
Tilaajavastuulaki, lähetetyt työntekijät ja 

ulkomainen työvoima



Tilaajavastuulain soveltamisala

21.3.2019

• Vuokratyö ‐ yli kymmenen päivää – tai; alihankintaraja 9.000 euroa ilman 
alvia

• Tilaajan normaaliin toimintaan liittyvissä töissä sekä tavanomaiseen 
toiminaan liittyviin kuljetuksiin – rakentamisessa kaikki sopimukset

• Alihankintasopimukseen perustuva tilanne, jossa osapuolilla on sopimus 
sovitusta työstä korvausta vastaan ja alihankkijan työntekijä tekee työtä  
Suomessa tilaajan työtiloissa tai työkohteessa

• Selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia
• Selvitysvelvollisuus ennen sopimuksen tekoa tai viimeistään ennen töiden 
aloittamista – tällöin oltava purkava ehto –vaatimus

• Rakentamiseen liittyvissä sopimuksissa myös yksityisistä 
elinkeinonharjoittajista, vaikkei urakoitsijalla olekaan palkattua työvoimaa, 
muutoin alihankkijalla oltava palkattua työvoimaa 

• Ei tarvita uutta selvitystä, jos tilaaja tekee uuden sopimuksen saman 
sopimuspuolen kanssa 12 kk kuluessa siitä, kun on jo ensi kerran täytetty 
selvitysvelvollisuus ‐> p. ellei ole tapahtunut muutoksia
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Soveltaminen 
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•hissien käyttöönottotarkastus (hissitarkastajan käynti 
rakennettavassa kohteessa)
•ilma- ja lämpötiiveysmittaukset rakennettavassa 
kohteessa
• tavaran kuljetus asennuksineen
•ilmanlaadun mittaamiseen tarvittavien näytteiden otto 
tai laitteiden asennus rakennettavassa kohteessa 
•ilmanvaihtolaitteiden vaatimien langattomien 
verkkojen voimakkuus/kantavuusmittaukset 
rakennettavassa kohteessa



KHO 2017/235
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• A Oy on ostanut kattoasennustyösuorituksia B, C ja D ‐nimisiltä yksityisiltä 
elinkeinonharjoittajilta sekä nosturipalvelutyösuorituksia E Oy:ltä. 
työsuoritukset on tehty A Oy:n eri työkohteissa siten, ettei yhdenkään 
erillisestä työsuorituksesta laskutetun vastikkeen veroton arvo ole ylittänyt 
selvitysvelvollisuuden alarajaa.
‐ Työsuorituksia on tehty jatkuvasti siten, että kukin alihankkija on laskuttanut A Oy:tä 
vähintään kerran kuukaudessa tarkasteltavan ajanjakson ajan. Tosiasiallisesti 
jatkuvassa alihankintasuhteessa ei ole perusteltua arvioida tilaajan 
selvitysvelvollisuuden syntymistä työsuoritus‐ tai työkohdekohtaisesti. 
Tilaajavastuulain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuna tilaajalle yhtäjaksoisesti tehtynä 
työnä on pidettävä myös tilaajan eri työkohteissa saman alihankkijan toimesta tehtyjä 
peräkkäisiä, keskeytymättä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuvia työsuorituksia.

• Tilaajan selvitysvelvollisuus syntynyt, kun lain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan 
tarkoittama raja‐arvo ensimmäisen kerran alihankintasuhteessa ylittyy 
erillisistä työsuorituksista laskutettujen vastikkeiden kumulatiivisen arvon 
perusteella.

