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Metsäalan 
työnantajien 
velvollisuudet 
työn tilaajina
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● Tilaisuuden avaus

● Mitä tilaajavastuulaki 
edellyttää alihankintaa ja 
vuokratyötä käyttävältä 
yritykseltä? (Taru Rikula)

● Työnantajan ja 
toimeksiantajan velvollisuudet 
ulkomaista työvoimaa 
käytettäessä (Merja Laakkonen)

● Päätössanat ja lopetus klo 12

Päivän ohjelma



Mitä tilaajavastuulaki 
vaatii alihankintaa ja 
vuokratyötä 
käyttävältä 
yritykseltä?

Tarkastaja Taru Rikula @tarurikula26.4.20223



Esityksen teemat
● Kuka on tilaaja?

● Milloin tilaajavastuulakia sovelletaan?

● Vuokratyön ja alihankinnan erot lain 
soveltamisessa

● Kuka työtä tekee?

● Rakentamiseen liittyvät työt metsäalalla

● Tilaajavastuuselvitykset

● Ulkomaiselta yritykseltä tilattava työ

● Onko hinnalla merkitystä?
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Tavoitteena reilu työelämä
● Yritysten välisen tasavertaisen kilpailun 

edistäminen

● Työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen 
toteutuminen

● Keino arvioida sopimuskumppanin 
luotettavuutta 

● Jokainen tilaaja vastaa omasta 
sopimuskumppanistaan 

● Osa vastuullisen toimijan riskienhallintaa
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Kuka on tilaaja?
● Yritykset (esim. Oy, Ay, Ky)

● Julkiset yhteisöt 

● Ulkomaiset yritykset Suomessa toimiessaan

● Yksityinen elinkeinonharjoittaja tietyissä 
tilanteissa (toimipaikka, työntekijä tai 
toiminnan luvanvaraisuus)

● Aatteellinen yhdistys ja säätiö, jos pysyvä 
toimipaikka tai vähintään yksi työntekijä

Maatalouden ja 
kalastuksen yksityiset 
elinkeinonharjoittajat 

eivät ole lain 
tarkoittamia tilaajia

26.4.20226



Vuokratyön ja alihankinnan 
erot lain soveltamisessa
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Vuokratun 
työvoiman käyttö

Kun vuokrataan työntekijöitä, 
selvitysvelvollisuus on aina, kun 
vuokratyötä käytetään yli 10 työpäivää

Kaikkien vuokratyöntekijöiden 
työpäivät lasketaan yhteen

Huomioi peräkkäiset 
sopimukset/tilaukset raja-arvon 
laskennassa
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Kuva: Taru Rikula

Alihankinnassa tulee 
täyttyä seuraavat ehdot
● Työ tapahtuu tilaajan tiloissa tai 

työkohteessa
● Työn suorittaa sopimuskumppanin 

työntekijä 
● Työ liittyy tavanomaisiin 

työtehtäviin 
(huom. myös kuljetukset)

● Raja-arvo 9 000 euroa (alv 0 %)
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Kuka työtä tekee?
Selvitä sopimusta solmiessa, kuka työtä 
tulee tekemään
Tekeekö työtä vain yrittäjä itse? 
(työsuhteen tunnusmerkit eivät saa 
täyttyä)
Tekeekö työtä yrityksen työntekijä vai 
onko työ ketjutettu suoraan eteenpäin?
Tämä vaikuttaa siihen, tuleeko laki 
sovellettavaksi ja missä laajuudessa

Metsän 
istutustöiden 

aikaan voi olla 
työntekijöitä –
onko työmäärä 

sellainen ettei yksi 
selviä niistä?
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Kuva: Taru Rikula

Rakentamiseen liittyvät 
työt metsäalalla

Esim. metsätien rakentaminen, ojitus
Rakentamisessa lain soveltamisala 
laajempi
Rakentamisen ei tarvitse olla tilaajalle 
tavanomaista toimintaa
Selvitykset myös yrittäjän työstä
Lisäksi todistus työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta
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Mitä merkitys on 
sillä, onko työ 

rakentamista vai 
ei?



