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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 
2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työso-
pimuslakiin vuokratyödirektiivin täytäntöön 
panemiseksi tarvittavat säännökset. Työso-
pimuslakiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
vuokratyöntekijöiden työehtojen määräyty-
misestä niissä tilanteissa, joissa ei ole löydet-
tävissä joko työvoiman vuokrausyritystä tai 
käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. 
Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi käyttäjäyri-
tyksen velvoitteesta tiedottaa vuokratyönteki-
jöille käyttäjäyrityksessä avoinna olevista 
työpaikoista samalla tavoin kuin käyttäjäyri-
tyksen omille työntekijöille tiedotetaan. Työ-
sopimuslakiin ehdotetaan lisättäväksi myös 
ohjaava säännös käyttäjäyrityksen velvolli-
suudesta tarjota vuokratyöntekijöille mahdol-

lisuus käyttää sellaisia muita kuin työsuhde-
eduiksi katsottavia palveluja ja järjestelyjä, 
joita yritys tarjoaa omille työntekijöilleen, 
jollei erilainen kohtelu ole perusteltua objek-
tiivisista syistä.  

Lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin 
ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat muutokset, 
joilla lähetetyt vuokratyöntekijät saatetaan 
työehtojen määräytymisessä samaan asemaan 
Suomesta palkattujen vuokratyöntekijöiden 
kanssa. Tavoitteena on vuokratyöntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun ja yritysten tasaver-
taisen kilpailuaseman edistäminen.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 5 päi-
vänä joulukuuta 2011. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa kan-
sallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/104/EY vuokratyöstä, jäljem-
pänä vuokratyödirektiivi. Direktiivissä sääde-
tään vuokratyön vähimmäisvaatimuksista. 
Vuokratyödirektiivin keskeinen sisältö on 
työvoiman vuokrausyritysten aseman tunnus-
taminen työnantajina ja markkinoiden vapa-
uttaminen vuokratyön kielloista ja rajoituk-
sista ja toisaalta vuokratyöntekijöiden ase-
man parantaminen säätämällä yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteesta. Direktiivin kansalli-
nen toteuttaminen edellyttää työsopimuslain 
(55/2001) muuttamista. Jäsenvaltioiden on 
pantava vuokratyödirektiivi täytäntöön vii-
meistään 5 päivänä joulukuuta 2011.   
 
2  Nykyti la  

2.1 Vuokratyödirektiivin pääasiallinen 
sisältö  

Vuokratyödirektiiviä sovelletaan 1 artiklan 
1 kohdan mukaan työntekijöihin, joilla on 
työsopimus tai työsuhde työvoiman vuok-
rausyrityksen kanssa ja jotka on asetettu 
käyttäjäyritysten palvelukseen työskentele-
mään tilapäisesti niiden valvonnassa ja joh-
dolla. Artiklan 2 kohdan mukaan direktiiviä 
sovelletaan sekä julkisen että yksityisen sek-
torin yrityksiin, jotka ovat työvoiman vuok-
rausyrityksiä tai käyttäjäyrityksiä ja harjoit-
tavat taloudellista toimintaa riippumatta siitä, 
onko kyseessä voittoa tavoittelematon yritys. 
Lisäksi artiklan 3 kohdassa annetaan jäsen-
valtioille mahdollisuus työmarkkinaosapuol-
ten kuulemisen jälkeen sulkea direktiivin so-
veltamisen ulkopuolelle työsopimukset tai 
työsuhteet, jotka on tehty julkisesti järjeste-
tyn tai julkisista varoista toteutetun erityisen 
ammatillisen koulutus- tai uudelleenkoulu-
tusohjelman taikka työllistymistä edistävän 
ohjelman puitteissa.  

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään 
määritelmistä. Työntekijällä tarkoitetaan 
henkilöä, jonka aseman työntekijänä asian-

omaisessa jäsenvaltiossa turvaa kansallinen 
työlainsäädäntö. Työvoiman vuokrausyrityk-
sellä tarkoitetaan luonnollista tai oikeushen-
kilöä, joka tekee kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti työsopimuksia tai solmii työsuh-
teita vuokratyöntekijöiden kanssa tarkoituk-
sena asettaa tällaisia työntekijöitä käyttäjäyri-
tyksen palvelukseen suorittamaan työtehtä-
vää sen valvonnassa ja johdolla. Vuokratyön-
tekijällä tarkoitetaan työntekijää, jolla on 
työsopimus tai työsuhde työvoiman vuok-
rausyrityksen kanssa siinä tarkoituksessa, et-
tä hänet asetetaan käyttäjäyrityksen palveluk-
seen suorittamaan työtehtävää sen valvon-
nassa ja johdolla. Käyttäjäyrityksellä tarkoi-
tetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenki-
löä, jolle ja jonka valvonnassa ja johdolla 
vuokratyöntekijä työskentelee tilapäisesti ja 
toimeksiannolla tarkoitetaan kautta, jonka 
vuokratyöntekijä on asetettuna tilapäisesti 
käyttäjäyrityksen palvelukseen suorittamaan 
työtehtävää sen valvonnassa ja johdolla. Kes-
keisillä työehdoilla tarkoitetaan laeissa, ase-
tuksissa, hallinnollisissa määräyksissä, työ-
ehtosopimuksissa ja/tai muissa käyttäjäyri-
tyksessä voimassa olevissa sitovissa yleisissä 
säännöksissä säädettyjä työehtoja, jotka liit-
tyvät työaikaan, ylityöhön, taukoihin, lepoai-
koihin, yötyöhön, lomiin ja yleisiin vapaa-
päiviin ja palkkaan. Artiklan 2 kohdan mu-
kaan direktiivi ei vaikuta kansallisessa lain-
säädännössä oleviin palkan, työsopimuksen 
tai työsuhteen taikka työntekijän määritel-
miin.  

Vuokratyödirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 
mukaan vuokratyön käyttöön liittyvät rajoi-
tukset tai kiellot saavat perustua ainoastaan 
yleisen edun mukaisiin syihin, jotka liittyvät 
erityisesti vuokratyöntekijöiden suojeluun, 
työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksiin tai 
tarpeeseen varmistaa, että työmarkkinat toi-
mivat moitteettomasti ja että väärinkäytöksiä 
ehkäistään. Artiklan 2 kohdan mukaan jäsen-
valtioiden on työmarkkinaosapuolia kuultu-
aan 5.12.2011 mennessä tarkasteltava kansal-
lisen lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
kansallisten käytäntöjen mukaisesti vuokra-
työn käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja 
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sen varmistamiseksi, ovatko ne edelleen pe-
rusteltuja edellä mainituista syistä. Jos rajoi-
tukset ja kiellot perustuvat työehtosopimuk-
sen määräyksiin, voivat tarkastelun suorittaa 
sopimuksen tehneet työmarkkinaosapuolet 
artiklan 3 kohdan mukaan. Artiklan 4 kohdan 
mukaan edellä mainitut 1—3 kohdat eivät 
vaikuta työvoiman vuokrausyritysten rekiste-
röintiä, lisensiointia, sertifiointia, rahoitusta-
kuita tai valvontaa koskeviin kansallisiin 
vaatimuksiin. Artiklan 5 kohdassa edellyte-
tään jäsenmaiden raportoivan tarkastelun tu-
loksista komissiolle 5.12.2011 mennessä. 

Vuokratyödirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa 
säädetään yhdenvertaisen kohtelun periaat-
teesta. Artiklan 1 kohdan mukaan vuokra-
työntekijän keskeisten työehtojen on oltava 
käyttäjäyrityksessä suoritettavan toimeksian-
non ajan vähintään samanlaiset, joita häneen 
sovellettaisiin, jos kyseinen yritys olisi pal-
kannut hänet suoraan hoitamaan samaa teh-
tävää. Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta 
sovellettaessa on noudatettava käyttäjäyri-
tyksessä voimassa olevia sääntöjä, jotka kos-
kevat raskaana olevien tai imettävien naisten 
suojelua sekä lasten ja nuorten suojelua, nais-
ten ja miesten tasa-arvoista kohtelua ja kaik-
kea sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkupe-
rään, uskontoon tai vakaumukseen, vammai-
suuteen, ikään taikka sukupuoliseen suuntau-
tumiseen perustuvan syrjinnän torjuntaa, sel-
laisina kuin ne ovat laeissa, asetuksissa, hal-
linnollisissa määräyksissä, työehtosopimuk-
sissa ja/tai muissa yleisesti sovellettavissa 
säännöksissä. Yhdenvertaisen kohtelun peri-
aatteesta voidaan poiketa 5 artiklan 2, 3 ja 
4 kohtien perusteella. Näistä 3 kohdassa sää-
detty poikkeamismahdollisuus on Suomen 
käytettävissä. Sen mukaan jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa näille 
mahdollisuuden asianmukaisella tasolla ja jä-
senvaltioiden asettamia ehtoja noudattaen pi-
tää voimassa tai tehdä työehtosopimuksia, 
joissa voidaan, noudattaen vuokratyönteki-
jöiden yleistä suojelua, ottaa käyttöön vuok-
ratyöntekijöiden työehtoja koskevia järjeste-
lyitä, jotka voivat poiketa 1 kohdassa tarkoi-
tetuista järjestelyistä.  

Direktiivin 6 artiklalla pyritään paranta-
maan vuokratyöntekijän asemaa erilaisin toi-
menpitein. Artiklan 1 kohdan mukaan vuok-
ratyöntekijälle tulee tiedottaa käyttäjäyrityk-

sessä vapautuvista työpaikoista samalla ta-
valla kuin käyttäjäyrityksen työntekijöille. 
Asiasta voidaan tiedottaa käyttäjäyrityksessä 
soveltuvassa paikassa yleisellä ilmoituksella. 
Artiklan 2 kohdassa asetetaan jäsenvaltioille 
velvoite toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, 
jotta sellaiset lausekkeet, joissa kielletään tai 
estetään työsopimuksen tekeminen tai työ-
suhteen solmiminen käyttäjäyrityksen ja 
vuokratyöntekijän välille toimeksiannon pää-
tyttyä, ovat mitättömiä tai ne voidaan julistaa 
mitättömiksi. Tämä ei kuitenkaan rajoita työ-
voiman vuokrausyritystä perimästä kohtuul-
lista korvausta käyttäjäyritykseltä esimerkik-
si vuokratyöntekijän palvelukseen asettami-
sesta tai palkkaukseen ja koulutukseen liitty-
vistä kustannuksista. 

