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Hallituksen esitys EduskunnaiJe laiksi työsopimuslain 4 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta teh
tyyn sopimukseen (ETA-sopimus) sekä myö
hemmin voimaan tulevaksi tarkoitettuun ETA
sopimuksen lisäpöytäkirjaan, johon on tarkoi
tus sisällyttää se EY:n työoikeussäännöstö, 
joka on EY:ssä tullut voimaan 1 päivänä 
elokuuta 1991 jälkeen. Esityksen tarkoituksena 
on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa 
olevien työntekijöiden osalta sopeuttaa Suo
men lainsäädäntö vastaamaan Euroopan yhtei
söjen direktiiviä, joka koskee työnantajan vel
vollisuutta ilmoittaa työsopimuksessa tai työ
suhteessa sovellettavista ehdoista. Direktiivi on 
tarkoitus sisällyttää ETA-sopimuksen liittee
seen XVIII. 

Ehdotetut muutokset liittyvät myös työvoi
man vuokraustilanteiden sääntelyyn ja toteut-

tavat niissä tilanteissa tarvittavan työntekijän 
suojan tarpeen. Hallitus on pitänyt tarkoituk
senmukaisena, että lainsäädäntö mukautetaan 
tämän vuoksi jo nyt Euroopan yhteisöjen 
direktiiviä vastaavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan työsopimuslakia 
muutettavaksi siten, että työnantajan tulisi 
antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työsuh
teen keskeisimmistä ehdoista, milloin työsopi
mus on tehty suullisesti tai tiedot eivät sisälly 
kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen ja työsuh
de jatkuu vähintään yhden kuukauden. Selvi
tyksen antaminen ei edellyttäisi erityistä pyyn
töä työntekijän taholta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvis
tamisen jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Euroopan yhteisöjen todentamis
direktiivi 

Työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työn
tekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa so
vellettavista ehdoista annetun Euroopan yhtei
söjen direktiivin (91/533/ETY), jäljempänä to
dentamisdirektiivi, mukaan työntekijällä on oi
keus saada kirjallisessa muodossa tiedot kes
keisistä työsuhteessa noudatettavista ehdoista. 
Direktiivin mukaan työnantajan on viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alka
misesta taikka, jos työsuhde päättyy tätä en
nen, viimeistään työsuhteen päättyessä annet
tava työntekijälle selvitys osapuolten henkilöl
lisyydestä, työn suorittamispaikasta taikka, jos 
kiinteää työn suorittamispaikkaa ei ole, peri
aatteesta, että työtä tehdään eri kohteissa ja 
lisäksi työnantajan liikepaikasta taikka kotipai-
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kasta, työn nimikkeestä, tasosta, luonteesta tai 
laadusta, johon työntekijä on palkattu, työsuh
teen alkamispäivästä, työsuhteen arvioidusta 
kestosta, jos kysymyksessä on väliaikainen työ, 
paikallisen loman ansaintaperiaatteesta ja lo
makaudesta, irtisanomisajan määräytymista
vasta, peruspalkasta ja muista palkan osista 
sekä palkanmaksukaudesta, säännöllisestä työ
ajasta sekä työntekijän työssä sovellettavista 
työehtosopimuksista. Tiedot voidaan antaa jo
ko yhdellä tai useammalla asiakirjalla, joita 
voivat olla muun muassa kirjallinen työsopi
mus ja nimityskirje. Niissä tapauksissa, joissa 
se on mahdollista, selvitys voidaan antaa myös 
viittaamalla työsuhteen ehtona noudatettavaan 
lakiin tai työehtosopimuksen määräykseen. 

Työskentelyn tapahtuessa ulkomailla työsuh
teen ehtojen on oltava työntekijän tiedossa 
ennen työkomennukselle lähtöä. Tällöin työn-
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tekijälle annettaviin tietoihin on sisällytettävä 
myös selvitys ulkomaan työskentelyn pituudes
ta, palkanmaksussa käytettävästä valuutasta, 
ulkomailla saatavista rahallisista eduista ja 
luontoiseduista sekä mahdollisuuksien mukaan 
myös tiedot ehdoista, joita noudatetaan työn
tekijää kotiutettaessa. 

Mikäli direktiivissä tarkoitetuissa työsuhteen 
pääehdoiksi katsottavissa ehdoissa tapahtuu 
muutoksia työsuhteen kestäessä, työnantajan 
on toimitettava kirjallinen asiakirja muutoksis
ta työntekijälle kuukauden kuluessa muutosten 
voimaan tulemisesta. Tiedottamisvelvollisuus ei 
koske laeissa ja hallinnollisissa määräyksissä 
tapahtuneita muutoksia. 