• Laiminlyöntimaksu pysytetty



Selvitysvelvollisuuden sisältö
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Ennen sopimuksen tekemistä vuokratyöntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen 
perustuvasta työstä, tilaajan on pyydettävä sopimusosapuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty 

a. ennakkoperintärekisteriin 
b. työnantajarekisteriin sekä 
c. arvonlisävelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote, 
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 

julkiseen verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys 
verovelan määrästä;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus 
on tehty, ja

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

7) todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen 
työntekijöille, kun kyse on rakentamisesta 
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Selvitys tapaturmavakuutuksen ottamisesta
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• Todistus vakuutusyhtiöltä voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta 
työntekijöille

• Suomessa tehtävä työ vakuutettava Suomessa – p. lähetetyt 
työntekijät

• EU/ETA‐alueelle sijoittautuneiden lähetetyillä työntekijöillä on 
lähtökohtaisesti oltava lähetetyn työntekijän todistus (A1‐ tai E101 –
todistus) – osoittaa, että lähetetyn työntekijän sosiaalivakuuttaminen 
on hoidettu lähtömaassa (ei kuitenkaan sen määrää)

• Tehostaa käytännössä muista kuin EU/ETA –alueelta tulevien 
lähetettyjen työntekijöiden turvaa – valvotaan, että  kolmannesta 
maasta tulevalle työntekijöille on otettu suomalainen 
tapaturmavakuutus, vaikka yrityksellä olisi tapaturmavakuutus 
kotimaassa

• Elinkeinonharjoittajalla ei tarvitse olla tapaturmavakuutusta itselleen
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Ulkomainen yritys ‐ jos yrityksellä y‐tunnus 
Suomessa, selvitykset myös Suomesta
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Rekisterimerkinnät kotimaasta Veromaksuasiat kotimaasta Kaupparekisteriote kotimaasta

Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva – A1 –
todistus – ennen työnteon aloittamista

Tilaaja edellyttää
kirjallisesti, että
sopimuspuoli
toimittaa A1‐

todistukset aina ennen uusien työntekijöiden 
töiden aloittamista

‐ Rakentamisessa aina

Selvitys sovellettavasta 
työehtosopimuksesta

‐ Yleissitovan työehtosopimuksen 
mukainen vastike

‐ Tessiin / työaikalakiin ja 
vuosilomalakiin perustuvat 

korvaukset



Sopimus ulkomaisen yrityksen kanssa
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• Tilaajavastuulain kannalta tulisi tietää, tekeekö töitä lähetetyt työntekijät vai Suomeen 
palkatut / Suomessa vakuutetut työntekijät – mikäli työntekijät ovat lähetettyjä, tällöin heidän 
sosiaaliturvansa on hoidettu lähtömaassa  ‐A1

• Yrityksellä voi olla samanaikaisesti täältä palkattuja ja lähettyjä työntekijöitä, tällöin 
tilaajavastuuselvityksissä pitää olla merkintä siitä, että 
1. yrityksellä on tapaturmavakuutus työntekijöille sekä TyEL –vakuutus
2. Yritys on merkittynä Suomessa työnantajarekisteriin
3. A1‐todistukset lähetyille työntekijöille

Sopimuskumppani on esittänyt Viron viranomaisen sähköisestä palvelusta tulostettuja A1‐
todistuksia ja todistushakemuksia. Ovatko nämä riittäviä eläke‐ ja tapaturmavakuuttamista 
koskevia selvityksiä lähetetyistä työntekijöistä?
Virossa työnantaja ja työntekijä voivat tulostaa sähköisestä palvelusta tiedot lähetetyn 
työntekijän todistuksesta. Tämä tuloste ei kuitenkaan korvaa virallista todistusta, joka myös 
aina annetaan työntekijälle ja työnantajalle. Tilaajan tulee hankkia sopimuskumppanilta 
jäljennökset alkuperäisistä A1‐todistuksista, joissa on myöntävän viranomaisen merkinnät 
(allekirjoitus ja leima).
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Korotettu laiminlyöntimaksu 

21.3.2019

• Korotettu laiminlyöntimaksu rakentamistoiminnassa 9 a §
• Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja on velvollinen maksamaan korotettua 
laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on toiminut 9 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla
‐ tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa 
tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja 
taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty 
liiketoimintakieltoon; taikka