Artiklan 3 kohdan mukaan työvoiman 
vuokrausyritykset eivät saa periä työnteki-
jöiltä maksua vastineeksi toimeksiantojen 
järjestämisestä käyttäjäyrityksissä tai siitä, 
että työntekijä tekee työsopimuksen käyttä-
jäyrityksen kanssa tai solmii siihen työsuh-
teen toimeksiannon päätyttyä. Artiklan 
4 kohdan mukaan vuokratyöntekijät voivat 
hyödyntää käyttäjäyrityksen palveluja tai yh-
teisiä järjestelyjä, erityisesti ruokalapalveluja 
sekä lastenhoito- ja kuljetusjärjestelyjä, sa-
moin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen palveluk-
sessa olevat muut työntekijät voivat hyödyn-
tää, jollei erilainen kohtelu ole perusteltua 
objektiivisista syistä.  

Artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on kansallisten perinteidensä ja käytäntöjensä 
mukaisesti toteutettava asianmukaisia toi-
menpiteitä tai edistettävä työmarkkinaosa-
puolten vuoropuhelua parantaakseen vuokra-
työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia, las-
tenhoitojärjestelyjen saatavuutta työvoiman 
vuokrausyrityksissä myös toimeksiantojen 
välisenä aikana heidän urakehityksensä ja 
työllistävyyden edistämiseksi ja parantaak-
seen vuokratyöntekijöiden mahdollisuuksia 
hakeutua käyttäjäyrityksen omille työnteki-
jöille tarjoamaan koulutukseen. 

Direktiivin 7 artiklan (vuokratyöntekijöi-
den edustus) 1 kohdan mukaan vuokratyön-
tekijät on otettava jäsenvaltiossa asetettujen 
edellytysten mukaisesti huomioon työvoiman 
vuokrausyrityksessä, kun lasketaan yhteisön 
ja jäsenvaltioiden lainsäädännön tai työehto-
sopimusten mukaisesti työntekijöitä edusta-
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vien elinten perustamiskynnykseksi asetettu-
ja henkilöstömääriä. Artiklan 2 kohdan mu-
kaan jäsenvaltiot voivat säätää, että vuokra-
työntekijät otetaan niiden asettamin edelly-
tyksin huomioon käyttäjäyrityksessä samalla 
tavalla kuin käyttäjäyrityksen yhtä pitkäksi 
ajaksi suoraan palvelukseen ottamat työnteki-
jät, kun lasketaan yhteisön ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön tai työehtosopimusten mukai-
sesti työntekijöitä edustavien elinten perus-
tamiskynnykseksi asetettuja henkilöstömää-
riä. Artiklan 3 kohdan mukaan artiklan 
2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta sovelta-
vien jäsenvaltioiden ei tarvitse panna täytän-
töön 1 kohdan säännöksiä. 

Direktiivin 8 artiklan (tiedottaminen työn-
tekijöiden edustajille) mukaan käyttäjäyri-
tyksen on toimitettava asianmukaiset tiedot 
vuokratyöntekijöiden käytöstä yrityksessä 
tiedottaessaan yrityksen työvoimatilanteesta 
yhteisön ja kansallisen lainsäädännön mu-
kaan perustetuille työntekijöitä edustaville 
elimille, tämän kuitenkaan rajoittamatta tie-
dottamista ja kuulemista koskevien tiukem-
pien ja/tai täsmällisempien kansallisten ja yh-
teisön säännösten ja erityisesti työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan koske-
vista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 
11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/14/EY säännösten soveltamista. 
 
2.2 Vuokratyödirektiivin suhde Suomen 

työlainsäädäntöön 

Direktiivin säännökset, jotka edellyttävät 
muutoksia työlainsäädäntöön 

Direktiivissä säädetään yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteesta, jonka mukaan vuokra-
työntekijän keskeisten työehtojen on oltava 
käyttäjäyrityksessä suoritettavan toimeksian-
non ajan vähintään samanlaiset, joita häneen 
sovellettaisiin, jos kyseinen yritys olisi pal-
kannut hänet suoraan hoitamaan samaa teh-
tävää.  

Työsopimuslain 2 luvun 9 §:ssä säädetään 
vuokratyöntekijöiden työsuhteissa sovelletta-
vasta työehtosopimuksesta. Työsopimuslain 
mukaan vuokratyöntekijöiden työsuhteissa 
tulee sovellettavaksi ensisijaisesti vuokra-
työntekijän työnantajaa sitova joko normaa-

lisitova tai yleissitova työehtosopimus. Mikä-
li työnantajaa sitovaa työehtosopimusta ei 
ole, tulee vuokratyöntekijän työsuhteessa so-
veltaa käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopi-
musta. Työsopimuslain sääntelyn lähtökohta 
poikkeaa vuokratyödirektiivin yhdenvertai-
sen kohtelun periaatteesta.  

Vuokratyödirektiivin 5 artiklan 3 kohdan 
perusteella Suomessa voidaan kuitenkin säi-
lyttää työsopimuslain sääntely vuokratyönte-
kijöiden työsuhteissa sovellettavista työehto-
sopimuksista. Sen sijaan tilanteissa, joissa ei 
ole työnantajaa eikä käyttäjäyritystä sitovaa 
työehtosopimusta, jää vuokratyödirektiivissä 
edellytetty yhdenvertaisen kohtelun periaate 
toteuttamatta. Yksistään työsopimuslain 
2 luvun 10 §:n ja 10 luvun 2 §:n säännökset 
eivät ole riittäviä vuokratyödirektiivin täytän-
töön panemiseksi, jos käyttäjäyrityksessä on 
työntekijöitä, jotka tekevät joko samaa tai 
samankaltaista työtä kuin vuokratyöntekijät.  

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä käyttä-
jäyrityksen velvollisuudesta tiedottaa vuokra-
työntekijöille yrityksessä avoinna olevista 
tehtävistä. Tiedonantovelvoitteet avoinna 
olevista työpaikoista koskevat nimenomaan 
käyttäjäyrityksen omia työntekijöitä. Siten 
vuokratyödirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa 
edellytetyn velvoitteen toteuttaminen edellyt-
tää lisättäväksi työsopimuslakiin käyttäjäyri-
tyksen velvoite tiedottaa vuokratyöntekijöille 
yrityksessä avoinna olevista tehtävistä.  

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä siitä, 
että vuokratyöntekijöillä olisi oikeus käyttää 
käyttäjäyrityksen yhteisiä palveluja ja järjes-
telyjä kuten ruokala- ja kuljetuspalveluita si-
ten kuin vuokratyödirektiivin 6 artiklan 4 
kohdassa edellytetään. Kyse on muista kuin 
työsuhde-eduiksi katsottavista palveluista. 
Kyse on lähinnä oikeudesta päästä tiettyihin 
tiloihin tai saada tiettyjä palveluita, jotka 
ovat joko kaikkien työntekijöiden käytettä-
vissä tai tiettyä työtä tekevien työntekijöiden 
käytössä. Vuokratyöntekijällä tulee vuokra-
työdirektiivin mukaan olla oikeus tällaisten 
palvelujen käyttämiseen samoin ehdoin kuin 
käyttäjäyrityksen omalla työntekijällä, jollei 
erilainen kohtelu ole perusteltua objektiivi-
sista syistä. Käyttäjäyrityksen on noudatetta-
va syrjintäsääntelyä ja tasapuolisen kohtelun 
vaatimusta myös vuokratyöntekijöihin. Syr-
jintäsääntelyllä on merkitystä arvioitaessa 
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vuokratyödirektiivin 6 artiklan 4 kohdan vel-
voitteiden toteuttamista.  
 
Direktiivin säännökset, jotka eivät edellytä 
muutoksia työlainsäädäntöön 
 

Direktiivin soveltamisala ja määritelmät 
 

Direktiivin 1 artiklassa säädetään sovelta-
misalasta ja 3 artiklassa määritelmistä. Direk-
tiivin 3 artiklan a—f kohtien määritelmät 
vastaavat työlainsäädäntöä. Direktiivissä 
määriteltyihin vuokratyöntekijöihin ja työ-
voiman vuokrausyrityksiin sovelletaan työ-
lainsäädäntöä samoin kuin muissakin työsuh-
teissa. Vuokratyötä koskevia erityissäännök-
siä on muutamia, ja ne liittyvät oikeuksien ja 
velvollisuuksien siirtämiseen, vähimmäis-
työehtojen määräytymiseen, työturvallisuu-
teen, erilaisiin tiedonantovelvoitteisiin ja 
koeaikaan. Vuokratyön erityissäännöksiä so-
velletaan aina, kun työnantajan siirtää työn-
tekijänsä toisen työnantajan käyttöön tämän 
suostumuksella työsopimuslain 1 luvun 7 §:n 
mukaisesti tekemään työtä käyttäjäyritykses-
sä tämän johdon ja valvonnan alaisena. 
Säännöksen soveltamista ei ole rajoitettu ai-
noastaan taloudellista toimintaa harjoittaviin 
julkisen sektorin toimijoihin kuten vuokra-
työdirektiivin soveltamisala on sen kirjoitus-
tavan perusteella rajattu. Siten vuokratyötä 
koskeva sääntely tulee sovellettavaksi myös 
tilanteissa, joissa käyttäjäyrityksenä on julki-
sen sektorin toimija kuten sairaanhoitopiiri, 
kunta tai ministeriö.  