Direktiivin mukaan työntekijöille tulee tur
vata mahdollisuus oikeusteitse vaatia työnan
tajaa esittämään direktiivin tarkoittamat tiedot. 
Oikeustiehen turvautumisen edellytykseksi voi
daan kuitenkin asettaa työntekijän huomautus
velvollisuus muissa tapauksissa paitsi, jos ky
symys on ulkomailla tehtävästä työstä, tilapäi
sestä työsuhteesta tai työntekijöistä, joihin ei 
sovelleta työehtosopimusta. 

Direktiiviä sovelletaan työsuhteessa olevaan 
työntekijään. Direktiivin soveltamisalan ulko
puolelle voidaan kuitenkin rajata korkeintaan 
yhden kuukauden jatkuvat työsuhteet ja työ
suhteet, joissa viikoittainen työaika ei ylitä 
kahdeksaa tuntia. Riittävän joustavuuden ai
kaansaamiseksi soveltamisalan ulkopuolelle 
voidaan jättää myös sellaiset työsopimussuh
teet, jotka ovat luonteeltaan satunnaisia tai 
erityisluonteisia ja objektiivisesti arvioiden ylei
nen etu ei vaadi direktiivin soveltamista niihin. 
Ulkomaan työtä koskevaa sääntöä ei direktii
vin mukaan tarvitse soveltaa enintään kuukau
den kestävissä työkomennuksissa. 

2. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Työsopimuslain (320/70) 4 §:n 1 momentin 
mukaan työsopimuksen tekeminen ei edellytä 
määrätyn muodon noudattamista. Jos sopi
muksen halutaan olevan voimassa vuotta pi
demmän määräajan, sopimus on kuitenkin 
tehtävä kirjallisesti, sillä muutoin sopimus on 
pykälän 2 momentin mukaan vuoden kuluttua 
sopimuksenteosta irtisanottavissa kuten toistai
seksi voimassa oleva työsopimus. 

Työsopimuslain 4 §:n 3 momentin mukaan 
kumpikin sopimuspuoli on velvollinen pyyn-

nöstä antamaan toiselle kirjallisen todistuksen 
sovituista ehdoista, jos sopimus on tehty suul
lisesti. Lisäksi kirjallisesti tehdystä sopimukses
ta on pyydettäessä annettava jäljennös toiselle 
sopimuskumppanille. Pykälän 4 momentissa on 
vielä säännös työnantajan velvollisuudesta an
taa osa-aikatyötä tekevälle, toistaiseksi voimas
sa olevaan työsuhteeseen Otettavalle työnteki
jälle työsopimuksen ehdoista kirjallinen selvitys 
ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta 
tehdä kirjallisena. 

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä ulko
maan työssä noudatettavien ehtojen eikä myös
kään työsuhteen ehdoissa tapahtuneiden muu
tosten ilmoittamisesta. 

Direktiivissä tarkoitettu tiedottamisvelvolli
suus edellyttää, että työnantaja toimittaa ilman 
eri pyyntöä työntekijälle kirjallisessa muodossa 
tiedot työsuhteen keskeisistä ehdoista taikka 
ainakin tiedon siitä, mistä lähteistä tiedot 
löytyvät. Kun työsopimuslain 4 §:ssä edellyte
tään osa-aikatyötä koskevaa erityissäännöstä 
lukuun ottamatta ainoastaan pyynnöstä toimit
tamaan selvityksen työsuhteessa sovituista eh
doista, ehdotetaan työsopimuslain 4 §:n 3 mo
menttia muutettavaksi siten, että milloin työ
sopimus tehdään suullisesti tai tiedot eivät 
sisälly kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen ja 
työsuhde jatkuu vähintään yhden kuukauden, 
työnantajan on annettava työntekijälle työsuh
teen keskeisistä ehdoista kirjallinen selvitys 
kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alka
misesta tai jos työsuhde päättyy tätä aikaisem
min viimeistään työsuhteen päättyessä. Työn
antajana ei ole siten velvollisuutta antaa kyseis
tä selvitystä alle yhden kuukauden jatkuvissa 
lyhytaikaisissa työsuhteissa. 

Työnantajan antamasta selvityksestä on käy
tävä ilmi ainakin työsopimuksen osapuolet, 
työn alkamisajankohta ja määräaikaisen työso
pimuksen kestoaika, työn suorittamispaikka, 
työntekijän työtehtävien pääasiallinen laatu se
kä palkka tai muu vastike, palkanmaksukausi, 
työaika sekä vuosiloma ja irtisanomisaika taik
ka näiden määräytymistapa sekä mahdollisesti 
sovellettava työehtosopimus. Työnantajan an
tamalla selvityksellä ei ole vaikutusta työnan
tajan johto- ja valvontaoikeuden laajuuteen, 
vaan johto- ja valvontaoikeus määräytyy työ
sopimuslain 13 §:n perusteella. Selvitys ei rajoi
ta työnantajan oikeutta muuttaa siinä mainit
tuja asioita niissä puitteissa kuin se olisi muu
ten mahdollista. 

