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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

”Vuokratyöyrityksillä on huono maine, mutta niitä pidetään tärkeinä työllistäjinä”.1 Näin kuuluu 

mielipiteitä jakavaa työvoiman vuokrausta ja sen mainetta käsittelevän artikkelin otsikko Yle Uutis-

ten verkkosivuilla. Vuokratyö on ulkopuolisen työvoiman käyttämisen muoto, jossa vuokrausyritys 

luovuttaa korvausta vastaan työntekijänsä työskentelemään asiakasyrityksen toiminnan piiriin asiak-

kaan tarvitsemaksi ajaksi.2 Uutisessa esiintuodut kielteiset näkemykset työvoiman vuokrauksessa liit-

tyvät muun muassa epävarmuuteen työntekijöiden kannalta, vuokrausyritysten käyttämiin määräai-

kaisiin työsopimuksiin ja jopa siihen, että koko ala olisi rakentunut perusteettomien määräaikaisuuk-

sien varaan. Myönteisiksi seikoiksi puolestaan tunnistettiin työvoiman vuokrauksen tärkeä rooli työl-

listäjänä. Kielteisen suhtautumisen käsitettiin johtuvan kapean työvoiman vuokrausalan huonosta 

tuntemisesta, alalla toimivista suurpiirteisistä toimijoista sekä negatiivisten kokemusten kauaskantoi-

suudesta.3 Vuokratyöhön liitetyistä ongelmista huolimatta erilaiset työmarkkinoihin vaikuttavat sei-

kat, kuten väestön ikääntyminen, työvoiman kohtaanto-ongelmat ja yritysten toimintatapamuutokset 

edellyttävät erilaisten työvoiman käyttömahdollisuuksien ylläpitämistä ja säilyttämistä.4 

Työvoiman vuokraustoiminta on näköalapaikka suomalaisten yritysten suhdannevaihteluihin, sillä 

vastatakseen työvoimatarpeen muutostilanteisiin asiakasyritykset hakevat vuokratyövoimasta niin 

kutsutut ”ensimmäiset joustot”.5 Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeäksi on katsottu, että 

lainsäädännössä kohdellaan yrityksiä samalla tavalla erilaisia työvoiman käyttötapoja koskien.6 Silti 

vuokratyöntekijöiden työsuhteissa määräaikaiset työsopimukset tai sopimukset, joiden kesto on 

 
1 Yle Uutiset 5.10.2020. 
2 HE 59/2002 vp, s. 25; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 115; Koskinen et al. 2018, s. 198. Vuokratyövoima tulee erottaa 
ulkopuolisen työvoiman muista muodoista, kuten alihankinnasta tai aliurakoinnista, joihin vuokratyötä koskevia sään-
nöksiä ei sovelleta. Alihankinnassa ja -urakoinnissa palvelu tai tuotanto ostetaan yrityksen ulkopuolelta siten, että työn-
tekijät toimivat työnantajansa johdolla ja valvonnan alaisina, mutta työsuoritus suoritetaan asiakkaalle sen tiloissa (HE 
157/2000 vp, s. 65; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 14–15). 
3 Yle Uutiset 5.10.2020. Artikkelissa on haastateltu edustajia niin vuokrausyrityksen johdon kuin vuokratyöntekijöiden-
kin joukosta, ja lisäksi normaalisuhteisista työntekijöistä on haastateltu liiton toiminnassa ammattiosaston puheenjohta-
jana toimivaa henkilöä. Vuokratyöntekijöiden osuus kaikista palkansaajista vuosittaisesta kasvustaan huolimatta on vain 
kaksi prosenttia vuonna 2019 (Tilastokeskus 2019). 
4 HE 68/2008 vp, s. 6. 
5 Yle Uutiset 7.5.2020. Näin kuvaili Staffpoint Oy:n toimitusjohtaja Anu Ahokas Yle Uutisille. 
6 68/2008 vp, s. 6. 
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sidottu käyttäjäyrityksen toimeksiantoon ovat perinteisesti olleet yleisiä.7 Määräaikaisten vuokratyö-