‐ tehnyt tässä laissa tarkoitetun sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että 
sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja 
työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan

Päätös voidaan tehdä
1. Alihintaisista sopimuksista 
‐ alhainen tuntihintaveloitus suhteessa työstä maksettavaan tes:n

mukaiseen palkkaan
‐ alhainen urakkahinta suhteessa käytettävän 

työvoiman/työtuntien määrään
‐ noudatetaan selvästi työvoimakustannuksiltaan halvemman 

maan lainsäädäntöä ja/tai työsuhde‐ehtoja
2. Sellaisista sopimuksista, joissa tilaajan on täytynyt tietää, että 

sopimuskumppani ei aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan.
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Liiketoimintakiellosta
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• Muussa vastaavassa asemassa...
‐ Käytännössä sellaisen tahon kanssa, jolla on esim. prokura. 
Lähtökohtaisesti siis vain jos on kaupparekisteriin merkitty ns. 
vastuullinen henkilö. Toisaalta, jos tällainen 
liiketoimintakieltoon määrätty henkilö tosiasiallisesti pyörittää 
toimintaa ja vastuullisina henkilöinä yrityksessä on ns. 
bulvaaneja, tilaajavastuulakia voidaan tulkita siten, ettei 
sellaisen tahon kanssa saa tehdä sopimusta

‐ Liiketoimintakielto ei estä toimimasta normaalissa 
työtehtävässä yrityksessä. 



Esimerkki: 
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Tilaaja solmi alihankintasopimuksen rakennustöistä virolaisen yrityksen kanssa. Yritys 
oli toiminut pitkään Virossa ennen sopimuksen solmimista. Sopimuspuolella Y‐tunnus 
myös Suomessa

▪ Sopimuksen mukaisia töitä Suomessa tekivät sopimuspuolen lähetetyt työntekijät
▪ Tilaaja esitti sopimuspuolestaan seuraavat selvitykset:
– Verorekisterimerkintöjä koskevat selvitykset Virosta ja Suomesta
– Verojenmaksua koskevat selvitykset Virosta ja Suomesta
– A1‐todistuksia, jotka eivät kattaneet työskentelyaikaa
– Virolaisen vakuutusyhtiön todistuksia
– Tilaaja ilmoitti itse, että sopimuspuoli noudattaa työssä rakennusalan 
työehtosopimusta
– Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

Tilaaja ei ollut edellyttänyt sopimusta solmiessaan, että sopimuspuoli
toimittaa sosiaaliturvaa koskevat todistukset lähetetyistä työntekijöistä
ennen kuin nämä aloittavat työn tekemisen



CASE MIKKELI
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‐ Tilaaja teki sopimuksen virolaisen Y Oü:n kanssa, urakkasopimuksen 
mukaan hinnoittelu on ollut 18 €/tunti/työntekijä, kahden kuukauden 
ajan, sen jälkeen 19 €/tunti  työtehtävinä kaivinkoneen perämiehen 
tehtäviä ja aputöitä

‐ Tilaajalla sopimus X Oy:n kanssa, sopimuksen mukaan työntekijöistä 
maksetaan 23 €/tunti/työntekijä (kirvesmiehistä) ja 21 € 
rakennusmiehistä

AVI: täyttää korotetun laiminlyöntimaksun tunnusmerkistön
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HelHAO 2017 
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• Tilaajan olisi tullut tietää hinnoittelun perusteella, ettei sopijakumppanilla ollut tarkoitus 
täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan

• Sovittu työtuntihinta sekä vuoden 2009 että vuoden 2014 sopimuksissa on ollut 14 
euroa. Sopijakumppanit – t:mi ja Oy olivat uudehkoja yrityksiä. Tilaajavastuuselvitykset 
oli hankittu jälkikäteen. 

• Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukainen alimman vaativuustason tuntipalkka 
vuonna 2009 on ollut 8,28 euroa/tunti ja vuonna 2014 se on ollut 9,56 euroa/tunti. 

• HAO totesi asiassa tulleen selvitetyksi, että valittaja oli solminut alihankintasopimukset 
sellaisella työtuntihinnalla, ettei sillä voitu kattaa kaikkia sopimuspuolelle mahdollisesti 
aiheutuneita kustannuksia. HAO katsoi myös, että valittajan oli työtuntihinnan 
perusteella täytynyt tietää, ettei sopimusten toisilla osapuolilla ollut tarkoitus täyttää 
sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan

• Laiminlyöntimaksu pysyi



EYTI – Elektrobudowa – lähetetyn työntekijän 
palkan koostuminen – Rauman käräjäoikeus 
17.12.18
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• toisessa EU‐valtiossa toimivan yrityksen on maksettava 
Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn 
mukaisen vähimmäistuntipalkan ja/tai 
vähimmäisurakkapalkan lisäksi yleissitovassa 
työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, päivärahat, 
matka‐ajan palkan ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon 
alimman palkan noudattaminen ei riitä

• Päiväraha katsotaan osaksi vähimmäispalkkaa, jos sitä 
maksettaisiin samalla perusteella paikalliselle työntekijälle 
siinä tapauksessa, että heidät lähetetään työhön Suomessa 
– tulkitaan rakennusalalla siten, että päivärahaa maksetaan 
sen mukaan, mikä on edullisempi työntekijälle



Ulkomaalaisen työntekijän työehdot
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• Laki työntekijöiden lähettämisestä koskee vain lähetettyjä työntekijöitä
‐ Suomalaiseen yritykseen suoraan palkattu ulkomaalainen on Suomessa työskennellessään täysin 
samassa asemassa kuin suomalainen

• Käytännössä myös lähetettyinä työntekijöinä Suomeen saapuviin 
työntekijöihin on sovellettava samoja työehtoja kuin suomalaisiin 
työntekijöihin
‐ palkkaus

‐ vähimmäispalkka = yleissitovan TES:n mukainen palkka
‐ päiväraha

‐ työaikalain mukaiset korvaukset
‐ ylityöt, työ‐ ja lepoajat jne.

‐ vuosilomalain ja TES:n mukaiset vuosilomat
‐ työturvallisuuslaki
‐ työterveyshuoltolaki

• Poikkeuksena sosiaaliturva, joka hoidetaan lähettäjämaassa
‐ Todistus lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan hoitamisesta lähettäjämaassa – E101/A1
‐ Täytyy olla vahvistettuna ennen töiden aloittamista Suomessa



Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti
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•Laiminlyöntimaksu määrätään, jos tilaaja
‐ 1) laiminlyö selvitysvelvollisuuden
‐ 2) tekee sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa 
‐ 3) tekee sopimuksen käsittäen, että osapuolella ei ole tarkoitus 
täyttää sopimusosapuolena ja työnantajana lakisääteisiä 
velvoitteitaan 

‐ Laiminlyöntimaksun määrääminen ei edellytä aiheutunutta 
vahinkoa

•2000 ‐ 20000 euroa/sopimus Aluehallintovirasto ‐
hallinto‐oikeus – KHO
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1.12.2015  Helsingin HaO: Tilaajavastuulain mukainen laiminlyöntimaksu 

voitiin määrätä kun tilaaja ei ollut varmistanut allekirjoittamattomien ja 

myöhemmin väärennöksiksi osoittautuneiden asiakirjojen aitoutta 
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• HAO ei muuttanut AVI:n päätöstä, jossa yritykselle oli määrätty 
18 000 euron suuruinen korotettu laiminlyöntimaksu liittyen 
valittajan solmimaan alihankintasopimukseen P Ltd:n kanssa. 
Tapauksen asiakirjoissa mm. asettelu oli ollut tavanomaisesta 
poikkeava, käytettiin erikokoisia fontteja, asiakirjoista puuttui 
alatunnisteet, teksti oli osittain vinossa ja tapaturmavakuutusta 
koskevan todistuksen oli antanut yhtiö, jonka nimi oli jo ennen 
todistuksen antoa muutettu toiseksi.