Ehdotetun 4 §:n 3 momentin mukaan työn-
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antajan tulee saattaa työntekijän tietoon ensin
näkin työsopimuksen sopijapuolet. Osapuolien 
ilmoittaminen edellyttää näiden nimien mainit
semista. Työnantajan yksilöinti edellyttää myös 
tämän liike- tai kotipaikan ilmoittamista. 

Lakiehdotuksen mukaan työnantajan anta
masta selvityksestä on käytävä ilmi työn alka
misajankohta. Työsopimusta tehtäessä sovitaan 
työn tekemisestä työnantajalle tämän johdon ja 
valvonnan alaisena. Samalla on myös sovittava 
työn alkamisajankohdasta. Se voi olla joko 
kalenteriin sidottu päivämäärä tai muuten 
määräytyvä ajankohta, joka on esimerkiksi 
työnantajan tiedossa ja josta tämä myöhemmin 
sopimuksen mukaan ilmoittaa työntekijälle. 
Työsopimuslain 2 §:n 5 momentin mukaan 
työntekijä voi kuitenkin irtisanoa sopimuksen, 
jonka mukaan työn tulee alkaa myöhemmin 
kuin vuoden kuluttua sopimuksen teosta. 

Samoin selvityksestä on käytävä ilmi työn 
suorittamispaikka, joka on niin ikään asia, 
josta työsopimusta tehtäessä on sovittava. 
Työn suorittamispaikka voi olla kiinteä työ
paikka tai -piste taikka työtä voidaan sopia 
tehtäväksi useissa eri työpaikoissa tai -pisteissä 
esimerkiksi tietyllä alueella tai alueilla. 

Ehdotetun 4 §:n 3 momentin mukaan selvi
tykseen on sisällyttävä myös tieto määräaikai
sen työsopimuksen sovitusta tai arvioidusta 
voimassaoloajasta. Työsopimuslain 36 § edel
lyttää, että jos määräaikaisen työsopimuksen 
päättymisaika ei ole määrätty kalenteriajan 
mukaan, työnantajan on hyvissä ajoin ilmoitet
tava työntekijälle odotettavissa olevasta työ
suhteen päättymisestä, milloin se riippuu sei
kasta, joka on työnantajan, mutta ei työnteki
jän tiedossa. Määräaikaisissa työsopimuksissa 
on työntekijän kannalta niin ikään keskeistä, 
että hän saa jo työsuhteen alussa tiedon siitä, 
mikä on määräaikaisen työsuhteen arvioitu 
kesto niissä tilanteissa, joissa ei ole sovittu 
kalenteriin sidotusta ajankohdasta. Näin voi 
olla tilanne silloin, kun määräaikainen sopimus 
on tehty työsopimuslain 2 §:n 1 momentin 
mukaisesti tietyn työkokonaisuuden suoritta
misesta taikka kun kysymyksessä on pidempi
aikainen sijaisjärjestelyyn perustuva työ. 

Lakiehdotuksen mukaan työnantajan on kir
jallisessa selvityksessä ilmoitettava työntekijän 
nimike tai työtehtävien pääasiallinen laatu, 
josta työnantaja ja työntekijä ovat työsopimuk
sessaan sopineet. Useilla aloilla on vallitsevana 
käytäntönä se, että työntekijää palkattaessa 
sovitaan ainoastaan työntekijän nimikkeestä. 

Työntekijän nimikkeen tai toimenkuvan ilmoit
tamista pidetäänkin ehdotuksen mukaan riittä
vänä selvityksenä työntekijän sovitusta työstä. 
Samoin pidetään riittävänä, että työtehtävien 
pääasiallinen laatu selvitetään. Kaikkien työ
tehtävien yksityiskohtaista selvittämistä ei tar
vitse tehdä. Toisaalta joissakin tapauksissa 
selvitys työntekijän työtehtävistä voi edellyttää 
myös sen selvittämistä, missä asemassa taikka 
tasolla työntekijä on työnantajan organisaa
tiossa. Työntekijän työtehtävien yksilöinnillä 
on keskeinen merkitys sekä sovellettavien palk
kausperusteiden että toisaalta työntekijän vel
vollisuuksien ja oikeuksien määräytymisen 
kannalta. 

