiskausittain valtioneuvoston ase-
tuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
————— 
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2. 

Laki 

julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 49 §:ään uusi 3 momentti seuraa-

vasti: 
 
 

49 § 

Hankintasopimuksen erityisehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 2 momentissa säädetään valtion kes-

kushallintoviranomaisen velvollisuudesta, 
sovelletaan myös silloin, kun muu hankin-
tayksikkö tekee urakkasopimuksen tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulko-
puolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 

(1233/2006) 2 §:ssä tarkoitetusta rakentamis-
toiminnasta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  
Jos hankintamenettely on aloitettu ennen 

tämän lain voimaantuloa, hankintaan sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

 

————— 
 

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2012 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

annetun lain (1233/2006) 2 §:n 2 momentin johdantokappale, 5 §:n 1 momentin 1 kohdan 
suomenkielinen sanamuoto ja 2 kohta, 9 §:n 1 momentti ja 9 a §, sellaisena kuin niistä on 9 a § 
laissa 1052/2010, sekä  

lisätään 5 §:ään uusi 7 momentti, lakiin uusi 5 a §, 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi lais-
sa 1052/2010, uusi 5 momentti ja lakiin uusi 9 b § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä 

korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa 
lakia sovelletaan: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 §  

Tilaajan selvitysvelvollisuus 

Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuok-
ratun työntekijän käytöstä tai alihankintaso-
pimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on 
pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on an-
nettava tilaajalle: 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty en-
nakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen en-
nakkoperintärekisteriin ja työnantajarekiste-
riin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mu-
kaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 

 
2) kaupparekisteriote; 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyväs-

sä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoimin-
nassa (rakentamistoiminta) lakia sovelle-
taan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Tilaajan selvitysvelvollisuus 

Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuok-
ratun työntekijän käytöstä tai alihankintaso-
pimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on 
pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on an-
nettava tilaajalle: 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty en-
nakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekis-
teriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekiste-
riin; 

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteris-
tä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vas-
taavat tiedot; 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Rakentamistoimintaan liittyvästä tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta säädetään 5 a §:ssä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 §  

Laiminlyöntimaksu 

Tilaaja on velvollinen maksamaan laimin-
lyöntimaksua, jos tilaaja on: 

1) laiminlyönyt 5 §:ssä tarkoitetun selvitys-
velvollisuuden; 

2) tehnyt sopimuksen tässä laissa tarkoite-
tusta työstä liiketoimintakiellosta annetun lain 
(1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon 
määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa tai 
yrityksen kanssa, jonka yhtiömies taikka hal-
lituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muus-
sa siihen rinnastettavassa asemassa oleva 
henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon; 
taikka 

3) tehnyt 2 kohdassa tarkoitetun sopimuk-
sen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että so-
pimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus 
täyttää sopimuspuolena ja työnantajana laki-
sääteisiä velvoitteitaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

5 a § 

Rakentamistoimintaan liittyvä tilaajan selvi-
tysvelvollisuus 

Mitä 5 §:ssä säädetään tilaajan selvitysvel-
vollisuudesta, sovelletaan myös rakentamis-
toimintaan liittyvään tilaajaan. Rakentamis-
toimintaan liittyvä tilaaja ei kuitenkaan va-
paudu selvitysvelvollisuudesta mainitun py-
kälän 4 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella 
eikä niissä tarkoitettuun syyhyn rinnastetta-
van syyn perusteella. Rakentamistoimintaan 
liittyvällä tilaajalla on mainitun pykälän 1 
momentissa säädetyn lisäksi oltava todistus 
siitä, että sopimuspuoli on ottanut työtapa-
turmavakuutuksen. 
 
 

9 § 

Laiminlyöntimaksu 

Tilaaja on velvollinen maksamaan laimin-
lyöntimaksua, jos tilaaja on: 

1) laiminlyönyt 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun 
selvitysvelvollisuuden; 

2) tehnyt sopimuksen tässä laissa tarkoite-
tusta työstä liiketoimintakiellosta annetun 
lain (1059/1985) mukaiseen liiketoiminta-
kieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan 
kanssa tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies 
taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja 
taikka muussa siihen rinnastettavassa ase-
massa oleva henkilö on määrätty liiketoimin-
takieltoon; taikka 

3) tehnyt tässä laissa tarkoitetun sopimuk-
sen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että so-
pimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus 
täyttää sopimuspuolena ja työnantajana laki-
sääteisiä velvoitteitaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rakentamistoimintaan liittyvästä tilaajan 
velvollisuudesta maksaa laiminlyöntimaksua 
1 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella sääde-
tään 9 a §:ssä. 
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9 a § 

Laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistami-
nen 

Edellä 9 §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun 
enimmäis- ja vähimmäismäärää tarkistetaan 
rahanarvon muutosta vastaavasti kolmivuo-
tiskausittain valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

9 a § 

Korotettu laiminlyöntimaksu rakentamistoi-
minnassa 

Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja on 
velvollinen maksamaan korotettua laimin-
lyöntimaksua, jos tilaaja on toiminut 9 §:n 1 
momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla. 

Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään 
16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa.  

Korotettua laiminlyöntimaksua määrättä-
essä on otettava huomioon tilaajan ja tämän 
sopimuspuolen välisen sopimuksen arvo ja 
saavutettava hyöty, toistuvuus, suunnitelmal-
lisuus sekä muut olosuhteet. 

Mitä 9 §:n 4 momentissa säädetään laimin-
lyöntimaksusta, sovelletaan myös korotettuun 
laiminlyöntimaksuun. 
 

9 b § 

Laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistami-
nen 

Edellä 9 ja 9 a §:ssä säädetyn laiminlyön-
timaksun enimmäis- ja vähimmäismäärää 
tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavas-
ti kolmivuotiskausittain valtioneuvoston ase-
tuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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2. 

Laki 

julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 49 §:ään uusi 3 momentti seuraa-

vasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

49 § 

Hankintasopimuksen erityisehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Hankintasopimuksen erityisehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 2 momentissa säädetään valtion kes-

kushallintoviranomaisen velvollisuudesta, 
sovelletaan myös silloin, kun muu hankin-
tayksikkö tekee urakkasopimuksen tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuo-
lista työvoimaa käytettäessä annetun lain 
(1233/2006) 2 §:ssä tarkoitetusta rakenta-
mistoiminnasta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  
Jos hankintamenettely on aloitettu ennen 

tämän lain voimaantuloa, hankintaan sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

——— 
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