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Rakennusalan tilaajavastuuvalvonta vuonna 2014

Rakennusalan tilaajavastuuhankkeessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 931 tilaajavastuutarkastusta.
Hankkeen tavoitteena oli huolehtia, että pääurakoitsijan lisäksi myös urakkaketjussa olevat alihankkijat
ovat noudattaneet selvitysvelvollisuutta kaikilla tasoilla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko
Suomessa. Rakennusala on valvonnan suurin yksittäinen kohde: kaikista viime vuonna tehdyistä tilaaja-
vastuutarkastuksista noin 55 % kohdistui rakennusalalle.

Rakennusalan tilaajavastuutarkastuksia pyrittiin suuntaamaan etenkin sellaisiin tilaajiin, joiden kohdalla
on syytä epäillä laiminlyöntejä. Yritystarkastusten osuutta lisättiin vuonna 2014, ja työmaatarkastusten
lisäksi etenkin Uudenmaan alueella tarkastuksia kohdennettiin maalaus- ja pintaurakointiyrityksiin. Li-
säksi tehtiin tarkastuksia telinefirmoihin sekä rakennustuoteteollisuuteen ja rakennuspalveluiden vuok-
raukseen erityisesti ketjujen tarkastuksen kautta.

Laiminlyöntimaksuprosessi on tiedotteen julkaisupäivään mennessä käynnistetty noin 130 rakennusalan
tarkastuksessa. Huhtikuun loppuun mennessä laiminlyöntimaksuja on määrätty 51 kappaletta, ja niiden
yhteenlaskettu summa on 164 418 euroa. Luku ei sisällä vuoden 2013 tarkastusten perusteella määrät-
tyjä laiminlyöntimaksuja. Korotettuja laiminlyöntimaksuja on määrätty kolmessa tapauksessa, joista kaksi
ei ole vielä lainvoimaisia. Keskeneräisiä prosesseja on tiedotteen julkaisupäivänä edelleen useita ja näi-
den joukossa on myös sellaisia, jotka tulevat todennäköisesti johtamaan korotettuun laiminlyöntimak-
suun.

Viranomaisyhteistyötarkastuksia tehtiin vuonna 2014 rakennusalan tilaajavastuuhankkeen sisällä yh-
teensä 67, joista poliisi oli mukana 22:ssa tarkastuksessa. Viranomaisyhteistyö on tärkeää ja mahdollis-
taa laaja-alaisemman lähestymistavan harmaan talouden torjuntaan. Vuonna 2015 viranomaisyhteistyö-
tä jatketaan ja kehitetään edelleen.

Valvonnan keskeisimmät havainnot vuonna 2014

Rakennusalan tilaajavastuuvalvonnassa keskeisimpänä havaintona nousee esiin, että tilaajavastuulain
selvitysvelvollisuuden näkökulmasta katsoen kunnossa olevia kohteita on selvästi aiempia vuosia
enemmän joka kokoluokan yrityksissä. Tämä on positiivinen asia ja osoittaa, että valvonnalla on saavu-
tettu selkeästi vaikuttavuutta.

Pinta- ja maalausurakointiyritykset olivat vuonna 2014 yhtenä painopistealoista. Saatujen tarkastusha-
vaintojen perusteella tätä kohdennusta ei ole syytä pitää enää 2015 valvonnan keskiössä.

Lisätietoja:

http://www.tyosuojelu.fi/fi/tilaajavastuu

Tarkastaja Joonas Heinilä, p. 029 501 6447, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
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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.