• Sopimuksen alihintaisuuden perusteella tilaaja oli saanut 
sopimuksesta taloudellista hyötyä ja alhaisen laskutushinnan 
voitiin katsoa osoittaneen tilaajan menettelyssä 
suunnitelmallisuutta. 
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Lausekkeita urakkasopimuksiin

• Työn teettäjällä velvollisuus antaa KIRJALLISESTI ulkomaiselle lähettävälle 
työnantajayritykselle tieto työntekopaikan aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualueesta, joka valvoo lain lähetetyistä työntekijöistä annetun lain noudattamista 
(+ tiedot yhteystiedoista).

• Lakia lähetetyistä työntekijöistä valvoo Sisä‐Suomen Aluehallintoviraston 
ulkomaalaistarkastajat ja he antavat neuvoja lähetettyihin työntekijöihin sovellettaviin 
lakeihin liittyen.  Osoitetieto xxxxx

• Urakoitsija sitoutuu antamaan lähetetyille työntekijöilleen tiedon lain noudattamista 
valvovasta tahosta ja neuvoa antavasta viranomaisesta ennen työnteon alkamista.

• Urakoitsija sitoutuu siihen, että lähetetyillä työntekijöillä on koko työmaalla 
työskentelyn ajan voimassa oleva lähetettyjen työntekijöiden todistus ja urakoitsija 
sitoutuu toimittamaan sen/ne tilaajalle ( käytännössä siis lähinnä lisäys siitä 
todistuksen voimassaolosta). Mikäli urakan aikana tulee uusia työntekijöitä, heidän 
osaltaan todistukset tulee esittää aina ennen työnteon aloittamista. Mikäli 
työntekijöillä ei ole lähetetyn työntekijän todistusta, tulee työntekijälle ottaa 
eläkevakuutus ja tapaturmavakuutus Suomesta.
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Työterveyshuoltosopimuksesta

21.3.2019VT Ville Wartiovaara 23

ESIMERKKI: Virolainen yritys esittää Virosta saadun todistuksen 
työntekijöiden työterveyshuoltosopimuksesta. Onko se riittävä 
todistus?
• Näin pitääkin olla silloin, kun työskentelevät Virossa. 
Työterveyshuoltolaki edellyttää työterveyshuoltosopimuksen 
tekemistä myös Suomessa, kun työntekijät työskentelevät täällä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että työterveyshuoltosopimus pitäisi tehdä 
myös suomalaisen terveydenhoitopalveluja tarjoavan tahon 
kanssa. Joko siis yksityisen tahon tai paikallisen 
terveyskeskuksen kanssa. Tätä on ulkomaalaisten yritysten 
vaikea ymmärtää/hyväksyä, mutta työterveyshuoltolaki sitä 
edellyttää. Käytännössä se tarkoittaa täällä Suomessa tehtävän 
sopimuksen kohdalta mahdollisuutta määräaikaistarkastuksiin ja 
työpaikan työterveysselvitysten ”teoreettista” tekemistä. Ei siis 
edellytä muuta kuin minimin täällä.



