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Laki
lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 2 §:n 3 ja 4 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 74/2001 ja 4 momentti laissa 1198/2005, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:
2§

2a§

Sovellettavat työehtoja ja -oloja koskevat
säännökset ja määräykset

Vuokrattuja työntekijöitä koskevat
säännökset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 2 momentissa säädetyin edellytyksin 1 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun lähetetyn työntekijän työsopimukseen
sovelletaan 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 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 olennaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun lähetetyn työntekijän vähimmäispalkka määräytyy työsopimuslain 2 luvun
9 §:n mukaan. 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 olennaisesti.
Edellä 2 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 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-
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dassa tarkoitetulla tavalla, käyttäjäyrityksen
on toimitettava lähetetyn työntekijän työnantajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee
velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.
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