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Työministeriölle 
 
 
 
 
 
 
 
Työministeriön asettama määräaikaisia työsuhteita ja niiden käytön edellytyksiä selvittänyt 
työryhmä katsoi raportissaan, että vuokratyön selvitystä on syytä jatkaa ja selvityksen tulee perustua 
kolmikantaiseen valmisteluun. 
 
Työministeriö asetti 7.3.2007 kolmikantaisen työryhmän tekemään vuokratyöhön liittyvää 
selvitystä. Työryhmän toimikausi oli 12.3–30.5.2007. Työryhmän toimikautta jatkettiin 30.10.2007 
asti. 
 
Asetetun työryhmän tehtävänä oli tarkastella vuokratyötä kokonaisuutena ottaen huomioon 
vuokratyöntekijän asema, vuokratyöyritysten toiminta, vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten 
tarpeet, työvoiman saatavuus sekä työmarkkinoiden toimivuudelle asetetut haasteet. Lisäksi 
selvitystyössä tulee ottaa huomioon työehtosopimusneuvottelut sekä vuokratyösääntelyn 
kansainvälinen tilanne. 
 
Työryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger työministeriöstä. Työryhmän 
jäseniksi nimitettiin vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen työministeriöstä, vanhempi 
hallitussihteeri Antti Posio sosiaali- ja terveysministeriöstä, varatuomari Mikko Nyyssölä 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, toimitusjohtaja Merru Tuliara Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK:sta, työmarkkinalakimies Tarja Tuominen Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, neuvotteleva 
virkamies Antero Laavakari valtiovarainministeriöstä, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä 
31.7.2007 saakka, mistä lukien lainopillinen asiamies Risto Tuominen, työehtoasiantuntija Nikolas 
Elomaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK:sta, asiamies Leila Bruun Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:stä ja lakimies Maria 
Löfgren-Toivonen, AKAVA ry:stä. Työryhmän sihteerinä toimi ylitarkastaja Jan Hjelt 
työministeriöstä. 
 
Työnsä aikana työryhmä kokoontui 20 kertaa. Työryhmä kuuli asiantuntijoina työsuojeluvalvonnan 
osalta tarkastaja Leo Pihoa Uudenmaan työsuojelupiiristä, tarkastaja Hannu Laaksosta Turun ja 
Porin työsuojelupiiristä, tarkastaja Sirje Korbaa ja insinööri Ilmo Jaatista Hämeen työsuojelupiiristä. 
Vuokrayritysten toimintatavoista työryhmä kuuli johtaja Petri Ahosta Staff Point Oy:stä, 
toimitusjohtaja Fredrik Karlssonia Manpower Oy:stä ja toimitusjohtaja Arto Antmania Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy:stä. Vuokratyötä käyttävien yritysten osalta työryhmä kuuli 
pääluottamusmies Jouni Suomalaista Sokotel Oy:stä ja toimitusjohtaja Jarmo Mannista 
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WEMIgroup Oy:sta. Työryhmä kuuli myös yksittäisiä vuokratyöntekijöitä heidän kokemuksistaan. 
Vuokratyön tilastoinnin osalta työryhmä kuuli erikoissuunnittelija Hanna Hämäläistä 
työministeriöstä. 
 
 
Vuokratyötä selvittänyt työryhmä luovuttaa kunnioittavasti raporttinsa työministeriölle. 
 
 
Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2007 
 
 
 
  Tarja Kröger 
 
 
 
Päivi Kantanen   Antti Posio 
 
 
Mikko Nyyssölä   Merru Tuliara 
 
 
Tarja Tuominen   Antero Laavakari   
 
 
Risto Tuominen    Nikolas Elomaa 
 
 
Anu-Tuija Lehto    Heli Ahokas 
 
 
Leila Bruun    Maria Löfgren-Toivonen 
 
 
 
 
     
    Jan Hjelt 
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1 Johdanto  
 
 
Selvityksen kohteena on vuokratyön käyttö suomalaisilla työmarkkinoilla ja toisaalta vuokratyöhön 
ja sen käyttöön liittyvä lainsäädäntö. Työryhmän toimeksiannon mukaisesti mietinnössä 
tarkastellaan vuokratyötä kokonaisuutena ottaen huomioon vuokratyöntekijän asema, 
vuokrayritysten toiminta, vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten tarpeet, työvoiman saatavuus 
sekä työmarkkinoiden toimivuudelle asetetut haasteet. 
 
Selvityksessä luonnehditaan aluksi sitä, missä määrin ja minkälaisissa tilanteissa vuokratyövoimaa 
käytetään, miten käyttö jakautuu eri elinkeinosektorien välillä ja minkälaisia työntekijöitä 
vuokratyöntekijät tyypillisesti ovat. Tämän jälkeen selvityksessä käydään läpi vuokratyöhön ja 
vuokratyövoiman käyttöön liittyvä lainsäädäntö, sopimuskäytäntö ja niistä syntynyt oikeuskäytäntö. 
 
Selvitykseen liittyy myös jakso, jossa kuvataan vuokratyöhön liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja 
yhteisölainsäädännön valmisteluvaihetta vuokratyön osalta. Selvityksessä on niin ikään katsaus 
eräiden EU-maiden vuokratyötä koskevaan lainsäädäntöön. 
 
Mietinnössä selvitetään myös viimeaikaisia vuokratyöhön ja vuokratyöntekijöihin liittyviä 
kansallisia selvityksiä. 
 
 
1.1 Vuokratyö - yksi ulkopuolisen työvoiman käyttötavoista 
 
 
Työvoiman käyttötavan valinta ja siihen liittyvä ulkopuolisen työvoiman käyttö kuuluvat 
työnantajan liikkeenjohdollisen päätösvallan piiriin. Kun työnantajalle tulee lisätyövoiman tarve, 
hän voi päättää, teettääkö työn omilla työntekijöillä, vuokratyövoimalla vai alihankintana toisella 
yrittäjällä. Jos kysymys on sellaisesta tilapäisestä työstä, johon työnantajan omilla työntekijöillä ei 
ole tarvittavaa ammattitaitoa, ammattitaitoisen työvoiman vuokraaminen voi ratkaista 
lisätyövoiman tilapäisen tarpeen. Jos yritys haluaa teettää työn tai työkokonaisuuden osallistumatta 
itse kyseisen työn johtamiseen ja valvontaan, voi tulla kyseeseen työsuorituksen hankkiminen 
toiselta yritykseltä alihankintana. 
  
Työvoiman vuokrauksessa vuokrayritys (henkilöstöpalveluyritys) sitoutuu korvausta vastaan 
siirtämään työntekijänsä työpanoksen sopijakumppaninsa eli käyttäjäyrityksen käytettäväksi. 
Vuokratyöntekijä tekee työsopimuksensa perusteella työtä vuokratyönantajansa lukuun mutta 
käyttäjäyrityksen hyväksi. Käyttäessään vuokratyöntekijöitä käyttäjäyritys johtaa ja valvoo 
vuokratyöntekijöiden työntekoa.  
 
Työntekijän siirtäminen toisen yrityksen käyttöön edellyttää, että vuokratyöntekijä on antanut 
suostumuksensa työpanoksensa siirtoon. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että tullessaan 
vuokrayrityksen palvelukseen työntekijä samalla sitoutuu tekemään työtä oman työnantajansa 
sopijakumppanille. 
 
Vuokratyöntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä ei ole sopimussuhdetta. Käyttäjäyrityksen 
näkökulmasta vuokratyö on yksi ulkopuolisen työvoiman käyttötavoista. Ulkopuolista työvoimaa 
käyttäessään käyttäjäyrityksen on täytettävä yhteistoiminnasta yrityksissä annetusta laista 
(334/2007, yhteistoimintalaki, YTL) ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä annetusta laista (1233/2006, tilaajavastuulaki) johtuvat velvoitteensa. 
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Lisäksi teollisuudessa sovellettavassa TT–SAK yleissopimuksessa 1997 (2001) ja eräissä 
jäljempänä selostettavissa alakohtaisissa työehtosopimuksissa on sovittu ulkopuolisen työvoiman 
käytöstä ja sen edellytyksistä. 
 
Yritykset voivat vuokratyön sijasta tai ohella hyödyntää myös muita ulkopuolisen työvoiman 
käyttötapoja. Tällaisia työvoiman käyttötapoja ovat mm. alihankinta ja aliurakointi. Ne perustuvat 
kahden itsenäisen yrittäjän väliseen kauppa-, hankinta-, urakka-, toimeksianto- tms. sopimukseen, 
jonka mukaan tarvittavan työn tekee ulkopuolinen yrittäjä ilman, että työn vastaanottava sopijapuoli 
käyttää suorittajaan nähden työn johto- ja valvontaoikeutta.  
 
Alihankinnassa työntekijät tekevät työtä oman työnantajansa eli alihankkijan johdon ja valvonnan 
alaisena. Työsuoritukset, kuten esimerkiksi asennus-, huolto- ja siivoustyöt, tehdään yleensä tilaajan 
tiloissa tai muualla oman työnantajan tilojen ulkopuolella.  
 
Alihankintaa ei ollut määritelty lainsäädännössä ennen tilaajavastuulain voimaantuloa. 
Tilaajavastuulain 3 §:n mukaan alihankintasopimuksella tarkoitetaan tilaajan ja tämän 
sopimuspuolen välistä sopimusta tietyn työntuloksen aikaansaamiseksi vastiketta vastaan.  Samassa 
pykälässä tilaaja määritellään kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitetuksi 
elinkeinonharjoittajaksi, joka on velvollinen tekemään pykälässä tarkoitetun perusilmoituksen. 
Tilaajia ovat myös tilaajavastuulaissa määritellyt julkiset organisaatiot. 
 
Alihankinnan rinnalla työmarkkinoilla puhutaan aliurakasta ulkopuolisen työvoiman käyttötapana. 
Aliurakassa urakan ottanut osapuoli sitoutuu toimittamaan sopijakumppanilleen tietyn työn 
tuloksen, joka luovutetaan tilaajalle sovittua korvausta vastaan. Aliurakointi on tietyn työn tai 
työvaiheen suorittamista tilaajan luona. Aliurakoinnissa työ tehdään aliurakoitsijan nimissä hänen 
lukuunsa, yleensä hänen raaka-aineistaan ja hänen työvälineitään apuna käyttäen. Vastuu työn 
tuloksen syntymisestä on aliurakoitsijalla. 
 
Aliurakoitsijan ja alihankkijan työntekijät ovat työsuhteessa työn johto- ja valvontaoikeutta 
käyttävään aliurakoitsijaan tai alihankkijaan. Alihankkija ja aliurakoitsija vastaavat kaikkien 
työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä suhteessa työntekijöihinsä. 
 
Alihankinnalla ja aliurakoinnilla on rajapinta työvoiman vuokraukseen. Arvioitaessa sitä, mistä 
ulkopuolisen työvoiman käyttötavasta kulloinkin on kysymys, ratkaisevaa on se, käyttääkö 
työnantajan työn johto- ja valvontaoikeutta työntekijän sopimuskumppani eli oma työnantaja vai se, 
jolle työtä tehdään (tilaaja/käyttäjäyritys). Paljon käytetty esimerkki alihankinnan ja työvoiman 
vuokrauksen rajanvedosta on puhelinkeskustoiminta. Jos työvoiman vuokrayritys toimittaa 
käyttäjäyrityksen puhelinkeskukseen työntekijän, kyseessä on työvoiman vuokraus. Jos taas 
työvoiman vuokrayritys ottaa hoitaakseen puhelinkeskustoiminnan, kyseessä on alihankinta. 
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että työvoiman vuokrayrityksen toiminta on luonteeltaan työvoiman 
toimittamista käyttäjäyritykselle sen käyttöön ja tarpeisiin. 
 
Työvoiman vuokrauksen ja alihankinnan välisen rajan vetäminen yksittäistapauksessa voi direktio-
oikeuden käyttöä koskevasta kriteeristä huolimatta olla vaikeaa.  Näin on erityisesti silloin, kun 
asennus-, huolto- ja siivoustöitä tehdään muualla kuin oman työnantajan tiloissa. Rajanvetoa voi 
vaikeuttaa sekin, että alihankinta voi perustua myös yritysten välisiin toistaiseksi voimassa oleviin 
yhteistyö(sopimus)suhteisiin.  
 
Alihankinta ei ole myöskään työmarkkina- eikä oikeuskäytännössä täsmentynyt tietyksi 
tarkkarajaiseksi ”sopimustyypiksi”. Tästä ovat osoituksena alioikeus- ja hovioikeustason 
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oikeusratkaisut.  Viime kädessä ratkaisut joudutaan aina perustamaan tosiasiallisiin työnteko-
olosuhteisiin. Oikeuskäytäntöä selvitetään jaksossa 3.5.  
 
Työvoiman vuokrauksella (käsitteellä) on rajapintaa myös rekrytointiin.1 Työnvälityksen 
tarkoituksena on saada aikaan työsopimussuhde työnhakijan ja työvoimaa tarvitsevan yrityksen 
välille. Työvoimaa välittävän yrityksen ja työntekijän välille ei synny sopimussuhdetta, kun taas 
työvoiman vuokrauksessa työsuhde syntyy nimenomaan työvoiman vuokrayrityksen ja työntekijän 
välille.  
 
Käytännössä sama yritys voi harjoittaa sekä työvoiman vuokraustoimintaa että työnvälitystä. 
Työnvälityksestä ei peritä maksua henkilöasiakkaalta. Jos vuokratyöntekijä siirtyy 
vuokratyösuhteen aikana tai välittömästi sen jälkeen käyttäjäyrityksen palvelukseen, yritys voi periä 
sopijakumppaniltaan (ex-käyttäjäyritykseltä) työnvälitysmaksun, jonka suuruus määräytyy yritysten 
välisen sopimuksen tai alan vakiintuneen kauppatavan mukaan. 
 
 
1.2 Katsaus työvoiman vuokraustoiminnan sääntelyn historiaan Suomessa 
 
 
Vuokratyöhön sovellettava lainsäädäntö jakautui 1980-luvulla toisaalta vuokratyöntekijään 
sovellettavaan yleiseen työlainsäädäntöön ja toisaalta vuokraustoimintaa sääntelevään 
työvoimapoliittiseen lainsäädäntöön.  
 
Vuosien 1985–1992 välisenä aikana vuokratyöhön sovellettavan työvoimapoliittisen lainsäädännön 
tarkoituksena oli saattaa sekä Suomessa harjoitettu että ulkomaille suuntautuva vuokraustoiminta 
viranomaisten valvonnan alaiseksi elinkeinotoiminnaksi. Erityissääntelyllä pyrittiin estämään 
epäterve ja laiton työvoimalla keinottelu sekä poistamaan vuokratyövoiman käyttöön liittyvät 
epäkohdat, kuten työ- ja verolainsäädännön kiertäminen.  
 

Vuokraustoiminnan edellytyksistä säädettiin työnvälityslaissa. Työvoiman vuokraus määriteltiin 
toiminnaksi, jossa yritys tai sen osa taikka yksityinen henkilö merkittävässä määrin vastiketta vastaan 
tarjoaa työnantajana työntekijöitään suorittamaan toisen teettämää, teettäjän elinkeinotoimintaan 
kuuluvaa työtä (työvoiman vuokraus).  Sääntelyn tarkoituksena oli helpottaa viranomaisvalvonnan 
kohdistumista vuokrausliikkeiden toimintaan. 

 
Merkittävässä määrin harjoitettu vuokraustoiminta oli luvanvaraista elinkeinotoimintaa, joka täydensi 
julkista työnvälitystä. Luvan saamisen edellytyksenä oli, että toiminta tyydytti lupahakemuksessa 
mainitun toimialan lyhytaikaisen ja tilapäisen työvoiman tarpeen tai että toimintaan oli jokin muu 
painava syy. Ulkomaille suuntautuvasta vuokrauksesta tuli tämän lisäksi tehdä joka kerta erillinen 
ilmoitus viranomaisille. Luvan myöntämisen yksityiskohtaisista edellytyksistä säädettiin työvoiman 
vuokrauksesta annetussa asetuksessa.  

 
Lain vastainen vuokraustoiminta oli sanktioitu. Ansiotarkoituksessa tapahtuvasta luvattomasta 
työnvälityksestä Suomessa seurasi sakkoa tai korkeintaan yhden vuoden vankeusrangaistus. Samoin 
rangaistavaa oli ilman lupaa tapahtuva vuokratyöntekijöiden välitys tai vuokraaminen ulkomaille taikka 
julkinen ilmoittelu niistä. Työnvälitysrikkomukseksi katsotusta laittomasta vuokraustoiminnasta voitiin 
tuomita sakkorangaistus. Asetuksessa säädettiin vuokraustoimintaa harjoittavan luvan peruuttamisesta. 
Lisäksi asetus sisälsi säännökset ulkomaille suuntautuvan vuokraustoiminnan kieltämisestä. 

 
Työvoiman vuokrauksesta annetussa asetuksessa säädettiin yksityiskohtaisesti vuokraustoiminnan 
lupamenettelystä, sen harjoittamisen edellytyksistä, vuokrausliikkeen ja käyttäjäyrityksen 

                                                
1 Yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusta n:o 181 sovelletaan sekä 
työnvälitykseen että työvoiman vuokraukseen. 
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velvollisuuksista, toimiluvan peruuttamisesta sekä ulkomaille suuntautuvan vuokraustoiminnan 
kieltämisestä. Lupa voitiin myöntää yksityiselle henkilölle, joka oli Suomen kansalainen ja vähintään 
25-vuoden ikäinen. Lisäksi hänen tuli hallita itseään ja omaisuuttaan, olla vakavarainen sekä 
rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu henkilö. Samoin hänellä tuli olla riittävä perehtyneisyys 
vuokraustoiminnan harjoittamiseen. Lupa voitiin myöntää lisäksi sellaiselle suomalaiselle 
rekisteröidylle yhteisölle, joka oli vakavarainen ja jonka vuokraustoiminta tapahtui 
työvoimaministeriön hyväksymän, yksityistä henkilöä koskevat ehdot täyttävän päätoimisen 
vastuunalaisen henkilön johdolla. Ministeriö saattoi tarvittaessa asettaa luvassa erityisiä ehtoja 
työvoiman vuokrausliikkeen harjoittamiselle. Lupa voitiin myöntää toistaiseksi tai erityisestä syystä 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

 
Säädettyjen lupaedellytysten lisäksi vuokraustoiminnan asianmukaisuudesta ja vuokrausliikkeiden 
työnantajavelvollisuuksista pyrittiin varmistumaan säännönmukaisen seurannan ja valvonnan avulla. 
Vuokrausliikkeet olivat velvollisia antamaan työvoimaviranomaisille vuosittain toimintakertomukset. 
Lisäksi vuokrausliikkeiden tuli pitää luetteloa, jossa oli ainakin työn teettäjän nimi, vuokratyöntekijän 
nimi ja henkilötunnus, työnteon ajankohta ja käytetty työaika. Vuokrausliikkeiden oli myös toimitettava 
työvoimaviranomaisille tilinpäätös tilikauden päättyessä ja viranomaisilla oli oikeus tarvittaessa saada 
vuokrausliikkeeltä tilintarkastuskertomus sen vakavaraisuuden toteamiseksi. Samoin vuokrausliikkeen 
oli ilmoitettava ministeriölle kirjallisesti uuden toimipisteen perustamisesta sekä vuokrausliikkeen tai 
toimipisteen lakkaamisesta. 

 
Viranomaisille annettavien kirjallisten selvitysten lisäksi asetuksessa oli säännökset kiellettynä 
pidettävästä vuokraustoiminnasta. Vuokrausliike ei saanut käyttää samaa vuokratyöntekijää kuutta 
kuukautta kauemmin samaan työhön. Poikkeuksena olivat yksittäiset työhankkeet, esiintyvän taiteilijan 
työ tai sellainen sijaisuus, joka aiheutui äitiys-, isyys- tai vanhempain- tai hoitovapaasta taikka ase- tai 
siviilipalveluksesta. Vastaava rajoitus koski myös käyttäjäyritystä.  

 
Vuokrausliike ei saanut sisällyttää työntekijän tai käyttäjäyrityksen kanssa tekemäänsä sopimukseen 
ehtoja, jotka rajoittivat työntekijän oikeutta tehdä sovitun vuokratyön päätyttyä uusi työsopimus 
käyttäjäyrityksen kanssa. Vuokrausliikettä kiellettiin asettamasta palveluksessaan olevaa työntekijää 
toisen vuokrausliikkeen käyttöön taikka asettamasta käyttäjäyrityksen käyttöön työntekijää, joka oli 
välittömästi ennen vuokrausliikkeen palvelukseen tuloaan irtisanoutunut käyttäjäyrityksen 
palveluksesta. Vuokraaminen käyttäjäyritykselle oli kuitenkin mahdollista, mikäli työntekijän 
irtisanoutumisesta oli kulunut vähintään kolme kuukautta. 

 
Viranomaisella oli oikeus pyydettäessä saada käyttäjäyritykseltä tiedot vuokrausliikkeen nimestä ja 
kotipaikasta, käyttäjäyrityksen käyttämistä vuokratyöntekijöistä, vuokratöiden ajankohdasta ja 
käytetystä työajasta.  

 
Työvoimapoliittisen sääntelyn taustalla oli ILO:n yleissopimus n:o 96 yksityisestä työnvälityksestä. 
Sen mukaan ansiotarkoituksessa tapahtuva työnvälitys tuli lakkauttaa asteittain ja muu yksityinen 
työnvälitystoiminta tuli saattaa sääntelyn piiriin. Yleissopimuksessa oli määräyksiä mm. 
työnvälityslupien pituudesta sekä luvan saaneiden toiminnan seurannasta ja valvonnasta.  
 
Suomi ratifioi yleissopimuksen vuonna 1985.  Sopimus irtisanottiin kuitenkin jo vuonna 1992. 
Irtisanomisen tarkoituksena oli parantaa voittoa tavoittelevan, maksullisen työnvälityksen 
toimintaedellytyksiä julkisen työnvälityksen rinnalla sekä purkaa kilpailurajoitukset ja -esteet 
työvoimahallinnon lupajärjestelmien osalta Euroopan yhdentymiskehityksen edellyttämällä tavalla.   
 
Työnteon muotojen moninaistuessa työnvälityslainsäädäntö ja sen myötä aikaisempi 
vuokraustoimintaa koskeva erityissääntely kumottiin. Vuokraustoimintaan liittyvästä 
lupajärjestelmästä luovuttiin vuoden 1994 alusta lukien ja työvoimapalvelut vapautettiin kilpailulle. 
Vuokraustoiminnassa siirryttiin työsuojeluviranomaisille annettavaan ilmoitusmenettelyyn2, ja 
vuokratyön ehdot määräytyivät työlainsäädännön mukaisesti.   

                                                
2 Tuolloin voimassa olleen työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain mukaan 
työnantaja, joka vastiketta vastaan tarjoaa työntekijöitään suorittamaan toisen teettämää työtä (vuokratyö) ja joka on 
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Työvoimapalvelulain perusteella yksityisillä henkilöillä ja yhteisöillä oli mahdollisuus tarjota 
työvoimapalveluja ja periä niistä maksuja. Poikkeuksena olivat suoranaisesti työllistymiseen tähtäävät 
henkilöasiakkaille tai merimiehille tarjotut työnvälityspalvelut, joista maksua ei saanut periä. 
Maksukiellon tarkoituksena oli estää ilman kontrollointia ja ansiotarkoituksessa tapahtuvan 
työnvälityksen harjoittaminen ilman, että työnhakijat saavat vastineeksi asianmukaista palvelua. 
Työvoimapalvelulaissa säädetty maksukielto koski myös vuokrausliikettä tilanteissa, joissa 
vuokrausliike tarjosi työnvälityspalveluja. Kielto ei sen sijaan kohdistunut vuokrausliikkeen 
harjoittamaan vuokraustoimintaan. 

 
Työvoimapalvelulaki kumottiin vuoden 2003 alusta voimaan tulleella julkisesta työvoimapalvelusta 
annetulla lailla (1295/2002). Tämän lain työvoiman vuokrausta koskevia säännöksiä selvitetään 
jaksossa 3.2.1. 
 
 
1.3 Työvoiman vuokraus elinkeinotoimintana 
 
 
Tällä hetkellä yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavien yritysten toiminta on vapaata yritystoimintaa. 
Vain poikkeustapauksessa työvoiman vuokraus vaatii viranomaisen luvan. 
 
Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaan terveydenhuollon palvelujen 
antamiseen vaaditaan lääninhallituksen lupa. Laissa edellytetään, että terveydenhuollon palvelujen 
tuottajalla tulee olla lääninhallituksen hyväksymä terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, 
joka vastaa siitä, että terveydenhuollon palveluita annettaessa toiminta täyttää sille laissa ja 
alemmanasteisissa normeissa asetetut vaatimukset. Silloin kun vuokrayritykset eivät itse tuota 
terveydenhuoltopalveluja, niiltä ei edellytetä lääninhallituksen lupaa, vaan lupa tulee olla 
käyttäjäyrityksellä. 
 
Lakisääteisiä terveydenhuoltopalveluja tarjotessaan kunnat ja kuntayhtymät ovat käyttäneet 
sairaaloissa ja terveyskeskuksissa myös vuokrayrityksen kautta tulleita lääkäreitä ja 
hammaslääkäreitä (ns. keikkalääkärit). Vuokralääkäreiden käyttämistä ei ole toistaiseksi rajoitettu.3 
 
Tällä hetkellä vuokratyövoiman käyttöön ei siis kohdistu lainsäädännöllisiä rajoituksia. Voidaankin 
todeta, että vuokratyövoiman käyttö on muihin tuotannontekijöihin verrattuna joustavaa: työvoimaa 
voidaan vuokrata tunneiksi, päiviksi, viikoiksi, kuukausiksi tai pidemmäksi ajaksi.   
 
 
1.3.1 Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat palvelut 
 
 
Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat asiakasyrityksilleen henkilöstövuokrauksen lisäksi myös muita 
henkilöstöpalveluita, joita ovat mm. rekrytointi-, suorahaku-, ulkoistamis- ja alihankintapalvelut, 

                                                                                                                                                            
tehnyt tämän toiminnan osalta kaupparekisterilaissa säädetyn perusilmoituksen, on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti 
perusilmoituksen tekemisestä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaisella oli oikeus kieltää 
työvoiman vuokraaminen ulkomaille ja tätä koskeva julkinen ilmoittelu, jos työnantaja laiminlöi säädetyn ilmoituksen 
tai olennaisesti rikkoi työsuhteen ehtoja ulkomailla suoritetussa työssä. 
3 Terveydenhuoltopalveluihin ja erityisesti potilasturvallisuuteen liittyvistä erityispiirteistä johtuen kuntien oikeutta 
palkata lääketieteen opiskelijoita vuokrayrityksen kautta on kaavailtu kuitenkin rajoitettavaksi terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun asetuksen säännöksiä muuttamalla. Asian käsittely sosiaali- ja terveysministeriössä on 
kesken. 
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henkilöarvioinnit ja henkilöstövalmennus, soveltuvuuden arvioinnit sekä 
uudelleensijoittumisvalmennus. 
 
 
Rekrytointi  
 
Työvoiman vuokrauksen lisäksi monet yritykset käyttävät myös henkilöstöpalveluyritysten 
rekrytointipalveluja etsiessään työvoimaa pidempiaikaiseen tarpeeseen. Henkilöstöpalveluyrityksiä 
käytetään usein sen vuoksi, ettei yrityksissä ole joko aikaa tai tarpeellista asiantuntemusta suorittaa 
rekrytointiprosessia itse.  
 
 
Suorahaku (headhunting) 
 
Suorahaulla tarkoitetaan tietyn henkilön rekrytointia ottamalla suoraan yhteys 
työntekijäehdokkaisiin. Useimmiten suorahakuprosessissa työpaikkaa ei ilmoiteta julkisesti 
haettavaksi. Eniten suorahakupalveluita käytetään yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa, joissa 
halutaan lähestyä luottamuksellisesti tehtävään sopivia tahoja. Myös tietyt erikoisasiantuntijahaut 
sopivat hyvin suorahakuun. Suorahakua voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa asiakas ei itse voi 
ottaa yhteyttä haluamiinsa henkilöihin toimialan ja sen rakenteen vuoksi tai kun kilpailijoiden ei 
haluta tietävän käynnissä olevista rekrytoinneista esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksen 
yhteydessä. Suorahaku voi olla käyttökelpoinen myös haettaessa työntekijöitä työvoimapula-aloille 
tai tehtäviin, joihin on muutoin vaikea löytää työntekijöitä.  
 
 
Ulkoistaminen ja alihankinta 
 
Työnantajan joidenkin toimintojen ulkoistaminen on osa erikoistumista, ja se antaa yritykselle 
mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Asiakasyrityksen ydinliiketoiminnan ulkopuolisia 
toimintoja ovat tyypillisesti vastaanotto- ja puhelinvaihdepalvelut, kiinteistöpalvelut, 
muuttopalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnointi, lounasruokalat, mikrotukipalvelut sekä tuotannon 
ja logistiikan tehtävät.  
 
Ulkoistamissopimuksen perusteella henkilöstöpalveluyritys työnantajana vastaa työntekijöiden työn 
johdosta ja valvonnasta toisin kuin henkilöstövuokrauksessa. Tällöin henkilöstöpalveluyrityksellä 
on kokonaisvastuu ulkoistetun toiminnan sujuvuudesta. 
 
 
Henkilöarvioinnit  
 
Henkilöarviointeja tehdään, koska kaikkia henkilön taitoja ja ominaisuuksia voi olla vaikea selvittää 
haastattelussa. Soveltuvuusarvioinnin ja ulkopuolisen avun käyttö valintatilanteessa voi olla tarpeen 
objektiivisen näkökulman tuojana. Tavallisesti soveltuvuusarviointi rakennetaan tehtävän ja 
organisaation vaatimuksista lähtien, ja se koostuu henkilöstökonsultin haastattelusta ja erilaisista 
kyky- ja persoonallisuustesteistä. Näillä haetaan lisätietoa henkilön työskentelytyylistä, 
henkilökohtaisista ominaisuuksista, osaamisesta ja motivaatiotekijöistä. Soveltuvuusarvion 
tavoitteena on arvioida henkilön menestymistä tehtävässä sekä hänen soveltuvuuttaan yritykseen. 
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Henkilöstövalmennus  
 
Henkilöstövalmennus on tavallisesti yritykselle räätälöitävää valmennusta. Se saattaa sisältää mm. 
esiintymis- ja vuorovaikutuskoulutusta, muuttuviin tilanteisiin valmentautumista, yleistä HR-
koulutusta, työsuhde-etujen analyysia tai konsultointia. 
 
 
Uudelleensijoittumisvalmennus (outplacement) 
 
Uudelleensijoittumisvalmennuksella valmennetaan työntekijöitä uusiin tilanteisiin. 
Uudelleensijoittumisvalmennusta käytetään pääasiassa osana muutosturvaohjelmaa irtisanomis- tai 
lomautusuhkatilanteissa, jolloin tarkoituksena on edistää työntekijöiden työnsaantia. 
Uudelleensijoitusvalmennuksesta saadaan apua myös muissa muutostilanteissa, kuten esimerkiksi 
silloin, kun esimies vaihtuu, työtehtävät muuttuvat tai henkilö palaa ulkomaan komennukselta 
takaisin Suomeen. 
 
 
1.3.2 Työhallinnon henkilöstövuokraus 
 
 
Työministeriön henkilöstövuokrauksen tuottaminen maksullisena erityispalveluna työnantajille 
aloitettiin kokeiluna vuonna 1994. Maksulliset erityispalvelut vakinaistettiin vuoden 2003 alussa ja 
niiden tuottaminen sisällytettiin julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin. Lain mukaan 
palveluja voidaan tuottaa työministeriön määräämissä työvoimatoimistoissa. 
 
Henkilöstövuokraus on työhallinnon maksullista palvelutoimintaa työnantajille, jota säätelee valtion 
maksuperustelaki (150/1992).  Palvelut on hinnoiteltu liiketaloudellisin perustein. 
Henkilöstövuokrausta tuotetaan työministeriön määräämissä työvoimatoimistoissa (Helsinki, 
Turku, Tampere, Päijät-Häme, Porin seutu, Oulun seutu) osana työvoimatoimistojen 
työnantajapalvelua. Työministeriö edellyttää vuokraustoiminnalta vähintään 100 %:n 
kustannusvastaavuutta ja valtiokonttorin asettaman korkotavoitteen saavuttamista. 

 
Työvoimatoimistot tuottavat henkilöstövuokrauspalveluja erillisenä osana työvoimatoimiston 
työnantajien palvelua. Henkilöstövuokrauksen toimihenkilöt ovat henkilöstökonsultteja, joilla on 
erityisosaaminen henkilöstövuokrauksen tehtäviin. Vuokraustoiminnassa käytetään työhallinnon 
rekistereistä erillistä vuokraustoiminnan hallinnointijärjestelmää.4 
 
Työhallinnon henkilöstövuokrauksen tavoitteena on vastata ensisijaisesti työnantajien tilapäisen ja 
määräaikaisen työvoiman kysyntään ja siten edistää työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi 
toiminnan keskeisenä tavoitteena on työtä hakevien henkilöiden työhönsijoittumisen edistäminen 
sekä ponnahduslautana ja työkokemuksen kartuttajana toimiminen esimerkiksi opinnoista 
työmarkkinoille siirtyville henkilöille. Lisäksi vuokratyön avulla on mahdollisuus ylläpitää 
työkykyä silloin, kun ei ole mahdollista tehdä jatkuvaa työtä.  
 

                                                
4 Työvoimatoimiston henkilöstövuokrauksessa työnantajan asemassa toimii työvoimatoimisto, joka on velvollinen 
työsuhteessaan vuokratyöntekijään noudattamaan kaikkia työoikeudellisia säännöksiä ja määräyksiä. Työvoimatoimisto 
tekee käyttäjäyrityksen kanssa kirjallisen vuokraussopimuksen ja vuokrattavan henkilön kanssa työsopimuksen.  
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Työhallinnon henkilöstövuokrausta kehitetään erityisesti edistämään pysyvämpää työhön 
sijoittumista.  Tämän vuoksi työhallinnon henkilöstövuokraus ei peri ns. rekrytointimaksua 
käyttäjäyritykseltä, kun henkilö palkataan vakituiseen työsuhteeseen yritykseen. 
 
Työhallinnon henkilöstövuokrauksen kohteina ovat olleet työntekijä- ja toimihenkilötehtävät 
teollisuudessa ja palvelualoilla. Kokonaisuutena palvelun kehitys on ollut myönteistä. Palveluja 
käyttäneiltä yrityksiltä saatu laatuarvosana on vuosittain vaihdellut 4,2 – 4,7 välillä mitattuna 
asteikolla 1-5. Vuokratuilta työntekijöiltä saadun palautteen mukaan työvoimatoimiston 
henkilöstövuokraus on luotettava ja turvallinen vaihtoehto työllistymiseen. Työttömiä vuokratuista 
on vuosittain noin 60 - 65 %. Välittömästi vuokratyön jälkeen vakituiseen työhön sijoittuu noin 
15 % vuokratuista henkilöistä.  
 
 

Volyymi ja kohdentuminen 

Vuosi 2004 2005 
 

2006 

Vuokraustapahtumat 1506 2129 
 

2349 

Asiakasyritysten määrä 445 434 
 

442 
 
Vuokratut henkilöt 1218 1656 1844 
 
Työsuhteen kesto vrk/ka 70 88 90 
 
 
 

Tulotiedot 2004 – 2006 

 Tulot € € 
 
€ 

Vuosi 2004 2005 
 

2006 

Tulotiedot 7 235 864 9 961 903 
 

11 436 132 
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2 Työvoimanvuokraus numeroina 
 
 
2.1 Vuokratyö yleistynyt sekä Suomessa että muualla Euroopassa 
 
 
Työnteon muotojen moninaistuessa myös vuokratyö työvoiman käyttötapana on yleistynyt sekä 
Suomessa että muualla Euroopassa. Näin voidaan yleisellä tasolla todeta, vaikka vuokratyön 
tilastointiin sekä tilastotietojen vertailukelpoisuuteen liittyy sekä Suomessa että muualla jossakin 
määrin epävarmuutta. 
 
Tässä jaksossa esitettävät luvut perustuvat vuonna 2005 valmistuneeseen seitsemää EU-maata 
koskevaan vuokratyöselvitykseen.5 Selvityksessä pyrittiin kuvaamaan vuokratyötä ilmiönä eri 
maissa ja tuomaan esille tietoja muun muassa vuokratyön yleisyydestä ja vuokratyön käyttöön 
liittyvistä syistä. Suomi oli mukana tässä selvityksessä.  
 
Lisäsi tässä jaksossa esitetään Suomea koskevia tilastotietoja työministeriön, 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n (HPL) ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tilastojen 
pohjalta. 
 
Vuokratyön yleisyys Euroopassa 
 
1990-luvun jälkipuoliskolla vuokratyön käyttö yleistyi Euroopassa voimakkaasti. Vuosikymmenen 
vaihteessa tilanne näytti vakiintuneen monissa maissa ja joissain vuokratyöntekijöiden määrä 
hieman väheni. Vuosikymmenen vaihteen jälkeen vuokratyö on Euroopassa jälleen hieman 
yleistynyt. 
 
Vuokratyöntekijöiden osuutta kokonaistyöllisyydestä on vaikeaa selvittää luotettavasti, koska 
saatavilla olevat tiedot (toisin sanoen se, mistä ne kertovat) vaihtelevat maittain. Edellä viitatussa 
vuoden 2005 selvityksessä arvioitiin vuokratyöntekijöiden osuuden työvoimasta olevan 
henkilötyövuosina laskettuna vuonna 2001 Tanskassa 1,1 %, Alankomaissa 2,8 % ja Espanjassa 
0,7 % sekä vuonna 2002 Suomessa 0,5 %, Ranskassa 2,4 % ja Saksassa 0,9 %. Arviot perustuvat 
kunkin maan kansallisiin tietoihin, eurooppalaiseen työvoimatilastoon sekä International 
Confederation of Private Employment Agenciesin (CIETT) tietoihin. 
 
Vuokratyötä koskevien viimeaikaisten selvitysten perusteella voidaan todeta vuokratyön käytön 
vaihtelevan alakohtaisesti EU:n alueella. Teollisuus ja valmistus vastaavat noin kolmanneksesta 
vuokratyövoiman käytöstä.  Näillä aloilla erityisesti Itävalta, Ranska, Alankomaat ja Portugali 
käyttävät paljon vuokratyöntekijöitä. Palvelualoilla käytettään myös vuokratyöntekijöitä ja ala 
vastaa kolmanneksesta vuokratyöntekijöiden käytöstä. Kreikassa, Espanjassa, Norjassa, Ruotsissa ja 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa palvelualoilla käytetään paljon vuokratyöntekijöitä. Vain 
muutamassa maassa käytetään vuokratyötä merkittävästi myös julkisella sektorilla. Näin on 
erityisesti Tanskassa, Alankomaissa, Norjassa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.  
 

                                                
5 European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, 2005, Temporary agency work in the 
European Union 
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EU:ssa vuokratyöntekijöistä noin 2/3 on miehiä ja 1/3 naisia. Maakohtaiset erot ovat kuitenkin 
huomattavia. Miesten osuus vuokratyöntekijöistä on huomattava Itävallassa, Saksassa, Ranskassa ja 
Luxemburgissa. Sen sijaan Kreikassa, Italiassa ja Ruotsissa naisia on enemmän 
vuokratyöntekijöinä. Vuokratyössä toimeksiannot ovat keskimäärin suhteellisen lyhyitä, mutta 
osassa jäsenmaita vuokratyöntekijöiden toimeksiannot voivat olla hyvinkin pitkiä. Näin on esim. 
Itävallassa, Belgiassa, Irlannissa, Alankomaissa, Portugalissa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. 
 
Eniten vuokratyötä käytetään Alankomaissa, Belgiassa ja Ranskassa. Myös vuokratyön osuus 
suhteessa kaikkiin työpaikkoihin vaihtelee maittain huomattavasti. Vuonna 1999 Italiassa 
vuokratyön osuus oli alhainen eli 0,16 % ja Alankomaissa sen osuus oli 4,5 %.  
 
Vuokratyön yleisyys Suomessa 
 
Suomessa vuokratyön käyttö on yleistynyt kasvavalla nopeudella. Työministeriö on tilastoinut 
vuokratyöntekijöitä vuodesta 1999 lähtien. Tietojen keruuta on kehitetty vuosittain, ja otospohjaa 
on tarkennettu. Tästä johtuen viimeisten vuosien tietojen vertailu ensimmäisten vuosien tietoihin ei 
tarjoa aivan luotettavaa ja vertailukelpoista kuvaa tilanteesta. Lisäksi lukuja on syytä tarkastella 
suuntaa-antavina toiminnan luonteen, alalla tapahtuneiden muutosten sekä määrittely- ja 
rajanvetohankaluuksien vuoksi. 
 
Tilastolukujen vertailtavuutta vaikeuttaa se, että tilastoissa toisinaan vuokratyöntekijöiden määrä 
ilmoitetaan osuutena kokonaistyövoimasta ja toisinaan se ilmoitetaan osuutena työllisten määrästä. 
Lisäksi joissakin tilastoissa vuokratyöntekijöiden määrä ilmoitetaan henkilötyövuosiksi muutettuna 
ja joissakin tilastoissa käytetään vuokratyöntekijöiden määrää muuttamatta sitä henkilötyövuosiksi. 
Kansainvälisissä tilastoissa vuokratyöntekijöiden osuus kokonaistyövoimasta on yleensä ilmoitettu 
henkilötyövuosina.   
 
Suomessa oli työministeriön tilastojen mukaan vuonna 2006 vuokratyöntekijöitä noin 100 000 ja 
käyttäjäyrityksiä noin 18 300. Vuodesta 1999 vuoteen 2004 käyttäjäyritysten määrä oli pysynyt 
jokseenkin samana, mutta vuokratyöntekijöiden määrä kaksinkertaistui. Vuonna 2005 vuokratyön 
käyttö yleistyi aikaisempaa enemmän. Edellisvuoteen verrattuna vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi 
yli 50 %:lla 102 800 henkilöön ja käyttäjäyritysten määrä nousi lähes 50 %:lla 20 800 yritykseen. 
Toisaalta vuonna 2006 vuokrattujen työntekijöiden määrä ei enää kasvanut ja sekä vuokratyötä 
käyttäneet yritykset että työsuhteet vähenivät selkeästi. 
 

 

Tilastoja vuokratyöstä 
 
Vuosi Vuokrattuja Käyttäjäyr. Työsuhde/tt Työsuhteet Osuus työll. Kesto 
2006 101 000 18 300 3 267 400 4,1 % 82 vrk 
2005 102 800 20 800 4 415 900 4,3 % 81 vrk 
2004 65 000 13 900 4 261 000 2,8 % 84 vrk 
2003 47 000 13 200 6 285 000 2,0 % 66 vrk 
2002 47 000 11 600 4,5 208 500 2,0 % 54 vrk 
2001 40 000 10 000  < 3 100 000 1,7 % 100 vrk 
2000 40 000 12 400 < 3 131 200 1,8 % 79 vrk 
1999 31 200 14 200 5 153 700 1,4 % 43 vrk 
 

 
Lähde: Työministeriö, Työvoiman vuokraus ja yksityinen työnvälitys Suomessa vuonna 2006 
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Vuokratyöntekijöistä 33,8 % on työllistynyt palvelualan töissä, 24 % teollisessa työssä, 12,9 % 
hallinto-, toimisto-, matkailu- ja IT-alan töissä, 12,5 % kaupallisessa työssä ja 6,9 % sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan töissä.   
 
HPL:n vuotta 2005 koskevan tilaston mukaan työvoiman vuokrausalalla toimi noin 300 
vakiintunutta yritystä. Valtaosa yrityksistä oli pieniä, joissa liiketoiminnan harjoittamiseen osallistui 
alle viisi työntekijää. Vuonna 2005 alan yritykset vuokrasivat henkilöstöä noin 14 300 asiakkaalle ja 
työvoiman vuokrayritykset työllistivät noin 19 000 henkilötyövuoden verran. Vuokratyövoiman 
osuus henkilötyövuosina kokonaistyövoimasta oli 0,7 %. Ala mahdollisti työnteon reilulle 70 000 
työntekijälle. 
 
HPL:n vuonna 2007 tekemän jäsentutkimuksen mukaan koko vuokratyöala työllisti vuonna 2006 
noin 23 000 työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna ja ala mahdollisti työnteon noin 84 000 
työntekijälle. Vuokratyövoiman osuus kokonaistyövoimasta oli 0,9 %. Tarkemmin tämän 
tutkimuksen sisältöä selostetaan jaksossa 4. 
 
Elinkeinoelämän keskusliiton tilastojen mukaan vuokratyövoiman osuus yritysten omasta 
henkilöstöstä oli teollisuudessa 2,4 %, rakentamisessa 5,3 % ja palvelualalla 2,2 %. Yleisintä 
vuokratyön käyttö oli hotelli- ja ravintola-alalla, jossa vuokratyöntekijöiden osuus yritysten omasta 
henkilöstöstä oli 7,7 %. Muita aloja, jossa vuokratyötä käytettiin paljon, olivat teknologiateollisuus, 
tietopalvelut, terveyspalvelut ja rakentaminen ylipäänsä. Elintarvike-, puu- ja paperiteollisuus sekä 
liikenne, henkilökohtaiset palvelut, sosiaalipalvelut, finanssiala, koulutus ja viestintäpalvelut olivat 
aloja, joissa vuokratyöntekijöiden osuus yritysten omasta henkilöstöstä oli alle 1 %.6 
 
Vuokratyösuhteiden keskimääräiset kestot Suomessa 
 
Työministeriön tilastojen mukaan vuokratyöntekijöiden työsuhteiden keskimääräisissä kestoissa on 
havaittavissa suurta vaihtelua. Vuodesta 1999 vuoteen 2001 asti vuokratyöntekijöiden työsuhteiden 
pituudet kasvoivat ja vuonna 2001 vuokratyöntekijän työsuhteen keskimääräinen kesto oli yli kolme 
kuukautta. Tämän jälkeen vuonna 2002 vuokratyöntekijöiden työsuhteiden keskimääräiset kestot 
melkein puolittuivat. Vuodesta 2002 lähtien suunta on ollut jälleen kasvava. Vuonna 2006 
työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 82 vuorokautta.  
 
Tuoretta tietoa vuokrasuhteiden kestosta on saatavissa myös HPL:n vuoden 2007 
jäsentutkimuksesta. Sen mukaan työsuhteiden keskimääräiset pituudet ovat tällä hetkellä kasvussa. 
Vuonna 2005 HPL:n tilastojen mukaan vuokrasuhteiden keskimääräinen kesto oli noin 69 
vuorokautta ja vuonna 2006 keskimääräiset kestot olivat kasvaneet 91 vuorokauteen. Näin ollen 
työsuhteiden kestoissa on vuoden sisällä havaittavissa yli 30 %:n kasvu. 
 
Vuokratyöntekijöiden sijoittautuminen käyttäjäyrityksiin vuokratyösuhteen jälkeen  
 
Vuokratyössä työskentelevistä työntekijöistä vuokratyön jälkeen sai työpaikan käyttäjäyrityksessä 
vuonna 2006 hieman yli 7 %. Määrällisesti vuokratyön jälkeen käyttäjäyritykseen palkattujen määrä 
on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2002 vuoteen 2006. 
 
Vuokratyön jälkeen työsuhteeseen sijoittuneista 43,7 % on teollisuuden palveluksessa, 18,5 % 
hallinto-, toimisto-, matkailu- ja IT-alan palveluksessa, 15,5 % palvelutyössä ja 9,7 % kaupallisessa 
työssä. Vuonna 2005 noin 7 200 henkilöä rekrytoitui työsuhteeseen vuokratyön jälkeen.  

                                                
6 EK:n työvoimatiedustelu 2006. Kyseessä on lokakuun tilasto, joka kuvaa henkilömääriä. 
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2.2 Vuokratyön käyttötavat käyttäjäyrityksissä 
 
Vuokratyöntekijöiden käyttö voi olla tapa hankkia tilapäistä työvoimaa esimerkiksi tasaamaan 
tuotantohuippuja tai korvaamaan yrityksen vakinaista työntekijää sijaisena.  Tarve saada 
tilapäistyöntekijöitä vaihtelee eri aloilla, erityyppisissä ja myös erikokoisissa yrityksissä.7 
Esimerkiksi palvelualan yrityksissä voi ilmetä – kausiluonteisesti tai jatkuvasti - tarpeita saada 
tilapäistyöntekijöitä korvaamaan omia työntekijöitä näiden tai heidän lastensa sairastuttua 
äkillisesti. Sijaisuustarpeiden määrä riippuu muun muassa käyttäjäyrityksen oman henkilöstön 
rakenteesta. Sijaistyövoiman tarve voi johtua myös käyttäjäyrityksen (kuntien) velvollisuudesta 
täyttää – kaikissa oloissa – lakisääteiset velvoitteensa. Näissä tilanteissa vuokratyöntekijät 
korvaavat osittain käyttäjäyrityksen (kunnan) vakituista ja omaa työvoimaa.  
 
Joissain tilanteissa vuokratyön käyttö voi johtua siitä, ettei tehtävään haluta palkata ”vakituista” 
työntekijää, mutta työsopimuslain mukaista perustetta määräaikaisen työntekijän palkkaamiselle ei 
ole. Tällöin asia ratkaistaan käyttämällä ulkopuolista työvoimaa. 
 