Vuokratyössä osapuolten oikeuksia ja vel-
vollisuuksia koskevat keskeiset säännökset 
ovat työsopimuslaissa, työaikalaissa 
(605/1996), vuosilomalaissa (162/2005), yh-
denvertaisuuslaissa (21/2004), naisten ja 
miesten tasa-arvosta annetussa laissa 
(609/1986, jäljempänä tasa-arvolaki), työter-
veyshuoltolaissa (1383/2001), työturvalli-
suuslaissa (738/2002) sekä työsuojelun val-
vonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta annetussa laissa (44/2006). Vuokra-
työntekijöiden keskeisten työehtojen määräy-
tymisessä merkittävässä asemassa ovat edellä 
mainittujen lakien lisäksi sovellettavan työ-
ehtosopimuksen määräykset. Valtaosa vuok-
ratyöntekijöistä on joko työvoiman vuok-

rausyritystä tai käyttäjäyritystä sitovan työeh-
tosopimusten piirissä.  

Työsopimuslakia sovelletaan työnantajan 
ja työntekijän välisessä oikeussuhteessa sil-
loin, kun työtä tehdään työnantajan lukuun 
tämän johdon ja valvonnan alaisena ja kun 
työnteosta maksetaan työntekijälle palkkaa. 
Vuokratyöntekijä tekee työsopimuksensa pe-
rusteella työtä oman työnantajansa lukuun 
mutta käyttäjäyrityksen hyväksi. Työsopi-
muslain mukaan työntekijän siirtäminen toi-
sen työnantajan (käyttäjäyrityksen) käyttöön 
edellyttää työntekijän suostumusta. Käytän-
nössä tämä tapahtuu siten, että tullessaan 
vuokrayrityksen palvelukseen työntekijä sa-
malla sitoutuu tekemään työtä oman työnan-
tajansa sopijakumppanille. Kun työnantaja 
siirtää työntekijänsä toisen työnantajan käyt-
töön, siirtyy käyttäjäyritykselle oikeus johtaa 
ja valvoa työntekoa ja ne työnantajalle sääde-
tyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi 
työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Käyttä-
jäyrityksen on toimitettava työntekijän työn-
antajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee 
velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Velvoite 
koskee myös tietoa käyttäjäyrityksessä sovel-
lettavasta työehtosopimuksesta.  

Yksityisen ja julkisen sektorin yritykset ja 
myös luonnolliset henkilöt kuuluvat direktii-
vin soveltamisalaan. Direktiiviä sovelletaan 
kaikilla toimialoilla, myös merenkulussa. Di-
rektiivin soveltamisalasta ja määritelmistä ei 
aiheudu välittömiä lainsäädännön muutostar-
peita. Direktiivin mukaista toimeksiannon 
määritelmää ei ole säädetty. Direktiivissä 
mahdollistettu poissuljenta on tarkoitettu so-
vellettavaksi muun muassa työllisyystoimen-
piteisiin tai muihin vastaaviin järjestelyihin. 
Muutamien työ- ja elinkeinotoimistojen pal-
veluvalikoimaan kuuluu myös henkilöstö-
vuokraus, ja siinä sovelletaan työlainsäädän-
töä ja työehtosopimusten määräyksiä. Suo-
mella ei ole tarvetta säätää 1 artiklan 3 koh-
dan mukaisista poikkeuksista.   
 
Vuokratyön rajoitusten ja kieltojen tarkaste-
luvelvollisuus 
 

Vuokratyödirektiivissä edellytetään jäsen-
maiden tarkastelevan vuokratyön kieltoja ja 
rajoituksia. Kyseessä on jäsenmaita sitova 
kertaluontoinen hallinnollinen velvoite tar-



 HE 104/2011 vp  
  

 

7

kastella kaikkia vuokratyön rajoituksia ja 
kieltoja sekä raportoida tarkastelun tuloksista 
komissiolle viimeistään direktiivin täytän-
töönpanoajankohtaan mennessä. Tarkastelu-
velvoite koskee niin lainsäädäntöön kuin 
työehtosopimuksiinkin perustuvia kieltoja ja 
rajoituksia.  

Suomessa työvoiman vuokrausta ei ole 
lainsäädännössä suoranaisesti rajoitettu. Tar-
kasteluvelvoitteen piiriin kuuluu myös sellai-
nen kansallinen lainsäädäntö, jolla asetetaan 
välillisesti rajoituksia vuokratyön tekemiselle 
tietyissä tehtävissä tai aloilla. 

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 
(TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestön (SAK) välisessä vuoden 1997 yleisso-
pimuksessa on määräyksiä ulkopuolisen työ-
voiman käytöstä, ja niitä sovelletaan pääasi-
allisesti teollisuusaloilla. Teollisuudessa ala-
kohtaisissa työehtosopimuksissa yleissopi-
muksen määräykset ulkopuolisen työvoiman 
käytöstä on otettu työehtosopimuksiin joko 
kokonaan tai osittain.   

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi syys-
kuussa 2010 työmarkkinakeskusjärjestöjä te-
kemään vuokratyödirektiivissä tarkoitetun 
tarkastelun työehtosopimusten osalta yhdessä 
työehtosopimusosapuolina olevien jäsenliit-
tojensa kanssa. Tarkastelun tulokset tuli toi-
mittaa ministeriölle 13 päivään toukokuuta 
2011 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö 
toimittaa tarkastelun tulokset komissiolle 
syksyn 2011 aikana.  

Tarkastelussa järjestöt ovat käyneet läpi 
työehtosopimusten määräykset, joissa asete-
taan rajoituksia tai kieltoja vuokratyön käy-
tölle. Tarkastelussa on tuotu esille vuokra-
työn kieltojen tai rajoitusten syyt sekä arvioi-
tu niitä suhteessa vuokratyödirektiivin 4 ar-
tiklan 1 kohdan mukaisiin edellytyksiin. Tar-
kastelussa selvitettiin myös sitä, mitä vuokra-
työn rajoituksia tai kieltoja on vuokratyödi-
rektiivin voimaantulon jälkeen muutettu, 
poistettu tai ollaan muuttamassa. 

Direktiivin 4 artiklan tarkasteluvelvoite ei 
edellytä jäsenmaiden tekevän lainsäädäntö-
muutoksia, vaikka kaikkia vuokratyön kielto-
ja ja rajoituksia ei voitaisikaan perustella 
4 artiklan 1 kohdan mukaisilla syillä.  

Vuokratyön rajoitusten ja kieltojen tarkas-
telussa on huomioitava se, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

49 artikla sijoittautumisvapaudesta ja 56 ar-
tikla palvelujen tarjonnan vapaudesta voivat 
estää tietyt kansalliset vuokratyön käyttöä 
koskevat rajoitukset.  
 
Yhdenvertaisen kohtelun periaate ja siitä 
poikkeaminen 
 

Vuokratyödirektiivin yhdenvertaisen koh-
telun periaate säätää vuokratyöntekijän kes-
keisistä työehdoista käyttäjäyrityksessä suo-
ritettavan toimeksiannon aikana. Direktiivin 
mukaan niiden tulee olla toimeksiannon ajan 
vähintään samanlaiset, joita häneen sovellet-
taisiin, jos kyseinen yritys olisi palkannut 
vuokratyöntekijän suoraan hoitamaan samaa 
tehtävää.  

Vuokrayritys (työvoiman vuokrausyritys) 
vastaa työnantajana vähimmäistyöehtojen 
noudattamisesta. Vuokratyössä sovellettavis-
ta vähimmäistyöehdoista säädetään työsopi-
muslain 2 luvun 9 §:ssä. Ensisijaisesti vuok-
rayrityksen palveluksessa olevaan sovelle-
taan vuokrayritystä työehtosopimuslain 
(436/1946) nojalla sitovaa työehtosopimusta 
tai jos tällaista ei ole, sellaista vuokrausalan 
yleissitovaa työehtosopimusta, jossa on mää-
räyksiä työntekijän tekemästä työstä. Jos 
työvoimaa vuokraavaa työnantajaa ei sido 
mikään työehtosopimus, on vuokratyönteki-
jän työsuhteessa sovellettava vähintään käyt-
täjäyritystä työehtosopimuslain nojalla sito-
van tai yleissitovan työehtosopimuksen mää-
räyksiä.  

Työsopimuslain 2 luvun 10 §:ssä säädetään 
vähimmäispalkasta työehtosopimuksen puut-
tuessa. Jos työvoiman vuokrayritys eikä 
myöskään käyttäjäyritys ole sidottu edellä 
tarkoitettuihin työehtosopimuksiin, vuokra-
työntekijän työsuhteen ehdot määräytyvät 
vuokratyönantajan ja työntekijän välillä teh-
dyn työsopimuksen mukaan. Jos työnteon 
ehdoista ei ole sovittu työsopimuksellakaan, 
työntekijälle on maksettava tekemästään 
työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. 
Muut työsuhteen ehdot määräytyvät tällöin 
työlainsäädännön mukaan. Työntekijän tur-
vaksi työsopimuslaissa on säädetty puoles-
taan säännös, jonka mukaan kohtuuttomia 
sopimusehtoja esimerkiksi palkasta voidaan 
sovitella tai ehto voidaan jättää huomioon ot-



 HE 104/2011 vp  
  

 

8 

tamatta. Kohtuuttomien ehtojen sovittelu 
kuuluu yleiselle alioikeudelle.  

Tällä hetkellä vuokrayrityksiä sitovia vuok-
ratyötä koskevia (normaalisitovia tai yleissi-
tovia) työehtosopimuksia on käytännössä 
vain muutamia, joten vuokratyöntekijän työ-
suhteessa sovellettavat vähimmäisehdot mää-
räytyvät usein työsopimuslaissa säädetyllä 
tavalla käyttäjäyrityksessä sovellettavan työ-
ehtosopimuksen mukaan siten kuin vuokra-
työdirektiivissä säädetään yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteesta. 

