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Metsäpalvelun toimittamisen sopimusehdot 

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

 

Sopimuksen osapuolia ovat työn tilaava taho, jäljempänä Tilaaja sekä palveluntarjoaja, myöhemmin 

Toimittaja. Sopimuksen osapuolista käytetään Sopimuksen osapuolet, mikäli viittaus koskettaa molempia 

osapuolia ja viittausta Osapuoli, mikäli viittaus koskettaa jompaakumpaa tahoa. 

 

2. SOPIMUSKOKONAISUUS 

 

Työtilaus, palvelusopimus ja siihen liitetyt asiakirjat sisältäen luonnonhoidon neuvontatyökalun, työlajien 

kuvaukset sekä nämä sopimusehdot muodostavat kokonaisuutena ne sopimusehdot (jäljempänä Sopimus), 

joilla Toimittaja toimittaa palveluita Tilaajalle. 

3. PALVELUN KOHDE 

 

Palvelun kohteena ovat Palvelusopimuksella erikseen määritellyt työlajit. Palvelun sisältö ja laatu löytyy 

ajantasaisena työlajin palvelukuvaukselta, joka toimitetaan Palvelusopimuksen mukana Tilaajalle. 

Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelut voimassa olevan sertifioinnin ja hyvän metsänhoidon suositusten 

mukaisesti, mikäli Toimittaja ja Tilaaja eivät erikseen kirjallisesti muuta sovi. 

3.1 Palvelun toteuttamiseen liittyvät oikeudet 

 

Tilaaja vastaa tarvittavien oikeuksien, kuten oikeudesta teiden käyttöön ja varastopaikkoihin sekä 

asemakaava-, ranta- ja suojelualueilla tapahtuvan työskentelyn edellyttämistä luvista, ellei 

sopijaosapuolten välillä kirjallisesti muuta sovita. 
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4. OSAPUOLTEN VASTUUT 

 

Tilaaja vastaa palvelun tuottamiseen tarvittavan tiedon ja ohjeiden toimittamisesta Toimittajalle kirjallisesti 

riittävän ajoissa. 

Toimittaja vastaa työn tulosten ja aikataulun täyttävän tämän sopimuksen sisällön. 

 

5. TIEDON OMISTUS 

 

Työn suorittamisesta syntyvät tiedot ovat Toimittajan omaisuutta. Toimittaja voi käyttää tietoa 

tuotekehityksessään, kuitenkin käyttäen henkilöihin yksilöivää tietoa vain siltä osin, kuin se on 

tuotekehityksen kannalta välttämätöntä.  

Tilaajan pyytäessä mittaamaan, päivittämään tai toimittamaan tietoja työkohteesta tai työsuorituksesta, on 

Toimittajalla oikeus laskuttaa Toimittajan hinnaston mukainen korvaus. Tiedot voidaan toimittaa 

valvontalomakkeilla tai sähköisiä apuvälineitä käyttäen. 

Metsävaratietoihin ja metsäsuunnitelmiin liittyvät tiedot ovat Toimittajan omaisuutta. Toimittaja voi 

käyttää tietoja asiakaspalveluun ja markkinointiin. Toimittaja voi myös käyttää tietoja tilastointiin sekä 

referensseinä poistettuaan yksilöivät tiedot luovutettaessa minkäänlaista tietoa kolmansille osapuolille 

tässä momentissa mainittuihin tietoihin liittyen. 

 

6. MAKSULIIKENNE 

 

Ensisijainen maksumenetelmä on laskutus. Maksuliikenteen kulkiessa Toimittajan pankkitilin kautta, 

ensisijainen maksumenetelmä on itselaskutus. Laskutuksessa maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun 

päiväyksestä. Itselaskutuksessa maksuehto on 14 vuorokautta Tilaajalle kuuluvien maksatusten 

saapumisesta Toimittajan pankkitilille. 

Laskutus tapahtuu työn valmistuttua. Mikäli koko sopimuksen toteutukseen käytettävä työaika on 

kestoltaan yli 2 työviikkoa, voi Toimittaja laskuttaa Tilaajaa myös osissa jo tehdyn työn mukaisesti. 

Huomautusaika laskulle on 8 vuorokautta. Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 

(30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030


 

© Arttu Huhtanen / ATCoWork Oy 2019  
Tiedoston käyttö ja muokkaus sallittu yritysten käyttöön, kunhan ilmoitetaan lomakkeen alkuperäinen lähde Sivu 5 / 7 
 

velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista (1. Kuluttajasaatavassa 

muistutusmaksu on 5 euroa. Viivästyskorosta noudatetaan mitä korkolaissa (20.8.1982/633) säädetään. 

(1 Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 10 e § 

 

7. VAHINGONKORVAUS 

 

Työn suorittamisen estyessä Tilaajasta johtuvasta syystä, on Toimittaja oikeutettu laskuttamaan jo tehdyt 

työt ja 30 % korvaukseen arvioidusta saamatta tai tekemättä jääneen korvauksen tai työn arvosta. 