Tilaajavastuuselvitykset 
● Verorekisterimerkinnät 
● Kaupparekisteriote 
● Selvitys veronmaksusta 
● Todistus työntekijöiden eläkevakuutusten 

ottamisesta eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta/maksusuunnitelmasta

● Työehtosopimus tai keskeiset työehdot
● Työterveyshuollon järjestäminen 
● Todistus työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutuksen ottamisesta 

Mitä jos 
sopimuskumppanilla 
on maksamattomia 

veroja tai eläke-
vakuutusmaksuja?
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Selvitä ennen kuin sovit

● Ajantasainen tieto velvoitteiden hoidosta: 
enintään 3 kk vanhat selvitykset sopimusta 
solmittaessa

● Säilytä kaksi vuotta työn päättymisestä

● Tarkista asiakirjojen sisältö

● Yksityisten palveluntuottajien raportit ovat 
hyväksyttäviä

● Selvitysten uusiminen 12 kk kuluttua 
sopimuksen jatkuessa

Selvitykset on 
hankittava 
ennen kuin 

sopimus 
tehdään
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Ulkomaiselta yritykseltä 
tilattava työ
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Ulkomainen yritys (1/2)
● Ulkomaisesta sopimuskumppanista tulee 

hankkia vastaavat selvitykset kuin 
suomalaisestakin sopimuskumppanista

● Tilaajan on ymmärrettävä selvitysten 
sisältö

● Sopimuskumppanilla on Y-tunnus 
Suomessa: verorekisterimerkinnät ja 
veronmaksutodistus on hankittava 
lähtömaasta ja Suomesta
● Tiedon löydät osoitteesta ytj.fi

Selvitysvelvollisuus 
koskee myös 

ulkomaisia tilaajia ja 
sopimuskumppaneita, 

kun työ tapahtuu 
Suomessa
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http://www.ytj.fi/


Ulkomainen yritys (2/2)
Sopimuskumppani 

toimittaa A1-todistukset 
kolmesta työntekijästä. 
Työkohteessa tavataan 

kuitenkin seitsemän 
sopimuskumppanin 

työntekijää. 
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● Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva 
(eläke- ja tapaturmavakuuttaminen)
● EU- ja ETA-maat (A1)
● EU:n ulkopuoliset maat

● Kirjallinen edellyttäminen sopimusta 
tehtäessä

● A1-todistukset viimeistään ennen työn 
alkamista

● Lähetettyjen työntekijöiden 
työterveyshuolto on järjestettävä 
Suomessa



Onko hinnalla merkitystä?

● Tilaajan tulee arvioida sopimusta 
solmiessaan, voiko sopimuskumppani kattaa 
kaikki lakisääteiset velvoitteensa tarjotulla 
hinnalla

● Tilaaja on velvollinen maksamaan 
laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on tehnyt 
tässä laissa tarkoitetun sopimuksen, vaikka 
hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen 
toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää 
sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä 
maksuvelvoitteitaan

Yleisin peruste 
laiminlyöntimaksuun 

on kuitenkin 
selvitysvelvollisuuden 

laiminlyönti

26.4.202217



Laiminlyöntimaksut
● Maksut sopimuskohtaisia
● Laiminlyöntimaksun suuruus on 2 110 –

68 500 euroa
● Vähäisemmistä puutteista annetaan 

toimintaohjeita tarkastuskertomuksessa

Laiminlyöntimaksuja 
on määrätty yhteensä 
8,1 miljoonaa euroa 

vuodesta 2007 
lähtien
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Tarkastuksia 
metsäalalle

Työsuojelutarkastajat tulevat 
tarkastamaan työkautena 
metsänhoitotöitä tekeviä yrityksiä

Tarkastukset tehdään sekä yritys-
että työmaatarkastuksina
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Muistilista
● Selvitä, ennen kuin sovit

● Varmista, että tiedot ovat kunnossa 
ja ajantasaiset

● Toimi, jos tiedot eivät ole ajan tasalla

● Säilytä selvitykset 
kaksi vuotta
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Yhteystiedot
tilaajavastuutiimi@avi.fi

Tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Twitter @tilaajavastuu

Anna vihje: www.tyosuojelu.fi/
harmaa-talous/anna-vihje
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https://www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu
https://twitter.com/tilaajavastuu
https://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/anna-vihje
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Kiitos
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Lopetus
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