Joissakin tapauksissa yritykset ovat ulkoistaneet tietyt tehtävänsä henkilöstöpalveluyrityksen 
tehtäväksi. Tällöin henkilöstöpalveluyritys toimii alihankkijana, eikä kysymys ole työvoiman 
vuokrauksesta. Käytännössä harvinainen on tilanne, jossa yritys hankkii kaikki käyttämänsä 
työntekijät vuokrayrityksestä. Tällöin käyttäjäyritys on ulkoistanut kaikki työsuhteista johtuvat 
velvoitteensa työvoiman vuokrayritykselle. Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevilla 
sopimuksilla pyritään vaikuttamaan tämän kaltaisiin työvoiman käyttötapoihin. 
 
Henkilöstöpalveluyritysten palveluja käytetään myös käyttäjäyrityksen rekrytoidessa 
palvelukseensa työntekijöitä. Palvelujen käyttötapoja on selostettu aikaisemmin jaksossa 1.3.1. 
 
 
2.3 Vuokratyön tekemiselle esitetyt syyt 
 
HPL:n valtakunnallisen vuokratyöntekijätutkimuksen 2007 mukaan yleisin syy vuokratyön 
tekemiselle on, että vuokratyötä on helpompi saada kuin muuta työtä (45 %). Myös jousto 
työsuhteissa voi olla taustalla, sillä toiseksi yleisin syy (32 %) on, että työntekijä voi itse valita 
työajan ja –paikan. Muita yleisiä syitä ovat halu lisäansioihin (27 %) ja halu nähdä erilaisia 
työpaikkoja sekä saada monipuolista työkokemusta (26 %). European Foundationin tekemän 
tutkimuksen8 mukaan yleisin syy vuokratyön tekemisille on vakituisen työpaikan puute, jolloin 
vuokratyö on vaihtoehto työttömyydelle (38 %). Vuokratyön taustalla on myös toive saada 
vuokratyön jälkeen pitempiaikainen tai vakituinen työ (19 %). Työkokemuksen saamisen esitti 
vuokratyön perusteeksi 15 % vastaajista. Näiden lisäksi tärkeitä syitä vuokratyön tekemiselle olivat 
lisäansioiden hankkiminen opintojen aikana (10 %), ylimääräiset tulot muun työn ohessa (4 %), 
vuokratyö vaihtoehtona sitoutua yhteen työpaikkaan (4 %), työ- ja perhe-elämän yhdistäminen 
(2 %) ja työaikojen vapaa valinta (1 %). 
 
Myös muissa Euroopan maissa on selvitetty vuokratyön taustalla olevia perusteita. Hollantilaisen 
tutkimuksen (Miedema and Klain Hesselink, 2002) mukaan yleisin peruste vuokratyön tekemiselle 

                                                
7 Euroopan maissa suuremmat yritykset käyttävät vuokratyötä enemmän kuin pienet yritykset. Näin on erityisesti 
Saksassa ja Ruotsissa. 
8 European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, 2005, Temporary agency work in the 
European Union 
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oli työkokemuksen hankkiminen (60,9 %). Yli puolet mainitsi vuokratyön tekemisen syyksi sen, 
että muuta (pysyvää) työtä ei ollut tarjolla (54,8 %) ja että vuokratyö antaa mahdollisuuden säilyttää 
vapaus ja itsenäisyys (53,3 %). Osalle vuokratyö oli mahdollisuus lisäansioiden hankkimiseen 
(43,7 %) ja neljäsosalle se mahdollisti työn- ja perheen yhteensovittamisen. Yli kolmasosa 
vuokratyöntekijöistä ilmoitti tekevänsä vuokratyötä vapaaehtoisesti. Tähän vaikutti myös ikä ja 
työkokemus.  
 
Tanskalaisessa tutkimuksessa vahvistui näkemys siitä, että vuokratyötä tehdään vapaaehtoisesti, 
tosin monet olivat kuitenkin ensin pyrkineet työllistymään muutoin. Keskeisin syy työskentelyyn 
työvoiman vuokrayrityksen kautta oli halu saada vakituinen työ ja päästä työmarkkinoille. 
Työllistämisen esteitä ja pysyvämmän työn saamisen esteitä perinteisiltä työmarkkinoilta oli 
vastaajien mukaan ikä (erityisesti yli 50-vuotiaat ja nuoret synnytysikäiset naiset). Myös 
työkokemuksen puute vaikutti vastaajien mukaan työllistymisedellytyksiin perinteisille 
työmarkkinoille.  
 
 
2.4 ”Keskiverto” vuokratyöntekijä  
 
 
Vuoden 2005 EU-selvityksen perusteella vuokratyöntekijät ovat yleensä nuoria tai ainakin muihin 
työntekijöihin verrattuna keskimääräistä nuorempia. Selvitystä tehtäessä Saksassa 
vuokratyöntekijän ikä oli keskimäärin 37,5 vuotta, kun taas kaikkien työntekijöiden keski-ikä oli 
41,4 vuotta. Espanjassa puolestaan kaikista vuokratyöntekijöistä jopa 84 % oli alle 34-vuotiaita ja 
47,2 % alle 25-vuotiaita. Myös Tanskassa, Suomessa, Ranskassa ja Ruotsissa vuokratyöntekijöitä 
yhdistävä piirre on nuoruus.  
 
EU-selvityksen perusteella tyypillistä on, että vuokratyöntekijöillä on alempi koulutustaso 
verrattuna työntekijöihin keskimäärin. Esimerkiksi Saksassa vuokratyöntekijöiltä puuttuu 
useammin koulun päättötodistus (5,7 %) kuin työntekijöillä keskimäärin (1,5 %). Saksassa vain 
13,2 %:lla vuokratyöntekijöistä on yliopistotutkinto, kun muilla työntekijöillä vastaava luku on 
20,8 %.  
 
Vuokratyöntekijöiden osalta ei ole löydettävissä yhteistä eurooppalaista jakaumaa sukupuolten 
kesken. Vuokratyöntekijöiden sukupuolijakauma vaihtelee maittain, ja se on sidoksissa aloihin, 
joissa käytetään vuokratyötä. Ruotsissa naiset ja miehet tekevät vuokratyötä kutakuinkin yhtä 
paljon. Saksassa (76,5 %), Espanjassa (57,2 %) ja Ranskassa (70 %) vuokratyöntekijöiden 
enemmistö on miehiä, kun taas Suomessa ja Tanskassa naisten osuus (Suomi 55 % ja Tanska 70 %) 
vuokratyöntekijöistä on suurempi. Alankomaissa naisten vuokratyön osuus kokonaistyöllisyydestä 
on 3,1 % ja miesten 2,6 %. 
 
HPL:n valtakunnallisen vuokratyötutkimukseen 2007 vastanneista 35 % oli miehiä ja 65 % naisia. 
Näin ollen voidaan olettaa, että naiset tekevät miehiä useammin vuokratyötä. Iältään 
vuokratyöntekijät ovat lähtökohtaisesti nuoria tai nuoria aikuisia. Lähes puolet eli 46 % vastanneista 
oli alle 25 -vuotiaita ja 39 % oli 25–35 -vuotiaita.  Näin ollen kaikista vastanneista alle 35 -vuotiaita 
oli 95 %. Yli 55 -vuotiaita oli 1 %. Suurella osalla vastaajista oli vähintään toisen asteen koulutus ja 
vain joka kymmenennellä oli ainoastaan peruskoulutus9. Vastanneista 44 % ilmoitti kuuluvansa 
ammattiliittoon. 

                                                
9 Peruskoulutus 9 %, toisen asteen koulutus 56 %, yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto 30 % ja muu (esim. 
lisäkoulutus, käydyt kurssit tms.) 4  %. 
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3 Vuokratyön sääntely 
 
 
3.1 Vuokratyösuhde – kolmen osapuolen välinen suhde 
 
Työvoiman vuokrauksessa vuokrayritys työnantajana asettaa vastiketta vastaan työntekijänsä 
ulkopuolisen tahon eli käyttäjäyrityksen käyttöön. 
 
Työvoiman vuokrausta kuvataan usein alla olevan kaltaisella kaavakuvalla. Kuvio havainnollistaa 
vuokratyöhön liittyviä oikeussuhteita. Vuokratyöhön liittyvien kysymysten hahmottamiseksi tässä 
jaksossa selvitetään lyhyesti kuhunkin kolmion ”sivuun” liittyviä peruskysymyksiä. Tämän jälkeen 
osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia selvitetään tarkemmin vuokratyösuhteisiin sovellettavan 
lainsäädännön ja vuokraustoimintaa sääntelevän lainsäädännön näkökulmasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Työvoiman vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen sopimus työvoiman vuokrasta 
 
 
Velvoiteoikeudellisella sopimuksella vuokrayritys sitoutuu korvausta vastaan siirtämään 
työntekijänsä työpanoksen sopijakumppaninsa eli käyttäjäyrityksen käytettäväksi. Työvoiman 
vuokrauksesta voidaan sopia henkilöstöpalveluyrityksen ja työvoimaa käyttävän yrityksen välillä. 
Mahdollista niin ikään on, että tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittava yritys vuokraa 
työntekijänsä toisen yrityksen käyttöön. Joissakin tapauksissa työvoimaa käyttävä yritys ja 
työvoimaa vuokraava yritys kuuluvat samaan konserniin. Työntekijöitä voidaan vuokrata myös 
yritysten alihankkijoiden ja useamman työnantajan yhteisiin tehtäviin.    
 

 
VUOKRAYRITYS 

 
KÄYTTÄJÄYRITYS  

 
TYÖNTEKIJÄ 

Työsopimus Direktio-oikeus 

Sopimussuhde 
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Työvoiman vuokrausta koskevan sopimuksen toteutuminen edellyttää, että työntekijä, jonka 
työpanos on tarkoitus siirtää käyttäjäyritykselle, on antanut tähän suostumuksensa.  
 
Sopimuksessa työvoiman vuokrasta sopijakumppanit sopivat muun muassa toimeksiannon 
sisällöstä (mm. työntekijältä vaadittavasta ammattitaidosta), kestosta ja vastikkeesta, jonka 
käyttäjäyritys maksaa vuokrayritykselle. 
 
Sopimusta arvioidaan sopimusoikeudellisten säännösten ja periaatteiden mukaan. Yritysten välisen 
sopimuksen ehto, joka vähentää työntekijän laissa säädettyjä oikeuksia (joka on siis pakottavan 
työlainsäädännön vastainen) on – sopimuksena kolmannen rasitukseksi – pätemätön. Yritysten 
välisillä sopimuksilla ei voida heikentää työntekijälle kuuluvia työsopimuslain pakottavien 
säännösten mukaisia oikeuksia. Toimeksiantosopimuksella ei siis voida työntekijään nähden 
pätevästi sopia työntekijän työnteon ehdoista pakottavan lainsäädännön eikä työntekijään 
sovellettavan työehtosopimuksen vastaisesti. 
 
TSL 1:7.1:een perustuva oikeus sopia vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen velvollisuuksien 
jakautumisesta edellyttää työntekijän suostumusta. Työntekijä ei puolestaan voi ennalta luopua 
pakottavaan oikeuteen liittyvistä oikeuksistaan. 
 
 
Vuokrayrityksen ja työntekijän välinen työsopimus  
 
 
Vuokrayrityksen ja työntekijän välillä tehdään työsopimus. Vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen 
välisessä oikeussuhteessa sovelletaan työlainsäädäntöä, mahdollista työehtosopimusta ja 
työnantajan ja vuokratyöntekijän välisen työsopimuksen ehtoja.  
 
Vuokrayrityksellä on työnantajana työntekijäänsä kohtaan kaikki ne työsuhteesta johtuvat oikeudet 
ja velvollisuudet, jotka eivät TSL 1:7.3:n perusteella tai vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen 
välisellä sopimuksella sekä siihen liittyvällä työntekijän suostumuksella siirry käyttäjäyritykselle.   
 
Vuokrayritys ei ole vastuussa edes yhdessä käyttäjäyrityksen kanssa niistä työnantajavastuista, jotka 
kussakin yksittäistapauksessa kuuluvat TSL 1:7.3:n mukaan käyttäjäyritykselle.  
 
Työntekijän velvollisuudet suhteessa vuokrayritykseen määräytyvät työlainsäädännön ja 
työsopimuksen ehtojen mukaan. Siltä osin kuin työn johto- ja valvontaoikeutta käyttää 
käyttäjäyritys, myös työntekijän velvollisuudet kohdentuvat käyttäjäyritykseen. 
 
 
Työntekijän ja käyttäjäyrityksen välinen suhde 
 
 
Työntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä ei ole minkäänlaista sopimussuhdetta. Käyttäjäyrityksen 
asema suhteessa vuokratyöntekijään määräytyy TSL 1:7.3:n mukaan. Käyttäjäyrityksellä on oikeus 
johtaa ja valvoa työtä sekä siitä johtuen myös tämän oikeuden käyttöön liittyvät 
työnantajavelvoitteet. Kysymys on ennen muuta välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin 
liittyvistä velvoitteista. 
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Työn johto- ja valvontaoikeus voi olla enintään yhtä laaja kuin vuokratyöntekijän oman työnantajan 
kelpoisuus olisi työsopimuksen ja muiden työsuhteeseen sovellettavien normien mukaan. Yritysten 
välisellä sopimuksella ei siten voida laajentaa direktio-oikeuden alaa.  
 
Käyttäjäyrityksen oikeudet ja toisaalta velvollisuudet ulottuvat siihen aikaan, jolloin 
vuokratyöntekijä työskentelee vuokrayrityksen kanssa tekemänsä työsopimuksen perusteella 
käyttäjäyrityksessä. Vuokrayrityksen velvoitteiden täyttäminen voi edellyttää, että käyttäjäyritys 
antaa vuokrayritykselle muun muassa vuokratyöntekijän työtä ja työaikoja koskevia selvityksiä. 
 
Merkittävä osa työntekijän velvollisuuksista kohdentuu käyttäjäyritykseen. Näiden velvollisuuksien 
perusteena on toisaalta työntekijän suostumus vuokratyöhön ja toisaalta TSL 1:7.3:een perustuva 
direktio-oikeuden siirto yritysten välisin sopimuksin. 
 
Kun käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä ei ole sopimussuhdetta, vuokratyöntekijän 
velvoitteiden vastaista menettelyä ei voida käsitellä hänen ja käyttäjäyrityksen välillä 
sopimusrikkomuksena. Sopimusperusteisesti asia voi tulla arvioitavaksi vain vuokratyöntekijän ja 
vuokrayrityksen välisessä työsuhteessa.  
 
Käytännössä käyttäjäyrityksen työntekijät ja vuokratyöntekijät työskentelevät rinnakkain. 
Käyttäjäyrityksellä (käytännössä sen työnantajan edustajilla tai heidän määräämillään työntekijöillä) 
on velvollisuus opastaa ja perehdyttää vuokratyöntekijä työhön. Käyttäjäyrityksen työntekijöiden 
oikeudesta saada tietoja vuokratyön käytöstä säädetään yhteistoimintalaissa.  
 
 
3.2 Vuokraustoimintaan ja vuokratyöhön sovellettava lainsäädäntö 
 
Vuokratyön sääntely voidaan jakaa vuokrayrityksiä ja vuokrausalaa koskevaan sääntelyyn, 
vuokratyösuhteita koskevaan sääntelyyn sekä käyttäjäyrityksiä koskevaan sääntelyyn. Lisäksi 
vuokratyöhön liittyvää erityissääntelyä on muun muassa ulkomaisen vuokratyöntekijän 
velvollisuudesta maksaa veroa Suomessa. Niin ikään vuokratyön käyttämisestä merityössä on omat 
säännöksensä. 
 
 
3.2.1 Vuokrausalaa koskeva sääntely 
 
 
Vuokrausalaa koskevia erityissäännöksiä on työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006, työsuojelun valvontalaki, TSVL), julkisesta 
työvoimapalvelusta annetussa laissa, yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta 
tietojenantovelvollisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1349/2002, YTTA), eräistä 
työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (782/1997, TVP) ja 
rikoslaissa (38/1889).  
 
 
Palveluntarjoajan ilmoitusvelvollisuus työsuojeluviranomaiselle 
 
Suomessa yksityinen työnvälitys ja vuokratyön välitystoiminta eivät edellytä lupaa. 
 
Yksityisiä työvoimapalveluja, mm. työvoiman vuokrauspalveluja tarjoava henkilö tai yritys on 
velvollinen ilmoittamaan toiminnan aloittamisesta asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle 
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työsuojelun valvontalain 48 §:n mukaan. Uuden valvontalain tultua voimaan 1.2.2006 pykälä 
korvasi aikaisemman valvontalain 21a §:n mukaisen velvollisuuden ilmoittaa työnvälitystoiminnan 
aloittamisesta asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle.  
 
Työsuojelun valvontalain mukaista ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan päätoimialanaan yksityisiä 
työvoimapalveluja julkisesti tarjoaviin yrityksiin. Ilmoitusvelvollisuus laajennettiin uudessa laissa 
koskemaan myös ulkomailta toimivia yksityisiä työnvälitystoimistoja. Tämä antaa mahdollisuuden 
tehostaa ulkomailta toimivien yritysten valvontaa.  
 
Ilmoituksen laiminlyönnistä säädetään rangaistus työsuojelun valvontalain 51 §:n 2 momentissa. 
Ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 
ilmoitusvelvollisuutta, jollei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, 
työsuojelurikkomuksesta sakkoon. 
 
 
Yksityisiin työvoimapalveluihin liittyvä maksukielto  
 
 
Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 4 luvun 8 §:n 1 momentissa yksityisillä 
työvoimapalveluilla tarkoitetaan työvoimaviranomaisesta riippumattomia yksityisen tai 
oikeushenkilön tarjoamia työnvälityspalveluja, työvoiman vuokrausta sekä muita työnhakuun 
liittyviä palveluja. Pykälän 2 momentin mukaan yksityisistä työvoimapalveluista ei saa periä 
maksua henkilöasiakkailta. Palveluissa on noudatettava tasapuolisuutta eikä niissä saa tarjota 
alaikäistä työvoimaa työhön, johon sen ottaminen nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 
mukaan on kielletty. Lainkohdan alueellista soveltamisalaa ei ole rajoitettu koskemaan vain 
Suomessa rekisteröityjä tai Suomessa toimintaansa harjoittavia palvelujen tarjoajia, vaan säännökset 
koskevat myös Suomeen työvoimaa lähettäviä yrityksiä.  
 
Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 4 luvun 2 §:ssä säädetään puolestaan yleisestä 
työnvälityksen maksukiellosta. Työllistymiseen suoranaisesti tähtäävistä työnvälityspalveluista, 
jotka määritellään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, ei saa periä maksua henkilöasiakkaalta. 
Työnvälitys merenkulkijoille on kiellettyä, jos siitä peritään maksu. Asiasta säännellään myös 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 28 §:ssä.  
 
Työnvälityksen maksukieltojen rikkomisen seuraamuksista säädetään rikoslain 47 luvun 6 §:n 1 
momentissa. Sen mukaan se, joka perii maksun työllistymiseen suoranaisesti tähtäävästä 
työnvälityspalvelusta henkilöasiakkaalta tai työnvälityksestä merenkulkijoille, on tuomittava 
työnvälitysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Työnvälitysrikoksesta 
tuomitaan myös se, joka vastoin työsuojeluviranomaisen kieltoa jatkaa työvoiman vuokrausta 
ulkomaille tai tätä koskevaa julkista ilmoittelua. 
 
 
Yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan tiedonanto- ja ilmoitusvelvollisuudet sekä 
viranomaisvalvonta 
 
 
Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:ssä säädetään yhteistyöstä yksityisten 
työvoimapalveluiden tarjoajien kanssa ja näiden valvonnasta. Pykälän 1 momentin mukaan 
työvoimaviranomaisten on yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa seurattava yksityisten 
työvoimapalvelujen kehitystä. Tässä tarkoituksessa viranomaisten on pyydettävä määrätyin 



 25

väliajoin palvelujen tarjoajilta tai näitä edustavalta yhteisöltä yksityisiä työvoimapalveluja koskevia 
tietoja, jotka palveluja tarjoavien on annettava. Tietojen salassapidosta ja käsittelemisestä 
luottamuksellisina säädetään erikseen. 
 
Yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajien tietojenantovelvollisuudesta säädetään yksityisiä 
työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta annetulla valtioneuvoston asetuksella.  
Asetus tuli voimaan vuoden 2003 alussa. Asetuksen 1 §:n mukaan yksityisten työvoimapalvelujen 
tarjoajien on toimitettava työministeriölle yksityisiä työvoimapalveluja koskevia tietoja siten kuin 
asetuksessa säädetään tai asetuksen perusteella erikseen sovitaan. Asetuksen 2 §:n mukaan 
yksityisten työvoimapalvelujen tarjoaja on velvollinen pyynnöstä antamaan seuraavat tiedot: 

1) ammattiryhmittäin työhön välitettyjen henkilöiden määrä samoin kuin työvoiman 
vuokrauksen perusteella välitettyjen henkilöiden määrä; 
2) vuokrattujen henkilöiden määrä sekä vuokratyösuhteiden keskimääräinen kesto; 
sekä 
3) työnvälityspalveluja käyttäneiden ja työvoimaa vuokranneiden asiakkaiden määrä. 

 
Edellä mainittujen lisäksi asetuksen 3 §:n mukaan yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan on 
ilmoitettava, mitä muita työn hakuun liittyviä palveluja on tarjolla.  
 
Edellä mainitut tiedot on asetuksen 4 §:n mukaan toimitettava työministeriölle sen tarkemmin 
määräämällä tavalla. Työministeriö julkaisee tietoja koskevan yhteenvedon määräajoin. Asetuksen 
5 §:ssä säädetään mahdollisuudesta sopia tietojen toimittamisesta. Työministeriö voi sopia, että 
yksityisiä työnvälityspalvelujen tarjoajia edustava yhteisö toimittaa yksityisten 
työnvälityspalvelujen tarjoajien puolesta 2 ja 3 §:ssä säädetyt tiedot ja muita tarpeellisia tietoja. 
 
Asetuksen 6 §:ssä säädetään yhteistyöstä ja valvonnasta. Julkisen työvoimapalvelun ja yksityisten 
työvoimapalvelujen välistä yhteistyötä ja tietojenantovelvollisuuden toimeenpanoa koskevat 
kysymykset käsitellään työpolitiikan neuvottelukunnassa. Asioita neuvottelukunnassa käsiteltäessä 
asiantuntijana on kuultava työsuojeluviranomaista.  
 
Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettua tietojenantovelvollisuutta ja 
lain 4 luvun 8 §:ssä tarkoitettua lain soveltamista yksityisiin työvoimapalveluihin valvovat 
työsuojeluviranomaiset siten kuin työsuojelun valvontalaissa säädetään. 
 
Vuokrayritykselle säädettyjä tiedonantovelvollisuuksia havainnollistetaan vielä kaavakuvalla:   
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3.2.2 Vuokratyösuhteita koskeva sääntely 
 
 
Työnantajina työvoiman vuokrausta harjoittaviin vuokrayrityksiin sovelletaan työlainsäädäntöä 
samoin kuin muihinkin työnantajiin. Vuokratyössä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat 
keskeiset säännökset ovat työsopimuslaissa (55/2001, TSL), työaikalaissa (605/1996), 
vuosilomalaissa (162/2005), yhdenvertaisuuslaissa (21/2004), naisten ja miesten tasa-arvosta 
annetussa laissa (609/1986, tasa-arvolaki), yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa 
(759/2004, työelämän tietosuojalaki) työterveyshuoltolaissa (1383/2001), työturvallisuuslaissa 
(738/2002, TTL) sekä työsuojelun valvontalaissa. Jäljempänä käsitellään niitä säännöksiä, joiden 
soveltamiseen vuokratyössä liittyy erityispiirteitä. 
 
 
Vähimmäistyöehtojen määräytyminen vuokratyössä 
 
 
Vuokrayritys vastaa työnantajana alan vähimmäistyöehtojen noudattamisesta. Vuokratyössä 
sovellettavista vähimmäistyöehdoista säädetään TSL 2:9:ssä. Ensisijaisesti vuokrayrityksen 
palveluksessa olevaan sovelletaan vuokrayritystä työehtosopimuslain (436/1946) nojalla sitovaa 
työehtosopimusta tai jos tällaista ei ole, sellaista vuokrausalan yleissitovaa työehtosopimusta, jossa 
on määräyksiä työntekijän tekemästä työstä. Jos työvoimaa vuokraavaa työnantajaa (esimerkiksi 
työvoiman vuokrausliikettä) ei sido mikään työehtosopimus, sovellettavaksi tulee vuokratyövoimaa 
käyttävää yritystä sitova työehtosopimus: ensisijaisesti käyttäjäyritystä työehtosopimuslain nojalla 
sitova ja toissijaisesti alan yleissitova työehtosopimus.  
 
Työsopimuslain 2:10:ssä säädetään vähimmäispalkasta työehtosopimuksen puuttuessa. Jos 
työvoiman vuokrayritys tai myöskään käyttäjäyritys eivät ole sidottuja edellä tarkoitettuihin 
työehtosopimuksiin, vuokratyöntekijän työsuhteen ehdot määräytyvät vuokratyönantajan ja 
työntekijän välillä tehdyn työsopimuksen mukaan. Jos työnteon ehdoista ei ole sovittu 
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työsopimuksellakaan, työntekijälle on maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen 
palkka. Muut työsuhteen ehdot määräytyvät tällöin työlainsäädännön mukaan.  
 
Kun käytännössä tällä hetkellä vuokrayrityksiä sitovia vuokratyötä koskevia (normaalisitovia tai 
yleissitovia) työehtosopimuksia on vain muutamia, vuokratyöntekijän työsuhteessa sovellettavat 
vähimmäisehdot määräytyvät usein työsopimuslain 2:9 §:ssä säädetyllä tavalla käyttäjäyrityksessä 
sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. 
 
Vuokrayrityksen velvollisuutena on maksaa työntekijälle sovittu palkka vuosilomakorvauksineen ja 
muine laista tai sopimuksista johtuvine lisineen. 
 
 
Työsopimuslaki 
 
 
Työsopimuslain säännöksiä sovelletaan vuokratyössä, kuten muissakin työsuhteissa. Koska 
vuokratyösuhde on eräänlainen kolmikantasuhde, työnantajavelvoitteet jakautuvat vuokrayrityksen 
ja käyttäjäyrityksen kesken TSL 1:7.3:ssa tarkoitetulla tavalla. Samoin työntekijän velvollisuudet 
jakautuvat siten, että osa niistä kohdistuu omaan työnantajaan eli vuokrayritykseen ja osa 
käyttäjäyritykseen. Työnantajavelvoitteiden jakautumisen pääperiaatteita on käsitelty edellä 
jaksossa 3.1. 
 
Lähtökohtaisesti työsopimuslakia sovelletaan vuokratyöhön sellaisenaan. Työnantajavelvoitteiden 
edellä tarkoitettu jakautuminen vaikuttaa kuitenkin säännösten soveltamiseen. Tässä yhteydessä 
tarkastelun kohteena ovat sellaiset työsopimuslain säännökset, joihin vuokratyössä liittyy tai saattaa 
liittyä erityispiirteitä.  
 
 
Työsuhteen kesto TSL 1:2.3 
 
Myös vuokratyösuhteissa toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on pääsääntö, ja määräaikaisiin 
työsuhteisiin sovelletaan TSL 1:3.2:ssa säädettyjä määräaikaisen sopimuksen käytön edellytyksiä.  
 
Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksiä koskevat säännökset ovat työntekijän 
suojaksi säädettyä pakottavaa oikeutta. Tämän vuoksi määräaikaisen sopimuksen tekemisen 
rajoitukset eivät koske työntekijän aloitteesta määräaikaisena tehtyjä työsopimuksia. 
 
Työnantajan aloitteesta määräaikainen työsopimus on solmittavissa silloin, kun siihen on työn 
luonteeseen tai työnantajan toimintaan liittyvä perusteltu syy. Vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen 
välinen työsopimus perustuu vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen väliseen kaupalliseen 
sopimukseen. Sopimuksella sovitaan yleensä tietystä kalenteriaikaan sidotusta työstä tai määrätystä 
työkokonaisuudesta. Silloin kun vuokratyöntekijän sopimus koskee vain tiettyä määrättyä työtä ja 
vuokrayrityksellä ei ole – yrityksen asiakaskunta ja toiminnan laajuus huomioon ottaen – 
edellytyksiä tarjota työtä sopimuksessa sovitun työkokonaisuuden jälkeen, edellytyksiä toistaiseksi 
voimassa olevaan työsuhteeseen ei ole olemassa. Jos sen sijaan vuokrayritys voi tarjota 
vuokratyöntekijälle jatkuvasti työtilaisuuksia eri käyttäjäyrityksissä, lähtökohtana on, että 
vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän välinen työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. 
 
Silloin, kun vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välillä on solmittu toistaiseksi voimassa oleva 
työsopimus, työntekijän asema määräytyy vastaavalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa. Tällöin 
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työnantajan on tarjottava työntekijälle työsopimuksen mukaisia työtehtäviä – joko omassa 
yrityksessään tai asiakasyrityksissä – ja vastaavasti työntekijän on sitouduttava ottamaan vastaan 
työsopimuksen mukaisia työtehtäviä eri käyttäjäyrityksissä. Jos toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa työskentelevän vuokratyöntekijän työsopimuksessa ei ole rajoitettu työtehtäviä vain 
tietyntyyppisiin tehtäviin tai vain tietyn käyttäjäyrityksen tarjoamiin tehtäviin, työntekijän työstä 
kieltäytymistä arvioidaan kuten muissakin toistaiseksi voimassa olevissa sopimussuhteissa.  
 
Toistaiseksi voimassa olevissa vuokratyösuhteissa työnantaja on velvollinen maksamaan palkan 
tehdyn työn lisäksi työsopimuksessa sovitulta ajalta, jolloin työntekijä on työnantajan käytettävissä, 
ellei työntekijää ole lomautettu TSL 5 luvun säännösten mukaisesti. Palkan määrä ei vuokratyössä – 
kuten ei muissakaan työsuhteissa – perustu lakiin, vaan siitä on sovittava työehtosopimuksella tai 
työsopimuksella.  
 
 
Koeaika TSL 1:4 
 
Työsopimuslain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, 
enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä 
määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Koeajan 
kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa 
TSL 2:2.1:ssa tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. 
 
Koeajan tarkoituksena on varata työsuhteen molemmille osapuolille mahdollisuus arvioida 
työsuhteen alussa, vastaako sopimussuhde sille asetettuja vaatimuksia. Koeaika voidaan sopia sekä 
toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeajan käyttö on 
lähtökohtaisesti mahdollista vain työsuhteen alussa. Jos työnantaja ja työntekijä tekevät työsuhteen 
päätyttyä uuden työsopimuksen, siihen voidaan ottaa koeaikaehto vain, jos edellisestä työsuhteesta 
on kulunut pitkähkö aika tai työntekijän tehtävät uudessa työsuhteessa poikkeavat selvästi 
aiemmista tehtävistä10. 

                                                
10 KKO 1986 II 52 Työntekijä oli ollut yrityksen palveluksessa 31.5.1976 alkaen ja itse irtisanonut työsopimuksensa 
päättymään 19.4.1982. Uuden työsopimuksen yhtiön kanssa työntekijä oli tehnyt jo 14.6.1982, jolloin hän oli palannut 
entisen kaltaiseen työhön yhtiön Otavan sahalaitokselle. Työsopimuslomakkeeseen valmiiksi painettuun kohtaan 
"koeaika" oli tuolloin merkitty "3 kk". Perjantaina 10.9.1982 työntekijä oli tuntien itsensä sairaaksi käynyt 
terveydenhoitajan vastaanotolla, mutta terveydenhoitaja ei ollut antanut hänelle sairaslomaa, vaan oli kehottanut häntä 
pyytämään työnjohtajalta lupaa työpaikalta poistumiseen. Työntekijä oli kuitenkin lupaa kysymättä lähtenyt kotiinsa. 
Työntekijän tullessa maanantaina 13.9.1982 työhön hänelle oli ilmoitettu, että hänen työsopimuksensa oli purettu.  
Koska työntekijä oli palannut kohtuullisen ajan kuluessa entisen kaltaiseen työhön yhtiön palvelukseen, eikä ole 
selvitetty, että olisi ollut olemassa erityinen syy koeaikaa koskevan määräyksen ottamiseksi työsopimukseen, Korkein 
oikeus katsoi tuon määräyksen tarkoituksena olleen työsopimuksen purkamista ja irtisanomista koskevien säännösten 
kiertäminen. Sen vuoksi koeaikaa koskeva määräys ei ollut sitova.  
KKO 1995:103 Työnantaja oli irtisanoutunut 31.12.1989 lukien yhtiön Itä-Suomen alueen myynnistä vastaavan 
Kouvolan konttorin aluepäällikön tehtävästä, jossa hän oli toiminut 24.8.1982 lukien. Tämän jälkeen hän on ollut erään 
toisen metallialan yrityksen palveluksessa. Yhtiön taholta oli syyskesällä 1990 otettu yhteyttä työntekijään ja tiedusteltu 
hänen halukkuuttaan aikaisempaa tehtävää vastaavaan työhön yhtiön Tampereen konttorin aluepäällikkönä. Uusi 
työsopimus, johon oli sisältynyt määräys neljän kuukauden koeajasta, oli allekirjoitettu 16.10.1990. Työntekijällä oli 
ollut pitkä kokemus konttorinjohtajan tehtävistä. Hän oli kyennyt itsenäisesti harkitsemaan, siirtyykö hän yhtiön 
tarjoamilla ehdoilla uudelleen yhtiön palvelukseen vai jääkö hän entiseen työhönsä. Allekirjoittamalla työsopimuksen 
hän oli hyväksynyt myös koeaikaa koskevan ehdon itseään sitovaksi. Työntekijän työtehtäviin oli sekä yhtiön Kouvolan 
että Tampereen konttorissa kuulunut konttorin johtaminen ja myyntityö. Tampereen myyntialue oli kuitenkin ollut 
Kouvolaa suurempi, ja asiakaskunta sekä alaiset ovat vaihtuneet. Näissä olosuhteissa ei ole perusteltua katsoa, että yhtiö 
olisi koeaikaa koskevalla ehdolla pyrkinyt kiertämään työsopimuksen purkamista ja irtisanomista koskevia määräyksiä. 
Ehto sitoi työntekijää. 
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Vuokratyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja koeaikasäännöksiä. Silloin kun kyseessä on 
ensimmäinen työsuhde työntekijän ja vuokratyönantajan välillä, säännöksen soveltamisessa ei ole 
eroja tavallisiin työsuhteisiin. Vuokratyön erityispiirteitä joudutaan pohtimaan silloin, kun 
työntekijän ja vuokrayrityksen välillä solmitaan useita perättäisiä työsuhteita. Tällöin on 
mahdollista, että vuokratyöntekijä palkataan uudestaan tekemään 1) samankaltaisia tehtäviä 
samassa käyttäjäyrityksessä, 2) eri työtä samassa käyttäjäyrityksessä tai 3) eri työtä eri 
käyttäjäyrityksessä. 
 
Korkeimman oikeuden omaksumin tavoin koeajan käyttäminen uutta työsopimusta saman 
työnantajan kanssa solmittaessa on mahdollista, jos tehtävät eroavat toisistaan ja jos koeajalla ei 
pyritä kiertämään työsuhdeturvaa. Näin ollen koeajan käyttäminen silloin, kun työntekijä palkataan 
tekemään työtä eri käyttäjäyrityksissä tai suorittamaan eri tehtäviä kuin aikaisemmin, on edellä 
todetuin rajauksin sallittua. 
 
Vastaavasti mikäli työntekijä palkataan tekemään samankaltaisia töitä samassa käyttäjäyrityksessä, 
koeajan käyttö ei lähtökohtaisesti ole sallittua. Näiden tilanteiden välimaastoon asettuu tilanne, 
jossa työntekijä palkataan suorittamaan samassa käyttäjäyrityksessä uusia tehtäviä. Tällöin 
joudutaan arvioimaan, ovatko työntekijän uudet tehtävät sillä tavoin erilaisia, että työnantajalla on 
tarve käyttää koeaikaa sen varmistamiseksi, onko työntekijä sopiva kyseiseen tehtävään. Jos 
tehtävät eroavat aikaisemmista ratkaisevasti, koeajan käyttö voi olla perusteltua. 
 
 
Työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet TSL 1:5  
 
 
TSL 1 luvun 5 §:ssä säädetään työsuhteen kestosta riippuvien työsuhde-etuuksien määräytymisestä 
perättäisissä määräaikaisissa työsuhteissa. Säännöksen mukaan, jos työnantajan ja työntekijän 
välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia 
määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta 
jatkuneen yhdenjaksoisena.  
 
Säännöksen mukaan työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien karttumisen kannalta jatkuneen 
yhdenjaksoisena, vaikka sopimussuhde perustuisi peräkkäisiin toisiaan välittömästi tai vain lyhyin 
välein seuraaviin määräaikaisiin työsopimuksiin. Tällöin työsuhde-etuudet, kuten esimerkiksi 
vuosiloman ansainta tai työsuhteen kestoon perustuvat palkkaetuudet, määräytyvät kuten 
toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen perustuvassa työsuhteessa, vaikka työsuhdetta ei 
TSL 1 luvun 3 §:n 2 momentin säännöksen perusteella pidetäkään toistaiseksi voimassa olevana. 
Säännöstä on siten sovellettava silloin, kun toisiaan seuraavat työsopimukset on tehty juuri 
mainitussa säännöksessä tarkoitetuin perustelluin syin. 
 
Työsopimuslaissa samoin kuin vuosilomalaissakaan ei ole määritelty lyhytaikaisen keskeytyksen 
mittaa. Se, mikä arvioidaan lyhytaikaiseksi keskeytykseksi, arvioidaan tarkan aikarajan tai 
määritelmän puuttuessa kokonaisharkinnalla ottaen huomioon kunkin työsuhde-etuuden 
karttumiselle säädetty tai sovittu aika. Mitä pidemmän ajan kuluessa kertyvästä etuudesta on 
kysymys, sitä pidempi sopimusten väliin jäävä keskeytys voi olla.  
 
TSL 1:5:n vaikutus vuokratyössä voi riippua siitä, tekeekö vuokratyöntekijä ”vakituisesti” 
työkeikkoja saman henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Joissakin tapauksissa vuokratyöntekijä voi 
rinnastua ”jatkuvassa” palvelussuhteessa olevaan, vaikka työ muodostuu peräkkäisistä 
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työtilaisuuksista. Tällöin työsuhde-etuuksien karttuma-aikaan lasketaan mukaan myös työsuhteiden 
väliin jäävät lyhytaikaiset katkokset.   
 
 
Työnantajan yleisvelvoite TSL 2:1 
 
 
Työsopimuslaissa työnantajalle asetetun yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on kaikin puolin 
edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan 
on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää 
työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään 
työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi. 
 
Yleisvelvoitteen täyttäminen jakaantuu sekä oman työnantajan että käyttäjäyrityksen kesken. Oman 
työnantajan osalta säännös asettaa työnantajalle velvollisuuden muun muassa edistää työntekijän 
mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vuokrayritys on työsuhteen aikana velvollinen etsimään työntekijälleen tarkoituksenmukaisia 
toimeksiantoja. Velvoite on voimassa vain työsuhteen kestäessä, ei enää sen päättymisen jälkeen. 
Koko laajuudessaan velvoitetta sovelletaan toistaiseksi voimassa olevissa vuokratyösuhteissa.  
 
Työnantajan yleisvelvoitetta koskeva säännös luo velvoitteita myös käyttäjäyritykselle. 
Käyttäjäyrityksellä on ensinnäkin velvollisuus huolehtia kaikkien työntekijöiden 
perehdyttämisestä11 ja työnteon edellytyksistä. Velvoite kohdistuu siten sekä omiin työntekijöihin 
että käyttäjäyrityksessä työtä tekeviin vuokratyöntekijöihin.  
 
Käyttäjäyrityksen on myös kaikin puolin edistettävä työntekijöidensä keskinäisiä suhteita. Selvää 
on, että velvollisuus kohdistuu ensisijaisesti käyttäjäyrityksen omiin työntekijöihin. Direktio-
oikeutta käyttäessään käyttäjäyrityksen on myös pyrittävä huolehtimaan siitä, että yrityksen omien 
työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden välille ei synny jännitteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että vuokratyöntekijöiden käytöstä on tiedotettava asianmukaisella tavalla. 
 
 
Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu TSL 2:2 
 
 
Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, 
terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen 
suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, 
ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. 
 
Velvoite jakaantuu sekä oman työnantajan että käyttäjäyrityksen kesken. Omalla työnantajalla on 
velvollisuus kohdella vuokratyöntekijöitään tasapuolisesti. Vuokrayritys ei saa syrjiä työntekijöitä 
heitä palkatessaan eikä myöskään työsuhteen aikana tai työsuhdetta päätettäessä. 
  
Vastaavasti tasapuolisen kohtelun vaatimus ja toisaalta syrjinnän kielto sitovat – toimeksiannon 
määrittämissä rajoissa – käyttäjäyritystä tämän käyttäessä direktio-oikeutta vuokratyöntekijöihin 
nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjäyrityksen on lähtökohtaisesti kohdeltava 
vuokratyöntekijöitä samalla tavalla kuin yrityksen omia työntekijöitä kohdellaan tai kohdeltaisiin 

                                                
11 Erityisestä perehdyttämisvelvollisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa, ks. jäljempänä. 
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vastaavanlaisissa tehtävissä. Tasapuolisen kohtelun vaatimuksen määräytymisessä olennaista 
kuitenkin on, ketkä työntekijät kuuluvat arvioitavan asian suhteen samaan viiteryhmään. Jos 
käyttäjäyritys on vuokrannut työntekijän vain tiettyihin tehtäviin tai työskentelemään vain tietyt 
vuorot, työtehtävien jaon tasapuolisuutta ei arvioida suhteessa käyttäjäyrityksen kaikkiin omiin 
työntekijöihin, vaan käyttäjäyrityksen niihin työntekijöihin, jotka ovat vuokratyöntekijöitä 
vastaavassa asemassa.   
 
Syrjintäkieltoa sovelletaan työntekijöitä työhön otettaessa. Vuokratyösopimus solmitaan, kun 
käyttäjäyritys ja vuokrayritys ovat tehneet kaupallisen sopimuksen työvoiman vuokrasta. 
Sopimuksessa käyttäjäyritys määrittelee sen, minkälaista vuokratyövoimaa se tarvitsee, ja tämän 
perusteella vuokrayritys toimittaa käyttäjäyritykselle halutunkaltaisen työntekijän. Ongelmaksi 
saattaa tulla se, että käyttäjäyritys määrittelee haluamansa työntekijän syrjivin perustein 
(esimerkiksi nuori, suomalaista alkuperää oleva, miespuolinen työntekijä).  Jos käyttäjäyritys 
palkkaisi suoraan työntekijän, syrjivien valintakriteerin asettaminen ei olisi sallittua. Se, että 
käyttäjäyritys määrittelee kaupallisessa sopimuksessa ”ostamansa työvoiman” kriteerit syrjivästi, ei 
tee menettelystä hyväksyttävämpää.  

 
 
Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista TSL 2:4 
 
 
Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden 
pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen 
palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. 
 
Velvollisuus koskee myös työvoiman vuokrayritystä silloin, kun se toistuvasti tekee lyhytkestoisia 
määräaikaisia sopimuksia työntekijöidensä kanssa samanlaisin perustyöehdoin.   
 
Selvityksen antaminen on työnantajan velvollisuus, joten myös vuokrayrityksen on annettava 
selvitys. Annettavaksi edellytettyyn selvitykseen saattaa kuitenkin sisältyä tietoja, jotka eivät ole 
vuokrayrityksen tiedossa ja jotka ovat selvitettävissä ainoastaan käyttäjäyritykseltä. Näin ollen 
täyttääkseen velvollisuutensa vuokrayrityksen tulee olla yhteistyössä käyttäjäyrityksen kanssa 
kirjallista työsopimusta laatiessaan tai antaessaan selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista. 
 
 
Lisätyön tarjoamisvelvollisuus osa-aikaisille työntekijöille TSL 2:5 
 
 
Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin 
tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Jos kyseisen työn 
vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen 
nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus. 
 
Säännös koskee ainoastaan vuokrayritystä.  Koko laajuudessaan velvollisuus tulee sovellettavaksi 
toistaiseksi voimassa olevissa sopimussuhteissa. Tällöin vuokrayritys on velvollinen tarjoamaan 
osa-aikatyöntekijöilleen työtä joko omasta yrityksestä tai asiakasyrityksistä. Työn 
tarjoamisvelvollisuuden täyttäminen tarjoamalla työtä käyttäjäyrityksestä edellyttää luonnollisesti 
sitä, että vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on tehty sopimus työvoiman vuokrasta.  
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Koska vuokrayrityksen liikeideana on tarjota työvoimaa asiakasyrityksille ja siten hankkia 
työtilaisuuksia työntekijöilleen, lisätyön tarjoamisvelvollisuus ei periaatteessa ole ”ongelmallinen” 
vuokratyösuhteissa. Käytännössä se, missä määrin vuokrayritys onnistuu tarjoamaan 
työntekijöilleen työtilaisuuksia, riippuu – kuten yleensäkin – liiketoiminnan onnistumisesta.  
 
 
Sairausajan palkka ja osa-aikainen sairausloma (TSL 2:11 ja 2:11 a) 
 
 
Työntekijän ollessa sairauden tai tapaturman vuoksi kyvytön suorittamaan työtään hänellä on 
oikeus sairauslomaan ja sairausloman ajalta maksettavaan palkkaan. Sairausajan palkan 
maksamisesta huolehtii vuokrayritys. 
 
Työsopimuslain 2:11:n mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt 
tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, 
työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen 
yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa 
sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa 
työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.  
 
Sairausajan palkkaa koskeva säännös on semidispositiivinen eli työehtosopimuksin toisin 
sovittavissa. Käytännössä työehtosopimuksilla on pidennetty palkallisen sairausloman pituutta, 
mutta toisaalta myös sovittu etuuden piiriin pääsemiselle vaadittavassa työsuhteen kestosta. 
Joidenkin alojen työehtosopimusten mukaan oikeus sairausajan palkkaan alkaa vasta työsuhteen 
jatkuttua vähintään kuukauden. Näillä aloilla lyhytaikaisissa työsuhteissa ei synny oikeutta 
sairausajan palkkaan. Jos samojen työsopimuskumppanien välillä tehdään kuitenkin toistuvasti 
peräkkäin tai lyhytaikaisin keskeytyksin määräaikaisia sopimuksia, arvioitaessa työntekijän oikeutta 
sairausajan palkkaan on otettava huomioon TSL 1:5:n säännös. 
 
TSL 2:11 a mahdollistaa myös osa-aikaisen sairausloman, jolloin työntekijä palaa osa-aikaisesti 
työhön ja on saman kalenteriajanjakson aikana osa-aikaisesti sairauslomalla. Sopimus osa-
aikatyöstä tehdään työntekijän terveydentilaa koskevan selvityksen perusteella työnantajan ja 
työntekijän kesken. Vuokratyösuhteissa osa-aikaisen sairausloman käyttö edellyttää työntekijän, 
vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välistä kolmikantaista sopimusta.12 Osa-aikatyön ajalta 
maksettavasta palkasta ja sairausajan palkasta vastaa vuokrayritys, ja työjärjestelyistä on vastuussa 
käyttäjäyritys. Käyttäjäyritys vastaa siis siitä, että työolosuhteet mahdollistavat osa-aikatyön 
sairausloman jatkuessa osa-aikaisena. Osa-aikainen sairausloma voi yleensä tulla kysymykseen vain 
pitkäaikaisissa vuokrasopimuksissa, ja käytännössä tällaiset tilanteet ovat varsin harvinaisia. 
 
Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan voi muodostua ongelmaksi tilanteissa, joissa 
määräaikaisen vuokratyösopimuksen perusteeksi on ilmoitettu käyttäjäyrityksen tilaus ja joissa 
tilaus päätetään ennenaikaisesti sen vuoksi, että työntekijä on sairastunut. Työntekijän 
sairastuminen ei ole peruste päättää työntekijän ja vuokrayrityksen välistä määräaikaista sopimusta. 
Niissä tilanteissa, joissa vuokrayritys toimittaa käyttäjäyritykselle sairastuneen työntekijän tilalle 
toisen työntekijän, sairastuneella työntekijällä on luonnollisesti oikeus sairausajan palkkaan 

                                                
12 Käyttäjäyritys arvioi sen, onko työn tekeminen osa-aikaisena mahdollista ja toisaalta sen, ovatko työtehtävät sen 
kaltaisia, että työntekijä kykenee niistä – vajaatyökykyisenä - selviytymään. Sopimuksen tekeminen edellyttää 
työterveyshuollon konsultointia. Mahdollista on, että osa-aikatyön tekemisen edellytyksiä joutuvat arvioimaan sekä 
käyttäjäyrityksen käyttämä työterveyshuolto että vuokratyöntekijän oma ts. vuokrayrityksen käyttämä työterveyshuolto. 
Osa-aikatyötä koskeva sopimus tehdään – edellytysten selvittämisen jälkeen – vuokrayrityksen ja työntekijän välillä. 
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tilauksen kestoajalta (eli alkuperäisen määräaikaisen sopimuksen kestoajalta). Tällöin 
vuokratyöntekijän oikeus määräytyy työsopimuslain ja sopimussuhteeseen mahdollisesti 
sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Jos sen sijaan käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen 
välinen sopimus päättyy, työntekijän määräaikainen sopimus samoin kuin määräaikaisuuden peruste 
lakkaa. Sopimuksen jälkeiseltä ajalta työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan. 
  