Vuokratyödirektiivin 5 artiklan 3 kohdan 
poikkeamismahdollisuus yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteesta mahdollistaa sen, että 
Suomessa voidaan säilyttää työsopimuslaissa 
omaksuttu sääntelytapa. Direktiivin 5 artik-
lan 1 kohdan a ja b alakohdassa edellytetään 
vuokratyöntekijöihin sovellettavan käyttä-
jäyrityksessä sovellettavia säännöksiä ras-
kaana olevien tai imettävien naisten ja lasten 
suojelusta sekä säännöksiä naisten ja miesten 
yhdenvertaisesta kohtelusta ja muita sään-
nöksiä syrjinnän kielloista. Työvoiman vuok-
rausyritys työnantajana ja käyttäjäyritys ovat 
velvollisia noudattamaan laissa säädettyjä 
syrjintäkieltoja, tasa-arvolakia sekä nuorista 
työntekijöistä annettua lakia (998/1993). 
Velvoite jakaantuu sekä oman työnantajan 
että käyttäjäyrityksen kesken sen mukaisesti, 
miten yritykset käyttävät vuokratyöntekijää 
koskevissa asioissa päätösvaltaa. 
 
Mahdollisuus saada työpaikka, käyttää yhtei-
siä järjestelyjä ja osallistua ammatilliseen 
koulutukseen (6 artikla)  
 

Artiklan 2 kohdassa edellytetyistä vaati-
muksista eli lausekkeista, jotka estävät vuok-
ratyöntekijän työllistymisen käyttäjäyrityk-
sessä toimeksiannon päättymisen jälkeen, on 
säädetty kilpailukieltosopimuksista työsopi-
muslain 3 luvun 5 §:ssä. Pykälän mukaan 
työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liit-
tyvästä erityisen painavasta syystä voidaan 
työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä 
sopimuksella (kilpailukieltosopimus) rajoit-
taa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus 
työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta 
työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka har-
joittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa 
kilpailevaa toimintaa samoin kuin työnteki-

jän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa täl-
laista toimintaa. Kilpailukieltosopimuksen 
perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa 
on otettava muun ohella huomioon työnanta-
jan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, 
joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säi-
lyttämisestä tai työnantajan työntekijälle jär-
jestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin 
työntekijän asema ja tehtävät. Kilpailukielto-
sopimuksen edellytysten täyttyessä voidaan 
työntekijän toimintaa työsuhteen päättyessä 
rajoittaa liike- ja ammattisalaisuuksien olles-
sa kyseessä vain siinä laajuudessa kuin se on 
välttämätöntä lailla suojattujen ammatti- ja 
liikesalaisuuksien turvaamiseksi. Säännös 
koskee työntekijän ja vuokrayrityksen välistä 
suhdetta. Kilpailukieltosäännös ei tule sovel-
lettavaksi vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityk-
sen välisissä sopimuksissa. Direktiivin sana-
muodon mukaan kohta voisi kattaa myös yri-
tysten väliset sopimukset. Vuokratyödirektii-
villä ei rajoiteta työvoiman vuokrausyritysten 
oikeutta periä käyttäjäyritykseltä kohtuulli-
nen maksu annetuista palveluista.  

Yksityisiin työvoimapalveluihin liittyvästä 
maksukiellosta on säädetty kohdassa 3 edel-
lytetyllä tavalla. Julkisesta työvoimapalvelus-
ta annetun lain (1295/2002) mukaan yksityi-
sillä työvoimapalveluilla tarkoitetaan työ-
voimaviranomaisesta riippumattomia yksityi-
sen tai oikeushenkilön tarjoamia työnvälitys-
palveluja, työvoiman vuokrausta sekä muita 
työnhakuun liittyviä palveluja. Yksityisistä 
työvoimapalveluista ei saa periä maksua hen-
kilöasiakkailta. Palveluissa on noudatettava 
tasapuolisuutta eikä niissä saa tarjota ala-
ikäistä työvoimaa työhön, johon sen ottami-
nen nuorista työntekijöistä annetun lain mu-
kaan on kielletty. Lainkohdan alueellista so-
veltamisalaa ei ole rajoitettu koskemaan vain 
Suomessa rekisteröityjä tai Suomessa toimin-
taansa harjoittavia palvelujen tarjoajia, vaan 
säännökset koskevat myös Suomeen työvoi-
maa lähettäviä yrityksiä. Laissa säädetään 
myös yleisestä työnvälityksen maksukiellos-
ta. Työllistymiseen suoranaisesti tähtäävistä 
työnvälityspalveluista, jotka määritellään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella, ei saa 
periä maksua henkilöasiakkaalta. Työnväli-
tyksen maksukieltojen rikkomisen seuraa-
muksista säädetään rikoslaissa.  
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Direktiivin 6 artiklan 5 kohdan toteuttami-
nen ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. Ta-
voitteena on edistää työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua näiden asioiden edistämiseksi.  
 
Vuokratyöntekijöiden edustus ja tiedottami-
nen 
 

Vuokratyöntekijöiden edustuksesta ja käyt-
täjäyrityksessä tiedottamisesta vuokratyö-
voiman käytöstä säädetään uudessa yhteis-
toiminnasta yrityksissä annetussa laissa, jäl-
jempänä yhteistoimintalaki (334/2007). Jos 
vuokrayrityksessä työskentelee säännöllisesti 
vähintään 20 työntekijää, sen on sovellettava 
yhteistoimintalakia. Henkilöstöedustuksen 
soveltamisrajoja laskettaessa vuokratyönteki-
jät otetaan huomioon työvoiman vuok-
rausyrityksessä, koska se on vuokratyönteki-
jän työnantaja. Työntekijämäärään lasketaan 
sekä toistaiseksi voimassa olevat että määrä-
aikaiset työsuhteet. Yhteistoimintalaissa ei 
ole nimenomaista säännöstä henkilöstön 
määrän laskemisesta tiettynä keskiarvona. 
Suomessa ei ole vuokratyödirektiivin 7 artik-
lan 2 kohdan mukaista lainsäädäntöä, jonka 
mukaan vuokratyöntekijät tulisi ottaa huomi-
oon käyttäjäyrityksessä laskettaessa työnteki-
jöitä edustavien elinten perustamiskynnyk-
seksi asetettuja henkilöstömääriä. 

Jos käyttäjäyrityksessä työskentelee sään-
nöllisesti vähintään 20 työntekijää, sen on 
sovellettava yhteistoimintalakia. Yhteistoi-
mintalain mukaan yhteistoimintamenettelys-
sä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä 
koskevat yleiset periaatteet (eli missä tilan-
teissa ja missä määrin yritys aikoo käyttää 
vuokratyövoimaa). Käyttäjäyrityksen on il-
moitettava harkitsemistaan vuokratyösopi-
muksista niiden henkilöstöryhmien edustajil-
le, joiden edustamien työntekijöiden työhön 
vuokratyöntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi.  

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-
tuusta ulkopuolista työvoimaan käytettäessä 
annetussa laissa (1233/2006) on erityissään-
nös tietojen antamisesta henkilöstön edusta-
jille. Vuokratyöntekijän työnantajan on an-
nettava käyttäjäyrityksen henkilöstön edusta-
jalle joko luottamusmiehelle tai, jos tällaista 
ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulle 
luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuute-
tulle vuokratyöntekijän ja hänen työnantajan-

sa välisen, työntekijän palkkaan tai työsuh-
teeseen liittyvien lakien tai sopimusten sovel-
tamista koskevan erimielisyyden selvittämi-
seksi tarpeelliset tiedot. Tämä edellyttää 
työntekijän antamaa valtuutusta henkilöstön 
edustajalle. 

Edellä mainituilla perusteilla Suomi täyttää 
direktiivin 7 ja 8 artiklan vaatimukset.  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
96/71/EY ja lähetetyistä työntekijöistä annet-
tu laki 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiiviä palvelujen tarjoamisen yhteydessä ta-
pahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työ-
hön toiseen jäsenvaltioon (96/71/EY, jäljem-
pänä lähetettyjen direktiivi) sovelletaan yri-
tyksiin, jotka kansainvälisen palvelujen tar-
joamisen yhteydessä lähettävät työntekijöitä 
työhön toisen jäsenvaltion alueelle, edellyttä-
en että lähettävän yrityksen ja työntekijän vä-
lillä on työsuhde koko lähettämisen ajan. Lä-
hetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työnteki-
jää, joka rajoitetun ajan tekee työtään muussa 
kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella hän 
tavallisesti työskentelee. Työntekijän käsite 
määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan, jonka alueelle työntekijä on lähetet-
ty työhön. 

Direktiivin mukaan työntekijöiden lähet-
tämisessä tulevat kyseeseen tilanteet, joissa  

1) työntekijä lähetetään lähettävän yrityk-
sen eli työntekijän työnantajayrityksen joh-
dolla ja lukuun tehtävään työhön työnantajan 
ja työntekomaassa toimivan palvelujen vas-
taanottajan välillä tehdyn sopimuksen nojal-
la,  

2) työntekijä lähetetään työhön samaan yri-
tysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan tai yri-
tykseen,  

3) työvoiman vuokrausta tai välitystä har-
joittava yritys lähettää työntekijän työhön 
toisen yrityksen käyttöön. 

Lähetettyjen direktiivissä edellytetään jä-
senvaltioiden huolehtivan, että yritykset ta-
kaavat jäsenvaltion alueelle työhön lähetetyl-
le työntekijälle ne pakolliset työehdot ja 
-olot, jotka siinä jäsenvaltiossa, jossa työ 
suoritetaan, vahvistetaan laein, asetuksin tai 
hallinnollisin määräyksin ja/tai yleisesti so-
vellettaviksi julistetuin työehtosopimuksin tai 
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välitystuomioin. Direktiivin 3 artiklan 1 koh-
dan mukaan lähetetyille työntekijöille on 
taattava enimmäistyöajat ja vähimmäislepo-
ajat, palkallisten vuosilomien vähimmäiskes-
to, vähimmäispalkat ja myös ylityökorvauk-
set, erityisesti tilapäistä työvoimaa välittävi-
en yritysten käyttöön asettamia työntekijöitä 
koskevat ehdot, työturvallisuus, työterveys ja 
työhygienia, raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten 
työehtoihin sovellettavat suojatoimenpiteet 
sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu 
sekä muut syrjintäkieltoa koskevat säännök-
set.  

