
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2012

L a k i

10/2012

työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 6 ja 9 § sekä
lisätään 2 lukuun uusi 9 a § 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
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 työ-
ehtosopimuksen 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 sopi-
musten tai käytäntöjen mukaiset.

9 a §

Vuokratun työntekijän oikeus käyttäjä-
yrityksen palveluihin ja järjestelyihin

Vuokratulla työntekijällä on oikeus käyttä-
jäyrityksen työntekijöilleen tarjoamiin palve-
luihin ja yhteisiin järjestelyihin samoin eh-
doin kuin käyttäjäyrityksen työntekijöillä,
jollei erilainen kohtelu ole perusteltua objek-
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tiivista syistä. Käyttäjäyritys ei kuitenkaan
ole velvollinen taloudellisesti tukemaan
vuokratun työntekijän palvelujen ja järjeste-
lyjen käyttöä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2012.
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