 
Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä TSL 2:12 
 
 
Vuokratyöntekijällä on oikeus täyteen palkkaansa, jos hän on ollut työnantajan käytettävissä 
työnteon estyessä käyttäjäyrityksestä johtuvasta syystä. Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen 
välisellä sopimuksella voidaan luonnollisesti sopia käyttäjäyrityksen velvoitteesta vuokrayritystä 
kohtaan. TSL 2:12.1:n dispositiivisuus merkinnee sitä, että vuokrayritys voi työnteon estymisen 
ajaksi tarjota työntekijälle muuta työtä palveluksessaan tai muussa asiakasyrityksessä.  
 
Jos työnteon estyminen johtuu työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä, kuten 
työpaikkaa kohdanneesta tulipalosta, poikkeuksellisesta luonnontapahtumasta tai muusta näiden 
kaltaisesta syystä, vuokratyöntekijällä on oikeus saada palkkansa 14 päivältä.  Jos työnteko estyy 
sellaisen toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole riippuvuussuhdetta 
niiden työntekijöiden työnteon ehtoihin, joiden työnteko on tosiasiallisesti estynyt, työntekijöillä on 
oikeus palkkaansa seitsemältä päivältä. Kun vuokratyöntekijän työnantajana on vuokrayritys, 
vuokratyöntekijöiden työehdoilla ei lähtökohtaisesti ole riippuvuussuhdetta työtaistelulla 
tavoiteltaviin ehtojen parannuksiin. Jos vuokratyöntekijän ehdot kuitenkin määräytyvät 
käyttäjäyritystä koskevan työehtosopimuksen mukaan, asiaa voidaan arvioida toisin.  
 
 
Työntekijän yleiset velvollisuudet TSL 3:1 
 
 
TSL 3:1:n mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita 
työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan 
vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan 
vaadittavan menettelyn kanssa. 
 
Työntekijän työnteko- ja lojaliteettivelvollisuudet määrittävät työnantajan direktio-oikeuden 
sisällön. Näin ollen säännöksen velvollisuus koskee työntekijää lähinnä suhteessa 
käyttäjäyritykseen, jolle työtä tehdään. Toisaalta työntekijällä on myös lojaliteettivelvollisuus omaa 
työnantajaansa kohtaan.  
 
Koska käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä ei ole sopimussuhdetta, työntekijän 
laiminlyöntejä ja epäasianmukaista käytöstä arvioidaan vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen 
välisessä sopimussuhteessa. 
 
 
Kilpaileva toiminta TSL 3:3 ja kilpailukieltosopimus TSL 3:5 
 
TSL 3:3:n mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, 
joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen 
työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Työntekijä ei saa 
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työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 
1 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Työnantaja, joka ottaa 
työhön henkilön, jonka tietää olevan 1 momentin perusteella estynyt ryhtymästä työhön, vastaa 
työntekijän ohella aikaisemmalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta. 
 
Kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa säännöstä sovelletaan työntekijän ja vuokrayrityksen 
välisessä suhteessa. Säännös koskee kaikkea kilpailevaa toimintaa, ei vain toisen työnantajan kanssa 
tehtyjä kilpailevia työsopimuksia. Työntekijän toiminnan sallittavuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon sekä työn luonne että työntekijän asema ja peilattava sitä perustuslain (731/1999) 
18 §:ssä perusoikeutena turvattuun oikeuteen työhön ja elinkeinonvapauteen. Säännöksen mukaan 
jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 
Kilpailukieltosopimusta koskeva säännös on lailla säädetty rajoitus tämän perusoikeuden 
käyttämiseen. 
 
Kilpailevaa toimintaa koskeva rajoitus ei tarkoita, että työnantajalla olisi yksinoikeus työntekijänsä 
työvoimaan. Esimerkiksi osa-aikatyötä tekevällä ja lomautetulla työntekijällä on, jo mainittu 
perustuslain säännöskin huomioon ottaen, oikeus hakeutua toiselle työnantajalle ammattinsa 
mukaisiin töihin, ellei työtehtävien erityisluonteesta muuta johdu. Työntekijällä on siten oikeus 
päättää vapaa-aikansa käyttämisestä esimerkiksi sivutoimessa.  Tällä lähtökohdalla on erityisesti 
merkitystä vuokratyössä, jossa vuokrayrityksen sitoutuminen työntekijään tai työntekijän 
sitoutuminen vuokrayritykseen ei ole samanlainen kuin ns. tavanomaisissa työsuhteissa.  
 
Jotta toimintaa pidetään kiellettynä kilpailevana toimintana, edellytetään, että se ilmeisesti 
vahingoittaa työnantajaa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Pelkkä 
mahdollisuus vahingon syntymiseen ei siten ole riittävä. Hyvän tavan vastaisuus tulee arvioitavaksi 
tapauskohtaisesti. Jos työnantaja on tietoinen kilpailevasta toiminnasta jo työsuhdetta solmittaessa, 
kysymys ei ole säännöksessä kielletystä toiminnasta.  
 
Uskollisuusvelvoitetta arvioidaan ottaen huomioon työntekijän asema ja tehtävät. Mitä enemmän 
työntekijällä on vastuuta ja päätösvaltaa, sitä laajempi uskollisuusvelvollisuus voi olla ja sitä 
rajoitetumpi voi olla oikeus harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Työnantajan 
toimialan kilpailutilannekin saattaa vaikuttaa työntekijän oikeuteen toimia toisen työnantajan 
palveluksessa tai omaan lukuunsa13. Vuokratyöntekijän oikeutta tehdä työsopimus toisen 
työnantajan kanssa tai hänen oikeuttaa ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa on arvioitava 
ottaen huomioon vuokratyösuhteisiin liittyvät erityispiirteet. 
 
Kilpailevaa toimintaa rajoittavan säännöksen lisäksi työntekijän uskollisuusvelvollisuutta säätelevät 
TSL 3 luvun 4 ja 5 §:n säännökset (liike- ja ammattisalaisuus sekä kilpailukieltosopimus). 
                                                
13 Korkein oikeus on tuomiossaan KKO 1984 II 131 pitänyt työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena 
kilpailutekona, joka ilmeisesti vahingoitti työnantajaa, tilitoimiston kirjanpitäjän menettelyä, kun hän oli työnantajaltaan 
salaa ryhtynyt äänettömäksi yhtiömieheksi kommandiittiyhtiönä naapurikuntaan perustettuun uuteen tilitoimistoon, 
jonka toiminta oli aloitettu. 
Tuomiossa KKO 1985 II 158 hinausautoliikennettä harjoittavan työnantajan palveluksessa ollut työntekijä oli hakenut ja 
saanut hinausauton liikenneluvan, jota myös hänen työnantajansa oli tuloksettomasti hakenut. Luvan ehtojen mukaan 
liikenne tuli aloittaa kuuden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä. Korkein oikeus katsoi, että työntekijän 
menettely ei ollut työsopimuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu kilpailuteko, joka olisi oikeuttanut työnantajan kohta 
liikenneluvan myöntämisestä tiedon saatuaan purkamaan työsopimuksen.  
Tuomiossa KKO 1995:47 oli kysymys tilanteesta, jossa toistaiseksi lomautettu työntekijä oli tehnyt työnantajansa 
tarjouksen kanssa kilpailevan urakkatarjouksen ja saanut urakan suorittaakseen. Korkein oikeus katsoi, että tekemällä 
omaan lukuunsa urakkatarjouksen työntekijä ei ollut pelkästään pyrkinyt ottamaan vastaan työsopimuslain 30 §:n 3 
momentissa tarkoitettua muuta työtä vaan hänen menettelynsä oli ollut työsopimuslain 16 §:ssä tarkoitettu, työsuhteessa 
noudatettavan hyvän tavan vastainen kilpailuteko, joka oli ilmeisesti vahingoittanut työnantajaa. 
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TSL 3:5:n mukaan työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä 
voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä sopimuksella (kilpailukieltosopimus) rajoittaa 
työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen 
työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa 
samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.  
 
Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa on otettava muun ohella 
huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai 
ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, 
samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Kilpailukieltosopimuksen edellytysten täyttyessä 
voidaan työntekijän toimintaa työsuhteen päättyessä rajoittaa liike- ja ammattisalaisuuksien ollessa 
kyseessä vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä lailla suojattujen ammatti- ja 
liikesalaisuuksien turvaamiseksi.14 
 
Säännös koskee työntekijän ja vuokrayrityksen välistä suhdetta. Kilpailukieltosopimuksen 
pätevyyttä arvioitaessa on otettava huomioon vuokratyösuhteisiin liittyvät erityispiirteet15. 
 
Liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemiskieltoa koskevan säännöksen mukaan työntekijä ei saa 
työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja 
liikesalaisuuksia. Oikeudettomasti hankittuja tietoja ei saa ilmaista myöskään työsuhteen 
päättymisen jälkeen. 
 
Koska työntekijä täyttää työntekovelvoitteensa käyttäjäyrityksessä, on mahdollista, että hän saa 
tietoonsa käyttäjäyrityksen liike- ja ammattisalaisuuksia. Koska käyttäjäyrityksen ja työntekijän 
välillä ei ole työsopimussuhdetta, on liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemiskiellosta tehtävä 
erillinen sopimus, jotta liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisukielto velvoittaisi sopimusperusteisena 
velvoitteena. 
 
Jos vuokratyöntekijä on saanut haltuunsa oman työnantajansa liike- ja ammattisalaisuuksia, velvoite 
koskee työsopimuksen perusteella myös näitä.16 
 

                                                
14 Näin muun muassa tuomiossa KKO 2003:19.  Kiinteistönvälitysliikkeen työntekijä oli työsopimuksessaan sitoutunut 
kuuden kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä lukien olemaan muun muassa vastaanottamatta 
kiinteistönvälitystoimintaan liittyviä toimeksiantoja henkilöiltä, jotka olivat olleet liikkeen asiakkaita työsopimuksen 
päättyessä tai työsopimuksen päättymistä lähinnä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana. Korkeimman oikeuden 
tuomiosta ilmenevillä perusteilla sopimuslauseke katsottiin työsopimuslain 16 a §:ssä (724/1990) tarkoitetuksi 
kilpailukieltosopimukseksi, jonka tekemiseen oli ollut laissa edellytetty työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. 
15 Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen väliseen toimeksiantosopimukseen sisältyy yleensä rekrytointipalkkiota koskeva 
ehto. Henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta koskevien yleisten sopimusehtojen mukaan vuokrayrityksellä on 
oikeus periä asiakkaalta rekrytointipalkkio, mikäli työntekijä siirtyy ja tekee sopimuksen siirtymisestä asiakkaan tai sen 
kanssa samaan konserniin kuuluvan tai muun läheisen yhtiön palvelukseen sopimuksen voimassaoloaikana tai kolmen 
kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä lukien. Rekrytointipalkkiota koskevaa ehtoa sovelletaan yritysten 
välisessä suhteessa. Käytännössä se voi vaikuttaa käyttäjäyrityksen halukkuuteen palkata vuokratyöntekijä. 
16 Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia 
tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa. Joka 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta, ei pykälän 2 momentin mukaan saa 
sitä palvelusaikanaan oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista hankkiakseen itselleen tai toiselle etua tai toista 
vahingoittaakseen. Joka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta tai 
jolle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tekninen 
ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista (3 mom.) Joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, 
teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa 
sitä käyttää eikä ilmaista (4 mom.). 
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Perhevapaat TSL 4 luku 
 
 
Perhevapaisiin liittyy samoja ongelmia niin vuokratyössä kuin määräaikaisissa työsuhteissakin 
työskenteleviin. Perhevapaiden käyttö edellyttää, että työsuhde on voimassa vapaiden käytön ajan. 
Jos määräajaksi tehty työsopimus päättyy ennen vapaaoikeuden alkamista, perhevapaita ei ole 
mahdollista käyttää. Vastaavasti jos määräaikainen työsopimus päättyy perhevapaan aikana, 
työntekijällä ei ole mahdollisuutta käyttää vapaastaan kuin sen osa, jolloin hänen työsuhteensa on 
voimassa. 
 
Käytännössä vuokratyöntekijöiden käytössä ovat lähinnä lyhytaikaiset perhevapaat, kuten 
isyysvapaa ja alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi tarkoitettu tilapäinen hoitovapaa.  Lisäksi 
mahdollista on, että myös vuokratyöntekijä käyttää oikeuttaan osittaiseen hoitovapaaseen. 
 
Osittaista hoitovapaata koskeva sopimus tehdään vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen kanssa. 
Osittaisen hoitovapaan edellytyksiä tulee kuitenkin arvioida käyttäjäyrityksen kannalta. Jos 
käyttäjäyrityksen tuotanto- ja palvelutoiminta on sen kaltaista, että osa-aikatyön tekeminen ei ole 
mahdollista, vuokratyöntekijällä ei ole oikeutta osittaiseen hoitovapaaseen. Joka tapauksessa on 
selvää, että sovittaessa osittaisen hoitovapaan käytöstä osa-aikatyön toteuttamisen tavoista on oltava 
yhteisymmärrys käyttäjäyrityksen kanssa. 
 
Perhevapaiden käytöstä on ilmoitettava työnantajalle työsopimuslain 4 luvussa säädetyin tavoin. 
Lähtökohta on, että vuokratyöntekijä ilmoittaa perhevapaasta omalle työnantajalleen eli 
vuokrayritykselle. Ilmoitusvelvollisuuden kohdistuminen ensisijaisesti vuokrayritykseen on 
perusteltua silloin, kun käyttäjäyritys on vuokrannut vuokrayritykseltä työvoimaa tiettyihin 
tehtäviin (eikä siis tiettyä työntekijää). Tällöin vuokrayrityksen tulee saatuaan työntekijältään 
ilmoituksen työnteon estymisestä pyrkiä toimittamaan käyttäjäyritykselle perhevapaata käyttävän 
työntekijän tilalle toinen työntekijä.  
 
Toisaalta varsinkin silloin, kun kysymys on työntekijän ennalta arvaamattomasta lyhytaikaisesta 
työstä poissaolosta, kuten esimerkiksi tilapäisestä hoitovapaasta, olennaista on, että käyttäjäyritys 
saa tiedon vuokratyöntekijän työstä poissaolosta mahdollisimman pian. Käytännössä 
vuokratyöntekijät ilmoittavat poissaolosta sekä käyttäjäyritykselle että vuokrayritykselle. Jos 
poissaolon perusteen luotettavuuden osoittaminen edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista, se 
toimitetaan vuokrayritykselle. Osapuolet voivat sopia siitä, kummalle taholle poissaoloilmoitukset 
tehdään.   
 
 
Lomauttaminen TSL 5 luku 
 
 
Työntekijän lomauttaminen edellyttää TSL 5 luvussa säädettyjen lomautusperusteiden täyttymistä. 
Toistaiseksi lomauttaminen on mahdollista, kun työnantajan tarjolla oleva työ on vähentynyt 
taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä 
olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta. Jos työn 
vähenemisen arvioidaan olevan tilapäistä, työntekijä voidaan lomauttaa siksi ajaksi, kun työn 
vähenemisen arvioidaan kestävän. 
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Lomautusoikeutta käyttää vuokrayritys vuokratyöntekijän työnantajana. Toistaiseksi voimassa 
olevassa sopimussuhteessa oleva vuokratyöntekijä voidaan lomauttaa, kun vuokrayrityksellä ei ole 
tarjota työntekijälle työtä omassa yrityksessä tai asiakasyrityksissä. Määräaikaisessa 
sopimussuhteessa oleva vuokratyöntekijä taas voidaan lomauttaa ainoastaan silloin, kun työntekijä 
tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja vakituinen työntekijä voitaisiin lomauttaa, mikäli hän 
olisi työssä. Säännöstä sovelletaan myös määräaikaiseen vuokratyöntekijään. Eli jos 
vuokratyöntekijän määräaikaisen sopimuksen perusteena on sijaisuus käyttäjäyrityksessä ja 
käyttäjäyrityksessä vastaavassa asemassa olevat työntekijät lomautetaan, myös vuokratyöntekijä 
voidaan lomauttaa. Jos taas kysymys on muulla perusteella palkatusta määräaikaisesta työntekijästä, 
määräaikainen sopimus sitoo vuokrayritystä koko sopimuskauden eikä se vapaudu 
palkanmaksuvelvollisuudesta, vaikka käyttäjäyrityksellä ei olisi tarjota vuokratyöntekijälle työtä 
(TSL 2:12). Toisaalta käyttäjäyrityksessä tilanne saattaa olla sellainen, että lomautetuiksi tulevat 
käyttäjäyrityksen omat työntekijät ja määräaikaiset vuokratyöntekijät jatkavat työtään.  
 
Se, miten käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen välinen taloudellinen vastuu jakautuu, riippuu siitä, 
mitä toimeksiantosopimuksessa on sovittu. Useissa tapauksissa vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen 
sopimus työvoiman vuokrasta on sidottu käyttäjäyrityksen tarpeeseen. Jos sopimus päättyy, päättyy 
usein myös vuokratyöntekijän työsopimus. Näissä tapauksissa kysymykset lomautusoikeudesta 
eivät aktualisoidu.   
 
 
Työsopimuksen päättyminen TSL 6:1 
 
 
Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn 
valmistuessa. Jos työsopimuksen päättymisen ajankohta on vain työnantajan tiedossa, hänen on 
ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen päättymisestä viipymättä päättymisajankohdan tultua 
hänen tietoonsa. 
 
Käyttäjäyritys ei voi irtisanoa eikä päättää vuokratyöntekijän työsuhdetta, vaan sen voi tehdä 
ainoastaan vuokrayritys. Vuokratyöntekijöiden kannalta ongelmallisia saattavat olla määräaikaiset 
työsopimukset, joiden päättyminen on sidottu käyttäjäyrityksen tilaukseen. Jos tilauksen kestoa ei 
ole sopimusta tehtäessä millään lailla määritelty tai jos sen päättyminen on yksinomaan 
käyttäjäyrityksen päätösvallassa, vuokratyöntekijän määräaikaisen sopimuksen päättymisaika voi 
tulla hyvinkin ennalta arvaamattomasti paitsi vuokratyöntekijän myös vuokrayrityksen tietoon. 
Näissä tapauksissa TSL 6:1:n säännöstä työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa viipymättä 
määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta ei voida käytännössä soveltaa. 
 
 
Sopimussuhteen hiljainen pidentyminen TSL 6:5 
 
 
Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä sopimuskauden tai irtisanomisajan päättymisen jälkeen, 
sopimussuhdetta katsotaan jatketun toistaiseksi. Sopimussuhteen hiljainen pidentyminen voi tulla 
kyseeseen ainoastaan vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen (työnantajan) välillä.  
 
Jos käyttäjäyritys sallii työnteon jatkamisen määräajan päättymisen jälkeen, kysymys ei ole TSL 
6:5:ssa tarkoitetusta tilanteesta. Tällöin on selvitettävä, onko käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän 
välille hiljaisesti muodostunut työsopimus. Uuden sopimussuhteen syntymistä arvioidaan 
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tilanteessa vallitsevien olosuhteiden perusteella ottaen huomioon muun muassa osapuolten 
tietoisuus työnteon jatkamisesta. 
 
 
Työtodistus TSL 6:7 
 
 
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada työnantajalta kirjallinen todistus 
työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta (suppea työtodistus). Jos työntekijä sitä nimenomaisesti 
pyytää, työnantajan tulee lisäksi merkitä työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän 
työtaidosta ja käytöksestä (ns. laaja työtodistus).  
 
Työtodistuksen antamisvelvollisuus on vuokrayrityksellä. Vuokrayritys ei kuitenkaan välttämättä 
voi täyttää velvoitettaan, jos se ei saa todistuksen antamiseen tarvittavia tietoja käyttäjäyritykseltä. 
Tällaisia ovat muun muassa työtehtävien laatua koskevat tiedot sekä arvio siitä, miten työntekijä on 
onnistunut tehtävässään.  
 
Työtodistuksen antamisvelvoitteen täyttäminen edellyttää vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen 
välistä yhteistyötä. Ajallisesti työtodistuksen antamisvelvoite on kymmenen vuotta työsuhteen 
päättymisestä. Työtodistuksen antamatta jättäminen on työsopimuslaissa kriminalisoitu.    
 
 
Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen TSL 7 ja 8 luku 
 
 
Työsopimuslain 7 luvussa ovat säännökset toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen 
irtisanomisesta17. Lisäksi lain 8 luvussa ovat purkuperusteita koskevat säännökset, joita sovelletaan 
myös määräaikaisissa työsuhteissa. 
 
Vuokrayritys vastaa irtisanomis- ja purkuperusteiden täyttymisestä. Purkuperusteena tulee 
kysymykseen muun muassa työntekijän törkeä velvollisuuksien rikkominen tai laiminlyönti taikka 
vakava epäasiallinen käytös käyttäjäyrityksessä.  
 
Vuokratyöntekijän oikeus purkaa sopimus määräytyy TSL 8 luvun 1 §:n mukaisesti. Perusteena voi 
olla muun muassa palkan saamatta jääminen. Myös työnantajan epäasianmukainen käytös voi olla 
perusteena työsopimuksen purkamiseen. Sopimuksen purkaminen on mahdollista myös silloin, kun 
käyttäjäyritys (joka ei siis ole työntekijän sopimuskumppani) rikkoo vakavalla tavalla 
velvoitteitaan, kuten työturvallisuutta. 
 
TSL 8 luvussa säädetään purkuperusteeseen vetoamisesta 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja 
sai tiedon työntekijän velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Purkuoikeuden käyttäminen edellyttää, 
että vuokrayritys saa tiedon asiasta käyttäjäyritykseltä. Myös työntekijän on vedottava 
purkuperusteeseen 14 päivän kuluessa.  
 
Työsopimuksen purkautuneena pitäminen edellyttää niin ikään, että vuokrayritys saa 
käyttäjäyritykseltä tiedon siitä, että työntekijä on ollut poissa työstä tai työpaikalta vähintään 
seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen.  Tällöin vuokrayritys tekee 
päätöksen työsopimuksen purkautuneena pitämisestä. 
                                                
17 Joitakin irtisanomisperusteita sovelletaan myös määräaikaisiin sopimuksiin (työnantajan konkurssi, kuolema ja 
saneerausmenettely) 
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Vahingonkorvausvelvollisuus TSL 12 luku  
 
Vuokratyön kolmikantainen suhde vaikuttaa myös vahingonkorvausvelvollisuuden 
määräytymiseen. Vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy eri tavalla riippuen siitä, kuka on 
vahingonaiheuttaja ja toisaalta siitä, kuka on vahingonkärsijän asemassa. Vahingonaiheuttajana voi 
olla joko vuokratyöntekijä, käyttäjäyritys tai vuokrayritys ja vastaavasti vahingonkärsijänä voi olla 
vuokratyöntekijä, käyttäjäyritys, vuokrayritys tai ulkopuolinen taho. 
 
Vuokratyöntekijän vahingonkorvausvelvollisuuden määräytyminen vaihtelee sen mukaan, kenelle 
vahinko on aiheutettu. Työntekijä voi aiheuttaa työssään vahinkoa käyttäjäyritykselle, 
vuokrayritykselle tai täysin ulkopuoliselle. 
 
Vuokratyöntekijän vuokrayritykselle aiheuttaman vahingon korvausvastuun määräytyminen ei eroa 
muista työsuhteista. Sovellettavaksi tulee TSL 12:1.3 säännös, jonka mukaan työntekijän, joka 
tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai tästä laista johtuvia 
velvollisuuksia tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava työnantajalle 
aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain (412/1974, VahL) 4 luvun 1 §:ssä säädettyjen 
perusteiden mukaan18. Korvausvelvollisuus edellyttää tuottamuksellista rikkomista ja siitä 
työnantajalle aiheutuvaa vahinkoa. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, 
vahingonkorvausvastuuta ei synny. Työntekijän vahingonkorvausvastuuta voidaan myös 
kohtuullistaa. 
 
Vuokratyöntekijän käyttäjäyritykselle aiheuttama vahinko eroaa edellä mainitusta, koska 
vuokratyöntekijä ei ole työsuhteessa käyttäjäyritykseen. Jos vuokratyöntekijä esimerkiksi 
vahingoittaa käyttäjäyrityksen työkoneita, hänen vastuunsa ei määräydy työsopimuslain vaan 
vahingonkorvauslain nojalla. Sovellettavaksi tulee vahingonkorvauslain 4 luvun 1 § ja 
vahingonkorvausvastuuta arvioidaan ikään kuin käyttäjäyritys olisi sivullisen asemassa.  
 
Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välistä vahingonkorvausvastuuta arvioidaan yhtiöiden välisen 
sopimussuhteen perusteella. Tässä sopimusrelaatiossa ei sovelleta vahingonkorvauslain säännöksiä. 
Koska kysymys on vuokrayrityksen vastuusta käyttäjäyritykselle yhtiöiden välisen sopimussuhteen 
perusteella, asiassa eivät tule sovellettaviksi vahingonkorvauslain säännökset työnantajan vastuusta, 
jotka koskevat sopimussuhteen ulkopuolella aiheutettuja vahinkoja. 
 
Työntekijä vastaa sivulliselle aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Työnantaja on kuitenkin isännänvastuun nojalla velvollinen korvaamaan 
työntekijän aiheuttaman vahingon. Vastuun kanavoinnista säädetään vahingonkorvauslain 6 luvun 
2 §:ssä. 
 
TSL 12:1:n mukaan työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö 
työsuhteesta ja työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava työntekijälle siten 
aiheuttamansa vahinko. Vastuu on tuottamusperusteista vastuuta ja työnantaja vastaa myös 

                                                
18 VahL 4:1: Vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen 
korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon 
aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei 
vahingonkorvausta ole tuomittava. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä 
syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. 
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edustajansa aiheuttamasta vahingosta. Työnantajan korvattavaksi tulee täysi vahinko eli koko se 
vahinko, joka työntekijälle on työnantajan menettelystä aiheutunut. 
 
Työntekijälle voi aiheutua vahinkoa myös käyttäjäyrityksen menettelystä. Käyttäjäyritys ei ole 
työnantajan edustaja, vaan se käyttää TSL 1:7.3:ssa säädetyin valtuuksin direktio-oikeutta 
työntekijään. Käyttäjäyritys ei ole sopimussuhteessa työntekijään. Käyttäjäyrityksen vastuu 
määräytyy vahingonkorvauslain nojalla. 
 
 
Työntekijöiden edustaja 
 
 
Järjestäytyneessä kentässä työntekijöiden edustajana toimii työehtosopimuksen perusteella valittu 
luottamusmies. Käyttäjäyrityksessä valittu luottamusmies edustaa oman työehtosopimuksen piiriin 
kuuluvia käyttäjäyrityksen työntekijöitä. Kemian teollisuus on toistaiseksi ainoa ala, jossa 
käyttäjäyrityksen luottamusmiehellä on työehtosopimuksen perusteella oikeus edustaa myös 
vuokrayrityksen palveluksessa olevia työntekijöitä. 
 
Vuokrayrityksessä valittu luottamusmies tai TSL 13:3:ssa tarkoitettu luottamusvaltuutettu edustaa 
vuokrayrityksen työntekijöitä. 
 
 
Työaikalain mukaisten velvoitteiden jakautuminen 
 
 
Myös työaikalakiin liittyvät työnantajavelvollisuudet jakautuvat vuokrayrityksen ja 
käyttäjäyrityksen kesken. Työaikojen järjestelyistä vastuu on luonnollisesti käyttäjäyrityksellä. 
Käyttäjäyritys laatii työvuoroluettelot ja vastaa vuokratyöntekijän säännöllisen työajan järjestelyistä 
(käytännössä toteutuu näin pidemmissä työsuhteissa). Jos vuokratyöntekijän työaika perustuu 
keskimääräisen työaikaan, käyttäjäyrityksen on laadittava myös tasoittumisjärjestelmä, jonka 
perusteella on selvitettävissä työajan tasoittuminen laissa säädettyyn tai työehtosopimuksessa 
sovittuun määrään.   
 
Ylityön teettäminen edellyttää käyttäjäyrityksen aloitetta ja työntekijän suostumusta ylityön 
tekemiseen. Vuokrayritys vastaa ylityökorvausten maksamisesta ja ylityöseurannasta. Jos työntekijä 
työskentelee pitkään samassa käyttäjäyrityksessä, vastuu ylityöseurannasta voi siirtyä 
käyttäjäyritykselle. Käyttäjäyrityksen on informoitava vuokrayritystä vuokratyöntekijän tekemistä 
ylityötunneista. 
 
Hätätyön teettämisen edellytyksistä vastaa käyttäjäyritys, ja hätätyötuntien korvaamisesta 
vuokrayritys. Teettäessään vuorotyötä, yötyötä tai sunnuntaityötä käyttäjäyritys vastaa työaikalain 
mukaisten edellytysten täyttymisestä. Myös näissä tapauksissa vuokrayritys vastaa 
sunnuntaityökorvauksen sekä yö- ja vuorotyölisien maksamisesta työntekijälle. 
 
Käyttäessään direktio-oikeutta käyttäjäyritys vastaa myös laissa säädettyjen lepoaikojen antamisesta 
vuokratyöntekijälle. Työvuoroluetteloiden laatimisessa käyttäjäyrityksen on otettava huomioon, että 
työntekijä saa päivittäisten taukojen lisäksi vuorokautisen lepoajan ja viikoittaisen vapaan. 
Käyttäjäyritys vastaa myös korvaavien lepoaikojen antamisesta. Lepoaikasääntely saattaa 
osoittautua ongelmalliseksi silloin, kun työntekijä tekee töitä useammassa käyttäjäyrityksessä. 
Koska työaikoja seurataan sopimuskohtaisesti, kukin käyttäjäyritys vastaa vain omalta osaltaan 
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lepoaikojen antamisesta. Toisaalta jos vuokrayritys tarjoaa työntekijöille töitä useamman eri 
käyttäjäyrityksen palveluksessa, vuokrayrityksen velvollisuuksiin kuuluu valvoa, että vaadittavat 
lepoajat täyttyvät. 
 
Työaika-asiakirjojen täyttämisestä huolehtimisvastuu jakautuu siten, että käyttäjäyritys vastaa 
työvuoroluetteloiden laatimisesta ja työtuntien kirjaamisesta, kun taas vuokrayritys vastaa 
ylityöseurannasta (ylityökatoista).  
 
Työaikalain 35 §:n mukaan jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi 
työntekijän säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen sekä päivittäisten lepoaikojen 
ajankohdat. Työvuoroluettelo on yleensä laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan 
tasoittumisjärjestelmä ja saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään 
viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa 
vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvistä painavista syistä.19 Joissakin 
työehtosopimuksissa (mm. majoitus- ja ravitsemisalan20 (voimassa 30.9.2007 saakka) ja kunta-alan 
työehtosopimuksessa) on määräyksiä työvuorojen peruuttamisesta ja sen edellytyksistä. Edellä 
viitattuja työvuoroluetteloa koskevia säännöksiä käyttäjäyrityksen on sovellettava myös 
vuokratyöntekijöihin.  
 
 
Vuosilomalain mukaiset velvoitteet 
 
 
Vuokratyöntekijän vuosilomaoikeudet määräytyvät vuosilomalain ja työhön sovellettavan 
työehtosopimuksen mukaan. Vuosiloman ansaintasääntö määräytyy vuokratyösopimuksen ja 
tehtyjen työtuntien perusteella. Vuokrayritys vastaa työnantajana siitä, että työntekijä saa lain 
mukaisen vuosiloman.  Pidempiaikaisissa vuokratyösopimuksissa käyttäjäyritys voi direktio-
oikeutensa rajoissa päättää työskentelyjaksoon ajoittuvan vuosiloman ajankohdasta. 
 
Vuokrayritys vastaa vuosilomapalkan ja lomakorvauksen maksamisesta työntekijälle. 
Vuosilomalain mukaan työsuhteen kestäessä lomaa ei saa korvata lomakorvauksella. 
Lomakorvausta ei siten saa maksaa kunkin palkanmaksun yhteydessä. Määräaikaisen työsuhteen 
päättyessä pitämättä jäänyt vuosiloma korvataan lomakorvauksella. 
                                                
19 Työaikalain 36 §:n mukaan jos työvuoroluettelon laatiminen on työn epäsäännöllisen luonteen vuoksi erittäin 
vaikeaa, työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi myöntää siitä vapautuksen joko osittain tai kokonaan. Poikkeusluvassa 
voidaan määrätä, että työvuoroluettelosta käy ilmi viikoittainen vapaa-aika. Myös vuokratyössä työvuoron ilmoittamista 
ja peruuttamista koskevat säännökset tulevat sovellettavaksi yhtäläisesti kuin muissakin työsuhteissa. 
20 Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiden työehtosopimuksen 8 §:n mukaan työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman 
työntekijän ja työnantajan suostumusta. Sovittu muutos on merkittävä työvuorolistaan siten, että alkuperäinen työaika 
sekä muutoksen aloitteentekijä näkyvät. Työntekijälle tulee suorittaa työehtosopimuksen mukaiset korvaukset, mikäli 
muutos tapahtuu työnantajan aloitteesta. Jos muutos tapahtuu työntekijän aloitteesta, vastaavia korvauksia ei suoriteta. 
Työtuomioistuin on tuomiossaan (TT:2007-47) ottanut kantaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 30 §:n 2 
momentin tulkintaan. Määräyksen mukaan työntekijälle tiedoksi annetun työvuoroluettelon muuttaminen on 
mahdollista työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Määräyksen soveltamisohjeesta ilmenevin tavoin 
työvuoroluetteloon voidaan ilman työntekijän suostumusta tehdä vain laitoksen toiminnan kannalta välttämättömät 
muutokset. Perusteltuna syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan soveltamisohjeen mukaan pitää muun muassa 
toiminnallisia syitä kuten ennalta arvaamattomia poissaoloja. KVTES:ssä ei ole sovittu siitä, missä ajassa 
työvuoroluettelon muuttamisesta on viimeistään ilmoitettava työntekijälle. Sopimuksen 30 §:n 2 momentin 
soveltamisohjeessa on tältä osin todettu, että muutoksesta on ilmoitettava mahdollisimman pian sille, jota muutos 
koskee. Työtuomioistuimen mukaan kyseisessä tapauksessa edellä mainitun työehtosopimusmääräyksen perusteella 
kunta ei ollut oikeutettu muuttamaan päiväkodissa työskentelevien työntekijöiden tiedoksi saamien työvuorolistojen 
mukaisia työaikoja kysymyksessä olevan työvuoron aikana. 
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Vuosilomakirjanpidosta vastaa vuokrayritys. Tehtävän suorittaminen edellyttää, että vuokrayritys 
saa käyttäjäyritykseltä vuosiloman ansaintaan ja vuosilomapalkan maksamiseen tarvittavat tiedot. 
 
 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 
 
Tasa-arvolaissa säädetään sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta mm. työelämässä. Tasa-
arvolain viimeisimmässä muutoksessa säädettiin nimenomaisesti käyttäjäyrityksen velvollisuudesta 
soveltaa tasa-arvolakia. Mitä tasa-arvolaissa säädetään työnantajasta, sovelletaan lain 3 §:n mukaan 
myös vastaavasti työvoimaa toiselta työnantajalta vuokraavaan yritykseen eli käyttäjäyritykseen sen 
käyttäessä työnantajalle kuuluvaa määräysvaltaa. Näin ollen siltä osin kuin käyttäjäyritys käyttää 
TSL 1:7.3:ssa säädettyä direktio-oikeutta, käyttäjäyrityksen on tätä oikeutta käyttäessään otettava 
huomioon myös tasa-arvolain vaatimukset.  
 
Käyttäjäyrityksen on muun muassa huolehdittava siitä, että vuokratyöntekijätkään eivät joudu 
sukupuolisen tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi ja tarvittaessa puututtava häirintään. 
Käyttäjäyrityksen on niin ikään huolehdittava, että työnantajapäätökset eivät ole tasa-arvolain 
vastaisia suhteessa vuokratyöntekijöihin. 
 
Vastaavalla tavalla käyttäjäyrityksen on puututtava asiaan, jos vuokratyöntekijä joutuu 
yhdenvertaisuuslaissa säädetyn häirinnän kohteeksi. 
 
 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä  
 
 
Yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia sovelletaan vuokratyöntekijän ja 
vuokrayrityksen välisessä työsuhteessa. Lain henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset 
velvoittavat vuokrayritystä vuokratyöntekijän työnantajana. 
 
Toisaalta laki ei estä sitä, että yritys esimerkiksi ulkoistaa palkkahallintonsa toiselle yritykselle. 
Palkkahallinto edellyttää työntekijöiden henkilötietojen käsittelemistä. Tällöin tämä toinen yritys 
käsittelee työnantajan sijasta (ei rikoslaissa tarkoitetulla tavalla edustajana) työntekijöiden 
henkilötietoja varsinaisen työnantajan kuitenkin vastatessa yksityisyyden suojasta työelämässä 
annetussa laissa säädetyistä velvoitteista.  
 
Käyttäjäyritys ei ole vuokratyöntekijöiden työnantaja, vaan vuokrayrityksen sopimuskumppani. 
Tarjotessaan työntekijöitään käyttäjäyritykselle vuokrayritys toimittaa käyttäjäyritykselle listoillaan 
olevien ehdokkaiden CV:t, joissa on työntekijöiden rekrytoinnin kannalta relevantit henkilötiedot. 
Vuokrayritys voi luovuttaa tiedot ainoastaan listoillaan olevien työntekijöiden/työnhakijoiden 
suostumuksella. Käyttäjäyritys voi tämän jälkeen käsitellä rekrytoinnin kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja ja säilyttää tiedot sen ajan kuin niiden käyttö on työnteon kannalta perusteltua. 
 
Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa ei ole nimenomaisia vuokratyöhön 
sovellettavia säännöksiä. Käyttäjäyrityksen oikeus ja asema toisen yrityksen työntekijöiden 
henkilötietojen käsittelijänä voinee perustua vuokrayrityksen "sijaisena" toimimiseen (vastaavalla 
tavalla kuin ulkoistamistapauksissa). Tällöin tietojen käsittelyyn sovelletaan yksityisyyden suojasta 
työelämässä annettua lakia. Toinen mahdollisuus on, että käyttäjäyritykseen sovelletaan 
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henkilötietolain (523/1999) säännöksiä, jolloin käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet 
määräytyvät henkilötietolain mukaan.  
 
Joissakin tapauksissa käyttäjäyrityksellä voi olla omat työturvallisuusvelvoitteensa täyttääkseen 
tarve - jopa velvollisuus - selvittää, vastaako vuokratyöntekijä terveydentilaltaan tehtävän asettamia 
vaatimuksia. Tiedot huumausaineiden käytöstä voivat olla tarpeen sen arvioimiseksi, voidaanko 
vuokratyöntekijällä teettää tarjolla olevaa työtä.  
 
Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa säädetään nimenomaisesti edellytyksistä, 
joiden täyttyessä työnantajalla on oikeus käsitellä terveydentilatietoja ja toisaalta menettelytavoista, 
joita on noudatettava terveydentilatietojen käsittelyssä. Koska käyttäjäyritys ei ole 
vuokratyöntekijän työnantaja, sillä ei ole työnantaja-aseman perusteella työelämän tietosuojalakiin 
perustuvaa oikeutta käsitellä vuokratyöntekijän terveydentilatietoja. Tällöin lähtökohtana on, että 
vuokrayritys selvittää työntekijänsä sopivuuden ja toimittaa tiedon sopivuudesta käyttäjäyritykselle.  
 
Toisaalta täyttääkseen työturvallisuuslaista johtuvat velvoitteensa käyttäjäyrityksen on 
varmistettava, että vuokratyöntekijä terveydentilansa puolesta kykenee selviytymään hänellä 
teetettävistä työtehtävistä. TSL 1:7:3:ssa säädetään direktio-oikeuden käyttöön liittyvistä 
työnantajan velvollisuuksista.  Joka tapauksessa on selvää, että työntekijän terveydentilatietojen 
käsittely henkilötietolain mukaan edellyttää työntekijän kirjallista suostumusta arkaluonteisten 
tietojen käsittelyyn. Jos työntekijä pyydettäessä esittää käyttäjäyritykselle terveydentilatietonsa, 
selvää on, että käyttäjäyritys voi käsitellä niitä henkilötietolain mukaisten edellytysten täyttyessä.  
 
 
Immateriaalioikeudet 
 
 
Lähtökohtaisesti immateriaalioikeudet (tekijän-, malli- ja hyödyllisyysmallioikeus sekä patentti) 
kuuluvat aikaansaajalle eli työntekijälle. Tästä pääsäännöstä on myös poikkeuksia. Tällainen on 
esimerkiksi tekijänoikeuslain (404/1961) 40 b §, jonka mukaan jos tietokoneohjelma ja siihen 
välittömästi liittyvä teos on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä, tekijänoikeus 
tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy työnantajalle. Sama koskee vastaavasti myös virkasuhteessa 
luotua tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta. 
 
Työsuhteessa syntyvien keksintöjen oikeudesta säädetään laissa oikeudesta työntekijän tekemiin 
keksintöihin (656/1967, työsuhdekeksintölaki). Lain 4 §:n mukaan jos keksintö on syntynyt 
työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti 
käyttämällä hyväksi työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen liikkeessä 
tai laitoksessa saavutettuja kokemuksia, työnantajalla on oikeus, jos keksinnön hyväksikäyttö 
kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, saada 
kokonaan tai osittain oikeus keksintöön.  
 
Jos keksintö on syntynyt työntekijälle työssä tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena, työnantajalla 
on edellä tarkoitettu oikeus, vaikkei keksinnön hyväksikäyttö kuulu työnantajan tai tämän kanssa 
samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan. Jos kysymyksessä on keksintö, jonka 
hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-
alaan mutta joka on syntynyt muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa yhteydessä työsuhteeseen, 
työnantaja on oikeutettu saamaan käyttöoikeuden keksintöön. Jos työnantaja haluaa saada 2 
momentissa tarkoitettuun keksintöön laajemman oikeuden kuin siinä säädetään tai oikeuden 
keksintöön, joka on syntynyt ilman yhteyttä työsuhteeseen mutta jonka hyväksikäyttö kuitenkin 
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kuuluu työnantajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toiminta-alaan, 
työnantajalla on etuoikeus työntekijän kanssa siitä sopimalla saada kysymyksessä oleva oikeus. 
 
Vuokratyösuhteissa keksinnöt syntyvät yleensä työskenneltäessä käyttäjäyrityksessä, mutta 
oikeudet voivat kuulua – edellytysten täyttyessä – työnantajalle eli vuokrayritykselle. 
 
 
Työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain mukaiset velvoitteet 
 
 
Työturvallisuuslaissa on nimenomaiset säännökset käyttäjäyrityksen velvollisuudesta huolehtia 
vuokratyöntekijän työturvallisuudesta. Lisäksi vuokrayrityksen on omalta osaltaan huolehdittava 
vuokratyöntekijän työturvallisuuteen kohdistuvista velvoitteista. Vuokratyön osalta velvollisuudet 
jakautuvat oman työnantajan ja käyttäjäyrityksen kesken. 
 
Työturvallisuuslakia sovellettaessa työnantajana pidetään myös työn teettäjää, joka oman johtonsa 
ja valvontansa alaisena käyttää toisen työnantajan palveluksessa olevaa työvoimaa 
(vuokratyöntekijöitä). Työturvallisuuslain 3 §:ssä on vuokratyötä koskeva erityissäännös. Pykälän 1 
momentin mukaan se, joka johtonsa ja valvontansa alaisena käyttää toisen palveluksessa olevaa 
työvoimaa, on työn aikana velvollinen noudattamaan tämän lain työnantajaa koskevia säännöksiä. 
Pykälän 2 momentti velvoittaa työn vastaanottajan ennen työn aloittamista tiedottamaan vuokratun 
työntekijän työnantajalle työssä vaadittavista ammattitaitovaatimuksista ja muista työn 
erityispiirteistä. Työn teettäjän on ilmoitettava mm. käytettävistä vaarallisista kemikaaleista tai 
työssä muutoin esiintyvistä altisteista, työn erityisestä kuormittavuudesta sekä 
lisääntymisterveyteen vaikuttavista seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa työntekijän 
soveltuvuutta ja työnantajan järjestämältä työterveyshuollolta vaadittavia toimenpiteitä. 
 
Vuokratyöntekijän oman työnantajan on puolestaan ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista 
seikoista varmistaakseen, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus 
suoritettavaan työhön.  
 
TTL 3 §:n 3 momentin mukaan käyttäjäyrityksen on huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä 
työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun 
yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin. Työn teettäjän on 
huolehdittava siitä, että vuokratyöntekijä perehdytetään riittävästi sen lukuun tehtäviin töihin, 
koneiden, laitteiden, muiden työvälineiden ja kemikaalien käyttöön sekä työskentelyolosuhteisiin 
muutoinkin liittyviin vaaroihin ja menettelyihin. Pidempään jatkuvissa vuokraustilanteissa on 
lisäksi syytä selvittää työpaikan yhteistoiminnan, tiedottamisen ja työterveyshuollon järjestelyt. 
 
Vaikka työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus on vuokrayrityksellä, työn vastaanottajan tulee 
tarpeellisessa laajuudessa ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja 
asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle. 
 
TTL 3 §:n 4 momentissa annetaan valtioneuvostolle oikeus asetuksella antaa tarkempia säännöksiä 
2 ja 3 momentissa tarkoitetuista työn vastaanottajan ja vuokratyöntekijän työnantajan 
velvollisuuksista.  
 

Edellä tarkoitettuja tarkempia säännöksiä on vuodelta 1997 peräisin olevassa valtioneuvoston 
päätöksessä eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä. Tämä päätös jäi voimaan työturvallisuuslain 
uudistamisen yhteydessä. Päätöksessä on uuden työturvallisuuslain kanssa päällekkäistä sääntelyä. 
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Päätöksen tarkoituksena on varmistaa vuokratyöntekijälle sama työsuojelun taso kuin työpaikan muille 
työntekijöille. Päätös täsmentää vuokratyöntekijän työnantajan ja työn teettäjän velvollisuuksia. Niitä 
ovat muun muassa työn teettäjän tiedottamisvelvollisuus ja työnantajan velvollisuus arvioida 
työntekijän soveltuvuus kyseiseen työhön, velvollisuus työntekijän perehdyttämisestä työtehtäviin ja 
työpaikan olosuhteisiin sekä velvollisuus tiedottaa työntekijälle muista työhön ja työn tekemiseen 
liittyvistä asioista.   

 
Päätöksen 3 §:n mukaan työn teettäjän tulee ennen vuokratyön aloittamista riittävän tarkasti määritellä 
työvoiman luovuttajalle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet. Päätöksen 4 §:n 
mukaan työn teettäjän tulee ennen vuokratyön aloittamista huolehtia siitä, että työntekijälle annetaan 
riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä 
työsuojelutoimenpiteistä. Näihin tietoihin tulee kuulua työn edellyttämää erityistä ammattitaitoa ja 
kokemusta koskevat vaatimukset, tiedot työhön liittyvistä lisääntyneistä erityisvaaroista ja niihin 
kuuluvista terveystarkastuksista sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään, sekä tarvittaessa tiedot 
työpaikan työsuojelun yhteistoiminnan ja työterveyshuollon järjestelyistä. Työn teettäjän tulee 
tarpeellisessa laajuudessa ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja 
asianomaiselle työsuojelupiirille. 

 
Päätöksen 5 §:ssä säädetään työvoiman luovuttajan erityisvelvollisuuksista. Työvoiman luovuttajan 
tulee: 

1. ilmoittaa työntekijälle työn edellyttämistä ammattitaitovaatimuksista ja erityispiirteistä  
2. varmistaa, että työntekijällä on riittävä ammattitaito ja kokemus suoritettavaan työhön 
3. varmistaa, että työntekijä on muutenkin sopiva siihen työhön. 
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Yhteenvetona työturvallisuusvelvoitteiden jakautumista vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen 
kesken voidaan esittää seuraava: 
 
Vuokrayrityksen tulee: 

• järjestää työntekijöiden työterveyshuolto 
• ilmoittaa työn ammattitaitovaatimuksista ja työn luonteesta työntekijälle 
• varmistaa työntekijän riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus kyseiseen työhön 
• huolehtia työntekijän yleisestä opetuksesta ja ohjauksesta työtehtäviin 
• selvittää, että käyttäjäyritys kykenee täyttämään sille kuuluvat velvoitteet ja että työ 

muutenkin voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti. 
 
 
 

Työturvallisuuslain mukaiset tiedottamisvelvollisuudet vuokratyössä 

 
TYÖNTEKIJÄ 

Ilmoitus 
käyttäjäyrityksen 
ilmoittamista 
seikosta. TVP 5 § 
TTL 3.2 § 

Riittävät tiedot haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä niiden 
edellyttämistä työsuojelu-
toimenpiteistä (sis. erityistä 
ammattitaitoa ja kokemusta 
koskevat vaatimukset). 
TVP 4 § TTL 3.3§ 

 
VUOKRAYRITYS 

 
KÄYTTÄJÄYRITYS  

 
Työsuojelu-
valtuutettu 

 
Tiedottamisvelvollisuus työn edellyt-
tämistä ammattitaitovaatimuksista ja 
erityispiirteistä. TTL 3.2 § ja TVP 3 § 

Ilmoitus vuokratyön käytön 
aloittamisesta. TVP 4.2 § 

 
Työterveyshuolto 

Ilmoitus tarpeellisessa 
laajuudessa. TVP 4.2 § 
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Käyttäjäyrityksen tulee: 

• ilmoittaa ennen vuokratyön aloittamista työvoiman luovuttajalle työn edellyttämät 
ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet 

• huolehtia työn aikana työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä 
• perehdyttää työntekijä työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojelutoimenpiteisiin 
• perehdyttää työntekijä tarvittaessa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja tiedottamiseen 

sekä työterveyshuollon järjestelyihin 
• ilmoittaa vuokratyön käytön aloittamisesta työsuojeluvaltuutetulle ja työterveyshuoltoon. 