Direktiivin 3 artiklan 8 kohdan ja sitä kos-
kevan oikeuskäytännön mukaan ne jäsen-
maat, joissa on käytössä työehtosopimusten 
yleissitovuusjärjestelmä, voivat soveltaa ai-
noastaan tällaisia työehtosopimuksia lähetet-
tyihin työntekijöihin.  

Direktiivin 3 artiklan 9 kohdassa annetaan 
jäsenmaille mahdollisuus kohdella sekä kan-
sallisia että lähetettyjä vuokratyöntekijöitä 
yhdenvertaisesti. Kohdan mukaan jäsenvalti-
ot voivat säätää tai määrätä, että direktiivin 
1 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoite-
tuille työntekijöille taataan samat ehdot, joita 
sovelletaan tilapäisiin työntekijöihin siinä jä-
senvaltiossa, jonka alueella työ suoritetaan. 
Sen sijaan alihankintatilanteissa ja yritysten 
sisäisissä siirtotilanteissa tällainen yhdenver-
tainen kohtelu kansallisten työntekijöiden 
kanssa ei ole mahdollista ja ainoastaan direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaiset työehdot 
tulee turvata lähetetyille työntekijöille. 

Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäis-
työehdoista säädetään lähetetyistä työnteki-
jöistä annetussa laissa (1146/1999), jolla lä-
hetettyjen direktiivi on pantu täytäntöön. 
Suomeen lähetetyn työntekijän työsopimuk-
seen on sovellettava tiettyjä Suomen lain 
säännöksiä ja määräyksiä siltä osin kuin ne 
ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin 
työntekijään muutoin sovellettavaksi tulevat 
säännökset. Lähetettyihin työntekijöihin so-
velletaan kokonaan työturvallisuuslakia, työ-
terveyshuoltolakia, nuorista työntekijöistä 
annettua lakia ja erikseen määriteltyjä työso-
pimuslain säännöksiä perhevapaista (työnte-
ko äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana, 
palkanmaksuvelvollisuus ja työhönpaluu). 
Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan kes-

keisiltä osin työaika- ja vuosilomalakia sekä 
osittain tasa-arvolain säännöksiä. Lisäksi lä-
hetettyjen työntekijöiden työsuhteissa tulevat 
noudatettaviksi yleissitovien työehtosopi-
musten työaikaa, vuosilomaa ja työturvalli-
suutta koskevat määräykset. 

Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 
2 §:n 3 ja 4 momentti ja työsopimuslain 2 lu-
vun 7 § ovat tärkeimmät säännökset, joiden 
mukaan lähetettyjen työntekijöiden vähim-
mäispalkka ja sovellettava työehtosopimus 
määräytyvät. Lähetetyistä työntekijöistä an-
netun lain vähimmäispalkan määräytymistä 
koskevaa säännöstä tarkennettiin vuoden 
2006 alusta voimaan tulleella lailla 
1198/2005. Laissa otettiin huomioon ne tilan-
teet, joissa yleissitovaa työehtopimusta ei 
ole. Lain 2 §:n 4 momentin mukaan lähete-
tylle työntekijälle tulee maksaa vähimmäis-
palkka, jona pidetään työsopimuslain 2 luvun 
7 §:ssä tarkoitetun työehtosopimuksen perus-
teella määräytyvää vastiketta. Jos tämä työ-
ehtosopimus ei tule sovellettavaksi työsuh-
teessa, työntekijälle on maksettava tavan-
omainen ja kohtuullinen palkka, jos työnan-
tajan ja työntekijän sopima työstä maksettava 
vastike alittaa sen olennaisesti. Uudella sään-
nöksellä on merkitystä niissä tilanteissa, jois-
sa ulkomaisen työnantajan ja työntekijän jo 
lähtömaassa sopima vastike alittaa suomalai-
sen palkkatason olennaisesti. Lisäksi lähete-
tyn työntekijän työsopimukseen sovelletaan 
lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n 
3 momentin mukaan työsopimuslain 2 luvun 
7 §:ssä tarkoitettujen yleissitovien työehtoso-
pimusten vuosilomaa, työaikaa sekä työtur-
vallisuutta koskevia määräyksiä.  

Lähetettyjen direktiivissä säädetään lähetet-
tyjen työntekijöiden kuten vuokratyönteki-
jöiden työehdoista, kun kyse on rajat ylittä-
västä palvelujen tarjonnasta. Vuokratyödirek-
tiivissä säädetään puolestaan vuokratyönteki-
jöiden vähimmäistyöehdoista, kun kyse on 
kansallisesta vuokratyötilanteesta. Vuokra-
työdirektiivi ei edellytä säätämään lähetetty-
jen vuokratyöntekijöiden työehdoista. Toi-
saalta lähetettyjen direktiivi sallii sen, että 
lähetettyjä vuokratyöntekijöitä kohdellaan 
samalla tavoin kuin kansallisia vuokratyön-
tekijöitä.  
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3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa kan-
sallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 
vuokratyödirektiivissä asetetut vaatimukset.  

Direktiivin kansallinen toteuttaminen edel-
lyttää vähäisiä muutoksia työsopimuslakiin. 
Käyttäjäyritykselle ehdotetaan säädettäväksi 
uusi velvollisuus tiedottaa vapautuvista työ-
paikoista vuokratyöntekijöille samoin menet-
telyin kuin omille työntekijöille tiedotetaan. 
Tavoitteena on edistää vuokratyöntekijöiden 
työllistymismahdollisuuksia käyttäjäyrityk-
sissä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan erityis-
säännöstä vuokratyöntekijöiden työehtojen 
määräytymisestä niitä tilanteita varten, jol-
loin ei ole löydettävissä joko työvoiman 
vuokrausyritystä tai käyttäjäyritystä sitovaa 
työehtosopimusta. Työsopimuslakiin ehdote-
taan lisättäväksi myös ohjaava säännös käyt-
täjäyrityksen velvollisuudesta tarjota myös 
vuokratyöntekijöilleen mahdollisuutta käyt-
tää käyttäjäyrityksen omille työntekijöille 
tarjoamia muita kuin työsuhde-eduiksi kat-
sottavia palveluja ja järjestelyjä kuten ruoka-
lapalvelut ja kuljetusjärjestelyt, jollei erilai-
nen kohtelu ole perusteltua objektiivisista 
syistä. Tarkoituksena on edistää vuokratyön-
tekijöiden yhdenvertaista kohtelua suhteessa 
käyttäjäyrityksen työntekijöihin. 

Esityksen tavoitteena on myös edistää lähe-
tettyjen vuokratyöntekijöiden ja Suomesta 
palkattujen vuokratyöntekijöiden yhdenver-
taista kohtelua työehtojen määräytymisessä 
muuttamalla lähetetyistä työntekijöistä annet-
tua lakia.   
 
4  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia.  

Käyttäjäyrityksen valitsema tiedottamista-
pa vapautuvista työpaikoista soveltuu lähtö-
kohtaisesti myös vuokratyöntekijöille tiedot-
tamisessa. Siten uusi velvoite ei lisää käyttä-
jäyrityksen kustannuksia. Vähäisiä kustan-
nuksia ja hallinnollista lisätyötä voi aiheutua 
tilanteissa, joissa yrityksen nykyinen tiedot-
tamistapa ei käytännössä turvaa vuokratyön-
tekijälle tiedonsaantia vapautuvista työpai-
koista.  

Käyttäjäyrityksen velvollisuus tarjota yh-
teisiä palveluja ja järjestelyjä myös vuokra-
työntekijöilleen ja velvoite antaa tieto käyttä-
jäyrityksen soveltamasta sitovasta ja yleisesti 
sovellettavasta käytännöstä voi aiheuttaa 
käyttäjäyrityksille jonkin verran lisäkustan-
nuksia. Niiden tarkempi määrä ei ole arvioi-
tavissa.  

Esityksellä ei ole vaikutuksia viranomais-
ten toimintaan. Työsuojeluviranomaiset val-
vovat työsopimuslain noudattamista.  

Vuokratyödirektiivin täytäntöönpano ei 
edellytä työsopimuslain säännöksien muut-
tamista sen suhteen, mitä työehtosopimusta 
vuokratyöntekijöiden työsuhteissa sovelle-
taan. Sen sijaan tilanteissa, joissa ei ole työn-
antajaa eikä käyttäjäyritystä sitovaa työehto-
sopimusta, vuokratyödirektiivissä edellytetty 
yhdenvertaisen kohtelun periaate ei toteudu 
ilman lainmuutosta. Työsopimuslain muu-
toksilla edistetään vuokratyöntekijöiden yh-
denvertaista kohtelua työehtojen määräyty-
misessä suhteessa käyttäjäyrityksen työnteki-
jöihin sellaisilla aloilla, joilla työehtosopimus 
ei tule sovellettavaksi.  

Esityksessä ei oteta kantaa määräaikaisten 
työsopimusten työsopimuslain mukaisiin 
solmimisedellytyksiin tai perusteisiin. Vuok-
ratyöhön liittyviä kysymyksiä selvitetään jat-
kossa muun muassa työ- ja elinkeinoministe-
riön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhtei-
sessä poikkihallinnollisessa selvitys- ja kehi-
tyshankkeessa, jossa arvioitaviksi tulevat 
muun muassa vuokratyön käytön vaikutukset 
työntekijöiden työelämän laatuun, työuriin 
sekä työsuhdeturvan toteutumiseen käytän-
nössä.   

Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 
muutoksilla edistetään vuokratyöntekijöiden 
yhdenvertaista kohtelua työehtojen määräy-
tymisessä ja yritysten tasavertaista kilpai-
luasemaa. Esityksellä saatetaan ulkomailta 
Suomeen lähetetyt vuokratyöntekijät työeh-
tojen määräytymisessä samaan asemaan 
Suomesta palkattujen työntekijöiden kanssa. 
Käyttäjäyrityksen tiedonantovelvoite lähete-
tyn työntekijän työnantajalle työnantajavel-
vollisuuksien täyttämistä varten annettavista 
tiedoista aiheuttaa jonkin verran lisätyötä 
käyttäjäyrityksille. Sääntelyllä turvataan ul-
komaisen yrityksen tiedonsaanti sovelletta-
vista työehdoista nimenomaan niissä tilan-
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teissa, joissa yleissitova työehtosopimus ei 
tule sovellettavaksi. Käyttäjäyritys tietää so-
veltamansa normaalisitovan työehtosopimuk-
sen sisällön tai muun sitovan ja yleisesti so-
veltamansa sopimuksen tai käytännön.  
 