Työnantajan olisi selvityksessä ilmoitettava 
myös sovittu tai suoritettavaksi edellytetty 
palkka tai muu vastike. Vastike on työsopimus
lain 1 §:n mukaan yksi työsuhteen tunnusmerk
ki, jota ilman työsuhdetta ei edes muodostu. 
Palkkaukseen on katsottava kuuluvan perus
palkan lisäksi myös muut palkan osat sekä 
toisaalta ehdot palkanmaksukaudesta. Palkan 
määräytymisessä keskeisessä asemassa on mah
dollinen työehtosopimus, jota työnantajan on 
noudatettava. Työehtosopimuksessa saattaa ol
la paitsi palkkaa myös muita työsuhteessa 
noudatettavia ehtoja, kuten työaikaa, vuosilo
maa ja irtisanomisajan määräytymistä koskevia 
määräyksiä. Viimeksi mainittujen työsuhteen 
ehtojen vähimmäistaso määräytyy lisäksi pa
kottavien lainsäännösten perusteella. Vuosilo
malaissa (272/73) on säännöksiä työntekijän 
työsuhteeseen perustuvan vuosiloman mää
räymisperusteista, palkasta ja vuosiloman an
toajankohdan määräytymisestä sekä työaika
laissa (604/46) on säännnöksiä säännöllisestä 
työajasta, ylityön tekemisestä ja siitä makset
tavasta korotetusta palkasta, yö- ja vuorotyös
tä sekä lepoajoista. Työsuhdeturvaan liittyvistä 
ehdoista on säännöksiä työsopimuslaissa. 

Työnantaja voi täyttää selvitysvelvollisuuten
sa antamalla työntekijälle yhden tai useamman 
asiakirjan, joista selviää työsuhteessa noudatet
tavat ehdot. Tällaisia asiakirjoja ovat muun 
muassa kirjallinen työsopimus ja nimityskirje. 
Ehdotetun 4 §:n 4 momentin mukaan selvitys 
tai sen osa voidaan antaa myös viittaamalla 
työsuhteessa sovellettavaan työehtosopimuksen 
määräykseen taikka lain säännökseen. Viittaus
menettely saattaa olla mahdollinen esimerkiksi 
palkan, palkanmaksukauden, työajan, vuosilo
man ja irtisanomisajan taikka niiden määräy
tymistavan osalta. 
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Työsopimuslain 4 §:n 5 momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että siinä säädettäi
siin työnantajan velvollisuudesta antaa tietoja 
ulkomaan työtä tekevälle työntekijälle. Selvi
tyksestä, jonka on oltava työntekijän käytössä 
ennen ulkomaille lähtöä,tulisi käydä ilmi muun 
muassa ulkomailla tapahtuvan työskentelyn 
kestämisaika ja palkanmaksussa käytettävä va
luutta. Selvityksessä voisi olla, mikäli asia 
nähtäisiin tarpeelliseksi, myös tiedot ulkomailla 
saatavista rahallisista korvauksista ja luontois
eduista sekä työntekijän kotiuttamista koske
vista ehdoista. 

Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan sekä 4 
artiklan 1 kohdan luetteloihin sisältyvät ehdot 
ovat poikkeuksetta sellaisia seikkoja, jotka 
yleensä kuuluvat olennaisena osana työsopi
mukseen, kuten työsuhteen osapuolet, työnte
kemispaikka, työtehtävä, työsuhteen alkamis
päivä ja työaika taikka, joista työsopimuslaki 
tai muut työsuhdetta sääntelevät lait sisältävät 
säännöksiä. Lisäksi työehtosopimuksissa on 
työsuhdetta normittavia sopimusmääräyksiä. 

Työnantajan työsuhteen keskeisistä ehdoista 
antama selvitys on luonteeltaan informatiivinen 
luettelo työnantajan ja työntekijän välillä sovi
tuista työsopimusehdoista. Samalla se antaa 
työntekijälle selvityksen sellaisista työsuhteessa 
noudatettavista ehdoista, jotka määräytyvät 
lakien ja työsuhteessa mahdollisesti noudatet
tavien työehtosopimusten mukaan. Työnanta
jan antama selvitys sinänsä ei luo työsopi
musosapuolille oikeuksia tai velvollisuuksia, 
vaan se on kirjaus olemassa olevasta tilantees
ta. 