 
 
3.2.3 Vuokratyön käyttöön liittyvät käyttäjäyritystä koskevat säännökset 
 
 
Kuten edellä on todettu, käyttäjäyrityksen asema suhteessa vuokratyöntekijään määräytyy TSL 
1:7.3:n mukaan. Käyttäjäyrityksellä on oikeus johtaa ja valvoa työtä sekä siitä johtuen myös tämän 
oikeuden käyttöön liittyvät työnantajavelvoitteet. Kysymys on ennen muuta välittömästi työn 
tekemiseen ja sen järjestelyihin liittyvistä velvoitteista. Työn johto- ja valvontaoikeus voi olla 
enintään yhtä laaja kuin vuokratyöntekijän oman työnantajan kelpoisuus olisi työsopimuksen ja 
muiden työsuhteeseen sovellettavien normien mukaan. Yritysten välisellä sopimuksella ei siten 
voida laajentaa direktio-oikeuden alaa. Työntekijän suostumus voi rajata direktio-oikeuden alaa. 
 
Käyttäjäyrityksen oikeudet ja toisaalta velvollisuudet ulottuvat siihen aikaan, jolloin 
vuokratyöntekijä on vuokrayrityksen kanssa tekemänsä työsopimuksen perusteella 
käyttäjäyrityksen palveluksessa. Vuokrayrityksen velvoitteiden täyttäminen voi tosin edellyttää, että 
käyttäjäyritys antaa vuokrayritykselle muun muassa vuokratyöntekijän työtä ja työaikoja koskevia 
selvityksiä vielä myöhemminkin. 
 
Käyttäessään vuokratyöntekijöitä käyttäjäyrityksen on sovellettava myös ulkopuolisen työvoiman 
käyttöön liittyviä yhteistoimintalain ja tilaajavastuulain säännöksiä.  
 
Vuokratyövoiman käytön vaikutukset voivat heijastua käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden 
asemaan. Jos käyttäjäyritys on irtisanonut omaa väkeään tuotannollisin tai taloudellisin perustein ja 
joka ennen tai jälkeen irtisanomisten ryhtynyt käyttämään vuokratyöntekijöitä, irtisanomisperusteen 
riittävyyttä arvioidaan TSL 7:3:n mukaan. Sinänsä työsopimuslaissa ei rajoiteta vuokratyövoiman 
käyttöä.  Olennaista kuitenkin on, että vuokratyövoiman käyttöön ei saa ryhtyä 
työsuhdeturvasäännösten kiertämiseksi. 
 
 
Yhteistoimintalaki 
 
 
Uusissa yhteistoimintalaeissa eli YTL:ssa (voimaan 1.7.2007) ja työnantajan ja henkilöstön 
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007, voimaan 1.9.2007) on 
nimenomaiset säännökset vuokratyövoiman käytöstä.   
 
YTL 17 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat 
periaatteet. Työnantajan harkitessa sopimusta vuokratyövoiman käytöstä siitä tulee ilmoittaa niille 
henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien 
työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi. Henkilöstöryhmien edustajille annettavasta ilmoituksesta 
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tulee käydä ilmi vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän työtehtävänsä ja työkohteensa, 
sopimuksen kestoaika sekä ajanjakso tai -jaksot, jolloin mainittua työvoimaa käytetään.  
 
Saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen asianomaisen henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus 
viimeistään työnantajan ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä vaatia työnantajan harkitseman 
sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvotteluissa. Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä 
viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Työnantaja ei saa yhteistoimintaneuvottelujen aikana 
tehdä käsiteltävää sopimusta vuokrattavien työntekijöiden käyttämisestä. Henkilöstöryhmän 
edustaja ei kuitenkaan voi vaatia edellä tarkoitettuja yhteistoimintaneuvotteluja, jos tarkoituksena 
on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota yrityksen työntekijät eivät vakiintuneen käytännön 
mukaan suorita, tai jos kysymyksessä on sellainen lyhytaikainen ja kiireellinen työ taikka asennus-, 
korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen yrityksen työntekijöillä ei ole mahdollista. 
 
 
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset vuokratyössä  
 
 
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, 
tilaajavastuulaki) tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Lailla pyritään osaltaan torjumaan yrityksille 
harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia.  
 
Lakia sovelletaan tilanteisiin, joissa käytetään ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyövoimaa tai 
alihankintaa. Lain mukaan työn tilaajalla on velvollisuus selvittää sopimuskumppaninsa valmiuksia 
hoitaa lainmukaisia velvoitteitaan. Samalla varmistetaan, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle 
antavat yritykset noudattavat työnantajavelvoitteita. Asetetut velvoitteet tähtäävät siten myös 
alihankkijoiden ja vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteutumiseen.  
 
Tilaajavastuulakia sovelletaan Suomessa tehtävään työhön ja Suomen lipun alla olevassa aluksessa 
tehtävään työhön silloinkin, kun alus ei ole Suomen aluevesillä, jos työntekijä seuraa alusta.  
 
Lakia sovelletaan ensinnäkin tilaajaan, joka käyttää vuokratyöntekijöitä. Vuokratulla työntekijällä 
tarkoitetaan työntekijää, joka on tehnyt työsopimuksen sellaisen työnantajan kanssa, joka on 
siirtänyt työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön. 
Vuokratyöntekijän työnantaja voi toimia joko Suomessa tai ulkomailla. Laki tulee sovellettavaksi 
myös tietyissä alihankintasopimukseen perustuvissa työtilanteissa laissa säädetyin edellytyksin. 
 
Tilaajan selvitysvelvollisuuden tarkoituksena on antaa tilaajalle mahdollisimman oikeat tiedot siitä, 
onko sopijapuoli luotettava ja onko sen tarkoitus toimia lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
Tilaajan on hankittava laissa säädetyt tiedot ennen sopimuksen tekemistä ja vuokratyöntekijän 
työnantajalla ja alihankintasopimuksen toisella sopimuspuolella on velvollisuus antaa ne tilaajalle. 
Jos tilaaja hankkii tiedot vasta myöhemmin, selvitysvelvollisuus katsotaan laiminlyödyksi, ellei 
sopimuksessa ole purkavaa ehtoa siltä varalta, että tilaaja ei olisi tietojen perusteella tehnyt 
sopimusta.  
 
Tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluu sen selvittäminen, onko yritys merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisterin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
Selvitysvelvollisuuteen kuuluvia asioita ovat myös kaupparekisteriote, todistus tai selvitys verojen 
maksamisesta, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta sekä selvitys työhön sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaisista 
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yrityksistä. Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Laissa säädetyissä tilanteissa 
selvityksiä ei tarvitse tehdä. 
 
Seuraamuksena selvitysvelvollisuuden rikkomisesta lakia valvova työsuojelupiirin 
työsuojelutoimisto määrää tilaajan maksamaan erityisen laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksu 
on vähintään 1 500 euroa ja enintään 15 000 euroa. Maksun suuruuteen vaikuttaa laiminlyönnin 
vakavuus. 
 
 
3.2.4 Ulkomaisia vuokratyöntekijöitä koskeva erityissääntely 
 
 
Suomeen lähetetyt vuokratyöntekijät ja heidän vähimmäistyöehtojensa määräytyminen 
 
 
Suomeen lähetettyjen vuokratyöntekijöiden vähimmäistyöehdoista säädetään lähetetyistä 
työntekijöistä annetussa laissa (1146/1999). Lailla pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (lähetetyt työntekijät). Direktiivillä pyritään 
turvaamaan, että lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan tiettyjä vähimmäissuojaa tarjoavia 
sääntöjä, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, johon lähetetty työntekijä on lähetetty 
työskentelemään.  
 
Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa 
kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut työnantaja lähettää työhön Suomeen 
rajoitetuksi ajaksi tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja, kuten vuokratyöntekijöitä.  
 
Työntekijöiden lähettäminen kattaa kolme eri tilannetta, joissa  

1. työntekijä lähetetään lähettävän yrityksen eli työntekijän työnantajayrityksen 
johdolla ja lukuun tehtävään työhön työnantajan ja Suomessa toimivan palvelujen 
vastaanottajan välillä tehdyn sopimuksen nojalla 
2. työntekijä lähetetään työhön samaan yritysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan tai 
yritykseen  
3. työvoiman vuokrausta tai välitystä harjoittava yritys lähettää työntekijän työhön 
toisen yrityksen käyttöön. 

 
Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle ei ole rajattu kolmansiin 
valtioihin sijoittautuneiden yritysten Suomeen lähettämiä työntekijöitä. Direktiivin mukaan 
kolmansiin valtioihin sijoittautuneet yritykset eivät voi saada suotuisampaa kohtelua kuin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneet yritykset. Näin ollen EU:n, ETA:n ja kolmansista maista tulevat 
lähetetyt työntekijät on vähimmäistyöehtojen osalta asetettu keskenään samaan asemaan. 
 
Suomeen lähetetyn työntekijän työsopimukseen on sovellettava laissa määriteltyjä Suomen lain 
säännöksiä ja määräyksiä siltä osin kuin ne ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin työntekijään 
muutoin sovellettaviksi tulevan säännökset. 
 
Lähetetyistä työntekijöistä annetussa laissa säädetään vähimmäispalkasta. Lähetetyn työntekijän 
vähimmäispalkkana pidetään työsopimuslaissa tarkoitetun yleissitovan työehtosopimuksen 
perusteella määräytyvää vastiketta. Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, 
asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitovan työehtosopimuksen) 
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määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä 
rinnastettavaa työtä. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen 
vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan 
työehtosopimuksen määräyksiä. 
 
Mikäli lähetetyn työntekijän työhön ei sovelleta yleissitovaa työehtosopimusta, on lähetetylle 
vuokratyöntekijälle maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka, jos ulkomaisen työnantajan ja 
työntekijän sopima vastike alittaa sen olennaisesti.  
 
Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan sellaisenaan työturvallisuuslakia, työterveyshuoltolakia ja 
nuorista työntekijöistä annettua lakia. Lisäksi lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan eräitä 
työsopimuslain säännöksiä (TSL 4:2, TSL 4:8, TSL 4:9) ja osittain tasa-arvolain säännöksiä. 
 
Lisäksi lähetettyjen työntekijöiden työsuhteissa tulevat noudatettavaksi yleissitovien 
työehtosopimusten työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevat määräykset. 
 
Lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvontaa tehostettiin vuoden 2006 alusta lukien. Ulkomailla 
toimivalla ja Suomeen työntekijöitä lähettävällä työnantajalla pitää olla Suomessa edustaja, joka voi 
toimia tuomioistuimessa edustajana ja vastaanottaa viranomaisasiakirjoja ja haasteita. Edustajalla ei 
ole työnantajavastuuta. Edustaja on asetettava silloin, kun työntekijän työskentely alkaa ja edustajan 
valtuutuksen on jatkuttava vähintään 12 kuukautta Suomessa työskentelyn päättymisen jälkeen. 
Edustajaa ei kuitenkaan tarvitse asettaa, jos työskentely kestää enintään 14 päivää. 
 
 
Ulkomaalaislain velvoitteet kolmansista maista olevien vuokratyöntekijöiden työskentelyssä  
 
 
Kolmansien maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa vuokratyöntekijöinä siten, että 
suomalainen työvoiman vuokrayritys palkkaa heidät tai ulkomainen työvoiman vuokrayritys, joko 
EU:n alueelta tai sen ulkopuolelta toimiva, lähettää vuokratyöntekijän Suomeen lähetettynä 
työntekijänä. Käyttäjäyrityksenä puolestaan voi olla suomalainen yritys tai Suomessa toimiva 
ulkomainen yritys. Kolmansien maiden kansalaisten työnteko-oikeudesta säädetään 
ulkomaalaislaissa (301/2004).  
 
Ulkomaalaislaissa on säädetty velvollisuuksia kolmansista maista olevien vuokratyöntekijöiden 
työnantajalle riippumatta siitä, onko tämä suomalainen vai ulkomaalainen ja Suomessa toimivalle 
toimeksiantajalle vuokratyössä ja alihankinnassa. Ulkomaalaislaissa säädetyt velvollisuudet liittyvät 
työntekijän oleskelulupahakemuksen yhteydessä annettaviin tietoihin, velvollisuuteen varmistua 
työntekijän oleskeluluvan olemassaolosta sekä tietojen antamis-, ilmoittamis- ja 
säilyttämisvelvoitteisiin.   
 
Ulkomaalaislain mukaan kolmansien maiden kansalaisten työnteko-oikeus voi perustua EU- tai 
ETA-kansalaisuuteen, viisumivapauteen, tavalliseen oleskelulupaan, työntekijän oleskelulupaan ja 
elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan.  
 
Keväällä 2004 ulkomaalaislainsäädännön uudistamisen yhteydessä muutettiin myös 
työsopimuslain, työsuojelun valvontalain ja rikoslain säännöksiä. Muutosten tarkoituksena oli 
tehostaa ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden ja työnteko-oikeutta koskevien ehtojen 
valvontaa myös työsuojeluviranomaisten avulla sekä edistää ulkomaalaisten yhdenvertaista 
kohtelua työelämässä.  
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Ulkomaalaisten työehtojen valvonta ja työnteko-oikeuden selvittäminen 
 
 
Ulkomaalaislain 73 §:n 2 momentin mukaan työnantajan on varmistauduttava, että ulkomaalaisella 
työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Pykälän 3 
momentissa säädetään tietojen säilyttämisestä. Työnantajan on säilytettävä työpaikalla tiedot 
palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista. Pykälän 4 
momentin mukaan tiedot on oltava tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen 
tarkastettavissa. Tietojen säilytysaika on neljä vuotta palvelussuhteen päättymisestä. 
Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada työnteko-oikeutta koskevat tiedot ja asiakirjat sekä 
työnantajalta että työntekijältä. Työsuhdevalvonnassa valvonta kohdistetaan perinteisesti 
työnantajiin. Työnteko-oikeuden osalta työntekijällä on velvollisuus huolehtia työntekijän 
oleskeluluvan olemassaolosta. 
 
Työsuojeluviranomainen voi tarkastuksillaan verrata työnantajan ylläpitämiä tietoja työpaikalla 
oleviin ulkomaalaisiin työntekijöihin. Riittävän pitkä tietojen säilytysaika antaa viranomaiselle 
mahdollisuuden valvoa ulkomaalaisten työntekijöiden vähimmäistyöehtojen toteutumista 
jälkikäteen ja selvittää ilmi tulleet väärinkäytökset. Tietojen säilyttämisvelvoitetta ei ole 
ulkomaalaislaissa ulotettu koskemaan työn teettäjää eli esimerkiksi suomalaista käyttäjäyritystä. 
Työnantajalla on mahdollisuus säilyttää edellä mainitut tiedot usealla tavalla 
työsuojeluviranomaisen työsuhdevalvontaa varten. Käytännössä työnantaja voi pitää tätä varten ajan 
tasalla olevaa luetteloa ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista.  
 
Ulkomaalaislain 86 §:n 4 momentissa säädetään edellä mainittujen velvoitteiden valvonta 
työsuojeluviranomaisen tehtäväksi. Työsuojeluviranomaisella on ilmoitusvelvollisuus poliisille 
todennäköisin perustein epäilemästään, valvottavanaan olevasta tai rikoslain 47 luvussa säädetystä 
teosta. Jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleinen etu vaadi 
ilmoituksen tekemistä, voi työsuojeluviranomainen jättää asian ilmoittamatta poliisille. 
 
 
Työnantajan tai toimeksiantajan selvitys- ja ilmoitusvelvoitteita 
 
 
Ulkomaalaislaissa on säädetty työnantajan tai toimeksiantajan selvitys- ja ilmoitusvelvoitteista. 
Ulkomaalaislain 73 §:n 3 momentin mukaan työnantaja tai toimeksiantaja, jolla tarkoitetaan 
Suomessa toimivaa pääurakoitsijaa tai pääteettäjä, ottaessaan palvelukseen muun kuin unionin 
kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen taikka pysyvällä oleskeluluvalla olevan 
on velvollinen ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin: 

- toimittamaan viipymättä työvoimatoimistolle selvityksen ulkomaalaisen työnteon 
keskeisistä ehdoista (TSL 2:4:ssä mainitut tiedot)  

- ilmoittamaan työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle 
ulkomaalaisen nimen ja sovellettavan työehtosopimuksen. 

 
Ulkomaalaislain 86 §:n 2 momentin mukaan työsuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille, jos 
sillä on todennäköisiä perusteita epäillä luvattoman ulkomaalaisen työvoiman käytöstä (RL 47:6a), 
ulkomaalaisrikkomuksesta tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. 
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Ulkomaisten vuokratyöntekijöiden verotuskohtelu 
 
Vuoden 2007 alusta voimaantulleen lakimuutoksen perusteella Islannista, Norjasta, Ruotsista, 
Tanskasta, Latviasta, Liettuasta ja Virosta tulevien, enintään kuusi kuukautta Suomessa 
oleskelevien vuokratyöntekijöiden palkkatuloa verotetaan Suomessa. Lisäksi vuokratyöstä saatua 
palkkatuloa verotetaan Suomessa, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole 
verosopimusta. Palkka katsotaan Suomessa veronalaiseksi ansiotuloksi oleskeluajasta riippumatta 
heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen.  
 
Verovelvollisuutta sovelletaan vuokratyöntekijään, jonka työnantaja on sellainen ulkomainen yritys, 
jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ole perustanut tänne tytäryritystä tai muuta 
yhtiötä. Ulkomaalainen työnantaja ei ole velvollinen perimään ja tilittämään veroa 
vuokratyöntekijän palkkatulosta Suomeen. Tämän vuoksi ulkomaalaisen vuokratyöntekijän on itse 
huolehdittava verojensa maksamisesta Suomessa ansaitsemastaan palkkatulosta.  
 
Vuokratyöntekijä maksaa Suomessa saadusta palkkatulosta määrättävän veron ennakkoverona ja 
tätä varten vuokratyöntekijän tulee itse hakea ennakkojen määräämistä lomakkeella viimeistään 
työskentelyn alkamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Verotuksen toimittamista varten 
vuokratyöntekijä tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen hakemiseen saa 
ohjeita ja hakulomakkeen verotoimistoista. 
 
Palkkatulosta tehdään 510 euron kuukausittainen tai 17 euron päivittäinen vähennys 
työskentelyajalta ennen ennakkoveron määräämistä. Ennakkovero määrätään työskentelyajalle 
kuukausittain maksettavaksi. 
 
Työntekijälle lähetetään työskentelyä seuraavan vuoden keväällä esitäytetty veroilmoitus 
työntekijän asuinvaltion osoitteeseen. Veroilmoituksen saatuaan työntekijän tulee tarkistaa 
esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat tiedot ja korjata mahdolliset virheellisyydet ja 
puutteellisuudet. 
 
Suomeen yhtäjaksoisesti yli kuudeksi kuukaudeksi tulevaa verotetaan ansiotuloista progressiivisesti 
samalla tavalla kuin pysyvästi Suomessa asuvia. Tällöin myös vuokratyöntekijät ovat ns. yleisesti 
verovelvollisia Suomessa.21 
 
 
3.3 Vuokratyöhön liittyvä sopimustoiminta 
 
 
Työvoimanvuokrausala on nuori. Vuoden 2001 työsopimuslaissa tunnustettiin ensi kertaa 
työvoiman vuokrausalan työehtosopimus vuokratyöntekijään sovellettavaksi ensisijaiseksi 
työehtosopimukseksi.  
 
Vuokrausalalle on solmittu valtakunnallisia työehtosopimuksia, joista kolme on vahvistettu 
yleissitovaksi. Lisäksi vuokrayritykset ovat solmineet yrityskohtaisia työehtosopimuksia, 
useimmiten valtakunnallisten työntekijäliittojen kanssa. Vuokratyövoiman käytöstä on määräyksiä 
myös TT-SAK yleissopimuksessa 1997 (2001). 
 
                                                
21 Lisätietoja vuokratyöntekijän verotuksesta Suomessa sekä työntekijälle että ulkomaiselle työnantajalle osoitteesta 
www.vero.fi (Vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus sekä 
ulkomaisten yritysten hakeutuminen ennakkoperintärekisteriin) 
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3.3.1 Vuokrausalan työehtosopimustoiminta 
 
 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry ovat sopineet 
henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen. Työehtosopimusta sovelletaan 
henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskenteleviin toimihenkilöihin ja taloushallinto-, 
tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä toimiviin vuokratoimihenkilöihin. Työehtosopimus on 
vahvistettu yleissitovaksi. 
 
Työehtosopimuksessa on määräyksiä muun muassa työsuhteen alkamisesta ja päättämisestä. 
Alkamisen osalta suositellaan työsopimusten tekemistä kirjallisina työsopimuksina kunkin 
toimeksiannon yhteydessä tai yleiset sopimusehdot sisältävän sopimuksen tekemistä työhönoton 
yhteydessä ja tämän jälkeen erikseen yleisiä ehtoja täydentävien sopimusten tekemistä kunkin 
toimeksiannon yhteydessä. Lisäksi yli kuusi kuukautta jatkuviin määräaikaisiin työsopimuksiin 
suositellaan irtisanomislauseketta. 
 
Työehtosopimuksen mukaan vuokratyössä määräaikainen sopimus voidaan tehdä työsopimuslaissa 
säädetyin perustein. Niin ikään työehtosopimuksessa toistetaan, että jos määräaikaisia 
työsopimuksia on ilman pätevää syytä tehty toistuvasti peräkkäin, sopimusta pidetään toistaiseksi 
voimassa olevana työsopimuksena. 
 
Työsuhteen päättämisestä todetaan muun muassa, että määräaikaiseen työsuhteeseen palkatun 
toimihenkilön työ päättyy ilman irtisanomisaikaa sovitun työkauden päättyessä. Tällaisen työ-
suhteen päättymisestä on ilmoitettava toimihenkilölle hyvissä ajoin. Mikäli määräaikaisen 
työsuhteen päättymisajankohta ei työsopimusta tehtäessä ole tiedossa, työnantaja pyrkii 
ilmoittamaan siitä toimihenkilölle hyvissä ajoin vähintään kaksi viikkoa ennen työsuhteen 
päättymistä. 
 
Lisäksi työehtosopimuksessa on määräyksiä muun muassa työajoista, lisätyöstä, ylityöstä, 
lepoajoista, viikoittaisen vapaa-ajan korvaamisesta, työaikapankista, matkakustannuksista ja 
päivärahoista sekä työmatkakorvauksista, vuosilomasta, lomaltapaluurahasta, sairausajan palkasta ja 
perhevapaista. 
 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen 
Muusikkojen liitto ry ovat solmineet ravintolamuusikkoja koskevan työehtosopimuksen. 
Työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. 
 
Työehtosopimuksessa on määräyksiä työsopimuksesta, työsuhteen päättymisestä, työajasta, 
palkoista, sairastumisesta, ilmoitusvelvollisuudesta ja lääkärintodistuksen antamisesta sekä 
sairausajan palkasta ja vuosilomasta.  
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Kemianliitto ry:n välillä on niin ikään valtakunnallinen 
työehtosopimus vuokratyöstä kemian toimialoilla. Työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi, ja 
sitä sovelletaan vuokratyöntekijöihin, jotka tekevät työtä kemian perusteollisuuden, 
muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden, autonrengasalan, 
tekstiilihuoltoalan, tekstiili- ja vaatetusteollisuuden, kumiteollisuuden ja öljy-, maakaasu- ja 
petrokemian teollisuuden aloilla.  Työehtosopimus on rakenteeltaan sellainen, että siinä viitataan 
kunkin alan alakohtaisiin työehtosopimuksiin, joita sovelletaan vuokratyösopimuksessa sovituin 
poikkeuksin.  Työehtosopimuksessa on määräyksiä muun muassa työajan lyhennyskorvauksista, 
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lomakorvauksista, lomarahasta ja työterveyshuollosta. Yhteistoimintaa koskevassa määräyksessä on 
sovittu, että Kemianliiton ammattiosaston asettamat luottamusmiehet voivat yleissopimuksessa 
tarkoitetulla tavalla edustaa myös ammattiosastoon kuulumattomia vuokratyöntekijöitä. 
 
Työvoiman vuokrausalalla on myös yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Nämä sopimukset on 
palkansaajapuolelta solminut valtakunnallinen työntekijäliitto. Näitä yrityskohtaisia 
työehtosopimuksia sovelletaan työehtosopimuslain perusteella asianomaisen vuokrayrityksen 
työntekijöihin TSL 2:7:n estämättä (TSL 2:7.3). 
 
 
Seure 
 
 
Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestä JUKO ry:n, 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.n, 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER ry:n, TEHY ry:n, 
Tekniikan Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n välillä on solmittu Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus (SEURETES). 
 
Työehtosopimusta sovelletaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluksessa oleviin vuokrattaviin 
työntekijöihin, joiden palvelussuhde kestää enintään 15 kalenteripäivää. Työehtosopimuksessa on 
määräyksiä mm. palkkauksesta, työajasta, vuosilomasta, sairausajan palkasta ja luottamusmiehistä. 
 
Vähintään 16 päivää kestävissä työsuhteissa noudatetaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen 
työehtosopimuksen (PTYTES) määräyksiä. 
 
 
3.3.2 Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevia työehtosopimusmääräyksiä 
 
 
TT–SAK yleissopimuksessa 1997 (2001) on määräyksiä ulkopuolisen työvoiman käytöstä. 
Sopimusta sovelletaan teollisuudessa.  
 
Sopimuksessa todetaan ulkopuolisen työvoiman käytön tapahtuvan yritysten piirissä kahdessa 
muodossa. Se voi perustua toisaalta kahden itsenäisen yrittäjän väliseen kauppa-, hankinta-, 
urakka-, vuokraus-, toimeksianto-, työnteko- tms. sopimukseen, jolloin tarvittavan työn tekee 
ulkopuolinen yrittäjä ilman, että työsuorituksen vastaanottavalla sopijapuolella on johto- ja 
valvontaoikeutta suorittavaan työntekijään nähden. Käytännössä tällaiseen sopimukseen perustuvaa 
toimintaa nimitetään yleensä alihankinnaksi tai aliurakoinniksi. Toisaalta vieraan työvoiman käyttö 
voi perustua työvoiman vuokraukseen, jolloin työvoimaa hankkivien liikkeiden toimittamat 
lainamiehet (vuokratyöntekijä), tekevät työtä toiselle työnantajalle tämän johdon ja valvonnan 
alaisena.  
 
Yleissopimuksen mukaan alihankintaa tai työvoiman vuokrausta koskeviin sopimuksiin tulee ottaa 
ehto, jonka mukaan alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan alansa yleistä 
työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Sopimuksessa on otettu kantaa myös 
tilanteeseen, jossa alihankintaan turvautuminen vähentää yrityksen omilla työntekijöillä teetettävää 
työtä. Jos yrityksen työvoimaa poikkeuksellisesti joudutaan vähentämään alihankinnan vuoksi, 
yrityksen on pyrittävä sijoittamaan kyseessä olevat työntekijät yrityksen muihin tehtäviin ja ellei se 
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ole mahdollista, kehotettava alihankkijaa, jos tämä tarvitsee työvoimaa, ottamaan vapautuneet 
alihankintatyöhön sopivat työntekijät työhönsä entisin palkkaeduin.  
 
Yleissopimuksessa torjutaan mahdollisuus antaa työsopimukselle sellainen muoto, jonka mukaan 
kysymyksessä olisi itsenäisten yrittäjien välinen urakkasopimus silloin, kun kyseessä itse asiassa on 
työsopimus. 
 
Yleissopimuksen mukaan yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen 
tasaamiseen tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn 
kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden 
vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää omilla työntekijöillä. Sopimuksen mukaan työvoiman 
vuokraus on epätervettä, jos eri työvoimaa hankkivien yritysten toimittamat vuokratyöntekijät 
työskentelevät pidemmän ajan yrityksen normaalissa työssä siellä työskentelevien omien 
vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisena. Vuokratyövoimaa käyttävien 
yritysten tulee pyydettäessä selvittää pääluottamusmiehelle tällaisten työntekijöiden työskentelyyn 
liittyvät kysymykset. 
 
Edellä mainitun yleissopimuksen lisäksi rakennusalalla on käytössä rakennusurakan yleiset 
sopimusehdot ja sopimusperusteisia suosituksia menettelytavoista, joita suositetaan noudatettaviksi 
alihankintasopimusten ja vuokratyötä koskevien sopimusten solmimisessa22. 
 
Keskusjärjestöjen välisen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen periaatteita ja 
määräyksiä on sisällytetty myös teollisuuden alakohtaisiin työehtosopimuksiin alakohtaisiin 
tarpeisiin sopeutettuina.  
 
Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa23 on määräyksiä ulkopuolisen työvoiman käytöstä. 
Työehtosopimuksen 29 §:ssä on ensinnäkin yleisiä ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevia 
määräyksiä:  
 

”1. Alihankintaa ja työvoiman vuokrausta koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa 
alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan alansa yleistä 
työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä.  
 
2. Työnantaja tiedottaa tuotanto- ja kunnossapitotöihin osallistuvasta ulkopuolisesta 
työvoimasta etukäteen pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Jos tämä ei 
ole työn kiireellisyyden tai muun sen kaltaisen syyn takia mahdollista, voidaan 
tiedottaminen tehdä näissä poikkeustilanteissa myös jälkikäteen viivytyksettä.  
 
3. Jos alihankinnan vuoksi yrityksen työvoimaa poikkeuksellisesti joudutaan 
vähentämään, on yrityksen pyrittävä sijoittamaan ko. työntekijät yrityksen muihin 
tehtäviin ja ellei se ole mahdollista, kehotettava alihankkijaa, jos tämä tarvitsee 

                                                
22 Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa (YSE, 1998) on määritelty rakentamisessa käytettäviä termejä. Rakennustyö 
(rakennussuoritus) on urakoitsijan tekemä työ hankintoineen sovitun työn aikaansaamiseksi. Rakennuttaja on 
luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. 
Tilaaja on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasopimuksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai 
urakoitsija. Pääurakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa on 
nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet. 
Aliurakoitsija on urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. 
23 Allekirjoitettu 17.12.2004 ja voimassa 16.2.2005 – 30.9.2007. Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2007-10 on tulkittu 
kyseisen työehtosopimuksen 29 §:n määräyksiä. 
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työvoimaa, ottamaa vapautuneet alihankintatyöhön sopivat työntekijät työhönsä 
entisin palkkaeduin.  
 
4. Työsopimukselle ei saa antaa sellaista muotoa, jonka mukaan kysymyksessä olisi 
itsenäisten yrittäjien välinen urakkasopimus silloin, kun kyseessä on itse asiassa 
työsopimus.” 

 
Lisäksi Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on sovittu vuokratyön käytön edellytyksistä 
muun muassa seuraavaa: 
 

”1. Yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttöä vain työhuippujen tasaamiseen 
tai muutoin sellaiseen ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn 
kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten tai muiden vastaavien 
syiden vuoksi ei voida teettää omilla työntekijöillä. 
 
2. Työvoiman vuokraus on epätervettä, jos eri työvoimaa hankkivien yritysten 
toimittamat vuokratyöntekijät työskentelevät yrityksessä normaalissa työssä sen 
vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työjohdon alaisena pidemmän ajan. 
 
3. Vuokratyövoimaa käyttävien yritysten tulee pyydettäessä selvittää 
pääluottamusmiehelle tällaisten työntekijöiden työskentelyyn liittyvät kysymykset.” 

 
 
Paperiteollisuuden työehtosopimuksessa on puolestaan määräys, jonka mukaan ulkopuolisen 
työvoiman käytössä sovelletaan liittojen sopimia soveltamisohjeita. Ulkopuolisen työvoiman käytön 
soveltamisohjeissa24 on muun muassa seuraavia määräyksiä: 
 

”1. Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan kaikkea sitä työvoimaa, joka ei ole 
työsopimussuhteessa alan asianomaiseen työnantajaan. 
 
Jos samalla tehdasalueella toimii useita tämän sopimuksen soveltamispiirissä olevia 
yrityksiä, joiden työntekijöitä edustaa yhteinen pääluottamusmies tai asiasta on 
paikallisesti sovittu, ulkopuolisena työvoimana ei pidetä työntekijää, joka on 
työsuhteessa toiseen samalla tehdasalueella olevaan yritykseen. 
 
2. Välittömästi teollisuuslaitoksen tuotantoon ja niiden voimalaitosten 
energiantuotantoon liittyvät käyttö- ja valmistusosastojen, kemiantehtaiden sekä 
jalostuslaitosten säännöllisesti toistuvat tuotantotehtävät luokitellaan 
työehtosopimuksen tai paikallisen sopimuksen ammattiryhmittelyn mukaisesti sekä 
suoritetaan siltä osin yritykseen työsuhteessa olevalla työvoimalla. 
 
3. Työhuippujen tasaamisessa tai muuten ajallisesti tai laadullisesti selvästi 
rajoitetuissa työtehtävissä on ulkopuolisen työvoiman tilapäinen käyttö mahdollista. 
 
Tehtaan tuotantoprosessiin kuuluvia vakansseja ei saa täyttää ulkopuolisella 
työvoimalla siltä osin, kuin vakanssit paikallisesti luokitellaan työehtosopimuksen 
ammattiryhmittelyn perusteella A-, B-, I- ja K-ryhmään. Ulkopuolista työvoimaa 

                                                
24 Työtuomioistuimen ratkaisuissa TT:2006-37, TT:2007-38 ja TT:2004-112 on tulkittu kyseisen soveltamisohjeen 
säännöksiä. 
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voidaan käyttää siivous-, vartiointi-, ja muissa niihin verrattavissa tuotannon 
palvelutehtävissä. 
 
4. Ennen ulkopuolisen työvoiman hyväksikäyttöä edellä 3. kohdassa mainituissa 
tapauksissa on työnantajan varmistauduttava, ettei oma, tehtävän suorittamiseen 
soveltuva työvoima samaan aikaan toimi vajaatehoisesti. Ulkopuolisen työvoiman 
käyttö ei saa johtaa oman työvoiman irtisanomiseen. 
 
5. Kunnossapito- ja korjaustöissä sekä tehdasalueella tapahtuvissa kuljetuksissa ja 
puunkäsittelyssä on ulkopuolisen työvoiman käyttö mahdollista seuraavan kaltaisissa 
tapauksissa: 
 
Kunnossapito- ja korjaustyöt, milloin kysymyksessä on: 
a) työhuiput 
b) suuret peruskorjaukset 
c) yhtymän oman keskuskorjaamon tai konepajan käyttö 
d) erikoiskalustoa, -työvälineitä tai -ammattimiehiä edellyttävät työt, ellei tehtaalla 
ole edellä mainittuja 
e) koneiden ja laitteiden hankinta-, kauppa- tai vuokrasopimukseen liittyvät asennus-, 
huolto- ym. vastaavat työt 
f) muut tehtävät, joista sovitaan paikallisesti. 
 
Puunkäsittelyssä sekä sisäiset kuljetukset, milloin kysymyksessä on: 
a) satunnaiset, ajoittain toistuvat tai muutoin vain osaksi työllistävät tehtävät 
b) tehtaalle ulkoapäin suuntautuvat tai tehtaalta tilaajille, rautateille ja ulospäin 
menevät kuljetukset (todettu yhdessä: satamakuljetuksissa säilytetään nykyinen 
tilanne, ellei paikallisesti toisin sovita) 
c) luonteeltaan väliaikaiset tehtävät 
d) erikoiskaluston käyttö ja muut tehtävät, josta sovitaan paikallisesti.” 

 
 
Valtion luottamusmiessopimus 
 
Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteenä 2 on sopimusmääräykset 
luottamusmiestoiminnasta sekä yhteistoimintatehtävään osallistuvan henkilöstön edustajan asemasta 
ja oikeuksista. Sopimuksen 14 §:ssä on sovittu, että mikäli virastossa mahdollisesti käytetään 
alihankintaa tai työvoiman vuokrausta, niitä koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, jossa alihankkija 
tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan alansa yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöä. 
 
Lisäksi sopimuksessa on määräys, jonka mukaan jos alihankinnan vuoksi viraston henkilöstöä 
poikkeuksellisesti joudutaan vähentämään, viraston on kehotettava alihankkijaa, jos tämä tarvitsee 
työvoimaa, ottamaan vapautuneet alihankintatyöhön sopivat henkilöt työhönsä entisin palkkaeduin 
ja ellei se ole mahdollista, viraston on pyrittävä sijoittamaan kyseiset henkilöt viraston muihin 
tehtäviin. 
 
Virastoissa tulisi pyrkiä rajoittamaan mahdollinen vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen 
tasaamiseen tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn 
kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden 
vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää omalla henkilöstöllä. 
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Kiellettyä työvoiman epätervettä vuokrausta on se, että eri työvoimaa hankkivien yritysten 
toimittamat vuokratyöntekijät työskentelevät viraston normaalissa työssä sen vakinaisen 
henkilöstön rinnalla ja saman työnjohdon alaisena pidemmän ajan. 
 
Mikäli virastossa käytetään vuokratyövoimaa, viraston tulee pyydettäessä selvittää 
pääluottamusmiehelle tällaisten työntekijöiden työskentelyyn liittyvät kysymykset. 
 
 
3.4 Alan sisäinen normitus 
 
 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n jäsenyritykset noudattavat asiakkaidensa (käyttäjäyritysten) 
kanssa tekemissään sopimuksissa henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta koskevia yleisiä 
sopimusehtoja (HPL YSE 2006), jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja alan 
pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden oikeuksiin. 
Sopimusehdoissa määritellään muun muassa sopijapuolten yleiset velvollisuudet, työturvallisuuteen 
ja työsuojeluun liittyvät ehdot sekä vastuunjako vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken, 
vastuunjako työnteon estymistilanteissa, veloitusperusteet, rekrytointipalkkion määräytyminen ja 
vahingonkorvausvastuu. 
 
Sopimusehtojen mukaan käyttäjäyrityksen on annettava vuokrayritykselle oikeat ja riittävät tiedot 
muun muassa suoritettavista tehtävistä ja niiden kestosta sekä työntekijältä vaadittavista 
ominaisuuksista ja valmiuksista. Henkilöstöpalveluyritys vastaa työnantajana työntekijän 
henkilöstökuluista noudattaen työlainsäädännön ja viranomaisten määräysten lisäksi työtehtäviin 
sovellettavaa työehtosopimusta. Sopimusehtojen mukaan käyttäjäyritys sitoutuu noudattamaan 
lainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta sekä sitoutuu kohtelemaan työntekijää 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti suhteessa omiin työntekijöihin tasa-arvolaissa ja 
yhdenvertaisuuslaissa säädetyin tavoin. Sopimusehdoissa on myös sovittu salassapidosta sekä 
vahingonkorvausvastuusta.25  
 
Lisäksi Henkilöstöpalveluyritysten Liitto on hyväksynyt jäsenyrityksiään sitovat 
toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat alan yritysten toimintaa. Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on 
luoda alalle eettiset ja lainmukaiset toimintatavat. Kaikki liiton jäsenet ovat sitoutuneet 
noudattamaan toimintaperiaatteita, jotka ovat samalla myös alalla noudatettavia kauppatapoja 

                                                
25 Sopimusehdoissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:  
1) Henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen tulee noudattaa työlainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja 
sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.  
2) Henkilöstöpalveluyritys työnantajana vastaa työntekijän henkilöstökuluista, kuten palkasta, sosiaalikuluista ja 
lakisääteisistä vakuutuksista.  
3) Henkilöstöpalveluyrityksen on huolellisesti valittava tehtävään esitettävät henkilöt käyttäjäyrityksen antamien 
tietojen perusteella. Käyttäjäyrityksellä on puolestaan velvollisuus antaa tietoa työntekijältä vaadittavasta koulutuksesta, 
kokemuksesta sekä ammattitaidosta. Lisäksi käyttäjäyrityksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot työtehtävästä, 
työntekopaikasta, työtehtävän kestosta, työskentelyajoista, työn erityispiirteistä sekä sovellettavasta 
työehtosopimuksesta sekä mahdollisesta paikallisesta sopimuksesta.   
4) Työntekijöitä tulee kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 
5) Työntekijöiden työturvallisuudesta tulee huolehtia ja heille tulee antaa tehtävään riittävä perehdytys. 
6) Henkilöstöpalveluyrityksen tulee työnantajaroolinsa vuoksi saada hyvissä ajoin tieto asiakastilauksen päättymisestä 
taikka työnteon estymisestä. 
7) Työntekijöillä teetetään pääasiassa työehtosopimuksen mukaisia kokonaisia työpäiviä.  
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oikeudellisine vaikutuksineen. Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteissa on otettu huomioon alan 
kansainväliset periaatteet.  
 
Toimintaperiaatteet määrittelevät sekä henkilöstöpalveluyrityksen liiketaloudellista toimintaa että 
yrityksen toimintaa työnantajana. Toimintaperiaatteet velvoittavat yrityksiä noudattamaan voimassa 
olevaa elinkeinolainsäädäntöä, hyvää liikemiestapaa ja täyttämään tunnollisesti tekemänsä 
sopimukset.  
 

Yritykset ovat toimintaperiaatteissa sitoutuneet siihen, että ne antavat vuokralle asiakkaalle vain sellaisia 
henkilöitä, jotka ovat sopivia ja halukkaita tarjottavaan työhön. Yritykset eivät vuokraa alan 
kansainvälisen käytännön mukaan laillisen, ammattijärjestön järjestämän työtaistelun kohteena olevaan 
yritykseen vuokratyövoimaa, paitsi jos riidan osapuolet suhtautuvat lähettämiseen myönteisesti. 
Rekrytointitoiminnassa työntekijältä ei peritä maksua, ellei työvoimapalvelulainsäädännöstä muuta johdu.  
Mikäli käyttäjäyritys ottaa vuokraamansa työntekijän palvelukseensa sovitun vuokratyösuhteen aikana tai 
välittömästi sen päätyttyä tai siihen liittyen, rekrytoinnista johtuvan välityspalkkion periminen ei saa estää 
työntekijän työllistymistä.  Yritysten tulee muutoinkin toimia siten, että alan imago säilyy hyvänä.   
 
Toimintaperiaatteiden mukaan henkilöstöpalveluyritys työnantajana noudattaa työntekijänsä kanssa 
tekemäänsä työsopimusta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä oman liittonsa tekemää työehtosopimusta 
tai sen puuttuessa työsopimuslain perusteella käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. 
Henkilöstöpalveluyritys vastaa työnantajana ennakonpidätyksistä ja kaikista työnantajamaksuista 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Työvoimanvuokraus ja muu henkilöstöpalvelu on 
työntekijöille ilmaista eikä työntekijän palkan maksaminen saa riippua siitä, maksaako käyttäjäyritys 
työvoiman vuokran.  
 
Yritykset toimivat omalta osaltaan ja yhteistyössä käyttäjäyritysten kanssa henkilöstönsä työterveyden ja 
työturvallisuuden riskien vähentämiseksi vähintään siten, kuin työsuojelua ja työterveyshuoltoa koskevat 
normit edellyttävät. Yritykset huolehtivat työnantajina henkilöstöstään ja antavat heille riittävän 
koulutuksen tehtäviensä hoitamiseen.  
 
Henkilöstöpalveluyritykset kieltäytyvät yhteistoiminnasta normeja rikkovan yrityksen kanssa eivätkä syrji 
työntekijää, joka on vaatinut tällaisessa yrityksessä laillisia oikeuksiaan.  Työnantaja suhtautuu 
myönteisesti henkilöstön järjestäytymiseen ja perii suomalaisen käytännön mukaisesti 
ammattiyhdistysjäsenmaksut työntekijän palkasta, jos tämä antaa siihen valtuutuksen.  
 
Yritykset keräävät, käyttävät ja säilyttävät vain sellaisia henkilöitä koskevia tietoja, jotka ovat yrityksen 
toiminnan kannalta tarpeellisia ja noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yritykset toimivat 
asiakassuhteissaan luottamuksellisesti, huolehtivat asiakassalaisuuksien säilymisestä sekä asiakkaiden, 
näiden asiakkaiden että vuokratun työvoiman suhteen. 

 
 
3.5 Kotimainen oikeuskäytäntö 
 
 
Kotimaisessa oikeuskäytännössä ei juurikaan ole arvioitu vuokratyöntekijän työsuhteessa 
sovellettavia ehtoja. Vuokratyön asemaa ja merkitystä on arvioitu lähinnä ulkopuolisen työvoiman 
käyttöä koskevista määräyksistä käsin.  
 
Hovioikeustason oikeuskäytännössä on arvioitu sitä, milloin ulkopuolisen työvoiman käyttöä on 
pidettävä vuokratyönä ja milloin kysymyksessä on alihankinta. Joissakin tapauksissa kantaa on 
jouduttu ottamaan siihen, onko tietty työntekijä ollut vuokratyöntekijä vai ns. oma työntekijä. 
Näissä tapauksissa on esitetyn näytön perusteella arvioitu, kuka on työntekijän työnantaja.26 
Työtuomioistuin on tulkinnut ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevia määräyksiä ja arvioinut 

                                                
26  HHO 14.8.2003 S 02/3444 ja HHO 25.1.2007 S 05/1240 ja RHO 13.10.2000 S 00/57. 
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vuokratyön käytön merkitystä käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden asemaan. Lisäksi 
työtuomioistuin on tulkinnut ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeviin sopimusehtoihin liittyviä 
menettelytapamääräyksiä27. 
 
 
Vuokratyön ja alihankinnan välinen raja 
 
 
Rovaniemen hovioikeus arvioi työturvallisuusrikosasiaa koskevaa jutussa vuokratyön ja 
alihankinnan rajaa (RHO 4.11.2005 R 05/34).28 
 
 
Työehtosopimuksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva oikeuskäytäntö 
 
Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevassa tuomiossa TT 2007-10 työtuomioistuin arvioi 
vuokratyövoiman käytön sallittavuutta. 
  

Yhtiö oli käyttänyt merkittävässä määrin vuokratyövoimaa samoihin aikoihin, kun yhtiöstä oli 
irtisanottu työntekijöitä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kysymyksessä ei näytetty olleen 
työhuippujen tasaaminen tai muu työehtosopimuksessa edellytetty syy, jonka vuoksi työtä ei olisi voitu 
teettää omilla työntekijöillä.  
 
Työtuomioistuin katsoi selvitetyksi, että W Oy oli ottanut vuokratyövoimaa välittäneiden yhtiöiden 
kautta käyttöönsä vuokratyövoimaa samaan aikaan, kun yhtiö oli irtisanonut taloudellisilla ja 
tuotannollisilla sillä viisi omaa työntekijäänsä samanlaisista työtehtävistä ilman työntekovelvollisuutta 
irtisanomisaikana. Vuokratyöntekijät olivat useiden kuukausien ajan työskennelleet yhtiön normaalissa 
työssä sen vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisena. Vuokratyöntekijöillä ei 
ollut selvitetty olleen sellaista erityistä ammattitaitoa, ettei heidän tekemäänsä työtä olisi voitu teettää 
yhtiön omilla työntekijöillä. Yhtiön omien työntekijöiden irtisanomisista ja muusta esitetystä 
selvityksestä oli myös pääteltävissä, ettei W Oy:n tehtaalla… ollut kesän 2005 ja 16.2.2006 välisenä 
aikana ollut kysymys työhuippujen tasaamisesta työehtosopimusmääräyksen tarkoittamassa mielessä. 
 
Näistä syistä työtuomioistuin katsoi, ettei yhtiö ollut työehtosopimuksen edellyttämin tavoin rajoittanut 
vuokratyövoiman käyttöä vain työhuippujen tasaamiseen tai muutoin sellaisiin tehtäviin, joita ei olisi 
voitu teettää omilla työntekijöillä. Lisäksi työtuomioistuin katsoi, että vuokratyövoiman käyttö yhtiössä 
oli ollut epätervettä vuokratyöntekijöiden työskenneltyä yrityksen normaalissa työssä sen vakinaisten 
työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisena useiden kuukausien ajan. 

  
 
Vuokratyövoiman suhde omiin työntekijöihin 
 
Vuokratyövoiman käytön vaikutusta käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden työsuhdeturvaan on 
jouduttu arvioimaan muutamassa työtuomioistuimen ratkaisussa. Myös hovioikeus on ottanut 

                                                
27  Esim. TT 1991-34, TT 2005-22 
28 Asiassa oli riidatonta, että K oli J:n työnantaja. Vaikkakin J on yleensä työskennellyt Kiinteistö Oy L:n työkohteessa 
ilman oman työnantajansa edustajan (K) läsnäoloa ja tämä on siellä ilmoittanut hänelle siivottavat kohteet ja sen, missä 
järjestyksessä kohteet siivottiin, hovioikeus katsoi, että yritysten välillä tehty sopimus on koskenut tietyn palvelun 
ostamista, ei työvoiman vuokrausta.  Yritysten välillä tehty sopimus on ollut luonteeltaan alihankintasopimus, ja työn 
johto- ja valvontaoikeus on siten ollut yksin K:lla J:n työnantajana. K:n mukaan kyseessä oli alihankintasopimus, J:n 
mukaan kysymys oli ollut työvoiman vuokrauksesta ja työn johto- ja valvontaoikeus oli siirtynyt 
kiinteistöosakeyhtiölle. 
Myös Kouvolan hovioikeuden tapauksessa KouHO 18.10.2006 S 05/1189 arvioitiin alihankinnan ja vuokrauksen välistä 
rajaa. 
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kantaa tähän kysymykseen. Kuten alla olevista oikeustapauksista ilmenee, käytäntö ei ole 
toistaiseksi muodostunut yksiselitteisen selkeäksi. 
 