Ulkomainen 

työvoima



Vaadittavat luvat/rekisteröinnit
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• EU/ETA – maiden ym. kansalaiset eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa 
työskennelläkseen Suomessa

• Työntekijän oleskelulupa

‐ kolmansien maiden kansalaiselta vaadittava lupa oleskella Suomessa, kun hänen 
tarkoituksenaan on ansiotyön tekeminen 

‐ tilapäinen tai jatkuva
‐ Entisen passiin liimatun oleskelulupatarran sijaan erillinen oleskelulupakortti
‐ ns. harmaapassilaiset

• Oleskeluoikeuden rekisteröinti
‐ EU/ETA –maiden ym. kansalaisten tulee rekisteröidä oleskeluoikeutensa Migriin, 
jos he oleskelevat Suomessa yli 3 kuukautta

• Turvapaikanhakijan työnteko‐oikeus ‐ pääurakoitsijan tulee tarkistaa 
työnantajan ohella asia – missä vaiheessa turvapaikkahakemuksen 
käsittely on. Työnteon voi aloittaa joko 3 kuukauden tai 6 kuukauden 
kuluttua hakemuksen jättämisestä (6 kk, jos ei ole passia, 3 kk jos löytyy 
passi).



Vastuu työskentelyoikeuksista
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• Ulkomaalaislain mukaan työnantajan on varmistuttava 
siitä, että ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän 
oleskelulupa ja säilyttää tietoja työskentelyn perusteista
‐ Laissa ei säädetty, millaisia tietoja tällä tarkoitetaan. Ainakin tulee 
säilyttää:

‐ Ulkomaalaisen työntekijän yksilöintitiedot
‐ Työntekijän kansallisuutta koskeva tieto
‐ Maassa oleskelun perustettava koskeva tieto

• Aliurakkatyössä sekä vuokratyössä työnantajan velvoitteet 
siirtyvät pääurakoitsijalle
‐ pääurakoitsijan on varmistuttava siitä, että ulkomaisen yrityksen 
työntekijöillä on voimassaolevat työntekijöiden oleskeluluvat 

‐ lisäksi varmistuttava siitä, että työsuhteen ehdot ovat Suomen 
työlainsäädännön ja voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset

‐ päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista ja että heidän 
perehdyttämistään varten on tarpeelliset tiedot. Työnantajien on annettava 
työntekijöistään ja itsenäisten työnsuorittajien omalta osaltaan tarpeelliset 
tiedot työmaalla työskentelystä päätoteuttajalle.



Lähetetyn työntekijän oikeus työskennellä ilman  
työntekijä oleskelulupaa – kolmannen maan 
kansalainen
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• Lähetetty työntekijä, jolla on työskentelyoikeus toisessa EU‐
maassa, voi työskennellä Suomessa tilapäisesti alihankintatöissä 
6 kuukauden aikana 3 kk ajan, ennen kuin on haettava 
työntekijän oleskelulupaa (koskee vain lähetettyjä työntekijöitä), 
jos oikeus työskennellä toisessa EU‐maassa jatkuu vielä 
Suomessa työskentelyn jälkeen

• Mikäli alusta lähtien on jo tiedossa, että työskentely jatkuu 3 
kuukautta pidemmän ajan, tulee työntekijän oleskelulupaa 
hakea jo ennen töiden alkua

• Viranomaisen linjaus – 10 kuukauden työskentelyoikeus toisessa 
EU‐maassa ei oikeuta työskentelemään Suomessa lähetettynä 
työntekijänä ilman Suomeen saatua työskentelyoikeutta

• XXX‐kansalaisuus ‐ harmaapassilainen



HARMAA PASSI
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• Harmaan passin” haltijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei 
ole passin myöntäneen EU‐valtion kansalaisuutta, mutta 
hän on saanut passin. Tällainen tapaus ilmenee erityisesti 
Virossa asuvien kansalaisuudettomien henkilöiden osalta. 
Niin sanotun harmaan passin pystyy erottamaan 
normaalista passista siten, että kansalaisuuden kohdalla 
lukee XXX tai undefined.
Henkilö on voinut saada määräaikaisen oleskeluoikeuden 
tai työntekijän oleskeluluvan (työskentelyoikeuden) em. 
maassa. Ilman työntekijän oleskelulupaa henkilö ei voi 
työskennellä Suomessa, paitsi lähetettynä työntekijänä 
max. 3 kk, mikäli vakituinen työsuhde lähettävässä maassa
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Esimerkki I ‐ Ulkomaalaislain ja lain työntekijöiden 
lähettämisestä perusteella olevat selvitysvelvoitteet:
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Andrei Koevystoeynen, joka on XXX‐kansalainen ja asuu Virossa, tulee virolaisen yrityksen 
lähetettynä työntekijänä Jyväskylään rakennusliikkeen työmaalle. Hänellä on työnantajan 
hakema ja saatu A1‐todistus. 
1. Villen Rakennus Oy pääurakoitsijana on velvoitettu tarkistamaan, että kaikilla työmaalla 