Kun työsuhteen ehdoista tiedottaminen on 
työnantajan velvollisuutena, tulee työnantajan 
ensisijassa harkita, mitkä ovat kunkin työsuh
teen kannalta keskeisiä ehtoja. Työsopimuslain 
4 §:ään ehdotettu luettelo sisältää direktiivin 
tavoin esimerkkiluettelon niistä työsuhteen eh
doista, jotka ainakin ovat keskeisiä. Erityisti
lanteissa voi olla perusteltua, että työnantaja 
selvittää työntekijälle kirjallisesti työsuhteen 
ehdot esimerkkiluetteloa kattavammin. Jos 
työntekijä haluaa työsopimuksensa ehdoista 
työnantajan toimittamaa selvitystä kattavam
man asiakirjan, hänellä on nykyisen 4 §:n 3 
momentin tavoin oikeus pyytää sitä työnanta
jalta. 

Työsuhteen keskeisistä ehdoista laadittu luet
telo ei yleensä kerro kattavasti työsuhteessa 
noudatettavista ehdoista. Mikäli työsuhteen 
osapuolille tulee riitaa työsuhteessa noudatet-

tavista ehdoista, luettelolla on merkitystä siltä 
osin, kun luettelossa mainittuja ehtoja on 
sovellettu työsuhteessa. Siinä tilanteessa, jossa 
työnantaja ei ole antanut kirjallista selvitystä 
jostakin työsuhteen kuluessa sovitusta ehdosta, 
ei 4 §:n tarkoittamalla selvityksellä ole tämän 
ehdon olemassaolon kannalta merkitystä, vaan 
riitatilanteessa ehdon sisältöä koskeva erimieli
syys ratkaistaan noudattaen sopimusoikeudel
lisia periaatteita. Viime kädessä työsuhteen 
ehdon vahvistamista koskeva vaatimus voidaan 
viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Työsopimuslain 4 §:ään ehdotetaan lisättä
väksi uusi 6 momentti, jossa säädettäisiin työn
antajalle velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti työn
tekijälle 3 ja 5 momentissa tarkoitetun ehdon 
muuttumisesta. Velvollisus ilmoittaa työnteki
jöille työsuhteen ehtojen muutoksista olisi tar
koitus ulottaa koskemaan sellaisia muutoksia, 
joita selvitysvelvollisuuden yleinen luonne huo
mioon ottaen voidaan pitää perusteltuna. Näin 
ollen kaikista vähäisistä muutoksista ei tarvit
sisi aina ilmoittaa kirjallisesti. Direktiivissä 
omaksutuin tavoin ilmoitusvelvollisuus ei 
myöskään koskisi tilanteita, joissa työsuhteessa 
sovellettavan ehdon muutos johtuu lainsäädän
nön tai työehtosopimuksen muuttumisesta. 

Ehdotettu säännös asettaa työnantajan il
moitusvelvollisuuden osalta samaan asemaan 
sekä työsuhteen alussa että sen kestäessä sovi
tut työsopimusehdot. Säännösehdotus koskee 
ainoastaan muuttuneista työsuhteen ehdoista 
ilmoittamista, eikä sillä siten ole merkitystä 
arvioitaessa työnantajan oikeutta muuttaa työ
suhteen ehtoja yksipuolisesti. 

Työsopimuslain 4 §:n 3 momentin mukaan 
kumpikin sopijapuoli on velvollinen toisen osa
puolen pyynnöstä antamaan kirjallisen todis
tuksen sovituista ehdoista. Kirjallisesti tehdystä 
sopimuksesta on niin ikään pyydettäessä annet
tava jäljennös toiselle sopimuskumppanille. 
Työsopimuslain 4 §:n 4 momentin mukaan 
työnantajan on lisäksi esitettävä osa-aikatyötä 
koskevan toistaiseksi voimassa olevaksi tarkoi
tetun työsopimuksen ehdoista kirjallinen selvi
tys työntekijälle ennen sopimuksen tekemistä 
ellei sopimusta tehdä kirjallisesti. Ehdotetut 3 
ja 5 momentit velvoittavat työnantajaa anta
maan työsuhteen ehtoja koskevan selvityksen 
työntekijälle kirjallisesti ilman eri pyyntöä. 
Kun voimassa olevan lain säännökseen, joka 
velvoittaa myös työntekijää pyydettäessä anta
maan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdois
ta, ei liity työntekijän suojaamiseen liittyv.iä, 
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näkökohtia ja kun säännös ei myöskä:än ole 
työnantajan tiedonsaannin kannalta välttämä
tön, ehdotetaan, että voimassa oleva 4 §:n 3 
momentin säännös kumotaan. Kun velvollisuus 
ilmoittaa työsuhteen ehdoista ehdotetaan ulo
tettavaksi sekä kokoaikaisiin että osa-aikaisiin 
työsuhteisiin, ei osa-aikatyön ehdoista tiedotta
misesta ole enää tarpeen erikseen säätää. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia 
vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu yhdessä keskeisten työ
markkinajärjestöjen kanssa. Tässä esityksessä 
on otettu huomioon ETA-sopimuksen mukai
sesti 31 päivän heinäkuuta 1991 jälkeen anne
tut työoikeudelliset EY-säädökset. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle on erikseen annettu esitys työ
voimapalvelulaiksi (HE 102/1993 vp ), jossa 
ehdotetaan nykyinen työnvälityslaki (246/59), 
ammatinvalinnanohjauksesta annettu laki 
(43/60) ja invalidien työnvälitystoiminnan jär
jestelystä annettu laki ( 40 1/62) korvattavaksi 
työvoimapalvelulailla. Työnvälityslakiin sisäl
tyneet työvoiman vuokrausta koskevat sään
nökset on ehdotettu jätettäväksi pois työvoi
mapalvelulaista. 

