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Käyttöönottaja, tilaajan henkilökunta, joka ei ole miehistöä:
 Kyllä koskee, sillä työskentelevät telakka-alueella, mutta eivät ole aluksen 

miehistöön kuuluvia.

Johto, suunnittelijat, jne. (epäsäännöllisesti telakalla): 
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella.

Laivan luovutuksen jälkeen tilaajan edustajat (alus edelleen telakalla): 
 Ei, jos kuuluvat tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan yrityksen miehistöön ja 

työskentelevät käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.
 Kyllä, jos eivät ole tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan yrityksen miehistöön 

kuuluvia, eivätkä työskentelevät käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.



Toimittajat – koskeeko velvoite? 1/2

8.6.2022

4

Systeemi- ja laitetoimittajien henkilökuntaa? 
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella.

Tilaajan laskuun toimivat konsultit (esim. mittaavat tuulen nopeuksia 
tai meluja koematkalla, tutkivat laivan turvallisuusjärjestelyjä, 
miettivät minkälaisia taideteoksia kannattaisi laivaan tuoda, tutustuvat 
esiintymistiloihin voidakseen hioa lavashowta tanssistudiolla jne.)
 Kyllä, jos työskentelevät telakka-alueella.
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Tilaajan toimittajien edustajat (laivan luovutuksen jälkeen, laiva 
edelleen telakalla):
 Ei, jos kuuluvat tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan yrityksen miehistöön ja 

työskentelevät käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.
 Kyllä, jos eivät ole tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan yrityksen miehistöön 

kuuluvia, eivätkä työskentele käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.
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Tilapäisesti töihin tulevat 1–14 pv
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella. Ei ns. kynnysaikoja.

Tilapäiset luvat (1 kk)
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella. Ei ns. kynnysaikoja.

Lähetetty tilapäinen työntekijä: 
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella. Ei ns. kynnysaikoja.

Lähetetty tilapäinen kolmannen maan kansalainen (verohallinnon 
keinotunnus):
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella. Ei ns. kynnysaikoja.

Lähetetty käyttöönottotyöntekijä: 
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella. Huom! Ei kuulu tilaajan miehistöön. 
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Telakalla vierailevat henkilöt, jotka eivät tee töitä telakalla, mutta 
tulevat esim. vierailemaan laivassa?
 Ei, koska eivät työskentele telakka-alueella. Tulee kuitenkin merkitä vierailijoiksi 

luetteloon.

Rakennusvalvojat (laivan rakennusajan telakalla): 
 Kyllä, koska työskentelevät telakka-alueella.

Merikokeeseen osallistujat, esim. eri laitteiden käyttöönottajat:
 Tapauskohtainen harkinta: työnteko pelkästään merellä vai myös telakoituna 

ollessa. Avainkysymys: työskentelevätkö telakka-alueella?

Sopimus työstä alihankkijayritys X Oy:n kanssa ja X Oy:n 
toimitusjohtaja tulee telakalle palaveriin, jossa on tarkoitus neuvotella 
uudesta sopimuksesta seuraavan laivan rakentamiseen liittyen? 
 Kyllä, koska työskentelyä telakka-alueella. 
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Meriteitse tulevat kuljetukset telakalle? 
 Ei, koska tilapäinen tavarantoimitus, jos ei osallistu työntekoon telakalla.

Telakan alueen ulkopuolella työskentelevät varastotyöntekijät? 
 Ei, koska työskentely ei tapahdu telakka-alueella. 

Laivan lippumaan merenkulku-, työturvallisuus-, terveys- jne. –
viranomaiset, sekä heidän toimeksiannostaan toimivat konsultit (esim. 
luokituslaitokset)
 Ei koske viranomaisia, jotka eivät työskentele telakka-alueella 

laivanrakennustyötä koskevien sopimusten perusteella, vaan viranomaisroolissa.

 Konsulttien osalta tapauskohtainen harkinta.
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Tulevan operoinnin satamavaltioita edustavat viranomaiset
 Ei koske viranomaisia, jotka eivät työskentele telakka-alueella 

laivanrakennustyötä koskevien sopimusten perusteella, vaan viranomaisroolissa.
Median edustajat 
 Ei, koska eivät työskentel telakka-alueella.
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Voiko kortti olla pukukaapissa alueella? 
 Ei, sillä kortti ei ole tällöin työmaalla liikkuessa näkyvillä.

Voiko kortti olla mukana, mutta näkymättömissä (esim. 
povitaskussa)? 
 Ei, koska pykälä asettaa vaatimuksen näkyvillä pitämisestä.

Voiko kortti olla kiinnitettynä kaulahihnaan, mutta väärinpäin = ei 
luettavissa suoraan ilman toimenpiteitä? 
 Ei, koska pykälä asettaa vaatimuksen näkyvillä, joka ei toteudu, mikäli kortti on 

aina väärinpäin.

Voiko tunniste olla kiinnitettynä näkyvästi (luettavissa oleva) henkilön 
työasun selkään tai esim. kypärän sivuun? 
 Kyllä, koska on työmaalla liikkuessa näkyvillä.
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Voiko kortista ottaa itse värikopion ja laminoida sen esim. 
rintataskuun (luettavissa)?
 Kyllä, koska on työmaalla liikkuessa näkyvillä ja tietoja on vaikea 

muuttaa.

Voiko kortin tehdä ”käsin” itse? 
 Kyllä, koska muotovaatimuksia ei ole säädetty. Huomioitava kuitenkin, että 

tunniste on sellaisessa muodossa, että tietoja on vaikea muuttaa.
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Hitsarin / levysepän työasun rintapuoleen tulee käytännössä aina 
hitsausroiskeita, joten kortin säilyttäminen rintataskussa 
käyttökelpoisena tulee olemaan haaste. 
 Kopion käyttäminen tällaisessa tapauksessa lienee tarkoituksenmukaista ja oikea 

kortti kulkee muutoin henkilön mukana, jotta se on tarkastettavissa välittömästi. 
Näin on menetelty valvonnassa esim. maalaustöiden osalta.

Hitsarit / levysepät käyttävät työtehtävää suorittaessaan usein 
palosuojattua umpihaalaria ns. perusasuna ja lisäksi palosuojattua 
toppaliiviä, palosuojattua talvitakkia, nahkatakkia. Näitä riisutaan / 
puetaan työmaallakin tarpeen mukaan. Missä asussa kortti täytyisi olla 
näkyvillä? Haaste on, että kortti siirtyisi aina asusta toisen rintaan. 
 Kiinnitetään huomiota samamuotoon työmaalla liikkuessa. Asuun ei oteta 

kantaa, vaan siihen, että kuvallinen tunniste on näkyvillä työmaalla liikkuessa. 
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Telakalla vierailevat henkilöt, jotka eivät tee töitä telakalla, mutta 
tulevat esim. vierailemaan laivassa?
 Tulee merkitä vierailijoiksi luetteloon.



Tallenne ja 
tulevat webinaarit

Esitysmateriaali ja tallenne viedään sivulle 
Tyosuojelu.fi/live19. 

Viranomaisten info: Reilua työelämää, 
29.9.2022 klo 9–12

Aiheina mm. ulkomaisen työvoiman käyttö 
ja kevytyrittäjyys

Kaikki työsuojeluhallinnon tulevat ja menneet 
webinaarit: Tyosuojelu.fi/live

9.6.202215

https://www.tyosuojelu.fi/live19
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/tapahtumat/tapahtumat-2022/viranomaisten-info-reilua-tyoelamaa-29092022
https://www.tyosuojelu.fi/live
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