Puutavaran korjuussa, varastoinnissa, varastokäsittelyssä ja kuljetuksissa on noudatettava niin suurta 

varovaisuutta kuin käytettävät työmenetelmät mahdollistavat. Näiden työvaiheiden yhteydessä ilmeisestä 

huolimattomuudesta aiheutetut vahingot on Toimittaja velvollinen korvaamaan. Pinoja tai kasoja ei saa 

tukea kasvaviin puihin. Ostajan on korjattava rikkomansa tiet sekä poistettava ojista ja teiltä sellaiset 

hakkuutähteet, tilapäissillat tai tukkeamat, jotka ovat edellä mainituista töistä aiheutuneet. 

Korjuuvaurioiden sekä aiheutettujen laatutappioiden osalta metsäpalveluissa noudatetaan 

vahingonkorvauslain määräyksiä. 

Mikäli työn toteutus viivästyy yli sopimusajan, on Tilaaja oikeutettu hinnanalennukseen. Ellei toisin ole 

sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan yksi (1) prosentti viivästyneen palvelun arvonlisäverottomasta 

arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää 

sovitun määräpäivän. Jos tilaaja on maksanut ennakkoa ja palvelu viivästyy palveluntuottajasta johtuvasta 

syystä, palveluntuottaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta vuotuista korkoa korkolain mukaisesti 

ennakon siltä osalta, joka vastaa viivästynyttä palvelua. 

8. YLIVOIMAINEN ESTE 

 

Mikäli Osapuoli ylivoimaisen esteen vuoksi ei voi täyttää sopimusvelvoitteitaan, sen on viipymättä esteestä 

tiedon saatuaan ilmoitettava siitä toiselle Osapuolelle. Ylivoimaisena esteenä pidetään valtakunnallista 

lakkoa, työsulkua ja tulipaloa, tai muita sellaisia Sopimuksen Osapuolista riippumattomia poikkeuksellisia 

seikkoja, jotka estävät Sopimukseen perustuvan velvoitteen täyttämisen taikka huomattavasti vaikeuttavat 

sitä. Maksuvaikeuksia tai laitteen epäkuntoon joutumista ei pidetä suorituksesta vapauttavana 

ylivoimaisena esteenä. Mikäli sopimusvelvoitteen laiminlyönnin tai viivästyksen syynä on ylivoimainen este, 

Osapuoli ei ole vastuussa seuraamuksista toiselle Osapuolelle niin kauan kuin kysymyksessä oleva 

ylivoimaisen esteen tilanne jatkuu. 
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9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

 

Sopimus on voimassa Palvelusopimukseen määrätyn ajan. Toteutusajankohdan ylittyessä, mutta 

Palvelusopimuksen ollessa voimassa, on Toimittajalla oikeus suorittaa tilatut työt 14 vuorokautta 

toteutusajan päättymisestä. Mikäli 14 vuorokauden jälkeen Toimittaja ei ole toimittanut tilausta, on 

Tilaajalla oikeus tilata palvelu toisaalta ja laskuttaa Toimittajalta Palvelusopimuksessa sovitun hinnan ja 

uuden tilauksen hinnan erotus. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa 30 vuorokauden 

irtisanomisajalla. 

Sopimus astuu voimaan sopimuksen päivämäärästä alkaen kumpaisenkin osapuolen allekirjoitettua 

sopimuksen. Sopimus päättyy määräaikaiseen sopimukseen merkittynä määräpäivänä ilman irtisanomista. 

10. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

 

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kummankin osapuolen allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella. 

 

11. TOIMITUKSEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU SOPIMUKSENVASTAISUUS 

 

Mikäli toimitus viivästyy tai laiminlyödään taikka toimitus ei ole työohjeiden tai sopimusasiakirjojen 

mukainen, Tilaaja voi kirjallisesti kehottaa Toimittajaa korjaamaan toimituksen sopimuksen mukaiseksi 

kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli Toimittaja ei kohtuullisessa ajassa suorita korjaavia toimenpiteitä ja saata 

toimitustaan sopimuksen mukaiseksi, Tilaajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta sekä purkaa Sopimus. 

 

12. SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN JA ASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYS 
 

Mikäli tämän sopimuksen osapuolten välillä on kirjallisesti sovittu toisin, noudatetaan sitä määräystä 

näiden yleisten sopimusehtojen sijasta. Mikäli urakointipalveluja koskevan Sopimuksen, sen liitteiden tai 

muiden osapuolten välisten asiakirjojen välillä on ristiriita, sovelletaan asiakirjoja seuraavassa 

järjestyksessä: 1) Palvelusopimus 2) Työtilaus 3) Metsäpalveluiden sopimusehdot 4) Palvelukuvaukset 5) 

Metsäalan auto- ja koneurakoinnin yleiset sopimusehdot (MAKY 2014) 
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Niiltä osin, mitä näissä sopimusehdoissa ei käsitellä, noudatetaan Metsäalan auto- ja koneurakoinnin yleisiä 

sopimusehtoja (MAKY 2014). 

 