sopimusten käyttöön onkin aikanaan suhtauduttu suhteellisen myötämielisesti. Esimerkiksi vanhem-

massa kirjallisuudessa on tunnustettu vuokrausyrityksen tarpeen käyttää määräaikaisia sopimuksia 

olevan korostuneempi kuin normaalityösuhteissa, sillä työllistämismahdollisuudet kyseisessä toimin-

nassa ovat rajalliset. Vielä vuonna 2012 voitiin katsoa oikeuskirjallisuudessa vallinneen yksimieli-

syys siitä, että työvoiman vuokrauksessa määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytykset yleensä 

täyttyvät. Myös oikeuskäytännössä oli havaittavissa linja, jonka mukaan muihin yrityksiin verrattuna 

vuokrausyrityksellä on useammin muu perusteltu syy solmia määräaikaisuus. Sellaisen syyn katsot-

tiin aiheutuvan todellisten resurssien puuttumisesta, sillä asiakasyritykset määrittävät työvoiman ky-

synnän.8 Tämä ajatusmaailma on havaittavissa vuoden 2013 Työ- ja elinkeinoministeriön selvityk-

sessä, jonka mukaan määräaikaisten työsopimusten osuus vuokratyöntekijöiden työsopimuksista lä-

henteli 80 prosenttia.9 Kontrasti on melkoinen verrattuna vuoden 2013 lukuihin kaikista palkansaa-

jista, joiden työsuhteista määräaikaisten työsopimusten osuus oli 16 prosenttia jatkuvien työsuhteiden 

osuuden siten ollessa 84 prosenttia.10 

Vuokratyöntekijän työsuhteessa sovelletaan työlainsäännöksiä samoin kuten muissakin työsuhteissa. 

Siten myös vuokratyösopimuksissa vallitsee olettama toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuk-

sesta, eivätkä määräaikaisen vuokratyösopimuksen edellytykset täyty kevyemmin kuin muissakaan 

työsopimussuhteissa.11 Vuokratyötä koskevan lainsäädännön hajanaisuuden on katsottu aiheuttavan 

tietämättömyydestä johtuvia ongelmia ja tulkintaristiriitoja.12 Työvoiman vuokraukseen liittyvän työ-

sopimuskulttuurin korjaamista lain nykyvaatimusten mukaiseksi lisäksi hankaloittanevat sekä vanhat 

käsitykset että nykykirjallisuuskin omalta osaltaan. Esimiehille suunnatuissa pelkistetyissä oppaissa 

tapaa toisinaan jopa erheellisiä vaikutelmia luovia kuvauksia vuokratyöntekijän työsopimusten mää-

räaikaisuuden hyväksyttävyydestä.13  

 
7 Sädevirta 2002, s. 59; Työ- ja elinkeinoministeriö 2013. 
8 Sädevirta 2002, s. 59; Sädevirta 2007, s. 167; Koskinen 2012, s. 11, 14; Työ- ja elinkeinoministeriö 2013. 
9 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013. 
10 Tilastokeskus 2013. Jako määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin oli prosentuaalisesti edelleen 
sama vuonna 2019 (Tilastokeskus 2019). Ajantasaisia lukuja vuokratyöntekijöiden työsopimusten muodosta ei ole saata-
villa. 
11 HE 68/2008 vp, s. 6; HE 152/2012 vp, s. 1. 
12 Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, s. 12. 
13 Ks. esim. Havula – Meincke – Vanhala-Harmanen 2017, s. 268 ja Bruun – von Koskull 2012, s. 60. Ilmaisu siitä, että 
”mikäli vuokratyöntekijää tarvitaan vain määräaikaisesti, solmii vuokrausyritys vuokratyöntekijän kanssa määräaikai-
sen työsopimuksen” voi johtaa väärään johtopäätökseen, varsinkin kun sen yhteydessä ei osoiteta työnantajan velvolli-
suutta selvittää työntekijän työllistämismahdollisuuksia muihin asiakasyrityksiin, tai mainittu toistaiseksi voimassa ole-
van työsopimuksen ensisijaisuutta. Samoin harhaan voivat johtaa toteamukset siitä, että vuokratyöntekijöiden työsopi-
mukset ovat ”käytännössä yleensä määräaikaisia” ja että ”niitä tehdään toistuvasti saman vuokraustyönantajan 
kanssa”. 
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1.2. Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja tavoite 

