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Päivätoimintakuljetusten ja opiskelumatkakuljetusten hankinta 

 

 

Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen 

 

Sen lisäksi, että tarjoajan tulee täyttää tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset, tarjoajan tulee 

sitoutua täyttämään tilaajavastuulaissa asetetut vaatimukset. 

Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle tarjouksen mukana seuraavat selvitykset, jotka eivät saa olla 3 

kuukautta vanhempia: 

 

1. Selvitys siitä, että palveluntuottajayritys on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin, edellyttäen, että yrityksen on lain mukaan kuuluttava näihin rekistereihin. 

 

2. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole julkisessa verovelkarekisterissä olevaa verovelkaa tai viranomaisen 

antama selvitys verovelan määrästä. 

 

3. Todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 

selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Eläkelaitokset antavat 

asiakkaalleen näitä todistuksia. 

 

4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Sovellettava 

työehtosopimus voi olla joko työnantajaa sitova työehtosopimus, yleissitova työehtosopimus tai muu 

työehtosopimus, jota työnantaja käytännössä soveltaa. Selvitys keskeisistä työehdoista kattaa esimerkiksi 

työntekijän pääasialliset työtehtävät, palkanmaksukauden, säännöllisen työajan, vuosiloman 

määräytymisen ja irtisanomisajan. Palkkatietojen osalta riittää selvitys siitä, miten palkka ja sen osat 

määräytyvät. Tarkoitus ei ole, että henkilökohtaiset palkkatiedot kävisivät ilmi tilaajalle. 

 

5. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esittämällä tilaajalle 

työterveyshuoltosopimus. Selvitykseksi riittää myös sopimuspuolen itse laatima kirjallinen selvitys, josta 

ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Tällöin selvityksestä tulee ilmetä vähintään se, 

missä työntekijöiden työterveyshuolto on sovittu järjestettävän. Silloin, kun sopimuspuolella ei sopimusta 

tehtäessä ole vielä velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, on tilaajalle annettava selvitys siitä, miten 

sopimuspuoli aikoo järjestää työntekijöiden työterveyshuollon. 

 

6. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tapaturmavakuutuslain mukaan työnantajan 

velvollisuutena on ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Tilaajan on 

rakentamistoiminnassa hankittava tieto siitä, että sopimuspuolella on voimassa oleva vakuutus 

työntekijöille. Vakuutusyhtiöt antavat todistuksia vakuutuksista ja niiden sisällöstä. 

 

Sopimuskauden aikana 

 

Palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle sopimuskauden aikana 12 kuukauden välein todistus verojen 

maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä 

maksusuunnitelma on tehty sekä todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä 

maksusuunnitelma on tehty. 

 

Jos palvelua suorittaa palveluntuottajaan työsuhteessa oleva lähetetty työntekijä, palveluntuottajan on 

toimitettava tilaajalle todistus lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan määräytymisestä. Todistus on edellä 

mainitusta 12 kuukauden määräajasta poiketen toimitettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen kuin 

kyseinen lähetetty työntekijä aloittaa työnteon. 


