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TIEDOTTAA           
21.3.2019 

     

Tiedote välitysliikkeille – Välitysliikelain 5 §:n mukainen palveluksessa olo 

edellyttää välitysliikkeen johto- ja valvontaoikeutta sen nimissä tapahtuvien 

välitystehtävien suorittamiseen 

 

Aluehallintovirasto lähetti välitysliikkeille 19.10.2018 päivätyn tie-

dotteen välitysliikelain (1075/2000) 5 §:n mukaisesta palveluksessa 

olon tulkinnasta. Aluehallintovirasto selventää tässä kirjeessä tul-

kintaansa sääntelyn sisällöstä ja tarkoituksesta.  

Välitysliikkeitä valvovana viranomaisena aluehallintovirasto kat-

soo, että lain mukainen palveluksessa olo edellyttää välitysliikkeen 

johto- ja valvontaoikeutta sen nimissä tapahtuvien välitystehtävien 

suorittamiseen. 

Palveluksessa olon arvioinnissa merkityksellistä on välitysliikkeen joh-
don ja valvonnan, eli niin sanotun direktio-oikeuden ulottuvuus. Direktio-
oikeus on edellytys sille, että välitysliike ja sen vastaava hoitaja voivat 
vastata lain asettamista velvollisuuksista. Välitysliikkeellä tulee siten olla 
tosiasiallinen oikeus johtaa ja valvoa sen lukuun välitystehtäviä suoritta-
vien henkilöiden toimintaa. Lakiin kirjatulla palveluksessa ololla tarkoite-
taan tätä.  Vastaavan hoitajan välitysliikelain 5 §:n 1 momentin mukai-
sen valvontatehtävän ja -vallan tulee ulottua kaikkiin palveluksessa ole-
viin. 

 
Työntekijöiden ja niin sanottujen vuokratyöntekijöiden, jotka suorittavat 
työsopimuslain tarkoittamalla tavalla välitystehtäviä välitysliikkeen lu-
kuun sen johdon ja valvonnan alaisena, katsotaan olevan välitysliikkeen 
palveluksessa. Palveluksessa oleviksi voidaan pääsääntöisesti katsoa 
myös yhtiön lakimääräiseen johtoon kuuluvat henkilöt (kuten hallituksen 
jäsenet tai toimitusjohtaja). Myös muu järjestely, esimerkiksi välitysliik-
keen ja sen omistajan (luonnollisen henkilön) välinen suhde, jossa omis-
taja suorittaa välitysliikkeessään sen johdon ja valvonnan alaisena väli-
tystehtäviä ja saa itselleen korvauksen työskentelystään, voi antaa väli-
tysliikkeelle tosiasiallisen ja riittävän direktio-oikeuden.  

 
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan palveluksessa oloa ei muo-
dostu, mikäli välitysliikkeellä on sopimus vain toisen yrityksen (yksityi-
nen elinkeinonharjoittaja tai yhtiö) kanssa, ja sopimuksella sovitaan toi-
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sen yrityksen oikeudesta suorittaa välitysliikkeen nimissä välitystehtä-
viä. Yksin tällainen sopimus ei synnytä välitysliikkeelle tosiasiallista ja 
riittävää oikeutta johtaa ja valvoa nimissään tapahtuvaa välitystoimintaa.  

 
Aluehallintovirasto arvioi tapauskohtaisesti sitä, voidaanko välitysliik-
keen ja välitystehtäviä suorittavan suhdetta pitää välitysliikelain mukai-
sena palvelussuhteena. Välitysliikelain mukaisesta palveluksessa olon 
käsitteestä ei ole tuomioistuinten ratkaisuja, jotka viime kädessä linjaa-
vat käsitteen yksityiskohtaisen sisällön.  
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