 

Vuokratyösopimussuhteisiin liittyy siis ongelmia työntekijän näkökulmasta erityisesti koskien työ-

suhteen määräaikaisuutta, jonka peruste ja päättymishetki voivat olla epävarmat ja jopa arvaamatto-

mat. Vuokrausyritys on työnantajana avainasemassa siinä, että työntekijät tietävät työsopimustensa 

muodon perusteen ja päättymishetken. Se luonnollisesti myös vastaa työntekijälle niiden lainmukai-

suudesta. Korkein oikeus käsitteli määräaikaisen vuokratyösopimuksen solmimisen edellytyksiä vuo-

sina 2012 ja 2019 ennakkoratkaisuillaan pyrkien vahvistamaan toistaiseksi voimassa olevan työsopi-

muksen olettamaa myös työvoiman vuokraustoimintaan kuuluvaksi. Pääasiaa perustellessa oikeuden 

jäsenet myös esittivät näkemyksiä sellaisista tavallisesta harkinnasta poikkeavista seikoista, jotka 

vuokrausyrityksen tulee ottaa huomioon arvioidessaan vuokratyösopimuksen kestoa. Ennakkoratkai-

suissa oikeaksi toimintatavaksi vahvistettiin se, että vuokrausyritys toteuttaa omien olosuhteidensa 

lisäksi uudenlaista arviointia käyttäjäyrityksen olosuhteiden piirissä, kun työsopimuksen kestoa har-

kitaan käyttäjäyrityksen tarpeen perusteella.14 Täten ratkaisuilla edellytettiin vieraan yrityksen toi-

minnan tuntemista päätöksentekoa varten. Näin ollen tutkielma rakentuu seuraavaan tutkimuskysy-

myspariin vastaamisen ympärille: 

Mikä merkitys käyttäjäyrityksen tarpeella on vuokratyösopimuksen kes-
ton harkinnassa ja valinnassa, ja onko vuokrausyrityksellä vuokraus-
sopimussuhteessaan riittävät edellytykset olosuhdearviointiin käyttä-
jäyrityksen tarpeen selvittämiseksi? 

Vastauksen perustaksi tutkielmassa on tarkoitus selvittää, mitä vuokrausyritykseltä de lege lata edel-

lytetään vuokratyösopimuksen keston harkinnassa niin harkinnan sisällön kuin laajuudenkin kan-

nalta. Sen osalta olennaista on selvittää ensinnäkin yleiset määräaikaisen työsopimuksen solmimis-

edellytykset ja toiseksi edellytykset määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen juuri työvoiman 

vuokraustoiminnassa. Tarkastelu piirtyy erityisesti käyttäjäyrityksen tilauksen tai tarpeen mahdolli-

sen vaikutukseen keston kannalta. Niin ikään tarkoitus on selvittää yritysten välisestä sopimussuh-

teesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien vaikutusta työsopimusharkintaan, minkä osalta käsi-

tellään niin lainsäädännön asettamia vaatimuksia kuin aiheen kannalta keskeisintä yleistä sopimusoi-

keudellista periaatettakin, lojaliteettia. 

