4

TAMMIKUU 2013
ALAN MIELESTÄ

Alihankkijoilta edellytetään

Sähkömaailma julkaisee tällä palstallaan alalla toimivien arvioita ja mielipiteitä
ajankohtaisista ja tärkeistä asioista, ilmiöistä, tapahtumista ja kehitystrendeistä.
Heiltä kysellään myös yritykseen tai vastaajan henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista.
Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä
kyseltiin ulkopuolisen työvoiman käytöstä.
Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan sähköistysalan työn toteuttamiseen
liittyvää alihankintaa (aliurakointi) ja työvoiman vuokrausta.
Aliurakoinnissa tilataan työ eikä osallistuta työsuoritukseen muutoin kuin otetaan valmis työ vastaan ja maksetaan siitä sovittu summa. Työvoiman vuokrauksessa otetaan työmaalle apuvoimia omien asentajien rinnalle joko henkilöstövuokrausta harjoittavalta yritykseltä tai toiselta urakoitsijalta ja vastataan työmaasta itse omalla työnjohdolla.
Kummassakin tapauksessa täytyy hankkia tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. Selvityksiä ei tarvitse hankkia, mikäli vuokratyö kestää enintään 10 työpäivää ja alihankintasopimuksen vastikkeen arvo on ilman arvonlisäveroa alle
7 500 euroa.
Kysely lähetettiin 1 739:lle jäsenelle, joista 151 vastasi. Vastausprosentiksi
muodostui siten 9.
Kyselyn tulokset näkyvät oheisista graafeista.

Ulkopuolisen työvoiman käytölle perusteltuja syitä mielestäni ovat
työn kiireellisyys
korkeat työvoimakustannukset
työn päivystysluontoisuus
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työn ammattitaitovaatimukset
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Janne Pääkkönen

rakennuttaja, Tilakeskus
Kuopion kaupunki
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tilaajan tiloissa tai työmaalla
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omissa tiloissa oman työnjohdon
alaisena
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työn toimittajan tiloissa tilaajan
työnjohdon alaisena

2. Riittää, jos urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi:hin. Jos
urakoitsija ei ole Tilaajavastuu.
fi:ssä, se joutuu toimittamaan
erikseen lain edellyttämät selvitykset.
3. Käytämme. Meillä on tänä
vuonna solmittu sopimus asiasta
Tilaajavastuun kanssa.
En osaa arvioida, kuinka monessa kohteessa on käytössä. Yhteyshenkilöt ovat meidän alueorganisaatiossamme.
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Vuokratyövoimasta on mielestäni kysymys, kun työ tehdään
tilaajan työnjohdon alaisena
tilaajan tiloissa tai työmaalla
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lainattujen asentajien voimin

71

ulkomaisen työvoiman avulla

24

talkoovoimin

7

työn toimittajan työnjohdon alaisena tilaajan tiloissa tai työmaalla
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työn toimittajan työnjohdon
alaisena tilaajan tarvikkeilla
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vuokralle antaja täyttää tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset

2. Tilaajalle riittää, että pyydetyt
asiat tulee toteennäytetyksi ja siinä Tilaajavastuu.fi on hyvä kanava, koska tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on siellä keskitetysti saatavilla ja ne päivittyvät
automaattisesti. Tietenkin kaikkia pyytämiämme selvityksiä ei
tämä järjestelmä saa toimitettua.
Julkinen toimija ei voi vaatia,
vaan vain suositella, tarjoajia
liittymään kyseiseen järjestelmään.
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vuokrattava työvoima on riittävän
ammattitaitoinen

93

vuokrattavalla työvoimalla on
vaaditut voimassa olevat
koulutukset ja pätevyydet
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vuokrattavaa työvoimaa on
perehdytetty riittävästi
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vuokratyövoimasopimuksen tekeminen täyttää TESin vaatimukset
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vuokratyövoimaa luovuttavalla
yrityksellä on riittävä sähköpätevyys

32

10

20

30

40

50

60

70

80

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT
18.-19.4.2013 Turku, Caribia
www.sahkoinfo.fi/sähköurakoitsijapäivät
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1. Urakoitsijoiden tulee vaatia
aliurakoitsijoilta vastaavat selvitykset kuin heiltä itseltään vaaditaan, ja määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Todistus tulee
esittää tilaajalle ennen aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä. Urakoitsijoiden on pidettävä luetteloa hyväksytyistä aliurakoitsijoista ja tavarantoimittajista yhteystietoineen. Luettelo dokumentoidaan.

Ari Salakka

projektipäällikkö
Skanska Oy
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4. Edellytämme aliurakoitsijoiltamme selvitystä työterveyshuollon järjestämisestä ja sen kattavuudesta.
1. Selvitämme aina tilaajavastuulain mukaiset asiat ennen aliurakointisopimuksen tekemistä.