Vuokratyön käyttämisen suhdetta yrityksen omien työntekijöiden vähentämiseen on pohdittu 
työtuomioistuimen tuomiossa TT 2006-65 ja TT 2006-64 ja edellä selostettuun työtuomioistuimen 
tuomioon TT 2007:10 liittyvässä työtuomioistuimen tuoreessa ratkaisussa TT 2007-103. Näiden 
tuomioiden mukaan vuokratyöntekijöiden käyttäminen ei sellaisenaan ilman muuta osoittanut, että 
tarjolla ollut työ ei olisi vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Tuomion perustelujen mukaan TSL 7 
luvun 3 §:n 2 momentissa uudella työntekijällä on tarkoitettu työsuhteeseen palkattua. Näin ollen 
vuokratyöntekijää ei voida pitää lainkohdassa tarkoitettuna uutena työntekijänä, jonka 
palkkaaminen ilman muuta osoittaisi, että taloudellista tai tuotannollista perustetta irtisanomiseen ei 
ole. Kyseiset tuomiot eivät olleet yksimielisiä. 
 
Muun muassa työtuomioistuimen tuomiossa TT:2007-6 on tulkittu työsopimuslain 6 luvun 6 §:n 
säännöstä työntekijän takaisin ottamisesta siten, ettei takaisinottovelvollisuus vaikuta ulkopuolisen 
työvoiman käyttöä koskeviin yrityksen ratkaisuihin. Yritys voi tämän mukaan käyttää esimerkiksi 
vuokratyötä sen asemesta, että tarjoaisi työtä aiemmin irtisanomilleen työntekijöille. 
 
Korkeimman oikeuden julkaisemattomassa tuomiossa (KKO 16.3.1999 S 97/102) on arvioitu 
alihankinnan, vuokrauksen ja muun toiminnan välistä rajaa sekä toisaalta ulkopuolisen työvoiman 
käytön merkitystä oman työntekijän irtisanomiseen: 
 

A Oy:n sopimuskumppanina osuuskunta on toiminut jäsenelleen työtilaisuuksia välittävänä 
työtilauskeskuksena eikä lähetti- ja kuljetuspalveluita tuottavana yrityksenä. Yhtiön ja osuuskunnan 
välistä sopimusta lähetti- ja kuljetuspalveluiden ostamisesta ei voitu pitää palvelujen ostamista 
koskevana alihankintasopimuksena vaan sopimuksena näiden palvelujen antamisesta osuuskunnan 
jäsenen suoritettavaksi. Kyseessä ei ollut myöskään vuokratyövoimaa tarjoava yritys. Osuuskunnan 
jäsenten oli katsottava osuuskunnan kautta vain markkinoivan osaamistaan ja käytettävyyttään. X 
irtisanottiin ja hänen työnsä hoidettiin osuuskunnan kautta saadulla työvoimalla. Oikeudellisesti X:n 
tilannetta oli arvioitava samalla tavoin kuin jos irtisanomista olisi seurannut uuden työntekijän 
ottaminen samankaltaisiin tehtäviin. 
 

Vaasan hovioikeus on tuoreessa tapauksessa (VHO 15.10.2007/1300 S 07/322) katsonut, ettei 
tarjolla olevan työ ollut työsopimuslain 7 luvun 3 §:n vaatimalla tavalla olennaisesti ja pysyvästi 
vähentynyt, kun vuokratyöntekijä on otettu irtisanotun tilalle samoihin työtehtäviin. 
 
 
Vahingonkorvausvelvollisuus 
 
 
Tuomiossa KKO:2005:135 työvoimaa vuokraavan yrityksen huoltoasemaliikkeen käyttöön 
toimittama työntekijä oli työvuorollaan anastanut varoja huoltoaseman kassakaapista. 
Vuokrayritystä vastaan ajettu korvauskanne hylättiin, kun yritys oli menetellyt asianmukaisesti 
työntekijän valinnassa eikä sen katsottu henkilöstövuokrausta koskevassa sopimuksessa ottaneen 
vastuuta kysymyksessä olevan kaltaisista vahingoista, jotka eivät siten muodostaneet 
sopimusrikkomusta. 
 
Perusteluissaan korkein oikeus totesi, että asia koski vuokrayrityksen vastuuta vahingosta, jonka 
vuokrayrityksen käyttäjäyrityksen käyttöön sopimuksen perusteella toimittama työntekijä on 
tahallisella rikoksellaan aiheuttanut käyttäjäyritykselle. Koska kysymys on vuokrayrityksen 
vastuusta käyttäjäyritykselle yhtiöiden välisen sopimussuhteen perusteella, asiassa eivät tulleet 
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sovellettavaksi, kuten alemmat oikeudet ovat todenneetkin, vahingonkorvauslain säännökset 
työnantajan vastuusta, jotka koskevat sopimussuhteen ulkopuolella aiheutettuja vahinkoja. 
 
 
Määräaikaiset työsuhteet vuokratyössä 
 
 
Korkein oikeus ei tiettävästi ole antanut prejudikaattia määräaikaisen työsopimuksen solmimisen 
edellytyksistä vuokratyössä. Myöskään työtuomioistuimen käsittelyssä ei ole ollut 
määräaikaisuuden perustetta koskevaa asiaa. Hovioikeuksissa on ratkottu joitakin vuokratyötä 
koskevia riitoja. Näissä ratkaisuissa ei kuitenkaan ole otettu kantaa vuokratyösopimuksen 
määräaikaisuuden perusteeseen, vaan niissä on ollut näyttökysymyksenä arvioitavana se, ovatko 
sopijapuolet sopineet sopimuksen määräaikaisuudesta vai onko kysymyksessä ollut toistaiseksi 
voimassa oleva sopimus. 
 
 
3.6 Kansainväliset normit 
 
 
3.6.1 ILO:n yleissopimus nro 181, Yksityiset työnvälitystoimistot (1997) 
 
Suomi on ratifioinut ILO:n yleissopimuksen nro 181 vuonna 1999. Yleissopimuksen 2 artiklan 
mukaan yleissopimusta sovelletaan kaikkiin yksityisiin työnvälitystoimistoihin sekä kaikkiin 
työntekijäryhmiin ja toimialoihin. 7 artiklan mukaan työnvälitystoimistot eivät saa periä maksuja 
työntekijöiltä. 10 artiklan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että yksityisten 
työnvälitystoimistojen toimintaan kohdistuvien valitusten, väitettyjen väärinkäytösten ja vilpillisten 
käytäntöjen tutkimiseen on olemassa sopiva koneisto ja menettelytavat, joihin soveltuvin osin 
työnantajien ja työntekijöiden edustavimmat järjestöt osallistuvat. 
 
11 artiklan mukaan jäsenvaltion on kansallisen lain ja käytännön mukaisesti ryhdyttävä tarvittaviin 
toimiin yksityisten työnvälitystoimistojen 1 artiklan 1 (b) kohdan tarkoittamalla tavalla palkattujen 
työntekijöiden riittävän suojelun takaamiseksi seuraavissa asioissa: a) järjestäytymisvapaus, b) 
työehtosopimusneuvottelut, c) vähimmäispalkat, d) työaika ja muut työehdot, e) lakisääteiset 
sosiaalietuudet, f) koulutukseen pääsy, g) työterveys ja -turvallisuus, h) korvaus työtapaturman tai 
ammattitaudin sattuessa, i) korvaus työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa ja työntekijöiden 
saatavien turvaaminen, j) äitiys- ja vanhempainsuojelu ja niihin liittyvät etuudet. 
 
12 artiklan mukaan jäsenvaltion on määriteltävä kansallisen lain ja käytännön mukaisesti 1 artiklan 
1 (b) kohdan tarkoittamia palveluita tarjoavien yksityisten työnvälitystoimistojen ja 
käyttäjäyritysten välinen vastuunjako seuraavissa asioissa: a) työehtosopimusneuvottelut, b) 
vähimmäispalkat, c) työaika ja muut työehdot, d) lakisääteiset sosiaalietuudet, e) koulutukseen 
pääsy, f) työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä suojelu, g) korvaus työtapaturman tai 
ammattitaudin sattuessa, h) korvaus työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa ja työntekijöiden 
saatavien turvaaminen, i) äitiys- ja vanhempainsuojelu ja niihin liittyvät etuudet. 
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3.6.2 ILO:n yleissopimus nro 94, Työlausekkeet välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on 
sopimuspuolena 
 
 
Yleissopimusta sovelletaan välikirjoihin, joissa  

a) ainakin toinen sopimuspuolista on julkinen viranomainen;  
b) välikirjan täyttäminen edellyttää: 

a. että julkinen viranomainen käyttää valtion rahavaroja; ja 
b. että toinen sopimuspuoli käyttää työntekijöitä; 

c) välikirja tarkoittaa: 
a. rakentamista, uusimista, kunnostamista tai purkamista yleisissä töissä; 
b. materiaalin, tarvikkeiden tai kaluston valmistamista, kokoamista, käsittelyä 

tai kuljetusta; tai 
c. palvelusten suoritusta tai hankintaa; sekä 

d) välikirjan on tehnyt sellaisen Kansainväliseen työjärjestöön kuuluvan jäsenvaltion 
keskusviranomainen, johon nähden sopimus on voimassa. 

 
Välikirjojen, joihin sopimusta sovelletaan, tulee sisältää lausekkeita, jotka takaavat asianomaisille 
työntekijöille yhtä edullisen palkan (siihen luettuna erilaiset lisät), työajan ja muut työehdot kuin ne, 
mitkä ovat voimassa samanlaatuisissa töissä kysymyksessä olevassa ammatissa tai työalalla sillä 
alueella, missä työ suoritetaan, ja jotka on määrätty 

a) joko työehtosopimuksella tai jollakin muulla niiden työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen kesken sovitulla neuvottelumenettelyllä, jotka edustavat 
työnantajain ja työntekijäin olennaista osaa asianomaisessa ammatissa tai 
työalalla; 

b) välitystuomiolla; tai 
c) kansallisella lainsäädännöllä. 

 
 
3.6.3 ILO:n suositus nro 198, joka koskee työsuhdetta, 2006  
 
 
ILO:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2006 työsuhdetta koskevan suosituksen, joka sisältä useita 
suositusluontoisia ohjeita sopimusvaltioille. Sen tarkoituksena on työsuhteen olemassaolon 
määrittelyyn sekä työntekijöiden suojeluun liittyvän lainsäädännön kehittäminen. 
 
Suosituksen johdanto-osassa viitataan vaikeuksiin tilanteissa, joissa työsuhteen osapuolten 
vastavuoroiset oikeudet ja velvollisuudet ovat epäselviä esimerkiksi lainsäädännön tai sen 
tulkintojen taikka poikkeuksellisten sopimusjärjestelyjen vuoksi. Suosituksen mukaan 
jäsenvaltioiden tulisi edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden suojelua kansallisella 
toimintapolitiikalla, joka edellyttää, että kansallisen työlainsäädännön soveltamisalasäännöksiä 
määräajoin tarkastellaan uudelleen ja tarvittaessa selkiytetään.  
 
Toimintapolitiikalla tulee myös varmistaa, että kaikenlaisiin sopimustyyppeihin soveltuvat normit 
turvaavat työssä oleville työntekijöille asianmukaisen suojan sopimuspuolten määrästä riippumatta. 
Näissä normeissa tulee määritellä myös suojelusta vastuussa oleva osapuoli.  
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3.6.4 Vuokratyödirektiiviehdotus 
 
 
Euroopan yhteisö on pyrkinyt parantamaan epätyypillistä työtä tekevien asemaa useilla 
lainsäädäntöehdotuksilla. Kesäkuussa 1990 annettu esitys koski osa-aikaisia ja tilapäisiä (tarkoittaa 
määräaikaisia, kausityötä ja vuokratyösuhteita) työsuhteita. Lisäksi komissio antoi kolmannen 
työsuojelua koskevan direktiiviehdotuksensa. Näistä ehdotuksista ainoastaan työsuojelullinen 
direktiiviehdotus hyväksyttiin. Sen perusteella annettiin kesällä 1991 neuvoston direktiivi 
työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden 
täydentämisestä29.  
 
Komissio antoi 20.3.2002 ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiiviksi 
vuokratyöntekijöiden työehdoista ja muutetun ehdotuksensa vuokratyöstä 28.11.200230. 
Vuokratyötä koskeva komission ehdotus on välitön jatko Eurooppa-tason työmarkkinaosapuolten 
kesäkuusta 2000 toukokuuhun 2001 saakka vuokratyöstä käydyille neuvotteluille, joissa ei päästy 
sopimukseen31. Vuokratyödirektiiviehdotuksen tarkoituksena on parantaa vuokratyön laatua 
turvaamalla yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattaminen ja luomalla vuokratyövoiman 
käytölle asianmukaiset puitteet, joilla edistetään työmarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
työllisyyttä. Vuokratyödirektiiviehdotus pitää sisällään ns. käyttäjäyritysperiaatteen, jonka mukaan 
vuokratyöntekijän vähimmäistyöehtojen tulisi olla vähintään sellaisia kuin mitä ne olisivat, jos 
käyttäjäyritys olisi palkannut työntekijän suoraan. 
 
Jäsenmaiden kannat ehdotuksen käsittelyyn jakautuivat kahtia. Osa jäsenmaista halusi 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovellettavan vuokratyöntekijöihin toimeksiannon 
ensimmäisestä päivästä lukien ja toimeenpano-ongelmat ratkaistaviksi mahdollisimman lyhyillä 
siirtymäajoilla. Osa jäsenmaista puolestaan vaati pysyvää poikkeamismahdollisuutta yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteesta (ns. pysyvä kynnysaika) vähimmäistyöehtojen (palkan ja mahdollisesti 
työaikojen) osalta ja myös avointa siirtymäaikaa.  
 
Euroopan parlamentti antoi direktiiviehdotuksesta ensimmäisen lausuntonsa 21.11.2002. 
Direktiiviehdotusta käsiteltiin neuvoston sosiaaliasioiden työryhmässä aktiivisesti ehdotuksen 
antamisen jälkeen ja edellinen aktiivinen pyrkimys saada asiasta poliittinen yhteisymmärrys aikaan 
oli kesäkuussa 2003 työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttajaneuvostossa.  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla annettiin 
12.12.2006. Direktiivin 2 artiklassa säädetään soveltamisalasta ja artiklan 2 kohdan mukaan 
direktiiviä ei sovelleta e-alakohdan mukaan työvoimanvuokrayritysten palveluihin. Ns. 
palveludirektiivissä32 vuokratyö on suljettu soveltamisalan ulkopuolelle ja siten asian sääntely on 
jätetty sektorikohtaisen sääntelyn varaan.  

                                                
29 Kts. COM (1990) 228 final (direktiiviehdotus epätyypillisestä työstä) ja COM (1990) 533 lopullinen (kilpailun 
vääristymiä koskeva direktiiviehdotus). Eduskuntaa on informoitu 1.12.1994 valtioneuvoston kirjelmällä (Y 33/1994 
vp), josta ilmenee ehdotusten tarkemmat yksityiskohdat.  
30 KOM(2002) 146 lopullinen ja KOM(2002) 710 lopullinen. 
31 Keskeinen työmarkkinaosapuolten välinen erimielisyys koski sitä, mihin vuokratyöntekijän työehtoja tulisi verrata. 
Työnantajat eivät hyväksyneet käyttäjäyrityksen vastaavan työntekijän asettamista ensisijaiseksi vertailukohdaksi. He 
pitivät vertailua epäoikeudenmukaisena niissä maissa, joissa vuokratyöntekijöillä on vakituinen työsopimus 
välittäjäyrityksen kanssa ja joissa työnantaja maksaa palkan vuokratyöntekijöille silloinkin, kun nämä eivät ole 
käyttäjäyrityksen palveluksessa. Työntekijöitä edustavien järjestöjen mukaan taas keskeisten työolojen, kuten palkan, 
työajan, työterveyden ja työturvallisuuden osalta vertailukohdaksi on otettava käyttäjäyrityksen vastaava työntekijä, 
kuten jo tehdäänkin useimmissa unionin jäsenvaltioissa. 
32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla 
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Vuokratyödirektiiviehdotusta on käsitelty neuvoston sosiaaliasioiden työryhmässä syyskuusta 2007 
lähtien aktiivisesti kolmen vuoden tauon jälkeen. Portugalin puheenjohtajuuskaudella asia on esillä 
neuvostossa joulukuussa 2007 mahdollisen poliittisen yhteisymmärryksen aikaansaamista varten. 
 
 
3.7 Vuokratyön sääntely eräissä EU:n jäsenvaltioissa 
 
 
Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Alankomaissa lainsäädäntö ei 
aseta erityisiä vaatimuksia työvoiman vuokrayrityksen perustamiseksi. Sen sijaan Alankomaissa ja 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa on käytössä erityiset valvontamenettelyt toimialan valvomiseksi.  
Muissa EU:n vanhoissa jäsenmaissa vuokratyötä on säännelty tyypillisesti työvoiman 
vuokrayrityksen perustamisedellytyksiä, lupamenettelyitä ja luvan voimassaoloaikaa, toiminnan 
edellyttämiä taloudellisia vakuuksia, valvontamenettelyitä ja työmarkkinaosapuolten valvontaan 
osallistumista koskevin säännöksin.  
 
 
3.7.1 Yleistä 
 
 
Osa jäsenmaista edellyttää työvoiman vuokrayrityksiltä lupaa.  Ranska, Belgia, Luxemburg ja 
Irlanti edellyttävät lisäksi taloudellisten vakuuksien asettamista. Vuokratyöntekijöiden käyttö on 
osassa jäsenmaita sääntelyn osalta vapaata, kun taas jotkut jäsenvaltiot ovat asettaneet rajoituksia. 
Vuokratyöntekijöiden käyttöä ei ole rajoitettu lähtökohtaisesti ollenkaan Yhdistyneessä 
Kuningaskunnassa, Tanskassa ja Irlannissa. Sen sijaan Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa ja 
Alankomaissa vuokratyösopimusten solmimisedellytyksistä on säädelty osin tarkastikin. 
 
Vaikka useiden maiden lainsäädännön tai käytännön mukaan vuokratyön käyttöä ei olisikaan 
rajoitettu, vuokratyöntekijöillä ei yleensä saa korvata käyttäjäyrityksen lakossa olevia työntekijöitä. 
Tällainen edellytys on mm. Tanskassa, Portugalissa, Irlannissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. 
Myöskään tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottuja työntekijöitä ei yleensä saa korvata 
vuokratyöntekijöillä, näin esim. Italiassa, Portugalissa ja Ranskassa. 
 
Joissakin maissa vuokratyötä koskevan toimeksiannon kestoa ei ole säännelty (esim. Yhdistynyt 
Kuningaskunta ja Tanskassa). Osassa maita (Belgia, Alankomaat) toimeksiantojen kestoa on 
säännelty.  
 
Ruotsissa ja Tanskassa vuokratyön sääntely perustuu melkein ainoastaan työehtosopimuksiin. 
Työehtosopimuksilla, myös yrityskohtaisilla sopimuksilla, on merkitystä useissa maissa (esim.  
Saksa, Ranska, Portugali, Suomi ja Espanja). Työehtosopimuksin vuokratyötä ei ole säännelty juuri 
ollenkaan Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Irlannissa. 
 
Osassa jäsenmaita tietyillä aloilla vuokratyöntekijöiden käyttöä on rajoitettu. Saksassa 
rakennusalalla työvoiman vuokrausta on rajoitettu jo pitkään. Tanskassa sairaanhoitajia vuokraavien 
työvoiman vuokrayritysten on saatava lupa toimintaansa. Italiassa puolestaan on käytössä kiintiö 
käyttäjäryityksille siitä, paljonko vuokratyöntekijöitä voi olla suhteessa oman henkilöstön määrään. 
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Työvoiman vuokrausalan valvomiseksi ja myös vuokratyön tilastointia varten eri maissa 
edellytetään työvoiman vuokrayrityksen antavan erilaisia tietoja toiminnastaan viranomaisille 
(esim. käyttäjäyritysten ja vuokratyöntekijöiden määristä). 
 
Vuokratyödirektiivin käsittelyn yhteydessä eräät jäsenvaltiot33 ovat edellyttäneet mahdollisuutta 
kynnysajan käyttöön sovellettaessa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Jo tällä hetkellä valtaosassa 
EU:n jäsenmaista lainsäädäntö edellyttää kuitenkin vuokratyöntekijöiden yhdenvertaista kohtelua 
toimeksiannon alusta lukien. 
 
 
3.7.2 Maakohtaisia selvityksiä vuokratyösääntelystä 
 
Ruotsi  
 
Ruotsissa ei ole käytössä erityisiä lupamenettelyjä työvoiman vuokrayrityksille. Työvoiman 
vuokrausta valvoo lähinnä alan oma järjestö SPUR (The Swedish Association of Temporary Work 
Businesses and Staffing Services).  
 
Lainsäädäntö edellyttää työvoimaa vuokraavan tahon eli käyttäjäyrityksen varmistavan 
vuokratyöntekijän turvallisuuden työskentelyn aikana. Käytännössä Ruotsissa työvoiman 
vuokrauksen sääntely perustuu nykyään pitkälti vuokratyöyritysten ja ammattijärjestöjen välillä 
tehtyyn työehtosopimukseen vuokratyöstä. Sopimus on voimassa vuoden 2005 alusta huhtikuun 
2007 loppuun.34 Uutena asiana sopimuksessa ovat erimielisyyksiä varten erityinen lautakunta ja 
työvoiman vuokrayritysten auktorisointimenettely, jota sovelletaan myös niihin ulkomaisiin alalla 
toimiviin yrityksiin, jotka ovat tilapäisesti jäseniä ruotsalaisessa työnantajajärjestössä. 
 
Yrityksen tulee täyttää kymmenen ehtoa saadakseen auktorisoinnin harjoittaa työvoiman 
vuokrausta. Yrityksen tulee olla ollut alalla vähintään 12 kuukautta. Yrityksen tulee olla sidottu 
työehtosopimukseen ja sen on myöskin sovellettava sitä. Yrityksellä tulee olla pysyvä tasa-
arvosuunnitelma, sen tulee noudattaa alan yritysten eettisiä sääntöjä sekä olla työvoiman 
vuokrausalan järjestön jäsen Ruotsissa. Yritystoimintaa on harjoitettava yhtiömuodossa ja yrityksen 
mainoksissa tulee ilmoittaa yrityksen auktorisoimisesta. Lisäksi yrityksen tulee ottaa 
vastuuvakuutus ja maksaa auktorisointimaksu. Työvoiman vuokrayrityksen auktorisoinnin myöntää 
lautakunta. 
 
Työvoiman vuokrausalan sopimuksessa on lisäksi sovittu erityisestä ”sopimuslautakunnasta”, joka 
ensiasteena käsittelee mahdollisia erimielisyyksiä sopimukseen sidottujen osapuolten välillä. 
Lautakunta antaa ohjeita ja neuvoja sopimusosapuolille, jotka voivat vasta lautakuntakäsittelyn 
jälkeen jättää erimielisyyden työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Lautakunnan päätös edellyttää 
kaikkien jäsenten yksimielisyyttä.  
 
Lähtökohtaisesti työsuhteet ovat Ruotsissa voimassa toistaiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen 
tekemisedellytyksiä on laissa rajoitettu. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaisesta 
työsopimuksesta, jos työehtosopimuksessa on määräykset asiasta. Työehtosopimuksen mukaan 
sopimuksen tulee olla kirjallinen eikä sen kesto saa ylittää kuutta kuukautta. Paikallisen 
ammattiyhdistyksen hyväksynnällä voidaan kuitenkin sopia korkeintaan 12 kuukauden pituisesta 
määräaikaisesta työsopimuksesta. 

                                                
33 Dublin säätiön tutkimuksen mukaan näitä jäsenmaita ovat mm UK, Irlanti ja Unkari. 
34  Lisätietoja sopimuksesta: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/AB5378A8D016861CC1256E4E0050E0E0 
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Uusi määräaikainen työsopimus voidaan sopia 12 kuukauden kuluttua edellisen työsuhteen 
päättymisestä samojen osapuolten välillä. Tätä aikaisemmin uusi määräaikainen työsopimus 
voidaan sopia ainoastaan paikallisella sopimisella. Määräaikainen työsopimus voidaan molemmin 
puolin irtisanoa noudattaen 14 päivän irtisanomisaikaa. 
 
Työnantajan on annettava työntekijälle ja ammattiliitolle työsuhdetodistus viimeistään työsuhteen 
alkaessa. Työsuhde vuokratyöyrityksessä on lähtökohtaisesti kokoaikainen. Osa-aikatyöstä voidaan 
sopia paikallisesti asianomaisen liiton kanssa.  
 
Kun työntekijä on vuokrattuna työpaikalle, häneen sovelletaan lähtökohtaisesti työpaikkaan 
soveltuvia työaikamääräyksiä. Varsinainen työaika voi olla 40 tuntia viikossa, neljän viikon 
jaksoissa laskettuna. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmistä laskentajaksoista. Jaksoina, 
jolloin työntekijä ei ole vuokrattuna, varsinainen työaika sijoittuu klo 7 ja 17 väliin, jos paikallisesti 
ei muuta ole sovittu. 
 
Työntekijä sopii kuukausi-/tuntipalkastaan vuokratyöyrityksessä sovellettavan palkkakäytännön 
mukaan. Tämä henkilökohtainen palkka on myös ilmoitettava työehtoilmoituksessa. Kokoaikaisen 
työntekijän palkka ei saa olla työehtosopimuksessa määritettyä vähimmäispalkkaa alempi. 
 
Kun työntekijä ei ole vuokrattuna, mutta työskentelee tai osallistuu koulutukseen, hänelle 
maksetaan normaalia henkilökohtaista palkkaa. Silloin kun työntekijä ei ole vuokrattuna tai ei 
työskentele vuokrayrityksessä eikä osallistu koulutukseen, hänelle maksetaan takuupalkkaa 
kalenterikuukausittain. Takuupalkka on 90 % keskimääräisistä ansioista laskettuna viimeisen 
kolmen kuukauden jaksolta. Työntekijä voi kieltäytyä hänelle tarjotusta työstä perustelluin syin. 
 
Työntekijät ovat oikeutettuja sairausajan palkkaan, joka kuukausipalkkalaisilla on noin 80 % 
palkasta. Lisäksi naistyöntekijät ovat oikeutettuja raskausajan palkkaan, jos työsuhde on kestänyt 
vähintään vuoden ja työsuhde jatkuu vähintään kolme kuukautta äitiysvapaan jälkeen. Raskausajan 
palkkaa maksetaan kuukaudelta, jos työntekijä on ollut työsuhteessa alle kaksi vuotta ja vastaavasti 
kahdelta kuukaudelta, jos työntekijä on ollut työsuhteessa yli kaksi vuotta. 
 
Tanska 
 
Tanskassa työvoiman vuokrausta säännellään ainoastaan työehtosopimuksin. Työvoiman 
vuokrauksen harjoittamiseen vaaditaan lupa ainoastaan sairaanhoitajia vuokraavilta 
vuokrayrityksiltä. Tämän lisäksi autonkuljettajilta edellytetään erityistä kelpoisuutta työskennellä 
vuokratyöntekijänä.  
 
Tanskassa on solmittu sekä järjestötason että yrityskohtaisia työehtosopimuksia vuokratyöstä.  
Järjestäytymisaste ja siten myös työehtosopimusten kattavuus niin työntekijöillä kuin työnantajilla 
on erittäin korkea. Vuokratyöntekijät järjestäytyvät käytännössä oman ammattialan mukaan ja 
pelkästään vuokratyöntekijöitä edustavaa järjestöä ei ole. Työvoiman vuokrauksen katsotaan olevan 
palveluala, jonka yritykset ovat järjestäytyneet lähinnä yhteen työnantajajärjestöön, jonka jäsenistä 
noin 85 % on työvoiman vuokrayrityksistä.  
 
Itävalta 
 
Työvoiman vuokraus edellyttää Itävallassa toiminnan harjoittajan osoittavan ”hyvämaineisuutensa” 
työnantajana erityisesti tilapäistä työvoimaa koskevien säännösten noudattamisessa. 
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Lupamenettelyn yhteydessä keskeiset työmarkkinaosapuolet voivat antaa lausuntonsa luvan 
myöntävälle joko maakunnalliselle tai kansalliselle viranomaiselle. Lupa voi sisältää rajoituksia 
muun muassa vuokratyöntekijöiden määrästä tai toimeksiantojen enimmäiskestosta. 
 
Käyttäjäyrityksen lakossa olevia työntekijöitä ei saa korvata vuokratyöntekijöillä. Lisäksi 
käyttäjäyrityksessä yritysneuvostolle täytyy tiedottaa ja mahdollisesti konsultoida sitä 
vuokratyöntekijöiden käyttämisestä. Vuokratyöntekijälle on annettava kustakin toimeksiannosta 
asiakirja, josta ilmenevät ehdot, joiden mukaan työntekijä työskentelee käyttäjäyrityksessä. 
 
Italia 
 
Italiassa työministeriö voi myöntää luvan työvoiman vuokrauksen harjoittamiseen, mikäli hakija 
osoittaa noudattavansa työ- ja yhtiölainsäädäntöä. Lupa muuttuu kahden vuoden jälkeen toistaiseksi 
voimassa olevaksi. Luvan hakijalta edellytetään taloudellisia vakuuksia ja työvoiman 
vuokrayrityksen on lähetettävä jokaisesta kaupallisesta sopimuksesta kopio työsuojelutarkastajalle. 
 
Vuokratyöntekijöiden käyttäminen on sallittua lomalla olevien työntekijöiden sijaisina ja tehtävissä, 
jotka eivät ole yrityksen normaalia toimintaa. Vuokratyöntekijöitä ei saa käyttää tehtävissä, jotka 
voivat merkittävästi vaarantaa työntekijän tai kolmannen osapuolen turvallisuutta, korvaamaan 
lakossa olevia työntekijöitä eikä myöskään tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottuja 
työntekijöitä, jos irtisanomisesta on kulunut alle vuosi.  
 
Keskeisissä työehtosopimuksissa on käytännössä asetettu käyttäjäyrityksille rajoituksia 
vuokratyöntekijöiden käyttöön eli vain tietty prosenttiosuus henkilöstöstä voi olla 
vuokratyöntekijöitä. Tämä enimmäismäärä oli 2000-luvun alkupuolella 8 %, mutta sitä on nostettu 
hieman.  
 
Luxemburg 
 
Luxemburgissa työministeriö myöntää luvan työvoiman vuokraukseen. Luvan saaminen edellyttää 
taloudellisia vakuuksia. Aluksi lupa on määräaikainen kolme vuotta. Tämän jälkeen lupa voi olla 
voimassa toistaiseksi. Laissa edellytetään työvoiman vuokrayrityksen toimittavan kuukausittain 
tiedot työntekijöistä, käyttäjäyrityksistä, palkoista ja työskentelypäivistä työministeriölle. 
 
Irlanti 
 
Irlannissa työministeriö voi myöntää luvan työvoiman vuokraukseen vuodeksi kerrallaan ja se 
voidaan uudistaa vuosittain. Lupamenettelyn taustalla on lähinnä työturvallisuusnäkökohdat. 
Työvoiman vuokrayrityksen edellytetään pitävän tilastoja toiminnastaan, mutta suoranaista 
velvoitetta toimittaa tietoja säännönmukaisesti viranomaiselle ei ole. 
 
Vuokratyöntekijät ovat lain mukaan oikeutettuja 20 päivän palkalliseen vuosilomaan julkisten 
juhlapyhien lisäksi. Lainsäädäntö ei edellytä sairausajan palkan maksamista vuokratyöntekijälle, 
mutta yleensä hänelle se maksetaan.  
 
Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) 
 
UK:n lainsäädäntöä on äskettäin uudistettu ja vuodesta 2006 lähtien lupaa ja taloudellisia vakuuksia 
edellytetään tietyillä aloilla, kuten esim. maataloudessa, simpukoiden kalastuksessa, myös näiden 
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alojen pakkaus- ja käsittelytehtävissä. Työvoiman vuokrayrityksen on säilytettävä tiedot, joilla 
osoitetaan työnvälitystä koskeva lainsäädännön noudattaminen.  
 
Pääsääntöisesti vuokratyöntekijöiden käyttöä ei ole rajoitettu. Poikkeuksena on rajoitus siitä, että 
vuokratyöntekijällä ei saa korvata käyttäjäyrityksen lakossa olevaa tai muuhun 
työtaistelutoimenpiteeseen osallistuvaa työntekijää. Ainoastaan muutamissa työehtosopimuksissa 
on rajoitettu vuokratyön käyttöä.  
 
Vuokratyöntekijöiden viikkotyöaika on enintään 48 tuntia ja vuokratyöntekijöiden liikkuvuutta 
työpaikasta toiseen ei saa rajoittaa. UK:ssa on vain muutamia alakohtaisia työehtosopimuksia. 
Suurimmilla työvoiman vuokrayrityksillä on omat yrityskohtaiset sopimuksensa, mutta niiden 
kattavuus ei ole kovin suuri.   
 
Belgia 
 
Belgiassa työvoiman vuokrausta on rajoitettu alakohtaisesti (mm. rakennusalalla). Lisäksi 
tekstiiliteollisuudessa on käytössä kiintiöt, joita säädellään lailla ja työehtosopimuksin. 
Vuokratyöntekijöitä voidaan käyttää korvaamaan pysyviä työntekijöitä, jos työmäärässä on 
tilapäinen lisäys tai kyse on poikkeuksellisesta työstä.  
 
Käyttäjäyritykseen kohdistettujen työtaistelutoimien aikana vuokratyöntekijöitä ei saa käyttää. 
Tietyissä töissä (asbesti, räjähdystyöt) vuokratyön käyttö on kielletty. Vuokratyösuhteen kestoa on 
rajoitettu toimeksiannon ja käyttäjäyrityksen järjestäytymisen perusteella. Toimeksianto voi olla 
enintään kuusi kuukautta ja sitä voidaan jatkaa enintään kerran.  
 
Ranska 
 
Ranskassa alueellinen työsuojelutarkastaja voi myöntää luvan työvoiman vuokraukseen, jos 
työvoiman vuokrayritys antaa vuosittain uudistettavan taloudellisen vakuuden maksujen 
(työntekijöiden palkat, korvaukset ja sosiaaliturvamaksut) laiminlyönnin varalta. Yrityksen tulee 
antaa kuukausittain tiedot käyttäjäyrityksistä, tehdyistä ja päätyneistä vuokratyösopimuksista sekä 
neljännesvuosittain tiedot sosiaaliturvamaksuista. Työvoiman vuokrayrityksen tulee antaa 
käyttäjäyritykselle tämän pyynnöstä selvitys sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta.  
 
Työvoiman vuokrayritykset muodostavat oman säännellyn toimialan. Alalla on oma liitto ja 
alakohtaisia työehtosopimuksia. Isommilla yrityksillä on omat työehtosopimukset, joilla on 
käytännössä merkittävä vaikutus koko alalle. Pienemmät yritykset noudattavat alakohtaista 
työehtosopimusta.  
 
Ranskassa vuokratyöntekijä on työvoiman vuokrayrityksen työntekijä ja hänellä on erilainen asema 
verrattuna työvoiman vuokrayrityksen vakituisiin työntekijöihin ja käyttäjäyrityksen työntekijöihin. 
Vuokratyöntekijää ja työvoiman vuokrayritystä sitoo erityinen toimeksiantosopimus, joka eroaa 
monessa suhteessa tavanomaisesta työsopimuksesta. Käyttäjäyritystä sitoo työvoiman 
vuokrayrityksen kanssa tehty ”lähettämissopimus”, joka on tavanomainen kaupallinen sopimus. 
Jokaisesta vuokratyöntekijän toimeksiannosta tulee tehdä kirjallinen sopimus viimeistään kahden 
päivän kuluessa työn aloittamisesta käyttäjäyrityksessä. Siinä tulee olla tietyt tiedot kuten 
toimeksiannon kesto ja lauseke sen mahdollisista muuttamisehdoista, tarkka kuvaus työtehtävästä ja 
työntekijän pätevyydestä, palkka ja sen osat esim. bonus. Lähettämissopimus on pätemätön, jos 
siihen ei ole liitetty tiettyjä asiakirjoja ja kirjallisia tietoja. Toimeksiantosopimuksesta on oltava 
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kopio sekä maininta pätevyydestä, palkasta, mahdollisesta koeajasta ja toteamus käyttäjäyrityksen 
oikeudesta palkata vuokratyöntekijä lähettämissopimuksen päätyttyä.  
 
Vuosina 2002 ja 2003 vuokratyöntekijöiden asemaa parannettiin erityisesti työturvallisuuden, 
yötyön, ”hyvinvointitakuumallin” ja koulutusmahdollisuuksien avulla. Käyttöön otettiin 
väliaikaisesti erityinen malli kohdennettuna työnhaussa erityisiä vaikeuksia kohdanneisiin. Tässä 
mallissa työskentely jakautuu siten, että vuokratyöntekijä on välillä suorittamassa toimeksiantoa 
käyttäjäyrityksessä ja välillä käytännön työharjoittelussa. 
 
Alankomaat 
 
Alankomaissa vuokratyön käyttöä on säännelty sekä lailla että työehtosopimuksin melko 
yksityiskohtaisesti. Aikaisemmin vuokratyön käytön kestoa oli rajoitettu ja vuokratyö oli kielletty 
rakennusalalla. Vuonna 1999 voimaan tulleen sääntelyn keskeisin periaate on se, että 
vuokratyösuhteessa oikeudet ja palkka lisääntyvät sen perusteella, kuinka kauan työntekijä on ollut 
vuokratyöalalla. Tietyn ajan jälkeen työvoiman vuokrayrityksen on tarjottava vuokratyöntekijälle 
toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Tämä sääntely toteutettiin osana laajempaa kokonaisuutta, 
johon liittyy toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten osalta niiden päättämismenettelyn 
joustavoittaminen sekä muutokset määräaikaisten sopimusten sääntelyssä.  
 
Vuokratyön sääntelyssä on neljä eri vaihetta: I vaihe 1-6 kk, II vaihe 6-12 kk, III vaihe 12-18 (36) 
kk ja IV vaihe 18 (36) kk eteenpäin. Ensimmäisessä vaiheessa työsuhde päättyy toimeksiannon 
päättymiseen tai työntekijän sairastumiseen. Työntekijä on vakuutettu työttömyyden tai sairauden 
varalta ja jälkimmäisen osalta korvaus voi olla jopa 90 % aikaisemmasta palkasta. Ensimmäisessä 
vaiheessa on kyse viikoista, joista jokaisen on sisällettävä vähintään yhden työtunnin. Viikkojen ei 
edellytetä olevan peräkkäisiä. Työehtosopimukset voivat pitkittää tämän ensimmäisen vaiheen 
kestoa jopa 52 viikkoon. Toinen vaihe alkaa haastattelulla, jossa kartoitetaan koulutustarpeet. Yli 
20-vuotiaat työntekijät alkavat kartuttaa eläkeoikeuttansa. Kolmannessa vaiheessa parannetaan 
vuokratyöntekijän työsuhdeturvaa jonkin verran, ainakin kolme kuukautta kestävissä 
määräaikaisissa sopimuksissa. Tähän liittyy myös 100 %:n takuupalkka, jos työtä ei ole tarjolla. 
Sairaustapauksissa täysi palkanmaksu jatkuu määräaikaisen sopimuksen päätymiseen saakka ja 
toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa enintään 52 viikkoa. Vuokratyöntekijä siirtyy 
neljänteen vaiheeseen 18 kuukauden jälkeen, jos hän on työskennellyt koko ajan samassa 
käyttäjäyrityksessä, tai 36 kuukauden jälkeen, jos hän on työskennellyt useissa käyttäjäyrityksissä. 
Neljännessä vaiheessa työvoiman vuokrayrityksen on tehtävä toistaiseksi voimassa oleva 
työsopimus vuokratyöntekijän kanssa. Tällöin on noudatettava normaaleja työsuhteen 
päättämismenettelyjä.  
 
Edellä todetun lisäksi on olemassa vaihtoehtoinen sääntely ketjutettujen määräaikaisten sopimusten 
osalta. Jos työnantaja tekee kolme peräkkäistä määräaikaista kolmen kuukauden sopimusta tai 
määräaikaisia sopimuksia, joiden yhteenlaskettu kesto on 36 kuukautta, katsotaan työntekijän 
olevan palkattu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen (kuten neljännessä vaiheessa). 
 
Saksa 
 
Työvoiman vuokraus Saksassa edellyttää lupaa, joka on voimassa vuoden ja on uusittava vuosittain. 
Mikäli työvoiman vuokrayritys tekee työsopimuksia ilman voimassaolevaa lupaa, työsopimukset 
katsotaan pätemättömiksi. Mikäli työvoiman vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän välinen 
työsopimus katsotaan pätemättömäksi luvan puuttumisen vuoksi, katsotaan käyttäjäyrityksen ja 
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vuokratyöntekijän välille syntyneen työsuhteen silloin, kun käyttäjäyritys tilaajana on sopinut 
työvoiman vuokrayrityksen kanssa toimeksiannosta. 
  
Työvoiman vuokrausta koskeva sopimus tulee tehdä kirjallisesti työvoiman vuokrayrityksen ja 
käyttäjäyrityksen välillä. Lisäksi vuokratyöntekijän tulee saada asiakirja, josta ilmenee keskeiset 
ehdot ja edellytykset vuokratyöntekijän työllistymiselle. Vuonna 2004 lainsäädäntöä uudistettiin 
siten, että vuokratyöntekijälle edellytetään taattavaksi vähintään sama palkka ja työehdot kuin mitkä 
ovat käyttäjäyrityksen vakituisilla työntekijöillä. Tästä tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta voidaan 
poiketa ainoastaan työehtosopimuksin.  
 
Vuokratyöntekijä voi työskennellä käyttäjäyrityksessä ainoastaan, jos käyttäjäyrityksen 
yritysneuvostolla on ollut mahdollisuus osallistua työvoiman vuokrauksen päätöksentekoon. 
Työtuomioistuimen ratkaisujen mukaan yritysneuvostolla on vastaava oikeus myös 
vuokratyöntekijän työaikojen osalta  
 
Vuokratyön käyttöä on rajoitettu Saksassa perinteisesti rakennusteollisuudessa. Vuoden 2004 
uudistusten myötä tämä rajoitus ei käytännössä ole poistunut lainsäädännön vapauttamisen myötä, 
koska sekä työvoiman vuokrayrityksen että käyttäjäyrityksen edellytetään noudattavan yleissitovaa 
työehtosopimusta. Tällaista sopimusta ei ollut vielä vuonna 2003. Saksan lainsäädäntö tosin sallii 
ulkomaisten rakennusalan yritysten, jotka eivät ole työvoiman vuokrayrityksiä, vuokraavan 
rakennusalan työntekijöitä saksalaisille yrityksille. Tämä edellyttää työehtosopimuksen mukaisten 
vähimmäispalkkojen ja lomaa koskevien määräysten noudattamista sekä osallistumista 
rakennusalan ”lomajärjestelmään”. Tämä periaate turvattiin Saksassa myös muuttamalla lähetetyistä 
työntekijöistä annettua lakia tammikuun 2003 alusta lukien.  
 
Espanja 
 
Espanjassa työvoiman vuokrauksen harjoittaminen edellyttää hallinnollista lupaa työviranomaiselta. 
Aluksi lupa myönnetään vuodeksi, minkä jälkeen se uusitaan kaksi kertaa, mikäli toimintaa 
koskevat edellytykset täyttyvät. Tarvittaessa taloudellisia vakuuksia voidaan vaatia lisättäväksi ja se 
tarkistetaan vuosittain. Kolmen vuoden jälkeen lupa voi olla voimassa toistaiseksi.  
 
Työvoiman vuokrayrityksen tulee toimittaa viranomaisille kuukausittain edeltävän kuukauden 
tiedot eli lista tehdyistä työvoiman vuokraussopimuksista ja syyt niiden tekemiselle. Tällöin on 
ilmoitettava muun muassa käyttäjäyrityksen nimi, verotunnistenumero sekä tiliyhteystiedot 
sosiaaliturvamaksuista. Lisäksi on ilmoitettava tehtyjen sopimusten lukumäärä kunkin 
käyttäjäyrityksen osalta ja kunkin sopimuksen osalta luettelo vuokratuista työntekijöistä. 
Käyttäjäyrityksen käytössä olevien työntekijöiden yhteismäärä on myös ilmoitettava. Lisäksi 
yrityksen on annettava käyttäjäyritykselle kopio vuokratyöntekijän työsopimuksesta tai vastaava 
selvitys sekä asiakirjat, jotka osoittavat palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisen. 
Käyttäjäyritys vastaa toissijaisesti vuokratyöntekijän palkasta ja siihen liittyvien 
sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. 
 
Lainsäädäntö edellyttää, että vuokratyöntekijöille on maksettava sama palkka kuin käyttäjäyrityksen 
työntekijöille maksetaan. Vuokratyöntekijöitä ei saa käyttää muun muassa seuraavissa tilanteissa ja 
töissä: 

• korvaamaan käyttäjäyrityksen lakossa olevia työntekijöitä; 
• huomattavan vaarallisissa töissä tietyin edellytyksin; 
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• täyttämään avoimia tehtäviä ja töitä, jotka perustuvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä 
tai laittomista irtisanomisista johtuviin työntekijöiden vähentämisiin edeltävän 12 
kuukauden aikana;  

• joissa vuokratyöntekijä on työskennellyt yli 13,5 kuukautta viimeisen 18 kuukauden aikana; 
• joissa ei ole tehty työturvallisuusriskien arviointia; sekä 
• julkisella sektorilla tehtävissä töissä. 

 
Edellä todettu sääntely tuli voimaan heinäkuussa 1999 ja sääntelyn johdosta useat työvoiman 
vuokrayrityksistä lopettivat toimintansa, koska toiminta ei enää uusien ehtojen vuoksi ollut 
kannattavaa.  
 
Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava työvoiman vuokrayritykselle ennen vuokratyösopimuksen 
tekemistä työtehtävien luonteesta ja sen vaatimista taidoista ja pätevyyksistä sekä ammattitautien 
riskeistä. Tarkoituksena on suojella vuokratyöntekijän terveyttä ja turvallisuutta. 
Toimeksiantosopimus voidaan tehdä vain, jos nämä asiat on tuotu esille työvoiman 
vuokraussopimuksessa. Sopimuksessa ei saa rajoittaa käyttäjäyritystä palkkaamasta 
vuokratyöntekijää tämän toimeksiannon päättymisen jälkeen. 
  
Käyttäjäyrityksen on informoitava vuokratyötä koskevasta sopimuksesta henkilöstön edustajiansa ja 
ilmoitettava syy vuokratyön käytölle kymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Kopio 
sopimuksesta tulee antaa henkilöstön edustajalle samassa ajassa. Vuokratyön käyttöä koskeva 
sopimus on tehtävä kirjallisesti kahtena kappaleena.  
 
Espanjassa työmarkkinaosapuolet tekivät huhtikuussa 2004 vuosia 2003 - 2005 koskevan 
työvoiman vuokrayrityksiä koskevan työehtosopimuksen. Sopimus sisälsi määräyksiä työvoiman 
vuokrayritysten työntekijöiden palkoista ja sitoumuksen siitä, että ammattiyhdistysliike ei esitä 
muilla sektoreilla ja yrityksissä työehtosopimuksiin työvoiman vuokrauksen käyttöä koskevia 
rajoittamislausekkeita, jotka rajoittavat, estävät, kieltävät tai poissulkevat työvoiman 
vuokrayritysten palvelujen käytön. Ennen sopimuksen tekemistä useampi työehtosopimus sisälsi 
määräyksiä työvoiman käytön rajoittamisesta. 
 
Portugali 
 
Portugalissa työvoiman vuokrauksen harjoittamista on rajoitettu yrityksen perustamisen osalta ja 
työvoiman vuokrayrityksen toiminta on säänneltyä. Laissa edellytetään erilaisten muodollisuuksien 
täyttämistä, kuten luvan saamista toimintaa varten ja takuumaksun tallettamista. Luvan 
edellytyksenä on osoitus työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön noudattamisesta ja todistus siitä, ettei 
ole merkintöjä edeltävältä ajalta konkurssista. Lupa on määräaikainen. Työvoiman vuokrayrityksen 
tulee kahden vuoden välein esittää lista vuokratyöntekijöistä viranomaiselle.  
 