Edellä mainittu hallituksen esitys liittyy sa
manaikaisesti eduskunnalle erikseen annettuun 
hallituksen esitykseen laeiksi työsuojelun val
vonnasta ja muutoksenhausta työsuojelulaissa 
annetun lain ja elinkeinon harjoittamisen oi
keudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 
103/1993 vp ). Siihen esitykseen sisältyvillä la
eilla ehdotetaan korvattaviksi eräät nykyiset 
työnvälityslakiin sisältyvät työvoiman vuokra
usta koskevat säännökset. 

Mainittujen hallitusten esitysten valmistelus
sa ei ole voitu ottaa huomioon todentamisdi
rektiiviä. Jälkimmäisessä esityksessä on nimen
omaan todettu, että direktiivin muutokset kos
kevat työsopimuslakia ja että kun myös vuok-

ratyötä tekevän työntekijän asema työsopimus
suhteessa tulee paranemaan direktiivin johdos
ta työsopimuslakiin tarkoitettujen muutosten 
seurauksena, ei siinä vaiheessa ollut tarkoituk
senmukaista ryhtyä lainsäädäntötoimiin työso
pimuslain muuttamiseksi. Samassa hallituksen 
esityksessä on viitattu siihen, että direktiivin 
johdosta tehtävän valmisteluvaiheen yhteydessä 
voidaan vielä erikseen selvittää vuokratyötä tai 
muussa epätyyppisessä työsuhteessa tehtävää 
työtä suorittavien työntekijöiden työsuhteisen 
aseman turvaamiseksi mahdollisesti tarvittavi
en erityissäännösten tarve. 

Tätä esitystä valmisteltaessa on erikseen sel
vitetty vuokratyötä tekevien työntekijöiden ase
man turvaamiseksi mahdollisesti tarvittavia eri
tyissäännöksiä. Työnvälityslain 2 a §:n mukaan 
toiminta, jossa yritys tai sen osa taikka yksi
tyinen henkilö merkittävässä määrin vastiketta 
vastaan tarjoaa työnantajana työntekijöitään 
suorittamaan toisen teettämää, teettäjän elin
keinotoimintaan kuuluvaa työtä, on työvoiman 
vuokrausta. Työvoiman vuokrauksesta annettu 
asetus (908/85) sisältää eräitä työsopimuksen 
tekemistä rajoittavia säännöksiä. Asetuksen 
mukaan työvoiman vuokrausliike saa asettaa 
työntekijän työn teetläjän käyttöön enintään 
kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jollei kysy
mys ole yksittäisestä työhankkeesta tai esiinty
vän taiteilijan työstä taikka sijaisuudesta, joka 
aiheutuu perhepoliittisista syistä tai asevelvol
lisuudesta. Työntekijän tai työn teettäjän kans
sa tehtävään sopimukseen vuokrausliike ei saa 
sisällyttää ehtoja, jotka rajoittavat työntekijän 
oikeutta tehdä sovitun vuokratyön päätyttyä 
uusi työsopimus työn teetläjän kanssa. Vuok
rausliike ei saa myöskään asettaa palvelukses
saan olevaa työntekijää toisen vuokrausliik
keen käyttöön. Työn teettäjän käyttöön vuok
rausliike ei saa asettaa sellaista työntekijää, 
joka välittömästi ennen vuokrausliikkeen pal
velukseen tuloaan on irtisanoutunut työn teet
läjän palveluksesta, ellei irtisanoutumisesta ole 
kulunut vähintään kolmea kuukautta. 