Jukka Riikonen

johtaja, Investointi- ja
rakennuttamisyksikkö
Senaatti-kiinteistöt
Olli Häkämies

Vuokratyövoimaa sähköistystöissä käytettäessä on selvitettävä, että
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1. Edellytämme aliurakoitsijoiltamme liittymistä Tilaajavastuu.fi-palvelun
Luotettava
Kumppani -ohjelmaan. Tarkastamme aliurakoitsijoidemme soveltuvuuden työmaillemme kyseisestä palvelusta.

3. Meillä on käytössä Tilaajavastuu.fi:n Valvoja-palvelu, johon
rekisteröimme työmaakohtaisesti
siellä työskentelevät aliurakoitsijat. Mikäli heidän tiedoissaan tapahtuu sellaisia muutoksia, että
he eivät enää täytä tilaajavastuulain edellytyksiä, järjestelmä hälyttää tekstiviestillä vastuuhenkilöämme.
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4. Referenssit. Pätevyyden osalta
RALA-todistus tai vastaavat tiedot.

2. Kyllä riittävät.

tilaajan tiloissa työn toimittajan
työnjohdon alaisena

%

aliurakoitsijoiden tiedot.

hankintajohtaja
Lemminkäinen
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työn toimittajan työnjohdon
alaisena

%

Jouni Pekonen

4. Mitä muita tietoja vaaditte urakoitsijoilta ja miksi?
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Alihankinnasta on mielestäni kysymys, kun työ tehdään

%

1. Miten täytätte tilaajavastuulain edellyttämän selvitysvelvollisuuden alihankkijoita käyttäessänne?
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1 500 metriä pitempien
johtoteiden asennusmäärä
%

Näitä kysyimme:

3. Käytättekö Tilaajavastuu.fi:n valvontapalvelua ja
miten paljon?

40

työssä käytettävien erikoisvälineiden puute

SARI ALHAVA, teksti
SISKO VUORENMAA, kuva

2. Riittävätkö Tilaajavastuu.fi-palvelusta
saatavat
tiedot urakoitsijoista vai
vaaditteko tiedot urakoitsijoilta erikseen?

30

työmaan etäisyys
työhönottopaikalle

Aliurakoitsijoilta vaaditaan tilaajavastuulain mukaiset dokumentit aina ennen sopimuksen tekoa, kertoivat Sähkömaailman kyselyyn vastanneet tahot.
Se käy helpoiten Tilaajavastuu.fi-järjestelmän kautta, josta selvitykset on
saatavilla keskitetysti ja jonka tiedot päivittyvät automaattisesti. Näiden selvitysten lisäksi urakoitsijoilta voidaan edellyttää muun muassa työturvallisuuskorttia, kuvallista henkilökorttia, työterveyshuollon järjestämistä, työntekijöiden pätevyyksiä sekä referenssejä.

3. Skanskan oma hankintajärjestelmä on integroitu Tilaajavastuu.fi-palveluun. Skanska on
myös mukana kehittämässä Valvoja-palvelun seuraavaa versiota, jolla on tarkoitus automatisoida tilaajavastuuasioiden lisäksi
veronumerolain velvoitteiden hoitamista.

3. Käytössä jossakin määrin.
4. Vaadimme
urakoitsijoilta
muun muassa työtä koskevat laadunvarmistus- ja turvallisuusasiakirjat, nimilistan urakoitsijan
omista ja alihankkijoiden työmaalla työskentelevistä ja kaikille kuvalliset henkilötunnisteet
veronumeroineen,
selvityksen
työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työterveyshuollon järjestämisestä sekä toiminnan vastuuvakuutuksen.

2. Skanska edellyttää urakoitsijoita kuulumaan Tilaajavastuu.fipalveluun. Tilaajavastuu.fi-palvelu helpottaa kaikkien osapuolten työtä tilaajavastuuasioiden
hoitamisessa. Mikäli urakoitsijan
todistukset eivät vielä Tilaajavastuu.fi-palvelusta löydy, on
toimittajalla velvollisuus toimittaa vastaavat todistukset.

1. Meillä on urakkasopimuksiin
lisätty pykälä, jonka perusteella
aliurakoinnin ketjutus rajoitetaan
kahteen tasoon. Urakoitsija joutuu hyväksyttämään kaikki aliurakoitsijansa hankevastuuhenkilöllä. Yksi aliurakoitsijan hyväksymisen peruste on, että urakoitsija esittää kaikki tilaajavastuulainmukaiset selvitykset aliurakoitsijasta ja että ne ovat kunnossa. Teemme pistokokeita työmaille, joissa tarkastamme myös

4. Skanska pyrkii aktiivisesti
edistämään harmaan talouden
vastaisia toimia. Arvioimme urakoitsijat
kokonaisvaltaisesti
oman toimintajärjestelmämme
mukaisesti. Selvitämme esimerkiksi maksuvalmiuden ja taloudellisen tilanteen. Sen lisäksi
myös työntekijöiden pätevyyksien tulee olla asianmukaiset.
Urakoitsijoiden työturvallisuusasioiden hoito, kuten tapaturmataajuus, kiinnostavat meitä paljon.

