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Yritysten välinen tilaus ja toimeksiantosopimus 
 

Metsäpalveluyrittäjän tiedot 

 

Koneyrittäjän tiedot 

Koneyrittäjän virallinen nimi Y-tunnus 

Virallinen osoite Laskutusosoite 

☐ ALV-rekisterissä Tilaajan velvoitteiden todistaminen 

☐ Tilaajavastuu.fi -palvelu 

☐ Toimittaa ajantasaiset raportit vähintään 3 kk 
välein 

 

Yhteyshenkilöt 

 Metsäpalveluyrittäjä Koneyrittäjä Puhelinnumero Sähköposti 

sisällölliset asiat     

tekniset asiat     

 

Työt suoritetaan loppuasiakkaan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Mikäli loppuasiakkaan kanssa ei 

ole sovittu kirjallisesti toisin, noudatetaan alalla yleisesti käytössä olevia ohjeistuksia, kukin sertifiointi 

huomioiden. 

 

Työlaji Tilaaja Toimittaja Lisätietoja 

1. Leimikon 
valmistelu 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

2. Hakkuiden ketjutus 
ja logistiikka 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

3. Korjuun 
tarkastukset 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

4. Metsuripalvelut ☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

Metsäpalveluyrittäjän virallinen nimi Y-tunnus 

Virallinen osoite Laskutusosoite 

☐ ALV-rekisterissä Tilaajan velvoitteiden todistaminen 

☐ Tilaajavastuu.fi -palvelu 

☐ Toimittaa ajantasaiset raportit vähintään 3 kk 
välein 
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5. Vuokratyö 
5.1 kuljettaja 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

6. Konetyöt 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 6.1 auraus ☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

 6.1 lanaus ☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

 6.1 sorastus ☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

☐ metsäpalveluyrittäjä 

☐ koneyrittäjä 

 

 

Muut liitteet: 

1. Sopimus koskien henkilötietojen käsittelyä v6 (lomake sellaisenaan, lähde; Koneyrittäjät ry.) 

2. Hinnasto (Metsäpalveluyrittäjän palvelut koneyrittäjälle) 

3. Hinnasto (Koneyrittäjän palvelut metsäpalveluyrittäjälle) 

4. Metsäalan auto- ja koneurakoinnin yleiset sopimusehdot (MAKY 2014) 

Sopimusehdot 

 

1. Sopimuksen osapuolet 

Sopimuksen osapuolia ovat Metsäpalveluyrittäjä sekä Koneyrittäjä. Kumpikin osapuoli voi toimia tilaajana ja 

toimittajana keskenään, tarkemmin osapuolen työtehtäväkohtaisesti määrittää työtilaus.  

Sopimuksessa myöhemmin käytettäessä ”Osapuoli” viitataan kumpaan tahansa sopimuksen osapuoleen. 

”Asiakas” termiä käytettäessä tarkoitetaan kyseisellä tilauksella tilaajaa ja ”Toimittaja” termillä kyseisen 

tilauksen toimittajaa. 

2. Työn tekopaikka 

Työ tehdään tilauksen mukaisesti asiakkaan osoittamalla työntekopaikalla. Mikäli tehtävä työ on 

toimistotyötä, voi Osapuoli määrittää itse työntekemispaikan. 

3. Työn määräaika 

Työ on tehtävä määräaikaan mennessä. Mikäli toimitus viivästyy tai laiminlyödään, tai ei ole sopimuksen ja 

työohjeiden mukainen, Asiakas voi kirjallisesti kehottaa Toimittajaa korjaamaan toimituksen sopimuksen 

mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Ensisijaisesti tässä sopimuksessa kohtuullisella ajalla tarkoitetaan 

yhtä työviikkoa. Mikäli työkohteen suuruudesta johtuen yhden työviikon katsotaan olevan riittämätön, 

tarkoitetaan aikaa mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että korjaavat toimenpiteet ovat aloitettu yhden 

työviikon kuluessa kehotuksesta. 

4. Työohjeet 

Asiakas toimittaa Toimittajalle kirjalliset työ- ja teko-ohjeet riittävässä laajuudessa riittävän ajoissa tehtävän 

suorittamista varten. Mikäli Asiakkaan ohjeet muuttuvat kesken toimituksen, on tästä ilmoitettava 

välittömästi kirjallisesti Toimittajalle. Ohjeet astuvat voimaan välittömästi, kun Toimittaja on ne saanut. 

