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Vuokratyöntekijän työturvallisuudesta vastaa sekä vuokra- että käyttäjäyritys
Vuokratyötä käyttävän työnantajan on hyvä tietää, että hän vastaa
myös vuokratyöntekijän työturvallisuudesta.
Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan
(työn vastaanottaja, käyttäjäyritys, toimeksiantaja, työn tilaaja)
työhön. Työntekijä työskentelee työn vastaanottajan työnjohdon
alaisuudessa ja valvonnassa. Työskentely tapahtuu useimmiten
työn vastaanottajan työpaikalla. Vastaanottaja suorittaa korvauksen
työvoiman luovuttajalle, ei työntekijälle itselleen. Työntekijä saa
palkkaa omalta työnantajaltaan. Vuokratyön piiriin kuuluvat myös
lähetetyt työntekijät.

Säädökset
Työsopimuslain (55/2001) mukaan työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön,
käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä
ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi
työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Jos työvoimaa vuokraavaa
työnantajaa (esim. työvoiman vuokrausliikettä) ei sido mikään
työehtosopimus, tulee sovellettavaksi vuokratyövoimaa käyttävää
yritystä koskeva työehtosopimus. Jos käyttävää yritystä ei koske
mikään työehtosopimus, vuokratun työntekijän palkkaa, työaikaa ja
vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä
sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen
mukaiset.
Työsopimuslain (55/2001) mukaan käyttäjäyrityksen on toimitettava
työntekijän työnantajalle (henkilöstövuokrausyritykselle) ne tiedot,
jotka työnantaja tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi, mm.
työaikalaissa säädettyjen kirjaamisvelvollisuuksien täyttämiseksi ja
vuokratyöntekijöiden vapaiden ja lepoaikojen valvomiseksi.
Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan vuokratyöntekijän turvallisuudesta vastaa vuokratyötä käyttävä työnantaja. Ennen työn
aloittamista hänen on tiedotettava vuokratun työnantajalle työssä
vaadittavat ammattitaitovaatimukset ja muut työn erityispiirteet.
Työnantajan tulee varmistua työntekijänsä ammattitaidosta ja soveltuvuudesta ko. työhön. Lisäksi työn vastaanottajan on huolehdittava työntekijän perehdytyksestä.
Valtioneuvoston päätös eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä (782/1997) täsmentää vuokratyöntekijän työnantajan ja työn
teettäjän velvollisuuksia. Niitä ovat mm. työn teettäjän tiedottamisvelvollisuus ja työnantajan velvollisuus arvioida työntekijän

soveltuvuus ko. työhön
Työntekijän oman työnantajan velvollisuudet:
• järjestää vuokratyöntekijän työterveyshuolto
• ilmoittaa työn ammattitaitovaatimuksista ja työn luonteesta
työntekijälle
• varmistaa, että työntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja
sopivuus kyseiseen työhön
• huolehtia työntekijän yleisestä opetuksesta ja ohjauksesta
työtehtäviin
• selvittää, että vastaanottaja kykenee täyttämään sille kuuluvat
velvollisuudet ja että työ muutenkin voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti

Työn vastaanottajan velvollisuudet:
• ilmoittaa ennen vuokratyön aloittamista työvoiman luovuttajalle
työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet
• ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle
ja työsuojeluvaltuutetulle
• huolehtia, että työntekijälle annetaan riittävät tiedot työssä
esiintyvistä haitta-ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä
työsuojelutoimista
• ilmoittaa työntekijälle mahdollisista työhön liittyvistä erityisvaaroista ja niihin kuuluvista terveystarkastuksista (erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työt, yötyö)
• perehdyttää työntekijä työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä
työsuojelutoimenpiteisiin
• huolehtia työn aikaisesta työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä kuten asianmukaisista henkilöstötiloista, työvälineiden
turvallisuudesta ja työympäristön ergonomisesta mitoituksesta
• perehdyttää työntekijä tarvittaessa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja tiedottamiseen sekä työterveyshuollon järjestelyihin
Lisää tietoa:
www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/vuokratyo
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(www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738)
Valtioneuvoston päätös eräistä työsuojeluvaatimuksista
vuokratyössä (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/19970782)
Työsuojelun valvontalaki
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