työskentelevillä on oikeus työskennellä Suomessa.
Andrein kansalaisuuden selvittäminen (passi) – ei ole EU:n maan kansalainen, joten Andrei tarvitsee 
lähtökohtaisesti työntekijän oleskeluluvan Suomessa työskentelyyn. Koska Anrei on lähetetty 
työntekijä, ja hänellä on asiakirjojen mukaan oikeus työskennellä Virossa, Andrei voi työskennellä 
Laptin työmaalla 3 kuukauden ajan lähettynä työntekijänä. Työnteon aloittamisesta alkaa kulua 3 
kuukauden ajanjakso, jota ei pidennä lyhyehköt katkokset. Mutta jos Andrei on aluksi kuukauden 
töissä ja tulee kahden kuukauden kuluttua uudestaan maksimissaan kahden kuukauden ajanjaksoksi 
töihin, tällöin ajanjaksot lasketaan yhteen. 

Toinen vaihtoehto on, että lähettävä yritys on hakenut Andreille työntekijän oleskeluluvan Suomeen, 
jolloin ei synny 3 kuukauden rajoitetta.

Mikäli ilmenee, että Andrei on palkattu Suomessa työskenteleväksi – ei siis lähetyksi työntekijäksi –
tällöin hän ei voi työskennellä ilman työntekijän oleskelulupaa. EI PÄÄSYÄ TYÖMAALLE ILMAN 
TYÖNTEKIJÄN OLESKELULUPAA!!!

HUOM! Vaikutukset tilaajavastuulain selvityksin – A1 –todistus, vakuuttamistarve Suomessa. 
Lähetettynä työntekijänä vakuuttaminen hoidettu lähtömaassa (A1 –todistus). Jos ei A1‐todistusta 
ole, tällöin puhelu Talonrakennusteollisuuteen……

2. Rakennusliike edellyttää suoralta sopimuskumppaniltaan, että lähetetyille työntekijöille on 
nimetty edustaja Suomessa työskentelyn ajan ja ilmoittaa alueellisen AVIn yhteystiedot.



Edustajan asettaminen
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• Suomeen lähettävällä yrityksellä on oltava Suomessa edustaja, joka on 
lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetetyn 
työntekijän lähetettynä olon ajan. Edustajana voi toimia oikeushenkilö 
tai luonnollinen henkilö
‐ Ei velvoitetta asettaa edustajaa, mikäli työskentely kestää vähemmän 
kuin 10 työpäivää

‐ toimii lähettävän yrityksen puolesta tuomioistuimessa sekä vastaanottaa 
tämän puolesta haasteita ja muita viranomaisasiakirjoja. 

• Asetettava viimeistään työskentelyn alkaessa
• Velvollisuus ylläpitää hallussaan erilaisia tietoja edustamastaan 
työnantajasta sekä sen palveluksessa olevista lähetetyistä 
työntekijöistä
‐ mm. lähetetyn työntekijän yksilöintitiedot, selvitys sovellettavista työehdoista sekä työnteko‐
oikeuden perusteista, työaikakirjanpito

• Tilaaja‐asemassa olevien yritysten on tarjouspyyntöasiakirjoissa, 
sopimusneuvotteluissa ja lopullisessa sopimuksessa huolehdittava 
siitä, että ulkomainen yritys asettaa kyseisen edustajan 