Työoikeudelliselta kannalta työvoiman 
vuokrauksessa on kyse epätyyppisestä työsuh
teesta. Työvoimapalvelulakitoimikunnan (ko
miteanmietintö 1992:29) ehdotukset koskivat 
edellä esitetyistä asetuksen säännöksistä vuok
ratyötä koskevan työsopimuksen kestoajan ra
joittamista kuuteen kuukauteen, työsopimuk
sen tekemisen rajoittamista vuokratyön jälkeen 
sekä työntekijän siirtymistä vuokratyötä teettä
vältä vuokrausliikkeen palvelukseen. Edellä 
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mainituissa toimikunnan ehdotuksissa ei ole 
kuitenkaan kyse välittömästi vuokratyönteki
jän suojaamisesta lukuun ottamatta säännöstä 
työsopimuksen teon rajoittamisesta vuokratyön 
jälkeen. Tämä tilanne on kuitenkin säännelty 
työsopimuslain 16 a §:n kilpailukieltoa koske
vissa säännöksissä. 

. Työsopimuslain 16 a §:n mukaan työntekijän 
oikeutta tehdä työsuhteen lakattua työsopimus 
työnantajan kanssa kilpailevaa elinkeinoa har
joittavan kanssa voidaan rajoittaa vain erityi
sen painavasta syystä, jota arvioitaessa on 
otettava huomioon työnantajan suojan tarve 
sekä työntekijän asema ja tehtävät. Tilanteessa, 
jossa työvoiman vuokrausliike rajoittaisi työn
tekijänsä oikeutta työsopimuksen tekemiseen 
työn teettäjän kanssa, eivät tällaiset 16 a §:n 
edellytykset kuitenkaan yleensä täyty. 

Kun lisäksi todentamisdirektiivin johdosta 
työsopimuslakiin tässä hallituksen esityksessä 
ehdotettavat muutokset tulevat parantamaan 
myös vuokratyöntekijän asemaa, ei erityisten 
vuokratyötä koskevien säännösten lisäämistä 
työntekijän suojaksi säädettyyn työsopimusla
kiin edellä esitetyin perustein ole pidettävä 
tarpeellisena. Kyseisen sääntelyn perusteet ovat 
työvoimapoliittisia. 

Eduskunnalle on myös erikseen annettu esi
tys laiksi nuorista työntekijöistä (HE 9211993 
vp), jolla ehdotetaan korvattavaksi nuorten 
työntekijäin suojelusta annettu laki (669/67) ja 
kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 
(951177) nuoria työntekijöitä koskeva 4 luku. 
Tässä hallituksen esityksessä on viitattu toden
tamisdirektiivin johdosta tapahtuvaan työsopi
muslain muutostarpeeseen ja sitä koskevan 
hallituksen esityksen antamiseen syksyllä 1993. 

Koska nuoriin työntekijöihin sovelletaan myös 
työsopimuslain säännöksiä, nyt eduskunnalle 
annettava esitys koskee myös nuoria työnteki
jöitä. 

5. Voimaantulo 

Hallituksen esityksissä työvoimapalvelulaiksi 
ja laeiksi työsuojelun valvonnasta ja muutok
senhausta työsuojeluasioissa annetun lain ja 
elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain 3 §:n muuttamisesta on ehdotettu niiden 
voimaantulo kytkettäväksi Euroopan talous
alueesta tehdyn sopimuksen voimaantuloon. 
Koska ehdotettu työsopimuslain muutos liittyy 
vuokratyön osalta mainittuihin lakeihin, laki 
on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikai
sesti mainittujen lakien kanssa. 

Lakia olisi sovellettava sen voimaantulon 
jälkeen tehtäviin työsopimuksiin. Vanhojen 
työsopimusten, siis ennen lain voimaantuloa 
tehdyn työsopimuksen osalta työnantajan olisi 
annettava työntekijälle 4 §:n 3 momentissa tar
koi~~ttu selvitys työsuhteen ehdoista vain työn
tekiJän pyynnöstä. Selvitys olisi annettava kah
den kuukauden kuluessa pyynnön esittämises
tä. Säännösehdotus vastaa sisällöltään voimas
sa olevan työsopimuslain 4 §:n 3 momentin 
säännöstä. Työsuhteen ehtojen muuttumista 
koskeva ehdotetun lain 4 §:n 6 momentti kos
kisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä 
työsopimuksia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työsopimuslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 4 §:n otsikko sekä 3 ja 

4 momentti, näistä 4 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa 
(723/88), ja 

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä heinäkuuta 
1988 annetulla lailla, uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti: 

4 § 

Muotovapaus ja työsuhteen ehdoista 
tiedottaminen 

Työnantajan on annettava työntekijälle työ
suhteen keskeisistä ehdoista kirjallinen selvitys 
kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alka
misesta tai, jos työsuhde päättyy tätä aikaisem
min, viimeistään työsuhteen päättyessä, milloin 
työsopimus tehdään suullisesti tai tiedot eivät 
sisälly kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen ja 
työsuhde jatkuu vähintään yhden kuukauden. 
Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin työsopi
muksen osapuolet, työsuhteen alkamisajankoh
ta ja määräaikaisen työsopimuksen kestämisai
ka, työn suorittamispaikka, työntekijän työteh
tävien pääasiallinen laatu sekä palkka tai muu 
vastike, palkanmaksukausi, työaika, vuosiloma 
ja irtisanomisaika taikka niiden määräytymis
tapa sekä työsuhteessa mahdollisesti sovelletta
va työehtosopimus. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu selvitys voi
daan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla 

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993 

taikka viittaamalla asianomaiseen työsuhteessa 
sovellettavaan työehtosopimukseen tai lakiin. 