Lisäksi vuokratyösopimusten solmimisedellytyksiä on rajoitettu. Vuokratyöntekijöillä voidaan 
korvata käyttäjäyrityksen poissaolevia tai työntekoon estyneitä työntekijöitä. Vuokratyöntekijöitä 
voidaan käyttää ainoastaan tilapäisesti avoinna olevissa tehtävissä sekä poikkeuksellisissa 
työmäärän kasvutilanteissa ja muissa lyhytaikaisissa töissä. Enimmäisaika vuokratyöntekijöiden 
käytölle näissä tilanteissa on 6-12 kuukauteen. Vuokratyösopimus on tehtävä kirjallisesti työvoiman 
vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän välillä. Sopimuksesta on käytävä ilmi palkka ja muut 
työehdot. Jos tätä ei noudateta, sopimuksesta tulee toistaiseksi voimassa oleva käyttäjäyrityksen ja 
vuokratyöntekijän välillä.  
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3.7.3 Yhteenveto vuokratyösääntelyn eurooppalaisista ratkaisuista 
 
 
Vuokrausalaa koskeva sääntely 

• Osassa jäsenmaista työvoiman vuokrauksen harjoittaminen on vapaata  
• Vuokrayrityksen auktorisointi-/lupamenettely  

o voi olla aluksi määräaikaista ja myöhemmin muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi  
o voi sisältää esim. taloudellisia vakuuksia, rajoituksia vuokratyöntekijöiden määrästä 

ja toimeksiantojen enimmäiskestosta  
o lupaa tehostettu mm. sillä, että vuokratyösuhde voi muodostua käyttäjäyritykseen 

toistaiseksi voimassa olevaksi (Saksa ja Portugali) 
• Työvoiman vuokrayrityksen edellytetään antavan tiedon jokaisesta kaupallisesta 

sopimuksesta työsuojelutarkastajalle  
• Tilastointivelvoite vuokratyöntekijöistä ja työsuhteista. Tiedonantovelvoite viranomaiselle 

esim. kuukausittain/vuosittain mm. työvoiman vuokraussopimuksista ja syy niiden 
tekemiselle, sopimusten määrä kunkin käyttäjäyrityksen osalta ja luettelo 
vuokratyöntekijöistä käyttäjäyrityksittäin  

• Vuokratyön käytössä alakohtaisia rajoituksia (esim. Saksassa rakennusala, Tanskassa 
sairaanhoitajat) 

• Suomessa ei lupamenettelyä. Tilastointivelvoite olemassa. 
 
Vuokratyöntekijöiden työsuhteen ehtoja ja sopimuksia koskeva sääntely 

• Vuokratyöntekijä on oikeutettu samaan palkkaan kuin mitä käyttäjäyrityksessä maksetaan 
työntekijöille 

• Vuokratyöntekijöiden viikkotyöaikaa on erikseen rajoitettu (UK 48 h)  
• Edellytetään takuupalkan maksamista vuokratyöntekijälle ajalta, jolloin toimeksiantoa ei ole 

(esim. Ruotsissa asiasta määrätty työehtosopimuksin) 
• Vuokratyöntekijöiden oikeudet ja palkka lisääntyvät työvoiman vuokrausalalla vaiheittain ja 

tietyn ajan jälkeen tulee toistaiseksi voimassa oleva sopimus (Alankomaan malli)  
• Suomessa ei erityissääntelyä. 
 

Käyttäjäyritystä koskeva sääntely 
• Rajoitus määräaikaisten sopimusten käytölle vuokratyössä 

o rajoitettu keston, määrän tai tiettyjen tehtävien osalta  
o tietty prosentti käyttäjäyrityksen työvoimasta voi olla vuokratyöntekijöitä 
o kielto käyttää käyttäjäyrityksen pysyvissä töissä  
o kielto käyttää lakonalaisissa töissä (tai muu työtaistelutoimenpide) 
o kielto käyttää taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tehtyjen irtisanomisten 

jälkeen (1 v.) 
• Käyttäjäyritys voi käyttää vuokratyöntekijöitä ainoastaan tilapäisissä töissä. Vuokratyötä voi 

käyttää vapaasti tietyn ajan ja tietyn aikarajan täyttymisen jälkeen vuokratyöntekijöiden 
käyttö ei mahdollista (esim. Portugali 6 – 12 kk, Espanja 13,5 kk ja tarkastelujakso 18 kk)  

• Käyttäjäyrityksen on informoitava henkilöstöedustajia vuokratyövoiman käytöstä. 
Käyttäjäyrityksen yritysneuvostolla on päätösvalta vuokratyövoiman käytöstä (Saksa) 

• Suomessa ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus.  
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4 Vuokratyön toimivuus 
 
 
Vuokratyöntekijöiden käyttöä ja asemaa työorganisaatioissa on selvitetty useaan otteeseen viime 
vuosien aikana. Selvityksiä on tehty vuosina 2005 ja 2006 sekä työministeriön asettaman 
selvityshenkilön toimesta vuonna 2005 määräaikaisen työn yleisyyttä, käytön lainmukaisuutta ja 
lainsäädännön kehittämistarpeita selvittäneen raportin yhteydessä. Lisäksi Julkis- ja yksityisalojen 
toimihenkilöliitto (JYTY) ry. on laatinut selvityksen henkilöstövuokrayritysten käytöstä kunnissa. 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto on vuokratyöntekijätutkimuksessaan selvittänyt 
vuokratyöntekijöiden taustatietoja ja heidän viihtymistään vuokratyössä.  Seuraavassa jaksossa 
selostetaan näiden selvityksien sisältöä ja johtopäätöksiä. 
 
 
4.1 Selvityksiä vuokratyöstä 
 
 
Selvityshenkilö Kirsti Palanko-Laakan selvitys: Määräaikaisen työn yleisyys, käytön lainmukaisuus 
ja lainsäädännön kehittämistarpeet35 
 
 
Selvityksen mukaan vuokratyöntekijöiden oikeudellinen asema lainsäädännössä on tietyiltä osin 
epäselvä ja vuokratyöntekijöiden työsopimuslaissa säädettyyn perusturvaan liittyy aukko.  Toisin 
kuin monissa muissa EU-maissa Suomessa on hyvin niukalti vuokratyötä koskevia lain säännöksiä. 
Sinänsä uusi työsopimuslaki ei ole muuttanut vanhaa doktriinia. Ongelma on siinä, että säännöstön 
puuttuessa vuokratyövoimaa käytetään ikään kuin työsopimuslain irtisanomissuoja tai 
määräaikaisten sopimuksien perusteet eivät koskisi vuokratyöntekijöitä lainkaan. Käytännössä 
vuokratyöntekijän työ käyttäjäyrityksessä kestää usein niin pitkään, kuin häntä tarvitaan. Tarvetta ei 
yksilöidä, ja työ voi lakata ilmoituksesta jo saman päivän kuluessa.  
 
Selvityksen mukaan myös vuokratyöntekijän työsuhde omaan työnantajaansa eli vuokrafirmaan on 
oikeudellisesti epäselvä tilanteessa, jossa vuokratyöntekijä tekee pysyvästi työtä yhdelle tai 
useammalle käyttäjäyritykselle. Ketjusopimuskiellon mukaan hänen tulisi olla toistaiseksi voimassa 
olevassa työsuhteessa työnantajaansa, mutta näin tilannetta eivät selvityksen mukaan ilmeisesti 
tulkitse edes esimerkillisimmät vuokrafirmat. Suomessa ei tunneta vuokrayrityksien palveluksessa 
olevia vakinaisia vuokratyöntekijöitä toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. 
 
Oikeudellisesti epäselvää on myös, millä edellytyksillä vuokratyössä voidaan solmia määräaikaisia 
työsopimuksia ja kumman yrityksen - vuokra- vai käyttäjäyrityksen - kannalta määräaikaisuuden 
edellytyksiä arvioidaan. Selvityksen mukaan monissa kysymyksissä jäävät epäselviksi myös 
vuokraajayrityksen ja käyttäjäyrityksen työnantajavelvollisuudet ja niihin liittyvä vastuunjako. Näin 
on laita esimerkiksi syrjimättömyyden periaatteen ja tasapuolisen kohtelun velvoitteiden suhteen. 
Ongelmana on myös, millä tavalla vuokratyöntekijöille turvataan mahdollisuudet päästä 
osallistumis- tai luottamusmiesjärjestelmien piiriin. 
 
Selvityksen mukaan säännöstön aukollisuus ja vuokratyövoiman käytön ”helppous” vaikuttavat 
vuokratyövoiman kasvuun yksityisellä sektorilla. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi teollisuuden ja 
palvelualojen tilastoista, mutta myös kasvavana vuokrayrityksien määränä. Oma ongelmansa on se, 

                                                
35 Työhallinnon julkaisu 359, 2005 
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että vuokrausalalla toimii runsaasti vuokrayrityksiä harmaan talouden piirissä, mikä vääristää alalla 
muutenkin kovaa kilpailua. Tällöin ei noudateta edes työehtosopimusten vähimmäisehtoja.  
 
 
Riitta Viitala, Jutta Mäkipelkola: Työntekijä vuokrattuna, Vuokratyövoiman käytön vaikutuksia 
työyhteisössä36 
 
 
Selvityksen kohteena oli vuokratyövoiman käytön koetut vaikutukset organisaatiossa. Selvityksen 
tarkoituksena oli kuvailla, tulkita ja ymmärtää vuokratyöläisyyttä työyhteisössä. Selvityksen 
empiirinen aineisto kerättiin viidestä erityyppisestä vuokratyövoimaa käyttävästä yrityksestä. 
Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja jokaisesta käyttäjäyrityksestä valittiin yksi 
työyhteisö (tiimi tai ryhmä), josta haastateltiin vähintään yhtä vuokratyöntekijää, vakituista 
työntekijää, esimiestä ja henkilöstöpäällikköä.  
 
Selvityksen mukaan näkökulmien välillä oli eroja. Motivaatio, jaksaminen, oppiminen, 
selviytyminen laatu- ja muista tavoitteista sekä työn sujuminen olivat pinnalla heillä, jotka ovat 
konkreettisesti työn äärellä. Etäämmällä olevilla henkilöstöpäälliköillä korostui huoli oman työn 
sujumisesta, tavoitteiden saavuttamisesta siinä ja ennen kaikkea yrityksen tason jousto- ja 
kustannustavoitteista. 
 
Keskeisenä tuloksena esille nousi vuokratyöntekijöiden kokema epäoikeudenmukaisuus myös 
pitkään jatkuvissa vuokratyösuhteissa, koska he eivät päässeet osallisiksi samoista eduista kuin 
vakituiset työtoverinsa käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyrityksessä vuokratyövoiman käyttö tulkittiin 
työnantajan vakituisen henkilöstön keskuudessa myös viestiksi työnantajan 
sitoutumishaluttomuudesta työntekijöihinsä. Työyhteisöissä havaittiin myös muodostuvan jonkin 
verran kahden kerroksen väkeä.  
 
Käytännön tasolla vuokratyöntekijöiden aaltoilu työyhteisöön sisälle ja ulos tuotti 
perehdyttämistarvetta sekä lisäsi vastuuta työtovereille ja esimiehille. Myös tuottavuus- ja 
laatuongelmia esiintyi. 
 
Selvityksen mukaan työyhteisöissä katsottiin vuokratyöntekijöiden helpottavan työtaakkaa ja 
vuokratyövoiman käyttöön oltiin tältä osin tyytyväisiä. Erityisesti henkilöstöpäälliköt näkivät 
vuokrayritysten palvelujen käytön tärkeänä mahdollisuutena vähentää heidän ja esimiesten 
työtaakkaa ja vuokratyövoiman käytön keskeisenä keinona joustaa tuotannon vaihteluissa ja 
muodostaa puskuria mahdollisten markkinoiden notkahdusten varalle. Työntekijöiden määrän 
säätelyn joustavuus ja helppous olivat tärkeitä taustatekijöitä vuokratyövoiman käytölle. 
 
Selvityksen johtopäätösten mukaan vuokratyöntekijöiden työsuhdeturvaa tulisi nykyisestään 
parantaa heidän turvattomamman asemansa vuoksi. Selvityksessä suositeltiin ns.  Ruotsin mallin 
ottamista lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin (vuokratyöntekijä vakituisessa työsuhteessa 
työvoiman vuokrayritykseen ja takuupalkka, kun ei toimeksiantoja). Lähes kaikki vuokratyöntekijät 
kokivat työn epävarmuuden ja työn loppumisen ilman ennakkovaroitusta ongelmalliseksi. Myös 
vuosilomaoikeuksien toteutumisessa koettiin puutteita mm. vuosilomien pitämisen osalta. 
Käytännössä vuokratyöntekijöiden perehdytykseen ei välttämättä kohdenneta sen tarvitsemaa aikaa 
ja tukea. Työajan sijoittelut aiheuttivat myös ongelmia samoin kuin vuokratyöntekijöille maksettava 
alhaisempi palkka. Nämä epäoikeudenmukaisuuden kokemukset helposti verottavat 
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vuokratyöntekijöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, motivaatiota ja sitoutumista yritykseen 
sekä heidän osaamistaan. Myös muut vähäisemmät eroavaisuudet, kuten lounasetu ja muut 
käyttäjäyrityksen henkilöstöedut (henkilöstöalennukset tuotteista, liikuntamahdollisuudet, yhteiset 
tilaisuudet) aiheuttivat tyytymättömyyttä vuokratyöntekijöiden keskuudessa.  
 
Selvityksen mukaan yrityksissä olisi luotava sellaista henkilöstöpolitiikkaa, jossa tietoisesti 
pyrittäisiin välttämään vuokratyöntekijöiden ja vakituisten työntekijöiden välistä eriarvoisuutta 
työsuhde-eduissa ja työntekijöiden huomioimisessa. Selvityksessä suositeltiin myös yrityksiä 
selvittämään tarkemmin vuokratyövoiman käytöstä aiheutuvat kustannukset. Huomiota tulisi 
kiinnittää siihen, että suorien kustannusten lisäksi siitä voi aiheutua perehdytys-, laatu- ja 
tuottavuuskustannuksia ja muita sellaisia välillisiä kustannuksia, joita syntyy henkilöstön 
luottamuksen ja työilmapiirin tai motivaation laskun myötä.  
 
 
Riita Viitala, Minna Vettensaari, Jutta Mäkipelkola: Näkökulmia vuokratyöhön37 
 
 
Vuoden 2006 selvityksessä selvitettiin mm. vuokratyön käytön syitä, vuokratyöntekijöiden 
kokemuksia ja asemaa sekä vuokratyössä esiintyneitä ongelmia. Selvityksessä haastateltiin 16 
vuokratyöntekijää, kuutta vuokrayrityksen edustajaa neljästä eri vuokrayrityksestä, viittä eri 
käyttäjäyritystä ja kahtakymmentä eri ammattiliiton edustajaa.  
 
Selvityksen mukaan työvoiman vuokraus tarjoaa käyttäjäyrityksille monia etuja ja mahdollisuuksia. 
Tärkeimpinä vuokratyön käytön syinä monilla aloilla ovat erityisesti ruuhkahuiput ja joustavuuden 
tarve työn organisoinnissa. Vuokratyön käytöllä turvataan tuotantoprosessien aikana työvoiman 
saatavuus sopeutettuna kysyntään ja myös työvoiman liikuteltavuus. Vuokratyövoiman käytön 
avulla yritykset pystyvät varmistamaan työntekijöiden poissaolotilanteissa tai ruuhkahuipuissa 
yritykseltä tilattujen tuotteiden toimitusvarmuuden. Myös sijaisjärjestelyt hoidetaan osin 
vuokratyöntekijöiden avulla.  
 
Henkilöstöhallinnon näkökulmasta vuokratyöntekijän hankkiminen vapauttaa käyttäjäyrityksen 
henkilöstöhallinnon rekrytointitehtävistä, kun palvelu ostetaan ulkopuoliselta 
henkilöstöpalveluyritykseltä. Yritykset pyrkivät nykyään entistä paremmin vastaamaan 
tuotantotarpeisiin mitoittamalla henkilöstömääränsä vastaamaan paremmin kysyntätilannetta. Osa 
osaamisesta ostetaan ulkopuolelta erityisesti, jos kyse on lyhytaikaisesta projektityöstä tai kun 
erityisosaamista vaativia tehtäviä ei ole pysyvästi tarjolla. 
 
Vuokratyöntekijälle vuokratyö on yksi keino ja väylä työllistyä ja saada erilaista työkokemusta 
useiden käyttäjäyritysten töissä. Vuokratyössä työntekijä voi säädellä työntekoansa oman 
elämäntilanteensa mukaan. Alasta riippuen vuokratyön kautta on mahdollista myös saada pysyvä 
työsuhde myöhemmin käyttäjäyrityksen palveluksessa. Vuokratyö on erityisesti korkeaa koulutusta 
vaativille aloille opiskeleville yksi keino ja mahdollisuus saada opiskeluvaiheessa oman alan 
työkokemusta. Lisäksi huonossa työllisyystilanteessa työntekijät katsovat vuokratyön kautta 
työllistymisen sinänsä arvokkaaksi ja vuokratyöntekoa pidetään parempana vaihtoehtona verrattuna 
työttömänä olemiseen. Vuokratyötä pidetään myös hyvänä siltavaiheena työelämään siirtymiseen. 
Ongelmallista voi vuokratyöntekijän kannalta olla se, jos vuokratyö ei vastaa henkilön omaa 
koulutusta. 
 

                                                
37 Työpoliittinen tutkimus 302/2006 
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Tutkimusten mukaan vuokratyöntekijät kokevat epäkohtana ylipäätänsä työn epävarmuuden ja siitä 
johtuvan huolen toimeentulosta. Töiden määräaikaisuus ja toisiaan seuraavat lyhytaikaiset 
toimeksiannot aiheuttavat epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Tältä osin vuokratyö ei eroa muusta 
määräaikaisesta työstä. Vuokratyöntekijöiden asema käyttäjäyrityksessä vaikuttaa käytännössä 
myös vuokratyöntekijän työhön sitoutumiseen. Vuokratyöntekijät kokevat selvityksen mukaan 
olevansa ulkopuolisia työyhteisössä suhteessa käyttäjäyrityksen omiin työntekijöihin. Toisaalta kun 
vuokratyötä pidetään väylänä pysyvämpään työsuhteeseen, vaikuttaa tämä myös 
vuokratyöntekijöiden työmotivaatioon ja työntekoon sitouttavasti.  
 
Työterveyspalvelujen puuttuminen on aiheuttanut käytännössä ongelmia vuokratyöntekijöiden 
näkökulmasta, vaikka laki edellyttääkin vuokratyöntekijän työnantajan järjestävän 
työterveyshuoltopalvelut. Vuokratyöntekijöiden palkkataso aiheuttaa myös suhteessa 
käyttäjäyrityksen työntekijöihin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia erityisesti etujen ja 
erilaisten mm. tuotantoon sidottujen lisien osalta. Käytännössä ongelmia on ilmennyt 
sairaustilanteissa palkanmaksussa esim.  sairausajan palkan maksamattomuutena tai sen 
maksamisessa virheellisin perustein.  
 
Vuokratyöntekijöiden vuosilomaoikeuksien käytännön toteutuminen aiheuttaa kysymyksiä ja 
käytännön ongelmia. Lomat korvataan monesti jokaisen palkanmaksun yhteydessä eikä lomarahoja 
ansaita. Vuokratyössä naisten asema koetaan heikoksi äitiyteen liittyvien oikeuksien ja etujen 
osalta.  
 
Selvityksen mukaan henkilöstön edustajat pitivät vuokratyövoiman käyttöä hyväksyttävänä silloin, 
kun se on kunnolla perusteltua käyttäjäyrityksen puolesta. Pätevinä perusteina edustajat pitivät mm. 
työn projektiluonteisuutta, ruuhkahuippuja ja sijaisuutta, kuten esimerkiksi sairausloma ja 
äitiysloma. Näitä perusteita käytetään edustajien mukaan monesti kuitenkin väärällä tavalla hyväksi. 
Vuokratyöntekijöille tehdään useita lyhytaikaisia sopimuksia, joita säännönmukaisesti jatketaan, 
vaikka tiedossa olevan sijaisuuden pituus olisi alun alkaen paljon pidempi. Monesti 
vuokratyösuhdetta saatetaan jatkaa esim. sijaisuuden jälkeen ilman perustetta, lyhyinä työsuhteina, 
joissa ei ole taukoa välillä. 
 
 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (JYTY) ry:n selvitys 
 
 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (JYTY) ry selvitti vuonna 2006 
henkilöstövuokrayritysten käytön yleisyyttä kunnissa. Kysely lähetettiin jokaiseen Suomen kuntaan 
ja kyselyyn vastasi 208 kuntaa, joka on 48 % kaikista kunnista. Vastauksia tuli tasaisesti 
erikokoisista kunnista. 88 % kunnista ilmoitti, etteivät he tällä hetkellä käytä 
henkilöstövuokrayrityksiä henkilöstön rekrytoinnissa. Näistä kuitenkin 15 % ilmoitti, että 
vuokratyön käyttö saattaa tulla ajankohtaiseksi. 
 
Kyselyyn vastanneet kunnat käyttävät henkilöstövuokrayrityksiä pääasiallisesti terveydenhuolto- ja 
sosiaalitoimen henkilöstön rekrytointiin. Muista toimialoista mainittiin hallinto-, siivous-, sivistys- 
ja tekninen toimi sekä ruokapalvelu. Henkilöstövuokrayritysten kautta rekrytoidaan 
terveyskeskuslääkäreitä ja -hammaslääkäreitä, siivoojia, kanslisteja, suurtalouskeittiötyöntekijöitä, 
kirjanpitotyöntekijöitä, sairaanhoitajia ja muuta hoitotyötä tekeviä, lastenhoitajia, laitoshuoltajia ja 
teknisiä osaajia. 
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Kyselyyn vastanneet kunnat käyttävät henkilöstövuokrayrityksiä lähes yhtä paljon lyhyissä parin 
päivän rekrytoinneissa kuin pidempiaikaisissa sijaisuuksissa. Sen sijaan vakituiseen 
palvelussuhteeseen/virkasuhteeseen rekrytoiminen on harvinaisempaa. 
 
Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista kunnista ei ollut tehty periaatepäätöksiä 
henkilöstövuokrayritysten käytöstä. Muutamien kuntien vastauksissa kerrottiin, että 
henkilöstövuokrayrityksiä on lupa käyttää rekrytoinnissa toissijaisena vaihtoehtona, jos muuten ei 
tilapäistä henkilöstötarvetta saada täytettyä.  
 
Seudullisen yhteistyön arvioitiin lisääntyvän rekrytoinnissa lähiaikoina. Kunnissa valmistaudutaan 
jo nyt kunta- ja palvelurakenteen mukanaan tuomiin haasteisiin. Rekrytointia tullaan 
tulevaisuudessa tekemään yhteistyössä lähikuntien, seutukuntien ja muiden yhteenliittymien kanssa. 
Myös päätökset rekrytoinnin järjestämisestä tullaan tekemään suuremmissa yksiköissä. Kunnissa on 
käyty keskustelua mm. alueellisista sijaispalvelupankeista ja resurssikeskuksista. 
  
Kyselyyn vastanneista kunnista valtaosassa henkilöstövuokrayritysten käyttö henkilöstön 
rekrytoinnissa ei ollut tällä hetkellä ajankohtaista. Useiden kuntien vastauksissa arvioitiin ja 
ennustettiin, että tilanne saattaa muuttua lähitulevaisuudessa, jos esimerkiksi hoitoalalla 
työvoimapula tulee vaikeutumaan. Esteeksi henkilöstövuokrayritysten käytölle hallintotehtäviin 
rekrytoitaessa mainittiin muutamien kuntien vastauksissa julkishallinnon asiantuntemuksen puute ja 
ns. paikallisen ”kulttuurin” osaamattomuus. Osa kunnista oli vahvasti sitä mieltä, etteivät ne tarvitse 
henkilöstövuokrayritysten apua vaan selviävät rekrytoinnista omin avuin.  
Henkilöstövuokrayritysten käyttöä laajamittaisemmin kerrottiin rajoittavan myös siitä aiheutuvat 
suuremmat kustannukset. 
 
 
Henkilöstöpalveluyritysten Liiton valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 
 
 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) on kesäkuussa 2007 julkistanut valtakunnallisen 
vuokratyöntekijätutkimuksen, jossa on kartoitettu vuokratyöntekijöiden viihtymistä työssään. 
Tutkimuksen suoritti ulkopuolinen taho ja siinä kerättiin lähes 3000 eri toimialoilla työskentelevän 
vuokratyöntekijän mielipiteitä, toiveita ja taustoja. Tutkimukseen vastattiin anonyymisti ja suoraan 
web-lomakkeelle.  
 
Vastaajista 35 % oli miehiä ja 65 % naisia. Lähes puolet eli 46 % oli alle 25 -vuotiaita ja 39 % oli 
25–35 -vuotiaita.  Näin ollen kaikista vastanneista yli 35 -vuotiaiden osuus oli vain 15 %. 
 
Suurella osalla vastaajista oli vähintään toisen asteen koulutus ja vain joka kymmenennellä oli 
ainoastaan peruskoulutus38.  Vastanneista 44 % ilmoitti kuuluvansa ammattiliittoon. 
 
Tutkimukseen vastanneista vuokratyöntekijöistä suurin osa työskentelee kaupan alalla, hotelli-, 
ravintola- ja catering-alalla sekä toimisto- ja taloushallinnon työssä39. Hieman yli puolet 
vastanneista tekee vuokratyötä päätoimenaan ja näistä 80 % työskentelee keskimäärin 31–40 tuntia 
viikossa. Kaikista vastanneista 51 % työskentelee keskimäärin yli 30 tuntia viikossa. 
 

                                                
38 Peruskoulutus 9 %, toisen asteen koulutus 56 %, yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto 30 % ja muu (esim. 
lisäkoulutus, käydyt kurssit tms.) 4  %. 
39 Kaupan ala 22 %, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 22 % ja toimisto- ja taloushallinnon työ 20 %. 
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Vastanneista 64 % on tehnyt vuokratyötä yhdessä tai useammassa työsuhteessa yhteensä alle 
vuoden ja 77 % vastaajista on ollut nykyisessä työsuhteessa alle vuoden. 
 
Hieman yli puolet vastanneista ilmoitti haluavansa vakituisen työsuhteen nykyiseen 
asiakasyritykseen, mutta vain noin yksi kolmannes ilmoitti haluavansa vakituisen työsuhteen 
henkilöstöpalveluyritykseen, jos tällöin voisi rajoitetummin kieltäytyä tarjotusta työstä. 8 % 
ilmoitti, että heille oli tarjottu asiakasyrityksestä vakituista työtä, jota he eivät olleet ottaneet 
vastaan. 
 
Yleisin syy (45 %) vuokratyön tekemiselle oli se, että vuokratyötä on helpompi saada kuin muuta 
työtä. Muita yleisiä syitä olivat mahdollisuus valita itse työaika ja –paikka (32 %), lisäansiot (27 %) 
ja halu nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta (26 %). 
 
Kysyttäessä koulutuksesta 46 % vastanneista ilmoitti, että työnantaja tai asiakasyritys ei ole 
järjestänyt koulutusta viimeisen vuoden aikana. Näistä 21 % ilmoitti, että heille oli järjestetty 
koulutusta 1/2- 1 päivä. 
 
Tutkimuksen mukaan HPL:n jäsenyrityksissä työskentelevät vuokratyöntekijät ovat pääosin erittäin 
tyytyväisiä työhönsä.  Neljä viidestä (82 %) tutkimukseen vastanneista ilmoitti voivansa suositella 
vuokratyön tekemistä tuttavilleen.  
 
HPL:n mukaan tutkimuksesta kävi ilmi myös seikkoja, joiden suhteen alalla on vielä jonkin verran 
kehittämistä. Esimerkiksi tiedonkulussa henkilöstöpalveluyrityksen, asiakasyrityksen ja työntekijän 
välillä on kehittämisen varaa, vaikka vertailutietoon nähden henkilöstöpalveluyritykset 
pärjäsivätkin varsin hyvin. Samoin työsuhdeasioista tiedottamiseen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. Tiedonkulku kolmen eri osapuolen välillä on haastavaa. Vertailutietojen mukaan 
tiedonkulku koetaan ongelmaksi kaikissa, ei vain henkilöstöpalveluyrityksissä. 
 
 
Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsentutkimus 2007 
 
 
Henkilöstöpalveluyritysten Liiton kesäkuussa 2007 julkistamassa jäsentutkimuksessa on selvitetty 
muun muassa alan työllistävää vaikutusta. Tutkimuksessa arvioidaan, että vuonna 2006 koko ala 
työllisti noin 23 000 työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna ja ala mahdollisti työnteon reilulle 
84 000 vuokratyöntekijälle. 
 
Neljällä suurimmalla vuokratyöntekijöitä työllistävällä alalla HPL:n jäsenyritysten vuokraaman 
henkilöstön määrä henkilötyövuosiksi muutettuna kasvoi selvästi vuodesta 2005 vuoteen 2006. 
Toimisto- ja taloushallinnon työssä vuokratyö henkilötyövuosiksi muutettuna kasvoi 71,5 %, 
hotelli-, ravintola- ja catering-alan työssä 40,4 %, metallialan työssä 107,4 % ja kaupan alan työssä 
20,6 %40. Vastaavasti tietyillä aloilla vuokratyön käyttö väheni. Varastotyössä vuokratyö 
henkilötyövuosiksi muutettuna väheni 1,8 %:lla ja asiakaspalvelutyössä 3,5 %:lla41. IT-alan työssä 
                                                
40 Toimisto- ja taloushallinnon työssä vuokratyö henkilötyövuosiksi muutettuna kasvoi 1 944 henkilötyövuodesta 3 334 
henkilötyövuoteen ja kasvua oli 1 390 henkilötyövuotta. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työssä vuokratyö kasvoi 
henkilötyövuosiksi muutettuna 1 725 henkilötyövuodesta 2 422 henkilötyövuoteen ja kasvua oli 679 henkilötyövuotta. 
Metallialan työssä vuokratyö kasvoi henkilötyövuosiksi muutettuna 734 henkilötyövuodesta 1 522 henkilötyövuoteen ja 
kasvua oli 788 henkilötyövuotta. Kaupan alan työssä vuokratyö kasvoi henkilötyövuosiksi muutettuna 1 163 
henkilötyövuodesta 1 402 henkilötyövuoteen ja kasvua oli 239 henkilötyövuotta. 
41 Varastotyössä vuokratyö henkilötyövuosiksi muutettuna väheni 1 309 henkilötyövuodesta 1 285 henkilötyövuoteen ja 
asiakaspalvelutyössä 795 henkilötyövuodesta 767 henkilötyövuoteen. 
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vuokratyön käyttö väheni huomattavasti muita enemmän 1 060 henkilötyövuodesta 749 
henkilötyövuoteen eli 29,3 %. 
 
HPL:n jäsenyrityksissä vuokratyösuhteiden keskimääräinen kesto kasvoi 30 %:iin vuodesta 200542 
vuoteen 2006, jolloin vuokratyösuhteiden keskimääräinen kesto oli 91 vuorokautta. Hieman yli 
1 000 työntekijän kanssa oli vuonna 2006 solmittu toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, joka 
vastaa noin 6 % jäsenyritysten työllistävästä vaikutuksesta. 
 
Vuonna 2006 vuokrauksen jälkeen asiakkaan palvelukseen rekrytoitiin n. 3 300 työntekijää, ja 
jäsenyritykset rekrytoivat suoraan asiakkaille 2 750 työntekijää. Kyseiset määrät vastaavat 
yhteenlaskettuna 6 % koko alan vuokratyöntekijöistä ja yli 9 % HPL:n jäsenyritysten työllistämistä 
vuokratyöntekijöistä. 
 
Jäsenyrityksistä kolmannes oli myynyt palvelujaan julkiselle sektorille, mutta osuus liikevaihdosta 
oli reilusti alle 10 %. 
 
 
4.2 Asiantuntijakuulemiset 
 
 
Vuokratyötä selvittänyt työryhmä kuuli työnsä aikana useita asiantuntijoita. Kuultavana oli 
vuokrayritysten ja käyttäjäyritysten edustajia, vuokratyöntekijöitä sekä työsuojeluviranomaisia. 
Tässä jaksossa asiantuntijakuulemisissa esiin tulleita asioita selvitetään ryhmiteltyinä aihealueittain. 
 
 
Käytön syyt 
 
Asiantuntijakuulemisissa tuli ilmi, että vuokratyöntekijöitä käytetään usein suoritustason tehtävissä. 
Vuokratyöntekijöitä käytetään muun muassa omien työntekijöiden ennalta arvaamattomissa 
poissaolotilanteissa, ruuhkahuippujen tasaamisessa, mutta myös uusia liiketoimintoja 
käynnistettäessä. Toisaalta vuokratyö toimii myös rekrytointikanavana vakituisiin töihin 
käyttäjäyrityksessä. Kuulemisissa ilmeni, että osa käyttäjäyrityksistä palkkaisi työntekijän heti 
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, mutta työntekijöitä ei ole saatavilla tai 
vuokratyöntekijät eivät halua vakinaista työsuhdetta sen paremmin vuokrayritykseen kuin 
käyttäjäyritykseenkään. 
 
Jatkuvat rekrytoinnit vievät esimiehiltä runsaasti aikaa. Esimiesten työnkuvan muututtua ja edelleen 
muuttuessa yrityksillä on tarpeita siirtää työntekijöiden rekrytointi ulkopuolisille, kuten 
henkilöstöpalveluyrityksille. Lyhytaikaisten sijaisten jatkuva palkkaaminen vuokratyöyrityksen 
kautta säästää yritysten aikaa ja mahdollistaa omien esimiesresurssien kohdentamisen 
tuottavampaan toimintaan. Tällöin vuokratyö koetaan helppokäyttöiseksi vaihtoehdoksi. 
 
 
Alan kokemukset 
 
Suuri osa työntekijöistä tulee vuokrayrityksiin muiden vuokratyöntekijöiden suosituksesta. 
Henkilöstöpalveluyrityksen pitävät vuokratyöntekijöiden siirtymistä käyttäjäyrityksen palvelukseen 
normaalina liiketoimintana. Vuokrayrityksen kannalta rekrytointia käyttäjäyritykseen ei nähdä 

                                                
42 Vuonna 2005 vuokratyösuhteiden keskimääräinen kesto oli 69 vuorokautta. 
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menetyksenä, sillä jokainen luotu työura tuo 4-5 uutta työnhakijaa vuokrayritykselle. 
Rekrytointipalkkio on yleensä noin 2000 euroa. Jos työntekijä on ollut saman käyttäjäyrityksen 
palveluksessa jo jonkin aikaa, palkkiota ei välttämättä peritä lainkaan.  
 
Työvoiman saatavuus nähtiin tietyillä aloilla ongelmaksi.  Käyttäjäyrityksille työntekijöiden 
vuokraus on omien työntekijöiden palkkausta kevyempi tapa hankkia työntekijöitä. Osa pk-
yrityksistä kokee työllistämiskynnyksen korkeaksi. Vuokratyövoiman käyttö madaltaa 
työntekijöiden käyttöä, koska käyttämällä vuokratyövoimaa yritys voi ulkoistaa työllistämisriskin 
vuokrayritykselle. 
 
Viranomaistarkastuksissa ilmenneiden tietojen mukaan koeajan käyttö vuokratyösopimuksissa on 
yleisempää kuin muussa työssä. Vuokratyösopimuksissa on usein maininta neljän kuukauden 
koeajasta, vaikka työsuhde olisi määräaikainen ja kahdeksaa kuukautta lyhyempi. Lisäksi työajan 
seurannassa on havaittu puutteita. Vuokratyötä tekeville sattuu työtapaturmia muita työntekijöitä 
enemmän. Tämä voi johtua osaltaan siitä, että vuokratyöntekijät kokevat saamansa perehdytyksen 
puutteelliseksi. Ongelmalliseksi nähtiin myös se, että kun vuokratyöntekijät eivät pidä vuosilomia, 
rasituksesta palautuminen on puutteellista. Erityisen ongelmallisiksi viranomaiset näkivät tilanteet, 
joissa vuokratyöntekijän työsopimus päättyy ennenaikaisesti sen vuoksi, että käyttäjäyritys päättää 
tilauksen työntekijän sairastumisen vuoksi kesken alkuperäisen tilauksen. Ongelmien nähtiin olevan 
suurempia pienissä yrityksissä ja järjestäytymättömässä kentässä. 
 
Vuokratyöntekijät kokivat, että työsuhteet olivat viimeisten vuosien aikoina lyhentyneet ja 
työnantajat olivat tulleet tältä osin tiukemmiksi. Suurimmaksi ongelmaksi nähtiin, että 
käyttäjäyritys voi päättää asiakastilauksen ilman irtisanomisaikaa, jolloin vuokratyöntekijän 
työsopimuskin päättyy samanaikaisesti. Toisaalta osa vuokratyöntekijöistä näki, että vuokratyö on 
mahdollistanut kokemuksen saamisen monessa erilaisessa yrityksessä. 
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5 Työvoiman saatavuus ja työmarkkinoiden toimivuus 
 
 
5.1 Työvoima osana markkinataloutta 
 
Talouden globalisoituminen on johtanut yritykset uusien haasteiden eteen. Työnjako 
kansainvälisillä markkinoilla vaikuttaa yritysten kilpailuasemaan. Yrityksiltä ja työntekijöiltä 
edellytetään nykyistä parempaa kilpailukykyä. Yritysten on etsittävä kilpailuetuja toiminnan 
nopeudesta ja joustavuudesta, asiakasräätälöinnistä ja monipuolisista palvelukokonaisuuksista sekä 
tuotteiden, toimintojen ja prosessien jatkuvasta kehittämisestä. Yritysten onnistuminen paitsi 
kansainvälisessä myös kansallisessa kilpailussa edellyttää vahvaa osaamista prosessien kaikissa 
vaiheissa ja kaikilta prosessiin osallistuvilta.  
 
Yritykset ovat muuttaneet toimintatapojaan markkinoiden kehittymisen myötä. Muutos näkyy muun 
muassa siinä, että työtä tehdään silloin, kun tilauksia on; tuotteita ei tehdä varastoon odottamaan 
tulevia tilauksia, kuten asia oli aikaisemmin. Erityisesti palvelujen tuottaminen on aikaan, paikkaan 
ja kysynnän vaihteluihin sidottua. Tuotteita valmistetaan usein just in time –periaatteella. 
 
Taloudellisen kilpailun kiristyminen näkyy myös siinä, että yritykset keskittyvät ydinosaamiseen 
perustuviin toimintoihinsa. Ydintoimintojen ulkopuolelle jäävät tehtävät teetetään ulkopuolisilla 
yrityksillä tai toimijoilla. 
 
Yritysten toimintatapojen muutokset, tytäryhtiötalous ja verkostotalous vaikuttavat työvoiman 
käyttötapoihin. Uudet toimintatavat edellyttävät joustavuutta. Yksi lohko, josta joustavuutta 
etsitään, on nimenomaan työvoiman käyttötavat. Joustavuutta voidaan hakea sisäisillä joustoilla 
(esim. työaikajärjestelyt) tai ulkoisilla joustoilla (esim. ulkopuolisen työvoiman käyttö ja 
alihankinta). Yritys voi teettää kaikki tehtävänsä yrityksen vakituisilla työntekijöillä. 
Vaihtoehtoisesti yritys voi – lain sallimissa rajoissa – teettää tietyt työt määräaikaisilla 
työntekijöillä. Lisätyövoiman käyttötapaa harkitessaan työnantaja voi tehdä liikkeenjohdollisen 
päätöksen, jonka mukaan jotkut tehtävät siirretään ulkopuolisten tehtäväksi alihankintana, 
ostopalveluna tai vuokratyönä. 
 
Työvoiman käyttötapa valitaan yleensä perusteella, joka parhaiten täyttää yrityksen tai muun 
työnantajayhteisön toimintatavoista, työmarkkinatilanteesta sekä ennen muuta työvoiman tarpeesta 
johtuvat vaatimukset. Jos työvoiman tarve on tilapäinen, yritys voi rekrytointikustannusten 
välttämiseksi päätyä käyttämään vuokratyövoimaa. Perinteisesti vuokratyövoimaa on käytetty 
suoritustason tehtävissä nopeaan työvoiman tarpeeseen ruuhkahuippujen tasaamiseksi ja 
sijaisuuksien järjestämiseksi. Näiden lisäksi vuokratyöntekijöitä käytetään väliaikaiseen työvoiman 
tarpeeseen projektiluonteisessa työssä ja asiantuntijatehtävissä. Vuokratyön uusimpana 
käyttöalueena on yritysten normaaliin toimintaan osallistuvien työntekijöiden rekrytointi 
työvoimapulan vaivaamilla aloilla. Vuokratyövoiman käyttöön turvautumisen yleisenä syynä on, 
että työvoimaa tarvitaan pikaisesti ja/tai väliaikaisesti eikä yrityksellä itsellään ole riittäviä 
resursseja tai ammattitaitoa sopivan henkilön löytämiseksi.   
 
Työvoiman käyttötapaa valittaessa voidaan hakea toisaalta joustavuutta ja toisaalta turvaa. 
Työvoiman vuokraaminen on yksi tapa hallita joustavasti muuttuvia työvoimatarpeita. Turvallisuus 
liitetään yleensä työntekijän turvatarpeisiin, kuten työsuhdeturvaan. Erityisesti työvoimapulan 
olosuhteissa turvaelementti työnantajan näkökulmasta liittyy myös mahdollisuuteen sitouttaa 
vakituisessa palvelussuhteessa oleva työntekijä yritykseen. Toistaiseksi voimassa olevissa 
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työsuhteissa on myös mahdollista tilapäisiä työsuhteita paremmin huolehtia työntekijöiden 
työtehtävien edellyttämästä osaamisesta.43  
 
Työaikajärjestelyllä ja muilla yritysten sisäisillä joustoilla voidaan jossakin määrin vastata 
työvoimatarpeiden muutoksiin. Yrityksen käytettävissä olevien sisäisten joustojen loppuessa 
turvaudutaan yleensä ulkoiseen joustoon, mitä muun muassa vuokratyövoiman käyttäminen on. 
Jatkuva (tilapäistarpeita hoitavien) työntekijöiden rekrytointi vie työnantajalta aikaa. Tämä saattaa 
johtaa siihen, että kiireessä helpommin hankitaan vuokratyöntekijä, kuin ruvetaan itse rekrytoimaan 
uutta työntekijää. Näin on erityisesti rekrytoitaessa työvoimaa aloille, joilla on orastavaa 
työvoimapulaa.  
 
Yritysten ja muiden työnantajayhteisöjen käytössä olevat työvoiman käyttötavat luokitellaan niiden 
joustavuuden mukaan asteikolla toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset – määräaikaiset 
työsopimukset ja vuokratyösopimukset. Oman ryhmänsä muodostavat edelleen alihankintasuhteet 
ja ammatinharjoittajalla (yrittäjäsuhteessa) teetetyt työt. Työvoiman käyttötapojen luokittaminen 
joustavuuden mukaan ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Esimerkiksi pitkä määräaikainen sopimus 
voi olla työntekijän kannalta toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta turvallisempi: se sitoo 
sopijapuolia sopimuskauden loppuun ja lomauttaminenkin työsuhteen kestäessä on sallittua vain 
laissa tarkoitetuissa tilanteissa: määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan lomauttaa 
ainoastaan, jos hänet on palkattu sijaiseksi ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa toimen vakituinen 
haltija. Lisäksi alle kahdeksan kuukautta jatkuvissa määräaikaisissa sopimuksissa koeaika voi olla 
enintään puolet määräaikaisen sopimuksen kestoajasta. 
 
Toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen liittyy laissa säädetty irtisanomissuoja. Sopimus on 
päätettävissä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Jos irtisanomisen perusteet täyttyvät, enintään 
vuoden jatkuneet työsopimukset on irtisanottavissa lyhyttä 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. 
Lisäksi sopimukseen voi liittyä neljän kuukauden koeaika ja lomauttaminen on mahdollista laissa 
säädetyin perustein. Näin ollen toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi työnantajan kannalta 
osoittautua joustavammaksi kuin määräaikainen sopimus. 
 
Vuokratyössä käyttäjäyritys ei ole työnantaja-asemassa eikä sillä siten ole myöskään kaikkia 
työnantajavelvoitteita. Työvoiman käyttötavaltaan se on käyttäjäyritykselle joustavampi kuin 
toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde. Toisaalta vuokratyösuhde voi olla 
työntekijän tulevan työllistymisen kannalta turvatumpi: vuokrayrityksellä on laajemman 
asiakaskuntansa vuoksi paremmat mahdollisuudet ja laajemmat resurssit hankkia 
vuokratyöntekijälle uusi työsuhde kuin työntekijällä itsellään avoimilta työmarkkinoilta tai 
työvoimatoimiston kautta. 
 
 
5.2 Tulevaisuuden haasteet 
 
 
Yleisesti voidaan todeta, että vuokrausala on kohtalaisen nuori, mutta se kehittyy kasvavaa vauhtia 
kaikkialla Euroopassa. Näin ollen vuokratyövoiman käytön väheneminen ei ole näköpiirissä 
ainakaan lähitulevaisuudessa. 
 

                                                
43 Lisäksi työnantaja voi tarvita turvaa muun muassa liikesalaisuuksien osalta. Käyttäjäyritykselle ei vuokratyössä siirry 
työnantajan oikeuksia ja esimerkiksi työsuhdekeksinnöt eivät siirry käyttäjäyritykselle tai työnantajalle kuten muissa 
työsuhteissa. 
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Suomessa suurin osa vuokratyöstä tehdään määräaikaisissa työsuhteissa. Yleisesti ottaen 
määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien osuus on 2000-luvulla pysynyt vuositasolla 
kohtalaisen muuttumattomana. Noin kolme neljästä palkansaajasta on edelleen toistaiseksi voimassa 
olevassa, kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Vuokratyösuhteiden määrä on viime vuosina sen sijaan 
kasvanut, vaikka edelleenkin vuokratyösuhteita on Suomessa kansainvälisesti katsoen suhteellisen 
vähän. Näin ollen määräaikaista työtä teetetään enenevässä määrin vuokratyöntekijöillä. 
 
Työmarkkinaennusteen mukaan työvoiman käyttötavat tulevat jossakin määrin polarisoitumaan. On 
mahdollista, että toistaiseksi voimassa olevan ja määrä- ja osa-aikatyön rinnalle tullee 
muodostumaan muitakin työn tekemisen kategorioita, kuten ”tilaajasuhdetyö”.44  
 
 
Väestön ja työmarkkinoiden muutokset 
 
Seuraavien vuosikymmenten aikana Suomen työmarkkinoilla tapahtuu suuria muutoksia. 
Muutoksia tulee taloudellisen kehityksen kannalta sekä myönteiseen että kielteiseen suuntaan. 
Myönteisenä asiana tulevaisuudessa on nähty, että työmarkkinoille tulevat sukupolvet ovat 
aikaisempia korkeammin koulutettuja, mikä on omiaan lisäämään tuottavuutta. Lisäksi työssä 
käyvien ja samalla koko väestön terveydentilan on ennustettu paranevan.  
 
Työmarkkinoiden kannalta ongelmalliseksi muodostuu väestön ikääntyminen, joka johtaa 
työvoiman vähentymiseen. Lisäksi samaan suuntaan vaikuttaa eläkkeelle siirtymisen 
houkuttelevuus, joka yhdessä ikääntymisen kanssa johtaa kansantalouden työpanoksen 
vähentymiseen.45 
 
Suomessa vanhuusväestön osuus muusta väestöstä kasvaa muita Euroopan maita nopeammin. 
Työikäinen väestö supistuu, ja vuoteen 2030 mennessä Suomen huoltosuhde on EU-maiden 
heikoin, 73 huollettavaa sataa työntekijää kohti. Suomessa työikään tulevien ikäluokkien määrä on 
vuodesta 2003 lähtien ollut pienempi kuin sieltä poistuvan. Toisin sanoen Suomessa vallitsee 
työvoiman tarjontavaje. Yleisen työllisyysasteen laskua on tähän asti ehkäissyt ikääntyneiden 
työllisyyden nopea paraneminen 1990-luvun lopulta lähtien. Työikäisen väestön määrä alkaa 
kuitenkin supistua, kun suuret ikäluokat saavuttavat 65-vuoden iän, vuoden 2010 tienoilla.46 
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työikäinen väestö vähenee yli 300 000 henkilöllä 
vuoteen 2030 mennessä.  
 
Työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset vaikuttavat työvoiman käyttöön ja sen saatavuuteen. 
Niukkeneva työvoima tulee tietyillä aloilla johtamaan työvoimapulaan47.  
 
 

                                                
44 Hyvää työtä ja osaavaa työvoimaa. Työministeriön tulevaisuuskatsaus ensi hallituskaudelle, s. 20-21. 
45 Työministeriön globalisaatiotyöryhmän selvitys henkilöstön asemasta yrityksen siirtäessä tuotantoa ulkomaille. s. 14 
46 Työvoima 2025 s. 54 
47 Rekrytointiongelmat nousivat 90-luvun puolessa välissä sekä lisääntyivät vielä 2000-luvulle tultaessa. Vuonna 2005 
uutta työvoimaa hakeneista toimipaikoista noin 27 % kärsi rekrytointiongelmista. Määrällisesti kyseessä oli noin 23 000 
toimipaikkaa. Työvoimapula on noussut maltillisemmin, mutta myös tässä trendi on nouseva ja vuonna 2005 noin 10 % 
työvoimaa hakeneista toimipaikoista kärsi työvoimapulasta. Työvoimapula kohdistuu pääasiassa yksityiselle sektorille 
ja kuntiin. Suurimpia rekrytointiongelmia oli rakennusalalla, mutta myös teollisuudessa ja julkisissa palveluissa oli 
keskimääräistä enemmän vaikeuksia työvoiman saannissa. Vaikeimmin täytettävät ammatit ovat vuodesta toiseen lähes 
samoja ja noin 45 % vaikeimmin täytettävistä ammateista kuuluu julkisten palvelujen alalle. 
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Kohtaanto-ongelma 
 
 
Työmarkkinoilla on lisääntynyt työvoiman ja kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samanaikaisesti on työttömiä työnhakijoita ja täyttymättömiä 
työpaikkoja. Syy on yleensä ammattien ja osaamisen kohtaamattomuus eli työhön haetaan erilaisen 
ammattiosaamisen henkilöitä kuin on tarjolla. Työmarkkinoilla on sekä työvoimapulaa että 
työvoiman ylitarjontaa.  
 