• Yrityksen edustajaksi on nimetty xx, jonka osoite on YYYY



Velvollisuus pitää tietoja saatavilla
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Lähettävän yrityksen tulee pitää saatavilla kirjallisesti Suomessa koko 
lähettämisen keston ajan:

1) lähettävän yrityksen yksilöintitiedot ja tiedot vastuuhenkilöistä 
lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa;
2) lähetetyn työntekijän yksilöintitiedot;
3) työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukainen selvitys lähetetyn 
työntekijän työsopimukseen sovellettavista työehdoista; 
4) selvitys lähetetyn työntekijän työnteko‐oikeuden perusteesta.

Jos lähetetyn työntekijän lähetettynä olo kestää yli kymmenen työpäivää, 
lähettävän yrityksen tulee pitää saatavilla kirjallisesti Suomessa koko 
lähettämisen keston ajan lähetetyn työntekijän työskentelyä Suomessa 
koskeva työaikakirjanpito, palkkalaskelma ja rahoituslaitoksen antama tosite 
maksetuista palkoista.
Lähettävän yrityksen on ilmoitettava tilaajalle ennen työskentelyn alkamista 
Suomessa, missä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot ovat työntekijän 
lähetettynä olon aikana. 
Työntekijän lähetettynä olon päättymisen jälkeen lähettävän yrityksen on 
säilytettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot kaksi vuotta. 



Velvollisuus huolehtia edustajan 
tavoitettavuudesta
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Tilaajan on lähettävän yrityksen kanssa tekemissään 
sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin 
huolehdittava siitä, että lähettävä yritys tekee 7 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen sekä lähettävällä yrityksellä on 8 
§:ssä tarkoitettu edustaja.
Jos työsuojeluviranomainen ei valvontatehtävää 
suorittaessaan tavoita lähettävän yrityksen edustajaa, 
tilaajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyydettävä 
lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja 
voidaan tavoittaa, ja annettava saamansa tieto 
työsuojeluviranomaiselle. 
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Rakennusalan työtä koskeva rakennuttajan ja 
pääurakoitsijan vastuu
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Jos lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu 5 §:ssä 
tarkoitettua vähimmäispalkkaa, hän voi ilmoittaa siitä 
työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle. Ilmoituksen 
saatuaan rakennuttajan tai pääurakoitsijan on välittömästi 
pyydettävä lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle 
työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka 5 §:n 
mukainen.
Rakennuttajan tai pääurakoitsijan on toimitettava 
selvityspyyntö ja lähettävältä yritykseltä saatu selvitys 
työntekijälle. Selvitys on työntekijän pyynnöstä toimitettava 
työsuojeluviranomaiselle. Rakennuttajan tai pääurakoitsijan 
on säilytettävä selvitys kaksi vuotta työnteon päättymisestä.
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Laiminlyöntimaksu
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Lähettävä yritys on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua, jos 
tämä on laiminlyönyt velvollisuutensa:
1) tehdä 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä;
2) asettaa 8 §:ssä tarkoitettu edustaja;
3) pitää saatavilla 10 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tietoja ja 
selvityksiä;
Tilaaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on 
työsuojeluviranomaisen pyynnöstä huolimatta laiminlyönyt 13 §:n 2 
momentissa tarkoitetun toimintavelvollisuutensa.
Rakennusalan työssä rakennuttaja tai pääurakoitsija on velvollinen 
maksamaan laiminlyöntimaksua, jos rakennuttaja tai pääurakoitsija ei 
lähetetyn työntekijän ilmoituksen saatuaan ole pyytänyt selvitystä 
lähettävältä yritykseltä tai ei lähetetyn työntekijän pyynnöstä huolimatta 
ole toimittanut saamaansa selvitystä työsuojeluviranomaiselle 15 §:ssä 
edellytetyllä tavalla.
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