5  Asian valmistelu 

Esitysehdotus on valmisteltu työ- ja elin-
keinoministeriön kolmikantaisessa työryh-

mässä, jossa ovat edustettuina sosiaali- ja 
terveysministeriön työsuojeluosasto, Valtion 
työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkki-
nalaitos, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
ry, Akava ry, Suomen Yrittäjät ja Henkilös-
töpalveluyritysten Liitto ry.  

 



 HE 104/2011 vp  
  

 

13

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Työsopimuslaki 

2 luku. Työnantajan velvollisuudet 
 

6 §. Vapautuvista työpaikoista tiedottami-
nen. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täy-
dennettäväksi siten, että siinä säädettäisiin 
työnantajan lisäksi myös käyttäjäyrityksen 
velvollisuudesta ilmoittaa vuokratyöntekijöil-
leen yrityksessä vapautuvista työpaikoista 
samoin menettelyin kuin yrityksessä mene-
tellään vapautuvista työpaikoista sen omille 
työntekijöille tiedottamisessa. Siten epätyy-
pillistä työtä tekevät käyttäjäyrityksen omat 
määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät ja 
sen vuokratyöntekijät saatettaisiin samaan 
asemaan, kun on kyse oikeudesta saada tieto 
yrityksessä vapautuvista työpaikoista.  

Säännöksellä on tarkoitus panna täytäntöön 
vuokratyödirektiivin 6 artiklan 1 kohta. Tar-
koituksena on edistää vuokratyöntekijöiden 
työllistymistä käyttäjäyrityksessä. Ehdotettu 
muutos vastaa sisällöltään vuokratyödirektii-
vin tavoitteita. Laaja tiedottamisvelvoite 
yleisesti vapautuvista työpaikoista on perus-
teltu ottaen huomioon direktiivin tavoitteet.  

Käyttäjäyrityksen valitsema tiedottamista-
pa soveltuu lähtökohtaisesti myös vuokra-
työntekijöille tiedottamiseen. Käyttäjäyrityk-
sen on huolehdittava työvoiman vuokrausti-
lanteissa siitä, että yrityksen valitsema tiedot-
tamistapa on sellainen, että myös vuokra-
työntekijät voivat käytännössä saada tiedon 
vapautuvista työpaikoista.  

9 §. Vuokrattujen työntekijöiden työsuh-
teissa sovellettavat vähimmäistyöehdot. Py-
kälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi vas-
tamaan paremmin esityksessä ehdotettuja 
muutoksia pykälään. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan ainoastaan teknistä täsmennystä, 
koska käyttäjäyritys on määritelty jo työso-
pimuslain 1 luvun 7 §:ssä.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jossa säädettäisiin vuokrattujen 
työntekijöiden työehtojen määräytymisestä 
tilanteessa, jossa ei tule sovellettavaksi 
1 momentissa tarkoitettu työehtosopimus. 

Kyse on siis tilanteista, jossa ei ole työvoi-
man vuokrausyritystä sitovaa eli normaa-
lisitovaa työehtosopimusta tai vuokrausalaa 
koskevaa yleissitovaa työehtosopimusta taik-
ka käyttäjäyritystä sitovaa, joko normaa-
lisitovaa tai yleissitovaa, työehtosopimusta. 
Vuokratyödirektiivin toimeenpano edellyttää, 
että tällaisissa tilanteissa on noudatettava di-
rektiivin yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, 
josta säädetään vuokratyödirektiivin 5 artik-
lan 1 kohdassa. Vuokratyödirektiivin 3 artik-
lan 1 f kohdan mukaan keskeisillä työehdoil-
la tarkoitetaan laeissa, asetuksissa, hallinnol-
lisissa määräyksissä, työehtosopimuksissa 
ja/tai muissa käyttäjäyrityksessä voimassa 
olevissa sitovissa ja yleisissä säännöksissä 
säädettyjä työehtoja, jotka liittyvät i kohdan 
mukaan työaikaan, ylitöihin, taukoihin, lepo-
aikoihin, yötyöhön, lomiin ja yleisiin vapaa-
päiviin ja ii kohdan mukaan palkkaan.  

Unionin oikeudessa palkan käsite on laaja. 
Palkka voi muodostua peruspalkan lisäksi 
erilaisista lisistä kuten esimerkiksi ilta-, vuo-
ro- ja olosuhdelisistä. Palkan käsitteeseen 
kuuluvat myös ylityökorvaukset, ikälisät ja 
bonuspalkka.  

Vuokratyödirektiivissä ei ole määritelty 
palkan käsitettä, vaan sen sisältö määräytyy 
kansallisen lainsäädännön mukaan. Suomes-
sa palkan käsite on laaja, ja se kattaa muun 
muassa sairausajalta maksettavan palkan. 
Työsopimuslain säännökset työstä maksetta-
vasta vastikkeesta ovat riittävät vuokratyödi-
rektiivin täytäntöönpanon kannalta. Käytän-
nössä vuokratyöntekijän palkka määräytyy 
useimmiten työhön sovellettavan työehtoso-
pimuksen perusteella.  

Jos vuokratyöhön ei sovelleta mitään pykä-
län 1 momentissa tarkoitettua työehtosopi-
musta, vuokratyöhön olisi sovellettava käyt-
täjäyritystä sitovaa muuta normistoa. Vuok-
ratyödirektiivissä tarkoitettuja käyttäjäyritys-
tä sitovia ja yleisesti sovellettavia sääntöjä 
voivat olla esimerkiksi yritystä sitovat yri-
tyskohtaiset palkkausjärjestelmät tai myös 
yrityksessä yleisesti sovellettava vakiintunut 
käytäntö. Oleellista on se, että kyse on yritys-
tä sitovasta ja myös yleisesti sovellettavasta 
järjestelmästä.  
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Yksityisessä työvoiman vuokrausyritykses-
sä ei sovelleta työsopimuslain 2 luvun 9 §:n 
ja 7 §:n 3 momentin perusteella julkisen sek-
torin virkaehtosopimuksia. Ehdotetun sään-
nöksen perusteella julkisella sektorilla työs-
kentelevään vuokratyöntekijään voisivat tulla 
sovellettavaksi kyseisen julkisella sektorilla 
sovellettavan virkaehtosopimuksen määräyk-
set palkoista, työajoista ja vuosilomista. Jul-
kisen sektorin virkaehtosopimuksen määrä-
ykset ovat vuokratyödirektiivissä tarkoitetul-
la tavalla yleisesti sovellettavia ja luonteel-
taan sitovia ja siten ne voivat tulla sovelletta-
vaksi tämän säännöksen perusteella.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jossa ehdotetaan säädettäväksi 
käyttäjäyrityksen velvollisuudesta tarjota 
vuokratyöntekijöille oikeus käyttää ja päästä 
tiettyihin yhteisiin tiloihin ja järjestelyihin. 
Kyse on muista kuin työsuhde-eduiksi kat-
sottavista järjestelyistä ja palveluista. Vuok-
ratyödirektiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaan 
tällaisia palveluja ovat ruokalapalvelut sekä 
lastenhoito- ja kuljetusjärjestelyt, jotka tulisi 
antaa myös vuokratyöntekijöille samoin eh-
doin kuin suoraan käyttäjäyrityksen palve-
luksessa oleville työntekijöille. Kyse voi olla 
myös muista palveluista, koska direktiivin 
6 artiklan 4 kohdassa mainitut palvelut ovat 
esimerkinomaisia. Tämän vuoksi pykälässä 
ei ole tarkoituksenmukaista luetella näitä 
palveluja ja järjestelyjä nimenomaisesti. 
Säännös ei kuitenkaan kattaisi esimerkiksi 
käyttäjäyrityksen tarjoamaa työterveyshuol-
toa, koska työterveyshuollon järjestämisvel-
voite kuuluu vuokratyöntekijän omalle työn-
antajalle eli työvoiman vuokrausyritykselle. 
Säännöksen tarkoituksena on edistää vuokra-
työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ni-
menomaan työpaikalla käytössä olevien yh-
teisten tilojen ja järjestelyjen suhteen ja siten 
edistää työpaikan sosiaalisia suhteita käyttä-
jäyrityksen omien ja vuokratyöntekijöiden 
välillä.  

Säännöksessä mainituilla järjestelyillä ja 
palveluilla tarkoitettaisiin käyttäjäyrityksen 
työntekijöilleen tarjoamia, lähinnä pysyväm-
piä tai pidempiaikaisia järjestelyjä tai etuja, 
joita työntekijöillä on mahdollisuus halutes-
saan käyttää yrityksen yleisesti soveltaman 
käytännön ja periaatteiden mukaisesti. Mah-
dollisuus käyttää työpaikan harrastetiloja tai 

vastaavia järjestelyjä on tyypillinen tällainen 
säännöksessä tarkoitettu etuus tai järjestely.  

Käyttäjäyrityksellä voi olla esimerkiksi 
oma ruokala, jonka palveluihin myös vuokra-
työntekijöille tulisi esityksen mukaan antaa 
pääsy samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen 
omille työntekijöille. Tämä kohta ei kuiten-
kaan velvoita käyttäjäyritystä tukemaan 
vuokratyöntekijöiden ruokailua. Tämän 
vuoksi hinnoitteluperusteet voivat vaihdella 
ja vuokratyöntekijöiltä voitaisiin periä korke-
ampi maksu ruokailusta samoin periaattein 
kuin peritään muilta yrityksen ulkopuolisilta 
tahoilta, joiden ruokailua käyttäjäyritys ei 
tue. Mikäli käyttäjäyritys esimerkiksi tarjoaa 
kuljetusjärjestelyä ainoastaan tiettyä työtä te-
keville, rajoittuisi tällaisen palvelun tar-
joamisvelvoite vain sellaisille vuokratyönte-
kijöille, jotka käytännössä tekevät tällaista 
työtä.  