Milloin työtä suoritetaan ulkomailla vähin
tään yhden kuukauden ajan, 3 momentissa 
tarkoitettu selvitys on oltava työntekijän käy
tössä ennen hänen lähtöään. Tällöin selvityk
sestä on lisäksi käytävä ilmi ulkomailla tapah
tuvan työskentelyn kestämisaika ja palkanmak
sussa käytettävä valuutta. 

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle 
kirjallisesti 3 ja 5 momentissa tarkoitetun eh
don muuttumisesta niin pian kuin mahdollista, 
kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa 
muutoksen voimaantulosta, jollei muutos joh
du lainsäädännön tai työehtosopimuksen 
muuttumisesta. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 199 . Ennen tämän lain voimaantuloa 
tehdyn työsopimuksen osalta työnantajan on 
annettava työntekijälle 4 §:n 3 momentissa tar
koitettu selvitys kahden kuukauden kuluessa 
työntekijän pyynnöstä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

Laki 
työsopimuslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320170) 4 §:n otsikko sekä 3 ja 

4 momentti, näistä 4 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa 
(723/88), ja 

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä heinäkuuta 
1988 annetulla lailla, uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 

Muotovapaus 

Milloin työsopimus tehdään suullisesti, kum
pikin sopimuspuoli on velvollinen pyynnöstä 
antamaan toiselle kirjallisen todistuksen sovi
tuista ehdoista. Kirjallisesti tehdystä sopimuk
sesta on pyydettäessä annettava jäljennös toi
selle sopimuspuolelle. 

Työnantajan on esitettävä osa-aikatyötä kos
kevan, toistaiseksi voimassa olevaksi tarkoite
tun työsopimuksen ehdoista kirjallinen selvitys 
työntekijälle ennen sopimuksen tekemistä, jollei 
sopimusta tehdä kirjallisesti. 

Ehdotus 

4§ 

Muotovapaus ja työsuhteen ehdoista 
tiedottaminen 

Työnantajan on annettava työntekijälle työ
suhteen keskeisistä ehdoista kirjallinen selvitys 
kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkami
sesta tai, jos työsuhde päättyy tätä aikaisemmin, 
viimeistään työsuhteen päättyessä, milloin työso
pimus tehdään suullisesti tai tiedot eivät sisälly 
kirjallisesti tehtyyn työsopimukseen ja työsuhde 
jatkuu vähintään yhden kuukauden. Selvityksestä 
on käytävä ilmi ainakin työsopimuksen osapuo
let, työsuhteen alkamisajankohta ja määräaikai
sen työsopimuksen kestämisaika, työn suoritta
mispaikka, työntekijän työtehtävien pääasialli
nen laatu sekä palkka tai muu vastike, palkan
maksukausi, työaika, vuosiloma ja irtisanomisai
ka taikka niiden määräytymistapa sekä työsuh
teessa mahdollisesti sovellettava työehtosopimus. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu selvitvs voi
daan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla 
taikka viittaamalla asianomaiseen työsuhteessa 
sovellettavaan työehtosopimukseen tai lakiin. 

Milloin työtä suoritetaan ulkomailla vähintään 
yhden kuukauden ajan, 3 momentissa tarkoitettu 
selvitys on oltava työntekijän käytössä ennen 
hänen lähtöään. Tällöin selvityksestä on lisäksi 
käytävä ilmi ulkomailla tapahtuvan työskentelyn 
kestämisaika ja palkanmaksussa käytettävä va
luutta. 

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle kir
jallisesti 3 ja 5 momentissa tarkoitetun ehdon 
muuttumisesta niin pian kuin mahdollista, kui
tenkin viimeistään kuukauden kuluessa muutok
sen voimaantulosta, jollei muutos johdu lainsää~ 
dännön tai työehtosopimuksen muuttumisesta. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Ennen tämän lain voimaantuloa 
tehdyn työsopimuksen osalta työnantajan on 
annettava työntekijälle 4 §:n 3 momentissa tar
koitettu selvitys kahden kuukauden kuluessa 
työntekijän pyynnöstä. 