Kustannusvaikutteisista työohjeen muutoksista on neuvoteltava Osapuolten kesken ja ohjeet astuvat 

voimaan, kun molemmat osapuolet ovat ne kirjallisesti hyväksyneet. 
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5. Viestintä 

Asiakas on ensisijainen yhteyshenkilö tilauksen toimitukseen liittyen loppuasiakkaalle. Toimittaja on 

yhteydessä loppuasiakkaaseen vain, kun se on välttämätöntä työn toimittamisen kannalta ja Asiakas on 

Toimittajaa kehottanut näin toimimaan. 

6. Työsuoritteiden raportointi 

Toimittaja antaa Asiakkaalle tiedot työsuoritteista työkohteittain ja työlajeittain. Selvyydeksi todetaan, että 

työsuoritteella tarkoitetaan tietoja työn lopputuloksesta, esimerkiksi omavalvontatiedot. Tiedot perustuvat 

mittaustulokseen tai muuhun suoritteeseen, mistä on työtilauksessa sovittu. Mittaustuloksen tulee 

perustua voimassa oleviin lakeihin ja ohjeistuksiin mittauksesta. 

7. Kalustosta ja laitteiden kunnosta 

Toimittajan tulee huolehtia kaluston ja laitteiden kunnosta, huollosta ja tarkastuksista, siten, ettei koneiden 

ja laitteiden kunto voi aiheuttaa työturvallisuuteen tai ympäristöön vaikuttavia riskejä ja vahinkoja. Tämän 

momentin tulkintaohjeeksi todettakoon, että kunnosta on huolehdittava ennakoiden, sekä asianmukaisesti 

lakien ja asetusten sekä virallisten ohjeistuksien noudattamisen kannalta. 

8. Maksuliikenne 

Toimittaja laskuttaa asiakasta sovittujen laskutusperusteiden mukaan. Laskutusperuste muodostuu, kun 

toimitus on toimitettu Asiakkaalle ohjeen mukaisesti. Toimitukseen sisältyy myös kaiken sovitun tiedon 

raportointi. 

Vastaanotettuaan toimituksen, mukaan lukien sovittujen tietojen raportointi, on Asiakas velvollinen 

maksamaan Toimittajan laskun 21 vuorokautta netto maksuehdolla laskun päiväyksestä. Laskun 

huomautusaika on 8 vuorokautta ja se alkaa laskun päiväyksestä. Laskun päiväys on aikaisintaan, kun 

toimitus on kokonaan suoritettu. 

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. 

Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt 

siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa 

vakiokorvauksena. Viivästyskorosta noudatetaan mitä korkolaissa (20.8.1982/633) säädetään. 

9. Vahingonkorvaus 

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

työt ja 10 % 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 Asiakas oikeutettu hinnanalennukseen. Ellei toisin ole 

sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan kolme (3) prosenttia viivästyneen palvelun arvonlisäverottomasta 

arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää 
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sovitun määräpäivän. Jos Asiakas on maksanut ennakkoa ja palvelu viivästyy Toimittajasta johtuvasta 

syystä, Toimittaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta vuotuista korkoa korkolain mukaisesti ennakon 

siltä osalta, joka vastaa viivästynyttä palvelua. 

10. 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 

Asiakkaalla 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. 

11. Sopimusten etusijajärjestys 

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

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

osapuolten välisten asiakirjojen välillä on ristiriita, sovelletaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä: 1) 

Työtilaus 2) Tämä Sopimus 3) Loppuasiakkaalle toimitetut Metsäpalveluiden sopimusehdot 4) Asiakkaan 

toimittamat työ- ja teko-ohjeet 5) Metsäalan auto- ja koneurakoinnin yleiset sopimusehdot (MAKY 2014) 

Niiltä osin, kuin tässä sopimuksessa ei käsitellä, noudatetaan voimassa olevia lakeja sekä Metsäalan auto- ja 

koneurakoinnin yleisiä sopimusehtoja (MAKY 2014). 

 

Allekirjoitukset: 

 

Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Metsäpalveluyrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Koneyrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

 