Esityksen mukaan vuokratyöntekijöiden 
erilainen kohtelu olisi perusteltua ainoastaan 
objektiivista syistä. Perusteena ei voisi olla 
yksistään se, että kyse on vuokratyöntekijäs-
tä. Lähtökohtaisesti palvelujen saatavuuskri-
teerien tulee olla yhdenmukaiset sekä omille 
että vuokratyöntekijöille.  
 
1.2 Laki lähetetyistä työntekijöistä 

2 §. Sovellettavat työehtoja ja -oloja koske-
vat säännökset ja määräykset. Lain 2 §:ssä 
säädetään lähetettyihin työntekijöihin sovel-
lettavista työehdoista ja -oloista sekä sovel-
lettavan työehtosopimuksen määräytymises-
tä. Pykälää sovelletaan lain 1 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuihin lähetettyihin työntekijöi-
hin eli kaikkiin lähettämistilanteisiin (alihan-
kinta, yritysten sisäiset siirrot ja vuokratyö).   

Koska lähetetyistä työntekijöistä annetussa 
laissa viitataan ainoastaan työsopimuslain 
2 luvun 7 §:ään, ei lähetettyihin vuokratyön-
tekijöihin sovelleta työsopimuslain 2 luvun 
9 §:n säännöstä, jossa säädetään vuokratyös-
sä sovellettavien vähimmäistyöehtojen mää-
räytymisestä ja sovellettavista työehtosopi-
muksista. Siten kansallisten vuokratyönteki-
jöiden ja lähetettyjen vuokratyöntekijöiden 
työehtojen määräytymissä on eroja. Ehdotuk-
sen tavoitteena on saattaa kaikki vuokratyön-
tekijät työehtojen määräytymisessä yhden-
vertaiseen asemaan. Tämä sallitaan lähetetty-
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jen direktiivin 3 artiklan 9 kohdassa. Tämän 
vuoksi on tarpeen täsmentää pykälän 3 ja 
4 momentin säännöksiä siten, että niitä ehdo-
tetaan sovellettavaksi ainoastaan alihankintaa 
ja yritysten sisäisiä siirtoja koskevissa lähet-
tämistilanteissa.  

2 a §. Vuokrattuja työntekijöitä koskevat 
säännökset. Lähetetyistä työntekijöistä anne-
tun lain mukaan lähetetyn vuokratyöntyönte-
kijän vähimmäispalkka määräytyy työsopi-
muslain 2 luvun 7 §:n mukaan. Säännöstä 
tulkitaan siten, että asianomaisena alana pi-
detään vuokrausalaa. Mikäli vuokrausalalla 
ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, on lähe-
tetylle vuokratyöntekijälle maksettava tavan-
omainen ja kohtuullinen palkka. Lähetetyistä 
työntekijöistä annetun lain säätämisen aikaan 
työvoiman vuokrausalaa ei lainsäädännössä 
tunnustettu omaksi alakseen. Vasta vuoden 
2001 työsopimuslakiin tuli oma säännöksen-
sä vuokratyössä sovellettavasta työehtosopi-
muksesta.  

Lähetettyjen direktiivin 3 artiklan 9 koh-
dassa annetaan jäsenmaille mahdollisuus 
kohdella lähetettyjä vuokratyöntekijöitä sa-
malla lailla kuin kansallisia vuokratyönteki-
jöitä. Lähetettyihin vuokratyöntekijöihin voi-
daan soveltaa kansallisesti myös normaa-
lisitovan työehtosopimuksen määräyksiä, jos 
yhdenvertainen kohtelu ei ole muutoin toteu-
tettavissa.  

Vuokratyödirektiivin täytäntöönpanon yh-
teydessä on katsottu tarpeelliseksi selkeyttää 
lähetettyjen vuokratyöntekijöiden sääntelyä 
sovellettavan työehtosopimuksen suhteen ja 
perustelluksi asettaa kaikki vuokratyöntekijät 
ja heidän työnantajansa samaan asemaan sen 
suhteen, mitä työehtosopimusta vuokratyössä 
tulisi soveltaa ja miten työstä maksettava 
vastike määräytyy, jos vuokrausalaa koske-
vaa työehtosopimusta ei ole löydettävissä. 
Kyse on työntekijöiden yhdenvertaisen koh-
telun edistämisestä ja yritysten tasavertaisen 
kilpailuaseman turvaamisesta. Esityksellä py-
ritään edistämään myös suomalaisten yritys-
ten kilpailukykyä sekä torjumaan harmaata 
taloutta.  

Edellä mainituista syistä lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 2 a §, jossa säädettäisiin lä-
hetetyistä työntekijöistä annetun lain 1 §:n 
2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle lähete-
tylle työntekijälle maksettavan vähimmäis-

palkan määräytymisestä ja muista sovelletta-
vista säännöksistä.  

Pykälän 1 momentissa viitattaisiin työso-
pimuslain 2 luvun 9 §:ään. Lähetetyn vuokra-
työntekijän vähimmäispalkka määräytyisi si-
ten ensisijaisesti työsopimuslain 2 luvun 
9 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti. Mi-
käli vuokrausalalla on olemassa joko nor-
maalisitova tai yleissitova työehtosopimus, 
tulisi lähetetyn työntekijän työnantajan nou-
dattaa tällaista vuokrausalalla sovellettavaa 
työehtosopimusta. Esityksen perusteella ul-
komainen yritys, joka lähettää vuokratyönte-
kijöitä Suomeen työhön, voisi soveltaa itse-
ään työehtosopimuslain nojalla sitovaa työ-
ehtosopimusta. Ulkomainen työnantaja voi 
solmia työehtosopimukseen Suomeen rekis-
teröidyn työntekijöitä edustavan valtakunnal-
lisen yhdistyksen kanssa tai liittyä jo solmit-
tuun työehtosopimukseen sopimusosapuolten 
suostumuksella taikka olla Suomessa myös 
työnantajaliiton jäsen. Näissä tilanteissa ul-
komainen työvoiman vuokrausyritys voisi 
soveltaa työehtosopimuslain mukaista nor-
maalisitovaa työehtosopimusta. Tämä mah-
dollistaa ulkomaisten työvoiman vuok-
rausyritysten integroitumisen Suomen työ-
markkinoille.  

Jos ulkomainen työnantaja ei ole sidottu 
työehtosopimuslaissa tarkoitettuun työehto-
sopimukseen, tulisi sen soveltaa vuok-
rausalan yleissitovaa työehtosopimusta lähe-
tettyjen vuokratyöntekijöiden työsuhteissa.  

Mikäli vuokrausalalla sovellettavia työeh-
tosopimuksia ei ole, olisi lähetetyn vuokra-
työntekijän työnantajan noudatettava vähin-
tään käyttäjäyritystä työehtosopimuslain no-
jalla sitovan tai yleissitovan työehtosopimuk-
sen määräyksiä. Työehdot vuokratyössä mää-
räytyvät käytännössä vielä valtaosin käyttä-
jäyrityksen soveltaman työehtosopimuksen 
mukaan.  

Mikäli edellä mainittuja työehtosopimuksia 
ei ole, tulisi lähetetyn vuokratyöntekijän työ-
suhteessa noudatettavaksi esityksessä ehdo-
tettu työsopimuslain 2 luvun 9 §:n uusi 
2 momentti. Sen mukaan lähetetyn vuokra-
työntekijän työsuhteessa tulisi noudatetta-
vaksi käyttäjäyritystä sitova muu normisto 
kuten sopimus tai käytäntö, joka on käyttä-
jäyritystä sitova ja siellä yleisesti sovelletta-
va. Yksityiskohtaisemmat perustelut asiasta 
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on esitetty edellä työsopimuslain 2 luvun 
9 §:n 2 momentin perusteluissa.  

Mikäli edellä mainittua sopimusta tai käy-
täntöä ei ole, on lähetetylle työntekijälle 
maksettava tavanomainen ja kohtuullinen 
palkka, jos työnantajan ja työntekijän sopima 
työstä maksettava vastike alittaa sen olennai-
sesti. Tämä vastaa sisällöltään lähetetyistä 
työntekijöistä annetun lain 2 §:n 4 momentin 
säännöstä ja nykyistä käytäntöä.  

Pykälän 2 momentin mukaan lähetetyn 
vuokratyöntekijän työsuhteessa tulevat sovel-
lettavaksi työsopimuslain 2 luvun 9 §:ssä tar-
koitetun työehtosopimuksen määräykset taik-
ka sovellettava sopimus tai käytäntö vuosi-
lomista, työajoista ja työturvallisuudesta. Eh-
dotettu säännös vastaa lain 2 §:n 3 momentin 
säännöstä, mutta sen soveltamisala on laa-
jempi. Säännöksessä on huomioitu yleissito-
vien työehtosopimusten lisäksi normaalisito-
van työehtosopimuksen määräykset ja työeh-
tosopimusten puuttuessa myös sitovat sopi-
mukset tai käytännöt vuosilomista, työajoista 
ja työturvallisuudesta.   

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi käyttäjäyrityksen velvoitteesta toimit-
taa lähetetyn työntekijän työnantajalle ne tar-

peelliset tiedot, jotka työnantaja tarvitsee 
velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Säännök-
sellä pyritään edistämään ulkomaisen työnan-
tajan tiedonsaantia sovellettavista työehdois-
ta. Säännöksellä on erityistä merkitystä niissä 
tilanteissa, joissa ulkomaisen työnantajan on 
sovellettava lähetetyn vuokratyöntekijän työ-
suhteessa käyttäjäyrityksen soveltamaa nor-
maalisitovaa työehtosopimusta tai muuta 
käyttäjäyritystä sitovaa käytäntöä ja sopimus-
ta. Työsuojeluviranomainen voi antaa tiedon 
ulkomaiselle työnantajalle ainoastaan yleissi-
tovien työehtosopimusten sisällöstä. Ehdotet-
tu säännös vastaa sisällöltään työsopimuslain 
1 luvun 7 §:ssä olevaa käyttäjäyrityksen tie-
donantovelvoitetta.   
 
