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Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että 

työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue 

vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. 

 

 

Teollisuusyritysten tilaajavastuussa on sekä laiminlyöntejä että 

esimerkillisiä käytäntöjä  

Teollisuusyrityksiin tehdään Suomessa vuosittain satoja tilaajavastuutarkastuksia. Tarkastuksilla valvotaan, 

onko alihankintaa tai vuokratyötä käyttävä ennen sopimuksen tekemistä selvittänyt, että sopimuskumppani 

on hoitanut lakisääteiset velvoitteet.  

Tarkastuksilla havaitut laiminlyönnit ovat usein liittyneet tilaajavastuuselvitysten säilyttämiseen. Selvitykset 

on säilytettävä kaksi vuotta töiden päättymisestä. Myös peräkkäisiin sopimuksiin liittyviä laiminlyöntejä on 

ollut paljon; tiheästi toistuvat tilaukset voivat aiheuttaa 9 000 euron raja-arvon ylittymisen, jolloin 

tilaajavastuuselvitykset on hankittava.  

Tarkastuksilla on onneksi tavattu myös useita yrityksiä, joissa tilaajavastuu hoidetaan jopa paremmin kuin 

mitä laki vaatii.  

”Osa yrityksistä hankkii selvitykset kaikilta sopimuskumppaneilta, eikä käytä aikaa sen miettimiseen, olisiko 

esimerkiksi perusteltua syytä luottaa sopimuskumppaniin tai alittuvatko raja-arvot, jolloin 

tilaajavastuuselvityksiä ei lain mukaan tarvitsisi välttämättä hankkia”, kertoo tilaajavastuutarkastaja 

Katariina Talvensaari. Talvensaari työskentelee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun 

vastuualueella, joka vastaa tilaajavastuuvalvonnasta koko Suomessa. 

 

Kun käytät alihankintaa, muista tilaajavastuulaki 

Tilaajavastuulaki koskee ulkopuolisen työvoiman käyttöä tilaajan toimitiloissa ja työkohteissa. 

Teollisuusyritykset käyttävät ulkopuolista työvoimaa paljon esimerkiksi koneiden ja laitteiden huollossa, 

toimitilojen siivouksessa ja kunnossapidossa sekä kuljetuksissa. Lain tavoitteena on ohjata tilaajia 

käyttämään yrityksiä, jotka huolehtivat lakisääteisistä velvoitteistaan, ja torjua siten harmaata taloutta.  

 

Tervetuloa messuosastolle A815 tapaamaan tarkastajia ja testaamaan tietosi tilaajavastuusta 

Tilaajavastuuvalvonnan tiimi aluehallintovirastosta on Alihankinta-messuilla 25.-27.9.2018 Tampereen 

Messu- ja Urheilukeskuksessa jakamassa tietoa tilaajavastuusta teollisuuden toimijoille. 

Tilaajavastuuvalvonnalla on yhteinen messuosasto (A 815) yhdessä Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ja 

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTAn kanssa. Osastolla voi muun muassa testata, miten 

hyvin tilaajavastuun perusasiat ovat hallussa. Teollisuuden toimijoille suunnatun testin voi tehdä myös 

verkossa: tässä linkki testiin. Testi löytyy myös sivulta www.tyosuojelu.fi/testit.  

Tilaajavastuuvalvonnan tiimi kertoo tilaajavastuulaista ja tarkastustoiminnasta myös Twitterissä: 

https://twitter.com/tilaajavastuu.  

 

Lisätietoja:  

Tarkastaja Katariina Talvensaari, puh. 0295 016 073, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Ylitarkastaja Mikko Vanninen, puh. 0295 016 381, etunimi.sukunimi@avi.fi 
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