Kohtaanto-ongelman syynä voi olla myös se, että työntekijöiden työtä koskevat odotukset eivät 
täyty työajan, palkan tai yleensä työolojen suhteen. Myös työnantajalla voi olla odotuksia, joita 
työnhakijat eivät täytä. Työsuhdetta ei synny, jos työ ja tekijä eivät kohtaa. Silloin kun on kyse 
uskalluksesta sitoutua jatkuvaan työsuhteeseen työnantajan ja työntekijän välillä, vuokratyövoiman 
käyttö voi olla hyvä ratkaisu molemmille. Esimerkiksi siivousalalla osa vuokratyösuhteista liittyy 
tiettyyn elämänvaiheeseen ja toisaalta osa vuokratyösuhteista johtaa työnantajan kanssa tehtyyn 
jatkuvaan työsuhteeseen.  
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6 Arviointi 
 
 
6.1 Miten vuokratyö vastaa työmarkkinoiden haasteisiin 
 
 
Muuttunut työnteko- ja - teettämiskulttuuri 
 
 
Nykyisillä työmarkkinoilla työntekijöiden liikkuvuus on suurempaa verrattuna siihen, mikä tilanne 
oli muutama vuosikymmen sitten. Sillä, että henkilö on viimeisten vuosien aikana vaihtanut 
työpaikkaa useamman kerran, ei ole enää negatiivista vaikutusta henkilöön työntekijänä. Nykyisin 
arvostetaankin enenevässä määrin monialaosaamista ja verkottumista. 
 
Myös perinteinen kahdeksasta neljään työ on vähentynyt ja erityisesti palvelusektorille on syntynyt 
paljon muina aikoina tehtävää työtä. Kehitys johtuu muun muassa siitä, että kuluttajat haluavat 
palveluita oman työaikansa ulkopuolella, mikä käytännössä tarkoittaa lähes kaikkia vuorokauden 
aikoja. Tällä on ollut vaikutusta erityisesti kaupan alalla ja ravintola-alalla, mutta myös esimerkiksi 
harrastuksiin ja terveys- ja sosiaalipalveluihin on myös syntynyt paljon normaalien päivätyöaikojen 
ulkopuolella suoritettavaa työtä. Työnantajien tarpeet ovat moninaistuneet, ja näiden tarpeiden 
hoitamiseksi käytetään erilaisia työntekomalleja. Vuokratyö työvoiman käyttötapana soveltuu muun 
muassa sellaisiin tilanteisiin, joissa työvoimatarpeet vaihtelevat runsaasti. 
 
 
Vuokratyön käytön syistä 
 
 
Yritykset käyttävät vuokratyövoimaa erinäisistä syistä ja erilaisissa tilanteissa. Toisille toimialoille 
on ominaista, että tilauskannat vaihtelevat vuoden aikana huomattavasti ja vuokratyöllä pyritään 
tasaamaan ruuhkahuippuja. Ruuhkahuippujen tasaamisessa voi olla kyse myös lyhyempiaikaisista 
huipuista, kuten viikoittaisesta tai vuorokausittaisista vaihteluista. Vuokratyöntekijöillä voidaan 
myös paikata sijaistarvetta tai käyttää muuna väliaikaisena työvoimana esimerkiksi 
projektiluonteisissa töissä ja asiantuntijatehtävissä. Ulkopuoliseen työvoimaan voidaan turvautua 
sen takia, että tehtävät ovat vain tilapäisiä, eivätkä ne kuulu yrityksen ydintoimintoihin ja näin ollen 
niitä varten ei haluta palkata henkilöstöä edes määräajaksi. 
 
Toisaalta se, että välitason johtajat osallistuvat suorittavaan työhön, on johtanut siihen, että 
johtajilla ei välttämättä ole enää aikaa rekrytointien tekemiseen. Vuokratyön käyttö koetaan 
hallinnollisesti helppona vaihtoehtona, varsinkin silloin, kun laajempaan tai jatkuvaan 
rekrytointiprosessiin ei ole aikaa. 
 
Työvoimapula on myös tietyillä aloilla johtanut siihen, että työvoimaa pyritään hankkimaan kaikilla 
keinoilla. Tällöin käytetään myös vuokratyötä, varsinkin tehtävissä, jotka eivät vaadi pitkää 
koulutusta ja kokemusta. Vuokratyöntekijät ovatkin usein työskennelleet useissa tehtävissä ja 
monilla eri aloilla. He ovat myös tottuneet työskentelemään muuttuvissa työympäristöissä ja alati 
vaihtuvien kanssatyöntekijöiden kanssa.  
 
Vuokratyöllä nähdään olevan yleisempääkin vaikutusta työvoimapulan helpottamiseksi. 
Vuokratyöllä saadaan muun muassa työmarkkinoille henkilöitä, jotka eivät välttämättä muuten saisi 
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töitä tai eivät halua vakituista työtä. Esimerkiksi työmarkkinoilta lasten hoidon vuoksi poissaolevat 
työntekijät voivat mahdollisuuksiensa mukaan työskennellä lyhytaikaisissa työsuhteissa omien 
valintojensa ja aikataulujensa mukaan. Niin ikään eläköityneet henkilöt voivat tehdä 
vuokrayrityksen kautta määräaikaisin sopimuksin työtä ja siten helpottaa työvoimapulasta kärsivien 
alojen tilannetta. Vielä tällä hetkellä eläkeläisten vuokratyösuhteet eivät kuitenkaan ole yleisiä.  
 
 
Vuokratyön mahdollisuudet 
 
 
Vuokratyöstä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnantajat. Yrityksille vuokratyö mahdollistaa 
työvoiman käytön silloin, kun sitä tarvitaan. Se on helppo ja nopea tapa hankkia sijaisia. Nykyisin 
vuokratyöntekijöitä käytetään enenevässä määrin myös silloin, kun yritykseen tarvitaan jotain 
tiettyä erityisosaamista tai –asiantuntemusta. Lisäksi vuokratyö voi toimia käyttäjäyrityksen 
rekrytointikeinona. 
 
Myös työntekijöille vuokratyö tuo mahdollisuuksia. Vuokratyö mahdollistaa työskentelyn omien 
aikataulujen mukaisesti ja siinä määrin kuin työntekijällä on halua tai tarvetta. Vuokratyö voi tarjota 
työntekijälle portin työelämään työuran alkuvaiheessa tai vuokratyöllä voi hankkia esimerkiksi 
lisäansioita. Opiskelijoille vuokratyö mahdollistaa toimeentulon hankkimisen ohella myös 
työkokemuksen saamisen. Työttömille työnhakijoille vuokratyö voi olla mahdollisuus katkaista 
työttömyyden pitkittyminen ja sitä kautta estää mahdollinen työmarkkinoilta syrjäytyminen. 
Yhteiskunnan kannalta vuokratyö auttaa osaltaan löytämään piilotyöpaikkoja ja tätä kautta 
vähentämään työttömyyttä sekä nostamaan työllisyysastetta. Lisäksi vuokratyö voi toimia kanavana 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien väliaikaiseen työllistämiseen. Vuokratyösuhteiden kautta 
voidaan työllistää henkilöitä, jotka esimerkiksi vajaatyökykyisyytensä vuoksi ovat vaarassa 
syrjäytyä työmarkkinoilta.  
 
Sen lisäksi, että vuokrayritykset vuokraavat työntekijöitä, ne tarjoavat myös monia muita palveluja 
yrityksille. Näitä ovat mm. rekrytointi-, suorahaku-, ulkoistamis- ja alihankintapalvelut, 
henkilöarvioinnit ja henkilöstövalmennus, soveltuvuuden arvioinnit sekä 
uudelleensijoittumisvalmennus.  
 
Rekrytointiin vuokrayrityksiä käytetään usein sen vuoksi, ettei yrityksissä ole joko aikaa tai 
tarvittavaa asiantuntemusta suorittaa rekrytointiprosessia itse. Suorahaulla tarkoitetaan tietyn 
henkilön rekrytointia ottamalla suoraan yhteys työntekijäehdokkaisiin. Useimmiten 
suorahakuprosessissa työpaikkaa ei ilmoiteta julkisesti haettavaksi. Eniten suorahakupalveluita 
käytetään yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa, joissa halutaan lähestyä luottamuksellisesti 
tehtävään sopivia tahoja. Myös tietyt erikoisasiantuntijahaut sopivat hyvin suorahakuun. 
Suorahakua voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa toimialan ja sen rakenteen vuoksi asiakas ei itse 
voi ottaa yhteyttä haluamiinsa henkilöihin tai kun kilpailijoiden ei haluta tietävän käynnissä olevista 
rekrytoinneista esim. uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä. Suorahaku voi olla käyttökelpoinen 
myös haettaessa työntekijöitä työvoimapula-aloille tai tehtäviin, joihin on muutoin vaikea löytää 
työntekijöitä. 
 
Vuokrayritykset kilpailevat markkinoilla työvoimasta. Joillakin henkilöstöpalveluyrityksillä on 
myös toimintaa, joka tähtää toisaalta työntekijöiden kouluttamiseen ja toisaalta tiettyjen vaikeasti 
työllistyvien henkilöryhmien työllistämiseen. Henkilöstöpalveluyrityksillä on monessa suhteessa 
muita yrityksiä parempi mahdollisuus omien asiakasyritystensä kautta työllistää vaikeasti 
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työllistyviä henkilöryhmiä, kuten nuoria, iäkkäitä henkilöitä, maahanmuuttajia ja vajaatyökykyisiä 
henkilöitä.  
 
Vuokrayritykset kouluttavat vuosittain satoja työnhakijoita, joilla ei ole aiempaa koulutusta. Ne 
myös uudelleenkouluttavat työnhakijoita uusiin tehtäviin. Tällaista koulutusta on esim. 
hygieniaosaaminen, anniskelupassi, järjestyksenvalvojakoulutus, työturvakortti, tietoturvakortti, 
oppisopimuskoulutus, asiakaskohtaiset kassajärjestelmäkoulutukset, erilaiset tarjoilijakoulutukset, 
asiakkaiden liikeideakoulutukset ja kaupan alan koulutus.  
 
Lisäksi käynnissä on useita työllistämishankkeita, joissa on mukana vuokrayrityksiä. Työhallinnon 
ja Henkilöstöpalveluyritysten Liiton Oiva Väylä – hankeen tavoitteena on löytää työnhakijoille työtä 
ja yrityksille työntekijöitä. Oiva Väylä – hanke käynnistettiin vuoden 2006 alussa osana TUPO2 – 
työryhmän raporttia. Kyseessä on kolmen vuoden pilottihanke, jossa ovat mukana yhdeksän 
paikkakunnan työvoimatoimistot ja viisi HPL:n jäsenyritystä. Tavoitteena on edistää yksityisen ja 
julkisen työnvälityksen yhteistyötä ja kehittää uusia yhteistyömuotoja. Tarkoituksena on helpottaa 
työnhakijoiden sijoittumista vuokratyösuhteisiin ja tukea vuokratyösuhteiden mahdollisimman 
keskeytyksetöntä jatkumista, ja tätä kautta myös helpottaa työntekijöiden työllistymistä 
pysyvämpään työsuhteeseen. Pilottihankkeella pyritään erityisesti nopeuttamaan sellaisten 
työnhakijoiden työllistymistä, joiden työttömyys on muutoin vaarassa pitkittyä. Tällaisia ovat muun 
muassa nuoret, iäkkäät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat ja perhevapailta palaavat. Pilottihankkeen 
synnyttämien hyvien käytäntöjen on tarkoitettu tulevan osaksi työhallinnon normaalia palvelua ja 
niiden on tulevaisuudessa tarkoitus olla kaikkien paikkakuntien ja henkilöstöpalveluyritysten 
käytössä.  
 
Oiva Väylä –hankkeen lisäksi henkilöstöpalveluyritykset ovat käynnistäneet hankkeita, joilla 
pyritään helpottamaan työmarkkinoilla vaikeassa asemassa olevien työllistämistä ja työurien 
luontia. Tällaisia hankkeita ovat mm. Sisäänheitto työelämään! –hanke, jonka tavoitteena on edistää 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä ja Osa kokonaisuutta –hanke, jolla on 
tarkoitus tukea maahanmuuttajanuorten työllistymistä ja työttömyyden ennaltaehkäisyä. 
Hankkeiden kohderyhmänä ovat riskiryhmänuoret, joiden ongelmat liittyvät työelämän 
aloittamiseen tai työmarkkinoille palaamiseen. Syrjäytymisvaarassa ovat usein etenkin 
maahanmuuttajanuoret, jotka tarvitsevat tukea, tietoa ja koulutusta pystyäkseen integroitumaan 
suomalaiseen työelämään. Työtä eläkkeellä -projektin tavoitteena on puolestaan aktivoida 
työhaluisia eläkkeelle siirtyviä ja jo eläkkeellä olevia hakeutumaan töihin ja tällä tavoin vaikuttaa 
työvoiman tarjontaa lisäävästi.  
 
Ns. TYKES-hankkeena on käynnistymässä projekti, jossa hankkeen työsuunnitelman mukaan on 
tarkoitus kehittää työnantajayrityksen toimintamallia ja henkilöstöhallintoa työsuhteiden mega-
allokoijana. Hankkeen kohteena on pyrkimys hoitaa yhden kiinteän työsuhteen suunnitelmallista 
jakoa monelle isäntäyritykselle. Tämän tyyppisen mallin haasteeksi muodostuu työntekijän, 
työnantajan ja isäntäyrityksen etujen yhteensovittaminen. Erilaisista työtehtävistä ja 
isäntäyrityksistä aiheutuvan monimuotoisuuden hallitsemiseksi on tarkoitus luoda osaamisen, 
työhyvinvoinnin, koulutuksen ja työntekijän urakehityksen toteuttamiseksi sopivat työkalut ja 
käytännöt.  
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Vuokratyön uhat ja ongelmat 
 
 
Edellä mainitut vuokratyön positiiviset puolet toteutuvat parhaiten silloin, kun työntekijät aidosti 
haluavat tehdä erityyppisiä työtehtäviä eri yrityksissä tai hankkia lisäansioita muun työn tai 
opiskelun ohessa.  
 
Vuokratyön laaja-alaiseen käyttöön voi kuitenkin liittyä myös ongelmia, kuten puutteita 
vuokratyöntekijöiden työsuhdeturvassa. Näin on silloin, kun yhä suurempi osa työskentelee 
vuokratyössä vain sen vuoksi, ettei muuta työtä ole tarjolla. 
 
Suuri osa vuokratyöntekijöiden kokemista ongelmista liittyy tavalla tai toisella työn 
määräaikaisuuteen ja toisaalta määräaikaisten sopimusten lyhytaikaiseen kestoon. 
Vuokratyöntekijät ovat kokeneet ongelmaksi ns. kahden kerroksen väen muodostumisen. Asialla on 
yhteyttä siihen, että vuokratyöntekijät kokevat jäävänsä vaille käyttäjäyrityksen omille 
työntekijöilleen tarjoamia etuja. Jos vuokrausala ja vuokratyö aletaan yleisestikin kokea 
negatiivisena asiana, voi vuokratyöntekijäksi ”leimautumisella” olla laajempiakin ei-toivottuja 
seurauksia. 
 
Vuokratyöntekijöiden kannalta erityisen ongelmallista on, jos yritykset pyrkivät siirtämään 
yritysriskiään työntekijöille käyttämällä laajamittaisesti vuokratyötä. Näin voi käydä tilanteessa, 
jossa vuokratyöntekijän työsopimuksen kesto on sidottu käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen 
välisen sopimuksen kestoon, eikä tietyn tehtävän suorittamiseen ja joissa käyttäjäyrityksellä on 
vapaat kädet päättää tilaus. Jos yrityksen tuotannollinen toiminta hoidetaan yksinomaan 
vuokratyöntekijöillä, yritys on käytännössä siirtänyt työllistämiseen liittyvät velvoitteensa ja 
riskinsä vuokratyövoimalle.  
 
 
Työlainsäädännön rooli 
 
 
Työlainsäädännöllä ja sen nojalla solmituilla työehtosopimuksilla turvataan kaikille työntekijöille 
vähimmäistyöehdot. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ns. epätyypillisiä työsuhteita koskevaa 
työlainsäädäntöä on kehitetty siten, ettei työnantaja saa taloudellista etua määräaikaisten sopimusten 
käyttämisestä (ns. kustannusneutraalius työvoiman käyttötapaa valittaessa). Määräaikaisten 
sopimusten käyttöä samoin kuin määräaikaisissa työsuhteissa sovellettavia ehtoja koskevia 
säännöksiä sovelletaan kaikkiin määräaikaisiin työntekijöihin riippumatta siitä, onko sopimus 
solmittu työntekijän ja käyttäjäyrityksen vai työntekijän ja vuokrayrityksen välillä.  
  
Yritysten työllistämiskynnykseen vaikuttaa merkittävästi se, minkälaisia oikeudellisia riskejä 
työntekijöiden työllistämiseen liittyy. Selvitykset osoittavat, että oikeudellinen epävarmuus 
kohottaa työllistämiskynnystä enemmän kuin säännösten materiaalinen sisältö.  Olennaisen tärkeää 
on, että työlainsäädännöllä pystytään luomaan yrityksille sellainen toimintaympäristö, jossa 
henkilöstöpoliittisten ratkaisujen seuraukset ovat selkeät ja ennakoitavissa. 
 
 
 
 
 



 90

6.2 Säännösten toimivuus 
 
 
Vuokratyösuhteissa työlainsäädännön toimivuuden arviointiin vaikuttaa käytännössä työvoiman 
vuokrauksessa taustalla oleva kahden elinkeinonharjoittajan välinen sopimus ja sen mahdolliset 
heijastusvaikutukset solmittavaan vuokratyösuhteeseen. Työvoiman vuokrauksesta voidaan sopia 
varsin vapaasti kahden elinkeinonharjoittajan välillä. Vuokratyösuhteissa työvoiman 
vuokrayrityksen sopimisvapautta rajoittaa puolestaan työlainsäädännön työntekijöiden suojaksi 
säädetyt pakottavat säännökset, jotka koskevat muun muassa oikeutta palkkaan työnteon estyessä, 
työsuhteen päättämisperusteita ja siinä noudatettavia menettelytapoja.  
 
Arvioitaessa vuokratyösuhteissa sovellettavan lainsäädännön toimivuutta ja toisaalta 
vuokratyöntekijän työoikeudellista asemaa esille nousee kaksi pääkysymystä: miten osapuolten 
oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat kolmen ”osapuolen” välisessä suhteessa (erityisesti 
työnantajavelvoitteiden jakautuminen vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken) ja toisaalta 
miten määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksiä on tulkittava vuokratyösuhteissa. 
Jälkimmäiseen kysymykseen nivoutuvat määräaikaisessa sopimussuhteessa työskentelevän asemaan 
liittyvät kysymykset.   
 
Vuokratyösuhteisiin sovelletaan työsopimuslain ja muiden työoikeudellisten lakien säännöksiä 
samalla tavoin kuin työsuhteisiin yleensä. Työsopimuslain säännöksistä ainoastaan TSL 1:7.3 ja 2:9 
ovat vuokratyösuhteita koskevia erityissäännöksiä. Työsopimuslain lähtökohtana on siten se, että 
vuokratyöntekijän asema vastaa (pitkälti) sellaisen työntekijän asemaa, joka tekee työtä 
sopimuskumppanilleen eli työnantajalle.  
 
Edellä jaksossa 3 on selvitetty vuokratyösuhteissa sovellettavia erityissäännöksiä, kuten TSL 
1:7.3:n vuokratyösuhteita koskevaa perussäännöstä ja TSL 2:9:n säännöstä vähimmäistyöehtojen 
määräytymisestä vuokratyösuhteissa. Samoin edellä on kuvattu sitä, miten työlainsäädäntöä 
sovelletaan vuokratyösuhteissa, joissa työtä tehdään käyttäjäyritykselle eli taholle, johon työntekijä 
ei ole sopimussuhteessa. 
 
Vuokratyöntekijän asemaan vaikuttavaa lainsäädäntöä voidaan arvioida mm. seuraavista 
näkökulmista:  

• miten työnantajavelvoitteet jakautuvat vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä  
• miten työntekijän velvoitteet jakautuvat suhteessa omaan työnantajaan ja käyttäjäyritykseen 
• minkälaiseen työntekijään vuokratyöntekijää ylipäänsä pitää verrata (toistaiseksi voimassa 

oleva vai määräaikainen työntekijä). 
• minkälainen asema vuokratyöntekijällä on suhteessa käyttäjäyrityksen työntekijöihin (mm. 

luottamusmiehen edustaminen) 
• vähimmäistyöehtojen määräytyminen (käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen 

noudattaminen, paikallinen sopiminen) 
 

Lisäksi vuokratyöhön liittyen on arvioitava käyttäjäyritystä koskevia säännöksiä siltä osin, kun ne 
vaikuttavat vuokratyövoiman käyttöön. 
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6.2.1 Yleistä vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välisestä vastuunjaosta 
 
 
TSL 1:7.3:ssa säädetään työntekijän suostumuksin tapahtuvasta työpanoksen siirtämisestä toiselle 
työnantajalle eli käyttäjäyritykselle siten, että käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa 
työntekoa. Samalla käyttäjäyritykselle siirtyvät myös ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka 
liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Säännös on kirjoitettu yleisellä tasolla: 
käyttäjäyritykselle siirtyvät velvoitteet linkittyvät direktio-oikeuden käyttöön. Muualla 
työlainsäädännössä säädettyjen työnantajavelvoitteiden siirtymistä käyttäjäyritykselle on tulkittava 
työn johto- ja valvontaoikeuden käytön rajoista käsin. 
 
Vuokratyösuhteisiin liittyvästä työnantajavelvoitteiden jaosta ei juurikaan ole oikeuskäytäntöä. 
Myöskään oikeuskirjallisuudessa ei ole pohdittu yksityiskohtaisesti sitä, miten työnantajavelvoitteet 
jakautuvat eri lakien säännöksiä tulkittaessa. Lähtökohtaperiaatteet ovat kuitenkin suhteelliset 
selkeät.   
 
Kaikissa tapauksissa työnantajavelvoitteiden jakautuminen ei kuitenkaan ole yksioikoisen selvää. 
Tämä johtuu muun muassa siitä, että vuokrayritys ei voi täyttää omia velvoitteitaan ilman, että se 
saa tarvittavat tiedot käyttäjäyritykseltä. Esimerkiksi työaikakirjanpito edellyttää, että vuokrayritys 
saa käyttäjäyritykseltä tiedot tehdyistä työtunneista ja lepoajoista. Niin ikään työtodistuksen 
antaminen voi edellyttää, että käyttäjäyritys arvioi työntekijän työtaidon ja käytöksen. Vasta tämän 
jälkeen vuokrayritys voi toimittaa työtodistuksen työntekijälle. Näin ollen joidenkin 
työnantajavelvoitteiden täyttäminen edellyttää vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välistä 
yhteistoimintaa. Jos yhteistoiminta ei suju, ongelmia voi tulla erityisesti tilanteissa, joissa 
työnantajavelvoitteen täyttäminen on sanktioitu.  
 
Työsopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta osittaiseen vanhempainvapaaseen ja 
hoitovapaaseen sekä osa-aikaiseen sairauslomaan. Näiden järjestelyjen toteuttaminen edellyttää 
työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta. Vuokratyösuhteissa ”sopijakumppaneita” on kolme: 
työntekijän ja vuokrayrityksen lisäksi myös käyttäjäyritys. Lyhennetyn työajan käyttöönotto 
edellyttää, että työajan lyhentäminen ja sen toteuttamistapa sopivat käyttäjäyritykselle. Vasta tämän 
jälkeen työntekijä ja vuokrayritys voivat sopia osittaisesta hoitovapaasta.  
 
TSL 1:7.3:ssa säädetään nimenomaan työnantajavelvoitteiden siirtymisestä. Säännöksessä ei sen 
sijaan säädetä mitään työnantajalle kuuluvien muiden oikeuksien kuin työn johto- ja 
valvontaoikeuden siirtymisestä. Näin ollen lähtökohtana on, että muiden kuin työn johtoon ja 
valvontaan kiinteästi liittyvien oikeuksien siirtyminen käyttäjäyritykselle edellyttää yritysten välistä 
sopimusta ja lisäksi sitä, että työnantajaoikeuksien siirrolla ei loukata työntekijän laista tai 
sopimuksista johtuvia oikeuksia. 
 
Käytännön kannalta vaikeita tilanteita saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun vuokratyöntekijän 
työnteon jatkaminen edellyttää hänen terveydentilansa selvittämistä (esimerkiksi selvitystä 
huumausaineen käytöstä). Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa säädetään tarkasti 
siitä, millä edellytyksillä työnantaja voi työsuhteen kestäessä vaatia työntekijää esittämään 
huumausainetestiä koskevan tuloksen. Työntekijän työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi 
tarpeellisen testin käsittelyyn ei käyttäjäyrityksellä ole suoraan lain nojalla oikeutta.  Käytännössä 
sen selvittäminen, voidaanko työntekijä palkata yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
8 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin edellyttää, että työvoiman vuokrayritys työnantajana selvittää 
työntekijän sopivuuden tehtävään. Selvitysvelvollisuus koskee sekä ennen työsuhteen alkamista 
tapahtuvaa työntekijän työntekoedellytysten selvitystä että työsuhteen kestoaikaan ulottuvaa tarvetta 
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varmistua työntekijän työkyvystä. Jos käyttäjäyrityksellä on perusteltu syy epäillä, että 
vuokratyöntekijä ei ole tehtävän suorittamisen edellyttämässä kunnossa, käyttäjäyrityksen on - omat 
työturvallisuusvelvoitteensa täyttääkseen – lähetettävä vuokratyöntekijä vuokrayritykseen, jonka 
lähettämänä terveydentila- tms. selvitys voidaan tehdä työterveyshuollossa tai muussa 
terveydenhuollon yksikössä.  Kokonaan oma kysymyksensä on, miten määräytyy vastuu 
vahingosta, jonka (joko pysyvästi tai tilapäisesti) terveydentilaltaan tehtävään sopimaton henkilö 
aiheuttaa tehdessään työtä käyttäjäyrityksessä. 
 
 
6.2.2 Työntekijän velvollisuuksien kohdentuminen 
 
 
Työntekijän päävelvoite, sopimukseen perustuva työn tekeminen, suuntautuu käyttäjäyritykselle. 
Työntekijä on velvollinen tekemään työtä huolellisesti noudattaen käyttäjäyrityksen työnteosta 
antamia määräyksiä.  Työntekijän lojaliteettivelvoitteet kohdistuvat omaan työnantajaan, mutta osin 
myös käyttäjäyritykseen. 
 
Vuokratyöntekijä on velvollinen pitämään salassa työnantajan eli siis vuokrayrityksen 
yrityssalaisuudet. Sen sijaan käyttäjäyrityksen yrityssalaisuuksien salassapitoon vuokratyöntekijällä 
ei ole velvollisuutta ilman nimenomaista salassapitosopimusta. Viimeksi mainittua 
salassapitosopimusta ja sen täyttämistä tai rikkomista arvioidaan sopimusoikeudellisin perustein; 
koska käyttäjäyrityksen ja työntekijän välillä ei ole työsopimusta, salassapitosopimukseen ei 
sovelleta työsopimuslain säännöksiä.  
 
Työsopimuslaissa kielletään työntekijää kilpailemasta työnantajansa kanssa. Kilpailukielto 
kohdistuu siten vuokrayritykseen, mutta ei sen sijaan käyttäjäyritykseen. Vuokrayrityksen ja 
vuokratyöntekijän kiellosta kilpailla käyttäjäyrityksen kanssa on sovittava erikseen. Myöskään 
tähän sopimukseen ei sovelleta työsopimuslain säännöksiä. 
 
  
6.2.3 Vuokratyöntekijän asema  
 
 
Verrattaessa vuokratyöntekijän asemaa sellaiseen työntekijään, joka tekee työtä omalle 
työnantajalleen, huomio kiinnittyy usein työsuhteen kestoon. Vuokratyöntekijöistä suurin osa 
työskentelee määräaikaisissa sopimussuhteissa määräaikaisuuden perusteen ollessa 
käyttäjäyrityksen tilauksen kestoaika. Muista työsuhteista ylivoimaisesti suurin osa on toistaiseksi 
voimassa olevia työsuhteita.  
 
Vuokratyösuhteita ja niihin sovellettavaa lainsäädäntöä arvioitaessa olennaista on, mihin 
viiteryhmään vuokratyöntekijöitä verrataan: verrataanko heitä toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteissa oleviin työntekijöihin vai niihin määräaikaisiin työntekijöihin, jotka tekevät työtä 
omalle työnantajalle. Säännösten keskinäisen vertailun kannalta vertailukohdan on lähtökohtaisesti 
määräydyttävä työsuhteen keston mukaan eli määräaikaista vuokratyöntekijää verrataan 
määräaikaiseen työntekijään yleensä ja toistaiseksi voimassa olevassa sopimussuhteessa olevaa 
vuokratyöntekijää verrataan vastaavasti toistaiseksi voimassa olevassa sopimussuhteessa olevaan. 
Tätä lähtökohtaa voidaan perustella sillä, että TSL 1:3.2:ia sovelletaan samoin edellytyksin kaikkiin 
työsuhteisiin. Jos vuokratyöntekijä tekee toistuvasti (jatkuvasti) työtä saman vuokrayrityksen kautta 
peräkkäisin määräaikaisin sopimuksin, vertailukohtana ovat työntekijät, jotka tekevät työtä toistuvin 
määräaikaisin sopimuksin samalle työnantajalle (ketjusopimukset). 
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Kuten edellä todettiin, työsopimuslain lähtökohtana on säännösten yhtäläinen soveltaminen 
riippumatta siitä, onko kysymys vuokratyösuhteesta tai muusta työsuhteesta. Näin ollen esimerkiksi 
työsopimuslain määräaikaisia työsopimuksia koskevien säännösten toimivuutta on arvioitava sekä 
vuokratyön erityistarpeista käsin että toisaalta määräaikaisen vuokratyön ja muiden määräaikaisten 
sopimusten yhtäläisen kohtelun vaatimuksista käsin. 
 
 
Määräaikaisuuden peruste 
 
 
Myös vuokratyösuhteissa toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on pääsääntö. Työnantajan 
aloitteesta sopimus voidaan solmia määräaikaisena ainoastaan, kun siihen on laissa tarkoitettu 
perusteltu syy. Sen sijaan työntekijän aloitteesta määräaikainen sopimus on aina mahdollista tehdä.  
 
Niissä tapauksissa, joissa määräaikainen työskentely perustuu työntekijän aitoon aloitteeseen, ei ole 
tarpeen pohtia määräaikaisuuden perustetta. Vuokratyöstä tehtyjen selvitysten pohjalta on 
nähtävissä, että osa vuokratyöntekijöistä ei ole halukkaita siirtymään toistaiseksi voimassa olevaan 
työsuhteeseen sen paremmin vuokrayritykseen kuin käyttäjäyritykseenkään, vaan työskentelee 
määräaikaisena omasta aloitteestaan. Tällöin työntekijät voivat valita, milloin he ottavat työtehtävän 
vastaan ja missä käyttäjäyrityksessä he ovat valmiit työskentelemään.  
 
Työnantajan aloitteesta määräaikainen sopimus on solmittavissa, kun siihen on työn luonteeseen tai 
työnantajan toimintaan liittyvä perusteltu syy. Vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välisen 
työsopimuksen perustana on usein vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen kaupallinen 
sopimus, jolla sovitaan tietystä työstä tai työkokonaisuudesta. Tyypillistä vuokratyösopimuksille 
on, että sopimus solmitaan käyttäjäyrityksen tilauksen kestoajaksi. Tällöin määräaikaisuuden 
peruste kytkeytyy ajanjaksoon, jolloin käyttäjäyritys tarvitsee työvoimaa.   
 
TSL 1:3.2:ssa tarkoitetusta määräaikaisesta työsopimuksesta on kysymys, kun sopimuksen 
kestoaika on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, tietyn työn tai tehtävän valmistumiseen tai johon 
määriteltyyn tapahtumaan. Olennaista on, että määräaikaisen sopimuksen kesto on määriteltävissä 
selkeällä tavalla. Silloin kun vuokratyöntekijän määräaikaisen sopimuksen kesto on kytketty 
sopimussuhteeseen nähden ulkopuolisen tahon vapaasti päättämään ajankohtaan, on vaarana, että 
työlainsäädännön määräaikaisiin sopimuksiin liittyvä suoja ei toteudu.  
 
Määräaikaisen sopimuksen edellytyksiä arvioidaan vuokratyössä TSL 1:3.2:ssa säädetyin tavoin. 
Jos vuokratyöntekijän sopimus koskee vain tiettyä, erikseen määriteltyä työtä ja vuokrayrityksellä ei 
ole – yrityksen asiakaskunta ja toiminnan laajuus huomioon ottaen – edellytyksiä tarjota työtä 
sopimuksessa sovitun työkokonaisuuden jälkeen, edellytyksiä toistaiseksi voimassa olevaan 
työsuhteeseen ei ole olemassa. Jos sen sijaan vuokrayritys voi tarjota vuokratyöntekijälle jatkuvasti 
työtilaisuuksia eri käyttäjäyrityksissä, lähtökohtana on, että vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän 
välisen työsuhteen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva. 
 
Jos määräaikaisena solmitulta sopimukselta puuttuu laissa säädetty peruste ja sopimusta pidetään 
tällä perusteella toistaiseksi voimassa olevana tai jos vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välillä 
on solmittu toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, työntekijän asema määräytyy vastaavalla 
tavalla kuin muissakin työsuhteissa. Tällöin työnantajan on tarjottava työntekijälle työsopimuksen 
mukaisia työtehtäviä – joko omassa yrityksessään tai muissa asiakasyrityksissä – ja vastaavasti 
työntekijän on sitouduttava ottamaan vastaan työsopimuksen mukaisia työtehtäviä eri 
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käyttäjäyrityksissä. Jos toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevän 
vuokratyöntekijän työsopimuksessa ei ole rajoitettu työtehtäviä vain tietyntyyppisiin tehtäviin tai 
vain tietyn käyttäjäyrityksen tarjoamiin tehtäviin, työntekijän työstä kieltäytymistä arvioidaan kuten  
muissakin toistaiseksi voimassa olevissa sopimussuhteissa.  
 
 
Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista vuokratyösuhteissa 
 
 
Työsopimuslain 2:4:n mukaan työnantajan on annettava työntekijöille kirjallinen selvitys 
säännöksessä tarkoitetuista työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen 
palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Selvitys on annettava työntekijälle, joka on 
toistaiseksi voimassa olevassa tai vähintään kuukauden jatkuvaksi tarkoitetussa määräaikaisessa 
työsuhteessa. Selvitys on annettava myös silloin, kun samat sopijapuolet tekevät – TSL 1:5:ssä 
tarkoitetuin tavoin - toistuvasti alle kuukauden pituisia määräaikaisia sopimuksia samoin tai ainakin 
pitkälti samoin ehdoin. Tällöin selvitys on annettava viimeistään silloin, kun kuukausi on kulunut 
ensimmäisen työsopimuksen solmimisesta.  
 
TSL 2:4:n selvitysvelvollisuuden piiristä ei ole suljettu vuokrayrityksiä.  Hallituksen esityksen (HE 
157/2000) perusteluissa on todettu, että selvitysvelvollisuus koskee myös työvoiman vuokrayritystä 
silloin, kun se tekee toistuvasti lyhytkestoisia määräaikaisia työsopimuksia työntekijöidensä kanssa 
samanlaisin perustyöehdoin. Lisäksi perusteluissa todetaan, että selvitysvelvollisuuden syntymistä 
ei estä se, että työntekijän työtehtävät, työntekopaikka sekä työsopimuksen kestoaika vaihtelevat 
sen mukaan, mille käyttäjäyritykselle työtä kulloinkin tehdään, jos perustyöehdot muutoin pysyvät 
muuttumattomina. Tällöin vuokrayrityksen on täytettävä selvitysvelvollisuutensa antamalla 
kirjallinen selvitys niistä sopimusehdoista, joita se soveltaa työntekijään sopimuskaudesta toiseen. 
Työsopimuslain edellä lainatuista perusteluista huolimatta säännöksessä ei ole mainintaa siitä, että 
vuokrayrityksen ei tulisi antaa vuokratyöntekijälle kaikkia TSL 2:4.2:ssa tarkoitettuja tietoja.  
 
Selvitysvelvollisuuden täyttämiseen vuokratyösuhteissa liittyy joitakin kysymyksiä. Jos 
vuokratyöntekijä tekee toistuvin määräaikaisin sopimuksin työtä eri käyttäjäyrityksille, TSL 2:4:ssä 
säädetyn selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot esimerkiksi työntekopaikasta, työtehtävistä, 
palkasta jne. muuttuvat jokaisen työsuhteen aikana, vaikka perustyöehdot pysyisivätkin samoina 
työsuhteesta toiseen. TSL 2:4:n sanamuodon mukaan vuokrayrityksen on – toistuvien 
määräaikaisten sopimusten ketjun jatkuttua yli kuukauden – annettava jokaisesta sen jälkeisestä 
työsuhteesta kirjallinen selvitys siltä osin, kun ehdot eivät ilmene aikaisemmasta selvityksestä.   
 
Työsopimuslain lähtökohtana on, että työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti ja käytännössä 
yksittäiset vuokratyösopimukset solmitaan usein suullisesti. Tällöin vuokrayrityksen olisi annettava 
työntekijälle erillinen selvitys kirjallisesti.  Niissä tapauksissa, joissa työntekijä sähköisen 
järjestelmän kautta merkitsee itselleen tarjotut työtehtävät ja joissa sähköisessä järjestelmässä myös 
ilmoitetaan keskeiset ehdot, työntekijällä on yleensä mahdollisuus saada tarvittavat tiedot ja 
halutessaan myös mahdollisuus tulostaa ne. 
 
Selvitysvelvollisuuden täyttämisvelvollisuus korostuu, jos eduskunta hyväksyy työsopimuslain 
rangaistussäännöksen muuttamiseksi tehdyn esityksen (HE 125/2007).  
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Määräaikaisen sopimuksen päättyminen 
 
 
Erityisesti määräaikaisiin vuokratyösuhteisiin liittyy usein epävarmuustekijöitä. Silloin kun 
määräaikaisen sopimuksen kesto perustuu käyttäjäyrityksen tilauksen kestoon, työsuhteen 
päättyminen voi tulla yllätyksenä paitsi työntekijälle myös vuokrayritykselle. Jos määräaikaisen 
sopimuksen perusteena oleva tilaus päättyy odottamatta ilman ennakkoilmoitusta, vuokratyöntekijä 
on yleensä heikommassa asemassa kuin sellainen työntekijä, joka tekee työtä suoraan omalle 
työnantajalle.  
 
Jos määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohta ei ole osapuolten tiedossa sopimusta 
solmittaessa, TSL 6:1:n mukaan työnantajan on ilmoitettava työntekijälle määräaikaisen 
sopimuksen päättymisajankohta viipymättä sen jälkeen, kun hän saa tiedon sopimuksen 
päättymisestä. Säännös ei velvoita käyttäjäyritystä, vaan käyttäjäyrityksen velvollisuudesta 
ilmoittaa tilauksen päättymisestä voidaan sopia ainoastaan yritysten välisellä sopimuksella. 
 
Työlainsäädännön soveltaminen tilanteissa, joissa käyttäjäyritys päättää asiakassopimuksen 
ennenaikaisesti/odottamattomasti esimerkiksi työntekijän sairastumisen tai muun työn tilapäisen 
estymisen vuoksi, voi aiheuttaa ongelmia. Sinänsä selvää on, että jos määräaikainen työsuhde 
päättyy, myös sopimussuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet päättyvät.  
 
Vuokratyöntekijän aseman määräytymistä arvioitaessa joudutaan asettamaan vastakkain toisaalta 
määräaikaisen sopimuksen perustetta koskeva tilaus, jonka voimassaolosta käyttäjäyritys voi 
disponoida asiakassopimuksen asettamissa rajoissa. Toisaalta vuokratyöntekijän määräaikaisen 
sopimuksen päättymistä tulee arvioida työoikeudellisten pakottavien säännösten valossa. 
Esimerkiksi työntekijän sairastuminen tai työnteon tilapäinen estyminen ei ole peruste päättää 
määräaikaista työsopimusta. Selvää on, että vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välisellä 
sopimuksella ei voi vähentää työntekijän pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. 
 
 Jos vuokrayritys on asiakassopimuksella sitoutunut toimittamaan käyttäjäyritykselle työntekijän 
suorittamaan tiettyyn kalenterijaksoon ajoittuvan työn tai määrätyn työkokonaisuuden, 
vuokrayrityksen on – täyttääkseen omat velvoitteensa – toimitettava sairastuneen työntekijän tilalle 
uusi työntekijä. Tällöin sairastuneen työntekijän työsuhde jatkuu suhteessa vuokrayritykseen siihen 
saakka, kun asiakassopimuksen tilauskin jatkuu. Vuokrayrityksen vastuu sairausajan palkasta 
määräytyy niissäkin tilanteissa, joissa käyttäjäyritys ei voi työntekijän sairastuttua saada 
vuokratyöntekijän työpanosta, työsopimuslain ja sopimussuhteeseen mahdollisesti sovellettavan 
työehtosopimuksen mukaan. 
 
Myöskään työn tilapäinen estyminen ei ole peruste päättää määräaikaista työsopimusta. 
Käyttäjäyrityksen velvollisuutena on laatia työaikalaissa tarkoitettu työvuoroluettelo, johon 
merkitään myös vuokratyöntekijän työtunnit. Käyttäjäyrityksen oikeus peruuttaa jo sovittu ja 
työvuoroluetteloon merkitty työvuoro määräytyy työaikalain säännösten ja työehtosopimuksen 
määräysten mukaan. 
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Koeaikaehto 
 
 
TSL 1:4:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään 
neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa 
työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.  
 
Koeajan tarkoituksena on varata työsuhteen molemmille osapuolille mahdollisuus arvioida 
työsuhteen alussa, vastaako sopimussuhde sille asetettuja vaatimuksia.  Säännöstä on tulkittu niin, 
että jos työnantaja ja työntekijä tekevät työsuhteen päätyttyä uuden työsopimuksen, siihen voidaan 
ottaa koeaikaehto vain, jos edellisestä työsuhteesta on kulunut pitkähkö aika tai työntekijän tehtävät 
uudessa työsuhteessa poikkeavat selvästi aiemmista tehtävistä. 
 
Koeaikaehdon käytön edellytyksiä sovelletaan myös vuokratyössä. Vuokratyön erityispiirteistä 
johtuen koeaikaehdon käytön edellytykset voivat kuitenkin vaihdella riippuen siitä, tekeekö 
vuokratyöntekijä toistuvien määräaikaisten sopimusten perusteella työtä samalle käyttäjäyritykselle 
vai eri käyttäjäyrityksille. Niin ikään, jos työntekijä palkataan vuokratyösuhteen jälkeen 
käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tehtäviin, voidaan kysyä, onko koeajan käyttö enää 
perusteltua.  
 
 
6.2.4 Vuokratyöntekijöiden asema verrattuna käyttäjäyrityksen työntekijöihin  
 
 
Useimmissa tapauksissa vuokratyöntekijät työskentelevät käyttäjäyrityksessä yhdessä 
käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden kanssa. Käyttäjäyrityksen direktio-oikeus kohdistuu sekä 
sen omiin työntekijöihin että vuokrayrityksen palveluksessa oleviin työntekijöihin, ensin 
mainittuihin työnantajana ja jälkimmäisiin TSL 1:7.3:n nojalla.  
 
Käyttäjäyrityksen velvollisuus kohdella työntekijöitään yhdenvertaisesti perustuu työsopimuslain, 
yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain säännöksiin. Tasa-arvolaissa säädetään lisäksi 
työnantajavelvoitteiden kohdentumisesta myös käyttäjäyritykseen.  
 
Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kiellot ulottavat sopimussuhteen puuttumisesta 
huolimatta jossakin määrin vaikutuksensa myös vuokratyöntekijöihin. Käyttäjäyrityksen tulee 
vähintään ryhtyä toimiin työpaikalla esiintyvän häirinnän kitkemiseksi siitä riippumatta, keneen 
häirintä kohdistuu tai kuka sitä aiheuttaa. Enimmillään syrjinnän kielloilla ja tasapuolisen kohtelun 
vaatimuksella on vaikutusta käyttäjäyrityksen käyttäessä työn johto- ja valvontaoikeutta 
vuokratyöntekijään. Koska vuokratyöntekijä ei ole sopimussuhteessa käyttäjäyritykseen, hänellä ei 
kuitenkaan ole ”välineitä” puuttua syrjiväksi kokemaansa menettelyyn.      
 
Vuokratyöntekijöiden ja käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden asema poikkeaa siinä, että 
käyttäjäyrityksessä valittu luottamusmies ei edusta vuokratyöntekijöitä työpaikalla. Jos 
vuokratyöntekijän työsuhteessa sovelletaan vuokrausalaa koskevaa työehtosopimusta, 
vuokratyöntekijöiden luottamusmies valitaan tämän työehtosopimuksen mukaisesti. Kemian alan 
vuokratyöntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa on viitattu käyttäjäyrityksessä toimivan 
ammattiosaston asettaman luottamusmiehen oikeuteen edustaa myös vuokratyöntekijöitä. Muista 
vastaavankaltaisista määräyksistä ei ole sovittu. Silloin kun vuokratyöntekijään sovelletaan 
käyttäjäyrityksen työehtosopimusta, käyttäjäyrityksessä valitulla luottamusmiehellä ei ole 
sopimukseen perustuvaa oikeutta edustaa käyttäjäyrityksessä työskenteleviä vuokratyöntekijöitä.   
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6.2.5 Vuokratyöntekijän vähimmäistyöehtojen määräytyminen 
 
  
Vuokratyöntekijän työsuhteessa sovellettavista vähimmäistyöehdoista säädetään TSL 2:9:ssä. 
Säännöksen mukaan vuokratyöntekijän vähimmäistyöehdot määräytyvät ensisijaisesti 
vuokrayritystä työehtosopimuslain nojalla sitovan (ns. normaalisitovan) työehtosopimuksen 
mukaan. Jos työnantaja ei ole sidottu työehtosopimuslain nojalla alan työehtosopimukseen tai ei ole 
tehnyt valtakunnallisen työntekijäliiton kanssa työehtosopimusta, vähimmäisehdot määräytyvät 
asianomaista työtä koskevan vuokrausalan yleissitovan työehtosopimuksen mukaan. Vuokrausalalle 
on vahvistettu kolme yleissitovaa työehtosopimusta.  
 
Jos vuokratyöntekijän työnantaja ei ole sidottu normaalisitovaan työehtosopimukseen eikä 
vuokratyöntekijän tekemään työhön ole sovellettavissa myöskään yleissitovaa työehtosopimusta, 
vuokratyöntekijän työehdot määräytyvät joko käyttäjäyritystä työehtosopimuslain nojalla sitovan 
työehtosopimuksen tai toissijaisesti käyttäjäyrityksen alalla sovellettavan yleissitovan 
työehtosopimuksen mukaan. Näissä tapauksissa vuokratyöntekijän ja vastaavissa tehtävissä 
työskentelevien käyttäjäyrityksen työntekijöiden vähimmäistyöehdot määräytyvät saman 
työehtosopimuksen mukaan. 
 
Vuokrayrityksen velvollisuus soveltaa käyttäjäyritystä koskevaa työehtosopimusta voi joissakin 
tapauksissa aiheuttaa kysymyksiä. Vuokrayrityksellä voi ensinnäkin olla vaikeuksia selvittää 
työehtosopimuksen määräysten ”oikea sisältö”, joka määräytyy sopijapuolten yhteisen tarkoituksen 
mukaisesti. Työehtosopimuksissa on suoraan sovellettavien määräysten lisäksi myös määräyksiä, 
jotka oikeuttavat tai jopa velvoittavat paikallisia osapuolia sopimaan työehtosopimuksessa sovitun 
määräyksen soveltamisesta työpaikkatasolla. Yritystasolla sopijapuolina ovat työnantaja 
(käyttäjäyritys) ja työntekijöiden edustaja (tai työntekijä itse). Käyttäjäyritys ei ole 
vuokratyöntekijän työnantaja eikä käyttäjäyrityksen työntekijöitä edustavalla luottamusmiehellä ole 
– ilman erityisjärjestelyjä - oikeutta edustaa vuokratyöntekijöitä. Paikallisesti sovittavien 
palkkauserien soveltaminen vuokratyöntekijöiden työsuhteissa herättääkin useita vaikeita 
kysymyksiä. 
 
Jos työvoiman vuokrayritys tai käyttäjäyritys ei ole sidottu edellä tarkoitettuihin 
työehtosopimuksiin, vuokratyöntekijän työsuhteen ehdot määräytyvät vuokratyönantajan ja 
työntekijän välillä tehdyn 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. 
 
 
6.2.6 Muita erityiskysymyksiä 
 
 
Työttömyysturva 
 
 
Vuokratyössä työskentelevän työhistoria voi olla katkonainen, jos vuokratyötarjoukset eivät 
välittömästi seuraa toisiaan. Vuokratyöntekijän toimeentuloturva voi silloin olla työttömyysturvan 
varassa. Siitä riippuen minkälainen sopimus vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välillä on 
solmittu, työntekijällä ei välttämättä ole oikeutta työttömyysturvaan työjaksojen väliseltä ajalta. 
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Näin voi käydä, jos on sovittu toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta työajan ollessa 0 – 40 
tuntia viikossa sen mukaan, kun työnantaja tarjoaa työtä. 
 