2  Voimaantulo 

Vuokratyödirektiivi on pantava kansallises-
ti täytäntöön viimeistään 5 päivänä joulukuu-
ta 2011. Tämän vuoksi lait ehdotetaan tule-
maan voimaan samana ajankohtana. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

 

Laki 

työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §: n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 6 ja 9 § seuraavasti: 

 
 

 

 

2 luku 

Työnantajan velvollisuudet 

6 § 

Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen 

Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista 
työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työ-
paikalla omaksutun käytännön mukaisesti 
varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja 
määräaikaisilla työntekijöillä on samat mah-
dollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin 
kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työnteki-
jöillä. Käyttäjäyrityksen on vastaavia menet-
telyjä noudattaen ilmoitettava vapautuvista 
työpaikoistaan myös vuokraamilleen työnte-
kijöille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 § 

Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa so-
vellettavat vähimmäistyöehdot 

Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä 
käyttäjäyritykseen työhön eikä työntekijänsä 
vuokrannut työnantaja ole sidottu 7 §:n 
3 momentissa tarkoitettuun työehtosopimuk-
seen eikä velvollinen noudattamaan työsuh-
teissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on 
vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellet-
tava vähintään käyttäjäyritystä sitovan 7 §:n 
3 momentissa tarkoitetun tai yleissitovan 
työehtosopimuksen määräyksiä. 

Jos vuokratun työntekijän työsuhteessa ei 
sovelleta mitään 1 momentissa tarkoitettua 
työehtosopimusta, vuokratun työntekijän 
palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien 
ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä 
sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien so-
pimusten tai käytäntöjen mukaiset. 

Käyttäjäyritys on velvollinen tarjoamaan 
vuokratuille työntekijöille mahdollisuuden 
käyttää sen tarjoamia sellaisia muita kuin 
työsuhde-eduiksi katsottavia palveluja ja jär-
jestelyjä, joita se tarjoaa omille työntekijöil-
leen, jollei erilainen kohtelu ole perusteltua 
objektiivisista syistä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  .  

————— 
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2. 

 
 
 

Laki 

lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta 

 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 2 §:n 3 ja 4 momentti, sellai-

sina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 74/2001 ja 4 momentti laissa 1198/2005, sekä  
lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:  

 
 
 
 

2 § 

Sovellettavat työehtoja ja -oloja koskevat 
säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa säädetyin edellytyksin 

1 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovel-
letaan lisäksi työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä 
tarkoitetun yleissitovan työehtosopimuksen 
vuosilomaa, työaikaa sekä työturvallisuutta 
koskevia määräyksiä. 

Edellä lain 1 §:n 2 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetulle lähetetylle työntekijälle tu-
lee maksaa vähimmäispalkka, jona pidetään 
työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetun 
työehtosopimuksen perusteella määräytyvää 
vastiketta. Jos tämä työehtosopimus ei tule 
sovellettavaksi työsuhteessa, työntekijälle on 
maksettava tavanomainen ja kohtuullinen 
palkka, jos työnantajan ja työntekijän sopima 
työstä maksettava vastike alittaa sen olennai-
sesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

 
 
 
 

2 a §  

Vuokrattuja työntekijöitä koskevat säännök-
set  

Edellä 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetun lähetetyn työntekijän vähimmäispalkka 
määräytyy työsopimuslain 2 luvun 9 §:n mu-
kaan. Jos mainitussa pykälässä tarkoitettua 
työehtosopimusta taikka muuta sopimusta tai 
käytäntöä ei ole, lähetetylle työntekijälle on 
maksettava tavanomainen ja kohtuullinen 
palkka, jos työnantajan ja työntekijän sopima 
työstä maksettava vastike alittaa sen olennai-
sesti. 

Edellä 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetun lähetetyn työntekijän työsuhteessa so-
velletaan työsopimuslain 2 luvun 9 §:ssä tar-
koitetun työehtosopimuksen määräyksiä taik-
ka mainitussa pykälässä tarkoitettua muuta 
sopimusta tai käytäntöä vuosilomasta, työ-
ajasta ja työturvallisuudesta.  

Jos työntekijä on lähetetty työhön toisen 
yrityksen käyttöön 1 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla, käyttäjäyrityksen 
on toimitettava lähetetyn työntekijän työnan-
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tajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee 
velvollisuuksiensa täyttämiseksi.    

——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  .  

————— 
 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §: n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 6 ja 9 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Työnantajan velvollisuudet 

6 §  

Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen 

Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista 
työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työ-
paikalla omaksutun käytännön mukaisesti 
varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja 
määräaikaisilla työntekijöillä on samat mah-
dollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin 
kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työnteki-
jöillä. 
 
 
 
 

9 §  

Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa so-
vellettava työehtosopimus 

Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä 
toisen työnantajan (käyttäjäyritys) työhön ei-
kä työntekijänsä vuokrannut työnantaja ole 
sidottu 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työ-
ehtosopimukseen eikä velvollinen noudatta-
maan työsuhteissaan yleissitovaa työehtoso-
pimusta, on vuokratun työntekijän työsuh-
teessa sovellettava vähintään käyttäjäyritystä 
sitovan 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun tai 
yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. 
 

2 luku 

Työnantajan velvollisuudet 

6 § 

Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen 

Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista 
työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työ-
paikalla omaksutun käytännön mukaisesti 
varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja 
määräaikaisilla työntekijöillä on samat mah-
dollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin 
kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työnteki-
jöillä. Käyttäjäyrityksen on vastaavia menet-
telyjä noudattaen ilmoitettava vapautuvista 
työpaikoistaan myös vuokraamilleen työnte-
kijöille. 
 

9 § 

Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa 
sovellettavat vähimmäistyöehdot 

Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä 
käyttäjäyritykseen työhön eikä työntekijänsä 
vuokrannut työnantaja ole sidottu 7 §:n 
3 momentissa tarkoitettuun työehtosopimuk-
seen eikä velvollinen noudattamaan työsuh-
teissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on 
vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellet-
tava vähintään käyttäjäyritystä sitovan 7 §:n 
3 momentissa tarkoitetun tai yleissitovan 
työehtosopimuksen määräyksiä. 

Jos vuokratun työntekijän työsuhteessa ei 
sovelleta mitään 1 momentissa tarkoitettua 
työehtosopimusta, vuokratun työntekijän 
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palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien 
ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä 
sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien so-
pimusten tai käytäntöjen mukaiset. 

Käyttäjäyritys on velvollinen tarjoamaan 
vuokratuille työntekijöille mahdollisuuden 
käyttää sen tarjoamia sellaisia muita kuin 
työsuhde-eduiksi katsottavia palveluja ja jär-
jestelyjä, joita se tarjoaa omille työntekijöil-
leen, jollei erilainen kohtelu ole perusteltua 
objektiivisista syistä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  .  
——— 

 

2. 

Laki 

lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 2 §:n 3 ja 4 momentti, sellai-

sina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 74/2001 ja 4 momentti laissa 1198/2005, sekä  
lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 § 

Sovellettavat työehtoja ja -oloja koskevat 
säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa säädetyin edellytyksin 

lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovel-
letaan lisäksi työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä 
tarkoitettujen yleissitovien työehtosopimusten 
vuosilomaa, työaikaa sekä työturvallisuutta 
koskevia määräyksiä. 
 

Lähetetylle työntekijälle tulee maksaa vä-
himmäispalkka, jona pidetään työsopimuslain 
2 luvun 7 §:ssä tarkoitetun työehtosopimuk-
sen perusteella määräytyvää vastiketta. Jos 
tämä työehtosopimus ei tule sovellettavaksi 
työsuhteessa, työntekijälle on maksettava ta-
vanomainen ja kohtuullinen palkka, jos työn-
antajan ja työntekijän sopima työstä makset-
tava vastike alittaa sen olennaisesti. 

2 §

Sovellettavat työehtoja ja -oloja koskevat 
säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentissa säädetyin edellytyksin 

1 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovel-
letaan lisäksi työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä 
tarkoitetun yleissitovan työehtosopimuksen 
vuosilomaa, työaikaa sekä työturvallisuutta 
koskevia määräyksiä. 

Edellä 1 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetulle lähetetylle työntekijälle tulee 
maksaa vähimmäispalkka, jona pidetään työ-
sopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetun työ-
ehtosopimuksen perusteella määräytyvää 
vastiketta. Jos tämä työehtosopimus ei tule 
sovellettavaksi työsuhteessa, työntekijälle on 
maksettava tavanomainen ja kohtuullinen 
palkka, jos työnantajan ja työntekijän sopima 
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— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

työstä maksettava vastike alittaa sen olennai-
sesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 a §  

Vuokrattuja työntekijöitä koskevat säännök-
set  

Edellä 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetun lähetetyn työntekijän vähimmäis-
palkka määräytyy työsopimuslain 2 luvun 
9 §:n mukaan. Jos mainitussa pykälässä tar-
koitettua työehtosopimusta taikka muuta so-
pimusta tai käytäntöä ei ole, lähetetylle työn-
tekijälle on maksettava tavanomainen ja koh-
tuullinen palkka, jos työnantajan ja työnteki-
jän sopima työstä maksettava vastike alittaa 
sen olennaisesti. 

Edellä 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetun lähetetyn työntekijän työsuhteessa 
sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 9 §:ssä 
tarkoitetun työehtosopimuksen määräyksiä 
taikka mainitussa pykälässä tarkoitettua 
muuta sopimusta tai käytäntöä vuosilomasta, 
työajasta ja työturvallisuudesta.  

Jos työntekijä on lähetetty työhön toisen 
yrityksen käyttöön 1 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla, käyttäjäyrityksen 
on toimitettava lähetetyn työntekijän työnan-
tajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee 
velvollisuuksiensa täyttämiseksi.    

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  .  
——— 
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