Vuokratyöntekijän samoin kuin lyhytaikaisissa määräaikaisissa sopimussuhteissa työtä tekevän 
työttömyysturvakysymyksiä tulisi selvittää erikseen.  
 
 
Valtioneuvoston päätös vuokratyöstä  
 
 
Työturvallisuuslain säätämisen yhteydessä vuokratyötä koskeva valtioneuvoston päätös jäi 
voimaan. Päätöksen säännökset on yhtä lukuun ottamatta sisällytetty työturvallisuuslakiin.  
 
Työturvallisuuslain 3 §:ssä säädetään lain soveltamisesta vuokratyöhön. Siinä on aikaisemmin 
voimassa olleen työturvallisuuslain nojalla eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä annettuun 
valtioneuvoston päätökseen sisältyvät säännökset lukuun ottamatta sen 4 §:n säännöstä 
käyttäjäyrityksen (työn teettäjä) velvollisuudesta ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan 
työterveyshuollolle ja asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle. Ilmoitusvelvollisuuden sisältö on 
valtioneuvoston päätöksessä määritelty sanoin ”tarpeellisessa laajuudessa”. Säädöshuollollisista 
syistä edellä tarkoitetun säännöksen siirtäminen lakiin ja valtioneuvoston päätöksen kumoaminen 
on perusteltua.  
 
 
6.2.7  Vuokratyön käytön vaikutus käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden asemaan 
 
 
Vuokratyöntekijöiden käytöllä voi olla vaikutuksia käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden 
asemaan. Oikeuskäytännössä on otettu kantaa muun muassa käyttäjäyrityksen oikeuteen irtisanoa 
työntekijöitä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla tilanteissa, joissa yritykseen on otettu 
vuokratyöntekijöitä joko ennen irtisanomisia tai sen jälkeen. 
 
Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun 
tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä 
johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Edelleen 2 momentin mukaan perustetta 
irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen 
ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole 
vastaavana aikana muuttuneet tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista 
vähentymistä. Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa uudella työntekijällä on tarkoitettu 
työsuhteeseen palkattua työntekijää (TT 2007-64 ja TT 2006-65 sekä TT 2007- 103). Näin ollen 
vuokratyöntekijää ei ole pidetty lainkohdassa tarkoitettuna uutena työntekijänä, jonka palkkaaminen 
ilman muuta osoittaisi, että taloudellista tai tuotannollista perustetta irtisanomiseen ei ole. 
Vuokratyöntekijöiden käyttämisellä ei kuitenkaan saa kiertää käyttäjäyrityksen omien 
työntekijöiden irtisanomissuojaa. 
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7 Johtopäätökset 
 
 
7.1 Vuokratyötä koskevan sääntelyn tila 
 
Suomessa on – kansainvälisesti katsoen – vain vähän vuokratyötä koskevaa erityislainsäädäntöä. 
Työvoiman vuokrayritysten toiminnalle ei ole lainsäädännössä asetettu toimintaan liittyviä 
rajoituksia, kuten lupamenettelyä. Työvoiman vuokraustoiminnan sääntelystä luovuttiin 1990-luvun 
puolivälissä.  Tällä hetkellä työvoiman vuokraustoiminnan harjoittaminen edellyttää ainoastaan 
työsuojeluviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ja toisaalta eräiden tietojen toimittamista 
työministeriölle. 
 
Työryhmä katsoo, että voimassa oleva työlainsäädäntö mukaan lukien julkisesta työvoimapalvelusta 
annettu laki vastaa pitkälti myös niitä tarpeita, joita vuokratyöhön ja vuokratyösuhteisiin liittyy. 
Työryhmän mielestä lähtökohtana on, että yleisten työoikeudellisten säännösten tulee myös jatkossa 
soveltua vuokratyöhön. Vuokrausalaa koskevalle erityissääntelylle ei ole esitettävissä painavia 
perusteita. Edellä sanottu ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö työvoiman vuokraukseen liittyvät 
erityispiirteet tulisi tarvittavin osin ottaa huomioon esimerkiksi työsopimuslaissa.  
 
Myöskään vallitseva ja ennakoitu työmarkkinatilanne ei anna aihetta saattaa työvoiman vuokrausta 
lupamenettelyjen piiriin. Uhkaava työvoimapula, työvoiman kohtaanto-ongelmat ja yritysten 
toimintatapamuutokset edellyttävät sitä, että yritysten käytössä on erilaisia työvoiman käyttötapoja. 
Yrityksillä tulee jatkossakin olla mahdollisuus käyttää omilla palkkalistoillaan olevien 
työntekijöiden lisäksi myös vuokratyöntekijöitä. Työnantajan liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan 
tulee kuulua oikeus ratkaista, teetetäänkö työ omilla työntekijöillä, vuokratyövoimalla tai 
alihankintana toisella yrityksellä. Toisaalta vuokratyövoiman käytöllä ei saa kiertää työsopimuslain 
pakottavia työsuhdeturvasäännöksiä. Niin ikään työehtosopimusosapuolet voivat ulkopuolisen 
työvoiman käyttöä koskevilla sopimusmääräyksillä vaikuttaa työnantajan oikeuteen käyttää omien 
työntekijöiden ohella tai sijasta ulkopuolista työvoimaa kuten vuokratyöntekijöitä.  
 
Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta olennaista on, että työvoiman käyttötapoja koskeva 
sääntely kohtelee yrityksiä samalla tavalla eikä mahdollista epäasiallista kilpailua yritysten välillä. 
Niin ikään olennaista on, että erilaisia työvoiman käyttötapoja käytettäessä turvataan työntekijöiden 
vähimmäistyöehdot ja yhdenvertainen kohtelu (syrjimättömyyden periaate) asianmukaisella tavalla. 
Tämä koskee vuokratyöntekijöiden keskinäistä asemaa samoin kuin käyttäjäyrityksen omien 
työntekijöiden asemaa suhteessa vuokratyöntekijöihin. Vuokratyöntekijöiden käytöllä ei siten 
jatkossakaan voida kiertää työsopimuslain työsuhdeturvasäännöksiä. Lähtökohtana tulee siten olla, 
että työlainsäädäntöä sovelletaan vuokratyösuhteisiin lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin 
muihinkin työsuhteisiin. 
 
Vuoden 2001 työsopimuslaissa työvoiman vuokrausala tunnustettiin ensimmäistä kertaa omaksi 
alakseen. Periaatelinjaus näkyy TSL 2:9:ssä, jonka mukaan vuokratyöntekijän vähimmäisehdot 
määräytyvät ensi sijassa vuokrausalan työehtosopimuksen mukaan. Ainoastaan siinä tilanteessa, 
että vuokrayritys ei ole sidottu oman alan työehtosopimukseen, sovellettavaksi tulee käyttäjäyritystä 
sitova työehtosopimus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa niin sanottu 
käyttäjäyritysperiaate tulee sovellettavaksi vasta toissijaisesti. 
 
Työvoiman vuokrausalalla sopimustoiminta on yleistynyt vuoden 2001 työsopimuslain solmimisen 
jälkeen. Alalla on kolme yleissitovaksi vahvistettua työehtosopimusta ja lisäksi yrityskohtaisia 
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työehtosopimuksia. Työmarkkinakenttä on siten toiminut työsopimuslain ohjaamalla tavalla. Tätä 
lähtökohtaa ei ole syytä kansallisista näkökohdista lähtien muuttaa.  
 
Vuokratyöntekijöitä koskevan lainsäädännön arvioinnissa yleensä ja erityisesti vuokratyöntekijän 
yhdenvertaisen kohtelun kannalta olennaista on oikean vertailukohdan löytäminen. Työsuhteen 
ehtojen kannalta niitä arvioidaan suhteessa vuokrayrityksen muihin työntekijöihin tai toissijaisesti 
suhteessa käyttäjäyrityksessä sovellettavan työehtosopimuksen piiriin kuuluviin. Työlainsäädännön 
soveltamisen suhteen vuokratyöntekijöille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin sellaisille 
työntekijöille, jotka työskentelevät samantyyppisissä työsuhteissa. Valtaosa vuokratyösuhteista on 
määräaikaisia. Siten vuokratyösuhteisiin liittyy samankaltaisia kysymyksiä kuin muihinkin 
määräaikaisiin sopimussuhteisiin. Esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvien vapaiden käyttöön liittyy 
samankaltaisia vaikeuksia kuin määräaikaisiin työsuhteisiin yleensä. 
 
Vuokrausalaa koskevien selvitysten mukaan noin 2/3 vuokratyöntekijöistä on naisia ja yli 85 % 
kaikista vuokratyöntekijöistä on alle 35-vuotiaita. Vuokratyöntekijöinä työskentelee huomattavan 
paljon synnytysikäisiä naisia. Näin ollen perhevapaakysymykset liittyvät korostuneesti 
vuokratyösuhteisiin. Perhevapaiden pitämiseen vuokratyösuhteissa liittyy samoja pulmia kuin 
määräaikaisiin sopimuksiin yleensä. Vuokratyösuhteissa joidenkin perhevapaaoikeuksien 
toteuttamiseen voi liittyä erityiskysymyksiä ns. ”kolmikantasuhteen” vuoksi.  Näin on esim. silloin, 
kun vuokratyöntekijä haluaisi jäädä osittaiselle hoitovapaalle, mutta käyttäjäyritys ilmoittaa 
vuokrayritykselle, ettei se halua muuttaa alkuperäistä kokoaikaisen työntekijän panosta koskevaa 
toimeksiantosopimusta osa-aikaiseksi.  
 
Vuokratyöntekijällä ei ole oikeutta uuteen työtilaisuuteen käyttäjäyrityksessä. Toisaalta myöskään 
käyttäjäyrityksen palveluksessa olevilla määräaikaisissa sopimussuhteissa olevilla ei ole oikeutta 
seuraavaan sopimussuhteeseen määräaikaisuuden päätyttyä. Tietyissä erityistilanteissa 
käyttäjäyritykseen määräaikaisessa sopimussuhteissa olevilla on kuitenkin parempi asema. 
Käyttäjäyritys syyllistyy sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään jättäessään uusimatta 
raskaana olevan työntekijän määräaikaisen työsopimuksen.  Vuokratyöntekijä on tässä kohdin eri 
asemassa, koska käyttäjäyrityksen velvoitteet eivät ulotu vuokratyöntekijään. Toisaalta näissä 
tapauksissa tasa-arvolain mukaista sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltoa arvioidaan raskaana 
olevan vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välisessä suhteessa.  
 
Käytännössä vuokratyöntekijät voivat eri aloilla olla keskenään hyvinkin erilaisessa asemassa. 
Työvoimapula-aloilla työskentelevien vuokratyöntekijöiden asema on työmarkkina-aseman 
erilaisuudesta johtuen huomattavasti parempi kuin aloilla, joilla työntekijöitä on runsaasti saatavilla. 
Esimerkiksi vuokralääkäreiden asema on huomattavan vahva verrattuna myös vakituisissa 
palvelussuhteissa työskenteleviin. Käytännössä vuokratyöntekijän tilanne riippuu merkittävästi 
siitä, onko hän tehnyt määräaikaisen sopimuksen omasta halustaan vai sen vuoksi, että toistaiseksi 
voimassa olevaa työtä suoraan käyttäjäyrityksessä ei ole tarjolla.  
 
Vuokratyösopimuksen perusta on vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen asiakassopimus. 
Yritysten väliset oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät riskit määräytyvät sopimuksen 
ehtojen ja yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan. Vuokratyöntekijän asema 
vuokrayrityksen työntekijänä sen sijaan määräytyy pakottavan työlainsäädännön, työhön 
sovellettavan työehtosopimuksen ja työsopimuksen ehtojen mukaan. Yritysten välisellä 
sopimuksella ei voida vähentää työntekijän oikeuksia. Esimerkiksi asiakassopimuksen päättymistä 
arvioidaan sopimusoikeudellisin periaattein ja siitä aiheutuvaa määräaikaisen sopimuksen 
(ennenaikaista) päättymistä työoikeudellisin periaattein. Työsopimuslain mukaan määräaikaisen 
työsopimuksen ennenaikainen päättäminen edellyttää purkuperustetta, jona pidetään vastapuolen eli 
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vuokratyöntekijän vahingonvaarapiirissä tapahtunutta merkittävää seikkaa. Esimerkiksi työntekijän 
tilapäinen sairaus ei oikeuta vuokrayritystä purkamaan määräaikaista työsopimusta. Myöskään 
vuokrayrityksen omassa vahingonvaarapiirissä tapahtunut muutos ei oikeuta purkamaan 
määräaikaista työsopimusta. 
 
Edellä todetut määräaikaisen sopimuksen päättämistä koskevat säännökset ovat sinänsä selkeät ja 
niitä sovelletaan myös vuokratyössä. Ongelmallista on, jos määräaikaisen sopimuksen kestoaikaa ei 
ole sopimusta solmittaessa määritelty ”objektiivisella” tavalla esimerkiksi sidottuna kalenteriaikaan 
tai tietyn tehtävän valmistumiseen. Määräaikainen sopimus, jonka kesto on ainoastaan sidottu 
sopimussuhteen osapuoliin nähden kolmannen tahon ratkaisuihin, on työoikeudelliselta vastuunjaon 
kannalta problemaattinen. Ongelmat aktualisoituvat tilanteissa, joissa käyttäjäyritys – 
asiakassopimuksen sallimin tavoin – päättää tilauksen perusteella, joka ei täytä työsuhteen 
päättämiselle asetettuja työlainsäädännön vaatimuksia.  
 
Kuten tämän mietinnön selvitysosa osoittaa, vuokratyösuhteisiin liittyy joitakin hankalia 
tulkintakysymyksiä. Osapuolten oikeusturvan ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, 
että vuokratyöstä laadittaisiin kattava opas vuokratyöntekijöille ja vuokrayrityksille sekä 
käyttäjäyrityksille. 
 
 
7.2 Johtopäätöksiä eräistä yksityiskohdista  
 
 
1. Vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen molemminpuoliset tiedonsaantioikeudet 
 
 
TSL 1:7.3:ssa säädetään työntekijän suostumuksin tapahtuvasta työpanoksen siirtämisestä toiselle 
työnantajalle eli käyttäjäyritykselle siten, että käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa 
työntekoa. Samalla käyttäjäyritykselle siirtyvät myös ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka 
liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Vuokrayritys pysyy kuitenkin edelleen 
vuokratyöntekijän työnantajana, ja se vastaa lainsäädäntöön liittyvistä työnantajavelvoitteista.   
 
Työnantajavelvoitteet jakautuvat vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken TSL 1:7.3.ssa 
säädetyin tavoin. Jotta vuokrayritys ja toisaalta käyttäjäyritys voivat täyttää omat velvoitteensa, 
olennaisen tärkeää on, että ne saavat velvoitteiden täyttämisen kannalta tarvittavat tiedot toinen 
toisiltaan. Esimerkiksi työaika- ja vuosilomakirjanpidon pitäminen työaikalaissa ja vuosilomalaissa 
säädetyin tavoin edellyttää, että vuokrayritys saa käyttäjäyritykseltä tiedot tehdyistä työtunneista ja 
lepoajoista sekä niiden sijoittumisesta. Niin ikään jotta vuokrayritys voi antaa työntekijän pyytämän 
(laajan) työtodistuksen, sen on saatava käyttäjäyritykseltä arvio työntekijän työtaidosta ja 
käytöksestä. Selvityksen antaminen työnteon keskeisistä ehdoista puolestaan edellyttää, että 
vuokrayrityksellä on tiedot työtehtävästä, työntekopaikasta, työtehtävän kestosta, 
työskentelyajoista, työn erityispiirteistä sekä sovellettavasta työehtosopimuksesta.   
 
Jotta vuokrayritys voi lähettää käyttäjäyritykseen työntekijän, sen on saatava tiedot työntekijältä 
vaadittavasti koulutuksesta, kokemuksesta sekä ammattitaidosta. Vuokrayrityksen on työntekijää 
lähettäessään varmistuttava, että työntekijä täyttää mm. terveydentilaltaan tehtävän asettamat 
vaatimukset. Käyttäjäyrityksen työturvallisuusvelvoitteiden täyttäminen voi puolestaan edellyttää 
työntekijää koskevien tietojen saamista tai ainakin tietoa vuokratyöntekijän työkykyisyydestä. 
Käyttäjäyrityksen oikeus saada työturvallisuusvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat tiedot 
määräytyvät työturvallisuuslain mukaan.  
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Joidenkin työnantajavelvoitteiden täyttäminen edellyttää vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen 
välistä yhteistoimintaa. Jos yhteistoiminta ei suju, ongelmia voi tulla erityisesti tilanteissa, joissa 
työnantajavelvoitteen täyttäminen on sanktioitu. Oikeustilan selventämiseksi työsopimuslakiin olisi 
syytä kirjata yleissäännös vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välisestä 
tietojenantovelvollisuudesta. 
 
 

7 §. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen 
 
--- 
Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksella toisen yrityksen 
(käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa 
sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen 
ja sen järjestelyihin. Käyttäjäyrityksen on toimitettava työntekijän työnantajalle tämän 
velvollisuuksien täyttämiseksi tarpeelliset tiedot. 

 
 
 
2. Koeajan käyttö ja koeaikaan liittyvät säännösmuutostarpeet 
 
 
TSL 1:4:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään 
neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa 
työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.  
 
Koeajan tarkoituksena on varata työsuhteen molemmille osapuolille mahdollisuus arvioida 
työsuhteen alussa, vastaako sopimussuhde sille asetettuja vaatimuksia.  Säännöstä on tulkittu niin, 
että jos työnantaja ja työntekijä tekevät työsuhteen päätyttyä uuden työsopimuksen, siihen voidaan 
ottaa koeaikaehto vain, jos edellisestä työsuhteesta on kulunut pitkähkö aika tai työntekijän tehtävät 
uudessa työsuhteessa poikkeavat selvästi aiemmista tehtävistä. 
 
Koeaikaehdon käytön edellytyksiä sovelletaan myös vuokratyössä. Vuokratyön erityispiirteistä 
johtuen koeaikaehdon käytön edellytykset voivat kuitenkin vaihdella riippuen siitä, tekeekö 
vuokratyöntekijä toistuvien määräaikaisten sopimusten perusteella työtä samalle käyttäjäyritykselle 
vai eri käyttäjäyrityksille. Niin ikään, jos työntekijä palkataan vuokratyösuhteen jälkeen 
käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tehtäviin, voidaan kysyä, onko koeajan käyttö enää 
perusteltua. 
 
Työryhmä katsoo, että koeaikaehdon käyttöedellytyksiä vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen 
välisessä työsuhteessa arvioidaan samoin perustein kuin muissakin työsuhteissa. Peräkkäisissä 
määräaikaisissa sopimussuhteissa koeajan käyttö ei ole sallittua, jos tehtävien laatu ei poikkea 
merkittävästi ja koeajan tarkoitus on toteutunut. Niissä tapauksissa, joissa on sovittu aikaisemmista 
poikkeavista tehtävistä eri käyttäjäyrityksessä, voi olla tarpeen työntekijän sopivuuden 
arvioimiseksi liittää sopimukseen koeaikaehto. 
 
Erityisesti tilanteissa, joissa vuokratyöntekijä palkataan vuokratyösuhteen päätyttyä 
käyttäjäyritykseen tekemään samoja tai samankaltaisia tehtäviä joko määräaikaiseen tai toistaiseksi 
voimassa olevaan sopimussuhteeseen, koeaikaehdon käytölle ei välttämättä ole – 
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koeaikasäännöksen tavoite ja tarkoitus huomioon ottaen – enää tarvetta. Tämän vuoksi TSL 1:4 
säännöstä voitaisiin muuttaa lisäämällä siihen uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
 

1 luvun 4 §. Koeaika 
--- 
Jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan 1 luvun 7 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, 1 
momentin mukaisesta koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä 
vuokratyösopimukseen sovellettu koeaika.   
 

 
3. Työsopimuksen päättämisestä ilmoittaminen 
 
 
Määräaikaisen sopimuksen päättymisestä säädetään TSL 6:1:ssä. Säännöksen mukaan 
määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn 
valmistuessa. Pykälän 2 momentissa säädetään lisäksi, että jos työsopimuksen päättymisen 
ajankohta on vain työnantajan tiedossa, hänen on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen 
päättymisestä viipymättä päättymisajankohdan tultua hänen tietoonsa.  
 
Vuokratyösuhteissa määräaikaisen sopimuksen kestoaika on usein määritelty asiakasyrityksen 
tilauksen kestoajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen päättymistä koskevan TSL 6:1:n kannalta on 
ongelmallista, jos asiakassopimuksen kestoaikaa ei vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välisessä 
sopimuksessa määritellä kalenteriajan mukaan eikä sitä myöskään sidota sopimuksessa sovitun työn 
valmistumisaikaan, vaan se riippuu ainoastaan käyttäjäyrityksen päätösvaltaan kuuluvasta 
ilmoituksesta.  
 
Työsopimuslain mukaan määräaikainen sopimus on solmittavissa TSL 1:3.2:ssa säädetyin perustein 
ja että sopimus sitoo kumpaakin sopijapuolta koko sopimuskauden, ellei sopimusta tehdä 
irtisanomisenvaraiseksi. Myös vuokratyösuhteissa määräaikainen sopimus sitoo TSL 6:1:ssä 
tarkoitetuin tavoin määräajan päättymiseen tai sovitun työn valmistumiseen asti.  
 
Sopimusoikeudellisin perustein päätettävissä olevan asiakassopimuksen päättyminen ei voi olla 
peruste työoikeudellisten säännösten mukaan arvioitavan määräaikaisen sopimuksen päättämiseen 
tilanteissa, joissa työntekijä on täyttänyt sopimuksesta johtuvat velvoitteensa. Määräaikainen 
työsopimus ei ole ennen sopimuskauden päättymistä päätettävissä ilman purkuperustetta. 
Purkuperusteena voi puolestaan tulla kysymykseen ainoastaan vastapuolen vahingonvaarapiirissä 
tapahtunut vakava sopimusrikkomus. Tällaisena perusteena ei voi olla työntekijän sairastuminen tai 
se, että käyttäjäyritys ei ole halukas jatkamaan moitteettomasti käyttäytyneen vuokratyöntekijän 
työskentelyä yrityksessään. Myös siinä tapauksessa, että käyttäjäyritys ei halua käyttää 
vuokratyöntekijän työpanosta, vuokrayritys kantaa työnantajariskin. Tällöin vuokrayritys on sidottu 
vuokratyösopimukseen määräaikaisen sopimuksen kestoajan. Ongelmallista on, jos 
vuokratyösopimuksen kestoaikaa ei ole määritelty millään tavoin. 
 
Vaikka vuokratyöhön liittyy erityispiirteitä, myös vuokratyöntekijän määräaikaista sopimusta 
arvioidaan lähtökohtaisesti samoin periaattein kuin suoraan käyttäjäyritykseen palkatun työntekijän 
määräaikaista sopimusta. Myös vuokratyöntekijä on sidottu määräaikaiseen sopimukseen koko 
sopimuskauden ajan, ellei sopimukseen liity irtisanomisklausuulia. Koska myös työntekijä on 
sidottu määräaikaiseen sopimukseen koko sopimuskauden ajan, edellyttää tämä jo jonkinlaista 
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sopimuksen kestoajan määrittelyä. TSL 2:4:n mukaan työntekijällä on lisäksi yli kuukauden 
jatkuvissa määräaikaisissa sopimuksissa oikeus saada tieto määräaikaisen sopimuksen kestosta.  
 
Selvää lisäksi on, että myös sellaisissa määräaikaisissa sopimussuhteissa, joissa sopimuksen 
päättymisajankohta ei ole ennalta tiedossa, työnantajan on arvioitava, millä tavoin ja kuinka kauan 
hän työntekijää tarvitsee. Työvoiman käytön ”ennakointivelvollisuus” perustuu muun muassa 
työaikalakiin, jossa säädetään työnantajan velvollisuudesta saattaa työvuoroluettelo työntekijöiden 
tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Näin ollen 
työnantajan tulee voida ennakoida määräaikaisessa työsuhteessa olevan työtilanne vähintään viikon 
päähän.  
 
Jos määräaikaiseksi tarkoitettu sopimus sidotaan käyttäjäyrityksen tilauksen ilman minkäänlaista 
takarajaa, sopimusta voitaneen – ääritapauksessa - pitää toistaiseksi voimassa olevana. Näin 
voitaneen tulkita tilannetta, jossa vuokratyösopimus perustuu vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen 
väliseen toistaiseksi voimassa olevaan asiakassopimukseen. Tällöin asiakassopimuksen päättyessä 
vuokratyösopimus on päätettävissä irtisanomisaikaa noudattaen, jos vuokrayrityksellä ei ole tarjota 
työntekijälle muuta työtä. Tässä yhteydessä asiakassopimuksella ei luonnollisestikaan viitata 
vuokrayrityksen ja asiakasyrityksen väliseen puitesopimukseen vaan vuokratyöntekijän 
työsopimuksen perusteena olevaan toistaiseksi voimassa olevaan toimeksiantosopimukseen. 
 
Työryhmän selvitystyön aikana on tullut esiin, että määräaikaisia vuokratyösopimuksia on päätetty 
työn tilapäisen estymisen perusteella. Työsopimuslain mukaan tämä ei ole laillinen peruste päättää 
määräaikaista sopimusta. Kuten edellä todettiin, käyttäjäyrityksen velvollisuutena on laatia 
työaikalaissa tarkoitettu työvuoroluettelo, johon merkitään myös vuokratyöntekijän työtunnit. 
Käyttäjäyrityksen oikeus peruuttaa jo sovittu ja työvuoroluetteloon merkitty työvuoro määräytyy 
työaikalain säännösten mukaan. Työaikalain 35 §:ssä säädetty työvuoroluettelo on saatettava 
kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun 
ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän 
suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvistä painavista syistä. Lisäksi joissakin alakohtaisissa 
työehtosopimuksissa on määräyksiä työvuorojen peruuttamisesta ja sen edellytyksistä. 
 
TSL 2:12:ssä säädetään puolestaan työntekijän oikeudesta palkkaan työteon estyessä sekä 
työnantajasta että työntekijästä riippumattomasta syystä. Säännöstä sovelletaan luonnollisesti 
vuokratyössä vastaavalla tavalla kuin muissakin työsuhteissa. 
 
Jos työntekijän työtilaukseen liittyvästä toimeksiannosta on sovittu, sopimus sitoo osapuolia 
sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti (pacta sunt servanda).  Näin ollen sitovan 
sopimuksen syntyessä siitä peräytyminen edellyttää työsopimuslaissa säädettyjä 
päättämisperusteita. Joissakin tilanteissa voi olla epäselvää, onko osapuolten välille syntynyt sitova 
sopimus. Sitovasta sopimuksesta ei esimerkiksi ole kysymys silloin, kun työntekijälle on tehty 
ennakkoilmoitus mahdollisesta työtilaisuudesta ilman sitovaa tarjousta. Sopimuksen syntymistä 
arvioidaan kussakin yksittäisessä tapauksessa ottaen huomioon sopimuksen tekemiseen liittyvät 
seikat sekä sopimuksen tekoa koskevat säännökset. 
 
Työryhmässä on keskusteltu määräaikaisten työsopimusten päättämiselle säädettävästä erityisestä 
ilmoitusajasta. Työryhmä on yhtä mieltä siitä, että tämän kaltaisen sääntelyn tulisi liittyä kaikkiin 
määräaikaisiin työsopimuksiin, eikä vain vuokratyösuhteisiin. Määräaikaiset sopimukset poikkeavat 
hyvinkin paljon toisistaan. Sopimuksen voivat olla lyhimmillään muutaman tunnin tai päivän 
mittaisia ja enimmillään jatkua vuosia. Yhden ilmoitusajan säätäminen ei olisi 
tarkoituksenmukaista. Toisaalta myöskään ilmoitusaikojen porrastaminen eripituisiin ja 
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erityyppisiin määräaikaisiin sopimuksiin ei – ilman perusteellista selvitystä – ole mahdollista. 
Työryhmä ei tässä vaiheessa ehdota säännösmuutoksia määräaikaisen sopimuksen päättämiseen 
liittyvään TSL 6:1:ään. 
 
Työministeriön asettama määräaikaisia työsuhteita selvittänyt työryhmä ehdotti omassa raportissaan 
selvitystyön käynnistämistä toimista, joilla voidaan poistaa tai lievittää määräaikaisiin sopimuksiin 
liittyvää epävarmuutta. Nyt käsillä oleva selvitys ei vastaa edellä tarkoitetun työryhmän ehdotuksiin 
perustuvaan selvitystarpeeseen. 
 
 
4. Kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista 
 
 
TSL 2:4:n mukaan työnantajan on annettava työntekijöille kirjallinen selvitys säännöksessä 
tarkoitetuista työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden 
päättymiseen mennessä. Selvitys on annettava työntekijälle, joka on toistaiseksi voimassa olevassa 
tai vähintään kuukauden jatkuvaksi tarkoitetussa määräaikaisessa työsuhteessa. Selvitys on 
annettava myös silloin, kun samat sopijapuolet tekevät – TSL 1:5:ssä tarkoitetuin tavoin - 
toistuvasti alle kuukauden pituisia määräaikaisia sopimuksia samoin tai ainakin pitkälti samoin 
ehdoin. Tällöin selvitys on annettava viimeistään silloin, kun kuukausi on kulunut ensimmäisen 
työsopimuksen solmimisesta. TSL 2:4:n selvitysvelvollisuus koskee myös vuokratyösuhteita.  
 
Jos vuokratyöntekijä tekee vuokrayrityksen kanssa solmittujen toistuvien määräaikaisten 
sopimusten perusteella työtä eri käyttäjäyrityksille, TSL 2:4:ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden 
piiriin kuuluvat tiedot esimerkiksi työntekopaikasta, työtehtävistä, palkasta jne. muuttuvat jokaisen 
työsuhteen aikana, vaikka perustyöehdot pysyisivätkin samoina työsuhteesta toiseen. TSL 2:4:n 
sanamuodon mukaan vuokrayrityksen on – toistuvien määräaikaisten sopimusten ketjun jatkuttua 
yli kuukauden – annettava jokaisesta sen jälkeisestä työsuhteesta kirjallinen selvitys siltä osin kuin 
ehdot eivät ilmene aikaisemmasta selvityksestä.   
 
Varsinkin silloin, kun vuokratyösuhteet ovat lyhytaikaisia ja ne toistuvat lyhyin keskeytyksin, 
selvitysvelvollisuuden täyttäminen voi muodostua hyvinkin työlääksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi 
sitä, että kustakin vuokratyökeikasta olisi – nykykäytännöstä poiketen – tehtävä kirjallinen sopimus 
tai vuokrayrityksen olisi lähetettävä kirjallinen selvitys lyhyin väliajoin.  
 
Vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän välillä solmitaan usein kirjallinen sopimus sopimuskaudesta 
toiseen jatkuvista ehdoista. Sen sijaan yksittäiseen työhön liittyen selvitystä ei yleensä anneta. 
Vuokratyösopimukset ovat usein lyhytkestoisia. Jotta vuokratyöntekijöillä olisi oikeus saada tiedot 
yksittäisistä työkeikoista, ehdotetaan, että selvitys olisi annettava myös alle kuukauden jatkuvissa 
vuokratyösuhteissa.   Jotta vuokrayrityksiä ei kuitenkaan kuormitettaisi epätarkoituksenmukaisella 
tavalla, työryhmä katsoo, että selvitys olisi annettava, jos työntekijä sitä vuokrayritykseltä pyytää. 
Vuokrayritysten selvitysvelvollisuus jakautuisi siten, että yli kuukauden jatkuvissa määräaikaisissa 
sopimuksissa vuokrayrityksen selvitysvelvollisuus määräytyisi pääsäännön mukaan eli selvitys olisi 
annettava automaattisesti. Alle kuukauden mittaisissa työsuhteissa selvityksen antamisvelvollisuus 
edellyttäisi työntekijän pyyntöä. Niiden ehtojen osalta, jotka toistuvat sopimuskaudesta toiseen, 
noudatettaisiin voimassa olevan lain säännöstä siitä, että niitä ei tarvitse toistaa, ellei pykälän 3 
momentista muuta johdu. Vuokratyötä koskevan erityissäännöksen myötä vuokratyössä poistuisi 
tarve arvioida TSL 1:5:n vaikutusta selvitysvelvollisuuden syntyyn. 
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4 §. Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista 
Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli 
kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista 
viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivät ehdot 
käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Jos työntekijä on alle kuukauden pituisissa 
määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin, on 
työnantajan annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään kuukauden 
kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta. Sopimussuhteiden toistuessa edelleen 
selvitystä ei tarvitse antaa uudelleen, ellei 3 momentista muuta johdu. Vähintään 
kuukauden jatkuvassa ulkomaantyössä selvitys on annettava hyvissä ajoin ennen kuin 
työntekijä matkustaa työkohteeseen. 
 
Edellä 1 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetussa vuokratyössä selvitys on annettava 
vuokratyöntekijän pyynnöstä myös alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa 
sopimuksissa.  
 

 
5. Luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeus  
 
 
Jos vuokratyöntekijän työsuhteessa sovelletaan vuokrausalaa koskevaa työehtosopimusta, 
vuokratyöntekijää edustava luottamusmies valitaan myös tämän työehtosopimuksen mukaisesti. 
Käyttäjäyrityksessä valittu luottamusmies puolestaan edustaa oman työehtosopimuksen piiriin 
kuuluvia käyttäjäyrityksen työntekijöitä. Käyttäjäyrityksessä valitulla luottamusmiehellä ei ole 
ilman erityisiä sopimusmääräyksiä kompetenssia edustaa vuokratyöntekijöitä työpaikalla. Tällainen 
käyttäjäyrityksen luottamusmiehelle edustamisoikeuden antava työehtosopimus on kemian alan 
vuokratyöntekijöitä koskeva yleissitova työehtosopimus, jossa on määräys käyttäjäyrityksessä 
toimivan ammattiosaston asettaman luottamusmiehen oikeudesta edustaa myös vuokratyöntekijöitä.  
 
Vuokratyöntekijät työskentelevät käyttäjäyrityksessä käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden 
kanssa. Vuokratyöntekijöiden työsuhteen ehdot voivat määräytyä joko vuokrausalaa tai 
käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. Vuokratyöntekijät tekevät työtään 
käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena työnantajuuden pysyessä kuitenkin 
vuokrayrityksellä. Vuokratyöntekijän työsuhteen ehtojen määräytymisessä ja toisaalta heidän ja 
käyttäjäyrityksen työntekijöiden välisessä suhteessa voi syntyä kysymyksiä, joiden ratkominen ei 
kuulu yhdelle ainoalle työntekijöiden edustajalle. Epäselvyyksien ja tulkinnanvaraisuuksien 
selvittämiseksi olisi hyvä, jos käyttäjäyrityksen työntekijöitä edustava luottamusmies voisi saada 
myös ongelman ratkaisun kannalta relevantit vuokratyöntekijöitä koskevat tiedot. 
 
Työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen asema määräytyy 
työehtosopimusmääräysten mukaisesti. Toisaalta myös lainsäädännössä on säännöksiä 
työntekijöiden edustajan tiedonsaantioikeuksista. Muun muassa ns. tilaajavastuulaissa on säännös 
tietojen antamisesta henkilöstön edustajalle.  
 
Tilaajavastuulakia sovelletaan mm. yrityksiin, jotka käyttävät vuokratyövoimaa. Tilaajan eli 
käyttäjäyrityksen on hankittava vuokrayritykseltä selvitys laissa mainituista seikoista. 
Selvitysvelvollisuuden tarkoituksena on antaa tilaajalle mahdollisimman oikeat tiedot siitä, onko 
sopijapuoli luotettava ja onko sen tarkoitus toimia lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  
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Tilaajavastuulain 4 §:n mukaan tilaajan tulee pyynnöstä ilmoittaa tässä laissa tarkoitetusta 
vuokratyöstä tehdystä sopimuksesta työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle tai, 
jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetulle luottamusvaltuutetulle ja 
työsuojeluvaltuutetulle. Lisäksi säädetään, että asiasta ilmoitettaessa henkilöstön edustajalle on 
selvitettävä käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, 
sopimuksen kesto ja sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot. 
 
Työryhmä ehdottaa, että säännökseen lisättäisiin käyttäjäyrityksen luottamusmiehen tai 
luottamusvaltuutetun sekä työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeutta koskeva uusi momentti.  
 
Säännöstä sovellettaisiin tilanteissa, joissa syntyy erimielisyyttä tai epäselvyyttä vuokratyöntekijän 
palkasta tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten soveltamisesta. Tällöin käyttäjäyrityksen 
luottamusmiehellä tai jos tällaista ei ole valittu, luottamusvaltuutetulla ja työsuojeluvaltuutetulla 
olisi oikeus saada vuokrayritykseltä ja käyttäjäyritykseltä kaikki asian selvittämiseksi tarvittavat 
tiedot. Käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalle säädettäisiin myös oikeus edustaa 
vuokratyöntekijää tämän asiassa.  
 
Tilaajavastuulain soveltamisalasäännöksessä on rajattu lain soveltamista vuokratyösopimuksen 
keston perusteella siten, että lain ulkopuolelle jäävät alle 10 päivää jatkuvat työvoiman vuokraukset. 
Lain 4 §:n soveltamisalarajausta ei kuitenkaan olisi tarkoituksenmukaista soveltaa luottamusmiehen 
tiedonsaantioikeuteen.  
 
 

4 §  
Poikkeukset soveltamisalasta 
Tätä lakia ei sovelleta, jos: 
1) vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään 10 
työpäivää; tai 
2) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun alihankintasopimuksen vastikkeen arvo 
ilman arvonlisäveroa on alle 7 500 euroa. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja raja-arvoja laskettaessa työn katsotaan jatkuneen 
yhdenjaksoisesti, jos tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin 
peräkkäisiin, keskeytymättöminä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin.  
 
Edellä 1 momentin 1 kohdan soveltamisalarajausta ei sovelleta 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeuteen.  
 

 
6 § Tietojen antaminen henkilöstön edustajille 
---- 
Vuokratun työntekijän työnantajan on tämän valtuutuksella annettava 1 momentissa 
tarkoitetulle henkilöstön edustajalle vuokratun työntekijän ja hänen työnantajansa 
välisen, työntekijän palkkaan tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten 
soveltamista koskevan erimielisyyden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot. 
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6. Työttömyysturva muut sosiaalietuudet vuokratyösuhteissa ja muissa lyhytaikaisissa työsuhteissa 
 
 
Työryhmä esittää, että sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle sosiaaliturvakomitealle 
lähetettäisiin kirje, jolla kiirehdittäisiin seuraavien asioiden käsittelyä: 
 
A. Työryhmä esittää, että Lehdon sosiaaliturvakomitea (ns. SATA-komitea) ottaisi kiireesti 
selviteltäväkseen lyhytaikaisiin työsuhteisiin liittyvät työttömyysturvakysymykset. 
 
Työryhmä toteaa, että sovitellun päivärahan säännösten tulee tukea myös lyhytaikaisen työn 
vastaanottamista ja että työttömyyspäiväraha on näissä tilanteissa voitava laskea 
palkkalaskelmatietojen pohjalta. Työryhmä katsoo, että palkkalaskelmat tulee toimittaa viipymättä 
työntekijälle työsuhteen päättyessä. 
 
B. Työryhmän mielestä muutosturvaa tulisi kehittää siten, että määräaikaisissa työsuhteissa 
työskentelevien pääsyä muutosturvan piiriin helpotetaan esimerkiksi työhistoriavaatimusta ja yhden 
työnantajan palveluksessa oloa tarkastelemalla. 
 
Työryhmä esittää, että Lehdon komitea ottaisi edellä esitetyt kysymykset kiireellisten asiain listalle 
selvitettäväkseen. 
 
 
7. Vuokratyötä koskevan asetuksen kumoaminen ja ehdotus työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta 
 
 
Työturvallisuuslain 3 §:ssä säädetään lain soveltamisesta vuokratyöhön. Siinä on aikaisemmin 
voimassa olleen työturvallisuuslain nojalla eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä annettuun 
valtioneuvoston päätökseen sisältyvät säännökset lukuun ottamatta sen 4 §:n säännöstä 
käyttäjäyrityksen (työn teettäjä) velvollisuudesta ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan 
työterveyshuollolle ja asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle. Ilmoitusvelvollisuuden sisältö on 
valtioneuvoston päätöksessä määritelty sanoin ”tarpeellisessa laajuudessa”. Säädöshuollollisista 
syistä edellä tarkoitetun säännöksen siirtäminen lakiin ja valtioneuvoston päätöksen kumoaminen 
on perusteltua.  
 
Työterveyshuollon on ensiapuvalmiudessa ja tarvittaessa työntekijöiden terveydentilan seurannassa 
otettava huomioon myös vuokratyöntekijät. Säännöksen siirtämisellä lakiin ei ole taloudellisia tai 
muita vaikutuksia. Se liittyy työnantajan ja työterveyshuollon yleiseen tiedonvaihtoon. 
Työterveyshuoltolain 15 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta antaa tietoja 
työterveyshuollolle mm. työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden 
muutoksista sekä muista niihin verrattavista tekijöistä, jotka ovat tarpeen työstä aiheutuvan 
terveydellisen vaaran tai haitan arvioimiseksi.  Työterveyshuolto on 17 §:n nojalla velvollinen 
antamaan työnantajalle ja työntekijöille neuvoja ja tietoja. Lisäksi työpaikan 
työsuojelutoimikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tietoja työterveyshuollolta.  
 
Yhteistoimintalain 17 §:n mukaan työnantajan on ilmoitettava henkilöstöryhmien edustajille 
vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän tehtävänsä ja työkohteensa, sopimuksen kestoaika sekä 
ajanjakso tai -jaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään. Velvoite koskee yritystä, jonka 
työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20.  
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Työturvallisuuslain ehdotettu säännös jäisi sovellettavaksi tätä pienemmissä yrityksissä 
(yhteistoimintatyöpaikassa), johon on valittu työsuojeluvaltuutettu (yleensä yli 10 työntekijän 
työpaikka).   
 
 
8. Poolimallin ”edistäminen” yritysten, työhallinnon ja työmarkkinajärjestöjen yhteistoimin 
 
 
Työvoiman saatavuuteen ja toisaalta työttömyyteen liittyviä ongelmia on yritetty ratkaista muun 
muassa erilaisin poolimallein. Työhallinto on aktiivisesti osallistunut Itä-Uudenmaan 
työpoolikokeiluun, josta on saatu positiivia tuloksia niin käyttäjäyritysten kuin työntekijöidenkin 
kannalta.  
 
Työpoolin sovelluksia esiintyy eri paikoissa. Tähän työn ja työvoiman tarjonnan malliin on 
olemassa kasvavaa kiinnostusta. Poolimalleilla on pyritty ratkomaan muun muassa määräaikaiseen 
työhön liittyviä ongelmia siltä osin kuin kysymys on työvoiman vaihtuvuuteen ja työn jatkuvuuden 
epävarmuuteen liittyvistä asioista. Poolimallilla on pystytty helpottamaan yrityksen tarpeisiin 
sopivan koulutetun työvoiman saatavuutta.  Toisaalta pooliin kuuluvien yritysten yhteistyöllä on 
voitu vähentää työntekijöiden määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvää epävarmuutta.  Poolimallia 
voitaneen käyttää myös osa-aikatyötä vähentävänä järjestelmänä. 
 
Poolimalleissa on piirteitä henkilöstöpalveluyritysten toiminnasta, joten sen toteuttamiseen liittyy 
läheisesti tässäkin mietinnössä esiintyviä haasteita. Pooliin liittyy yleensä useita työllistäviä 
yrityksiä, joiden yhteistoiminta ja vastuu suhteessa työntekijään ei ole välttämättä selvää. Myös eri 
työehtosopimusten sovellettavuus poolimallissa saattaa aiheuttaa tulkintaongelmia. Koulutus ja 
perehdyttäminen ovat olleet olennainen osa poolimallia. Koulutus- ja työjaksojen 
yhteensovittamiseen sekä koulutusajan toimeentuloon liittyy useita avoimia kysymyksiä, jotka 
liittyvät läheisesti poolin toimintaan. 
 
Työryhmä suhtautuu poolimallin kehittämiseen hyvin positiivisesti. Useat pooliin liittyvät 
kysymykset ovat kuitenkin sellaisia, joihin työryhmä ei katso tarpeelliseksi tässä vaiheessa tehdä 
lainsäädäntöön liittyviä muutosesityksiä, vaan pitää tärkeänä, että työhallinto yhdessä 
työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää olemassa olevien poolimallien toimivuutta ja seuraa 
meneillään olevien hankkeiden kehitystä. Näihin hankkeisiin osallistumalla ja niitä edistämällä 
saadaan selvitystä niistä seikoista, jotka mahdollisesti aiheuttavat jatkotoimia. 
 
 
9. Jatkoselvityksiä 
 
 
Työryhmä katsoo, että nyt valmistuneen mietinnön aihealueisiin liittyen olisi tarpeen selvittää 
seuraavia asiakokonaisuuksia. Osa selvityksistä on jo käynnistetty.  
 

Tilaajavastuulain toimivuus  
Tilaajavastuulain käsittelyn yhteydessä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 
totesi mietinnössään, että se pitää tärkeänä, että hallitus seuraa, millaisia tuloksia nyt 
ehdotetulla tilaajan selvitysvastuulla saadaan harmaan talouden torjunnassa, ja palaa 
asiaan, jos ehdotettu säätely ei osoittaudu riittävän tehokkaaksi. Lisäksi valiokunta on 
pitänyt tärkeänä, että hallitus seuraa, miten lakiehdotuksen valvonta onnistuu, ja palaa 
asiaan, jos tarvetta siihen ilmenee. Tutkimus tulisi aloittaa keväällä 2008.  



 110

 
Ulkomaisten työntekijöiden työlupia koskeva selvitys (SM) 
Oleskelulupajärjestelmän selkeyttäminen; kysymys on hallitusohjelmakirjauksen 
mukaisesta selvitystyöstä, joka on jo käynnissä. Selvityksessä tulee pohdittavaksi 
myös ulkomaisen vuokratyöntekijän asema. 

 
Selvitys työehtosopimuksiin perustuvasta paikallisesta sopimisesta 
Kysymyksiä on esiintynyt varsinkin niissä tapauksissa, joissa vuokratyöntekijään 
sovelletaan sellaista käyttäjäyritystä koskevaa työehtosopimusta, jossa on paikalliseen 
sopimiseen kelpuuttavia määräyksiä.  Tämä vuoksi esitetään, että keskusjärjestötyönä 
tehtäisiin juridinen selvitys paikallisen sopimisen ulottuvuudesta. Selvityksen kohteena 
olisi mm. kysymys siitä, mitä paikallisesti sovittavia asioita vuokrayritys ja 
käyttäjäyritys saavat soveltaa ja mitä niiden pitää soveltaa vuokratyöntekijöihin. 
 
Vuokrattujen kuljettajien listaaminen  
Työsuojeluviranomaisten työpaikkavalvonnan yhteydessä on havaittu, että myös 
kuljetusyritykset käyttävät yhä suuremmassa määrin vuokratyöntekijöitä. Valvonnan 
kannalta ongelmallisia ovat tilanteet, joissa kuljetusyritykset eivät halua kertoa 
käyttävänsä vuokratyöntekijöitä. Kuljetusyritykset ovat myös perustaneet Viroon ja 
Venäjälle vuokrayrityksiä, joista vuokratyöntekijöitä tuotetaan käytettäväksi Suomessa 
ja rajat ylittävässä liikenteessä.  
 
Työsuojeluviranomaisten mukaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4 b §:ssä 
mainittu velvollisuus ylläpitää tietoja lähetetyistä työntekijöistä ei toimi kuljetusalalla 
siten kuin pitäisi. Se koskee vain ulkomaisia yrityksiä. Suomalaisten kuljetusliikkeiden 
ei näin ollen tarvitse ilmoittaa palveluksessaan olevia vuokrattuja kuljettajia 
viranomaiselle. Tämä aiheuttaa ongelmia valvonnalle. Tämän vuoksi olisi 
käynnistettävä kolmikantainen selvitys ongelman ratkaisemiseksi. Selvityksen 
kohteena voisi olla esimerkiksi se, voitaisiinko epäkohtaan puuttua säätämällä 
kuljetusliikkeille velvollisuus ilmoittaa palveluksessaan olevista vuokratyöntekijöistä 
valvovalle viranomaiselle.   

 
 
10. Tiedottaminen 
 
 
Kuten tämän mietinnön selvitysosa osoittaa, vuokratyösuhteisiin liittyy joitakin hankalia 
tulkintakysymyksiä. Osapuolten oikeusturvan ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, 
että vuokratyöstä laadittaisiin kattava opas vuokratyöntekijöille ja vuokrayrityksille sekä 
käyttäjäyrityksille. 
 
Oppaassa käsiteltäisiin vuokratyön tekemisen ehtoja, työterveyshuoltoon liittyviä kysymyksiä, 
määräaikaisen työsopimuksen päättymiseen liittyvää juridiikkaa sekä vuokratyöntekijöiden 
perehdyttämiseen ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä.  
 
Opas laadittaisiin yhteistyössä tulevan työ- ja elinkeinoministeriön ja työmarkkinajärjestöjen 
kanssa.  