 

 
14 KKO 2012:10, kohta 14 ja erimielisten jäsenten lausunto; KKO 2019:45, kohta 16. 
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1.3. Metodi, rakenne ja rajaus 

 

Tämän tutkielman tarkastelukohteena on Suomen lainsäädäntö. Tutkielman metodi on lainopillinen 

eli oikeusdogmaattinen tutkimusmetodi, jonka tutkimuskohde on voimassa oleva oikeus. Siten 

deskriptiivisen tieteen keinoin työssä selvitetään voimassa olevan oikeustilan sisältöä tutkimuskysy-

mykseen vastaamiseksi tulkiten ja systematisoiden oikeuslähteitä ja niiden kokonaisuutta.15  

Tutkielman ensimmäinen pääluku aloittaa tutkielman johdattamalla lukijan aiheeseen. Tutkielman 

toisessa pääluvussa perehdytään työvoiman vuokrauksen käsitteeseen ja vuokratyön käsittämiin oi-

keussuhteisiin. Tarkoitus on ensiksi luoda pohjakäsitys lainsäädännön tasosta ja kattavuudesta. Lu-

vun sisältö on kuitenkin fokusoitunut vuokratyöstä sopivien yritysten väliseen oikeussuhteeseen nii-

den keskinäisten velvoitteiden osalta. Lisäksi yritysten vuokratyöntekijäliitännäisten velvollisuuksien 

jakautuminen käydään perusperiaatteiltaan läpi kunkin yrityksen roolin ymmärtämiseksi vuokraus-

sopimussuhteessa. Luvussa ei enemmälti käsitellä yritysten täsmällisiä velvollisuuksia työntekijää 

kohtaan, eikä toisaalta myöskään työntekijään liittyviä yritysten välisiä sellaisia tiedonantovelvolli-

suuksia, jotka eivät vaikuta työsopimuksen keston valintaan. Sellaisia tutkimuskysymyksen selvittä-

miseen liittymättömiä tietoja ovat esimerkiksi toteutuneet vuokratyötunnit sekä työntekijän suoriutu-

minen ja käytös työtodistuksen laatimista varten. Luvussa esitellään lisäksi vuokraussopimus sopi-

mustyyppinä, jonka yhteydessä käsitellään yleistä sopimusoikeudellista lojaliteettiperiaatetta ja sen 

vaikutuksia sopimussuhteeseen. Lojaliteettiperiaatteen mahdollisten vaikutusten käsitteleminen ra-

kentaa osaltaan ymmärrystä vuokrausyrityksen oikeudellisesta asemasta sekä yritysten välisen sopi-

mussuhteen vaikutuksesta itsessään.  Sen avulla voidaan hahmottaa tiedonantovelvoitetta vuokraus-

sopimussuhteessa myös epätarkkojen sopimusvelvoitteiden tilanteessa samalla käsitellen myös sopi-

mussitovuusnäkökohtia ja kohtuullisuutta sellaisissa velvoitteissa. Työssä tarkastellaan työvoiman 

vuokrausta ja työntekoa kotimaassa, jolloin tarkastelun ulkopuolelle jäävät lähetetyt työntekijät. Ul-

komaista vuokratyövoimaa ei käsitellä. 

Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää työsopimuksen keston valintaan liittyvien sääntöjen 

tuntemista. Siksi kolmannessa pääluvussa käsiteltävien määräaikaisen työsopimuksen käytettävyy-

den ja solmimisen edellytysten ymmärtäminen on oleellista. Määräaikaisten työsopimusten perustei-

den osalta käsitellään yleisimpiä määräaikaisuuden edellytyksiä. Ulkopuolelle on rajattu muutamia 

perusteita, kuten epäpätevyyteen, harjoitteluun ja eroamisiän saavuttamiseen liittyviä perusteita. Ala-

kohtaisten erityispiirteiden ja alan vakiintuneen käytännön merkitystä työsopimuksen keston 

 
15 Hirvonen 2011, s. 21–22, 25. 
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valinnassa käsitellään niihin liittyvien käsitysten oikaisemiseksi ja käsitteellisen epäselvyyden selvit-

tämiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytysten tunteminen ja harkintaan liittyvän ko-

konaisarvioinnin käsitteleminen palvelevat tutkimuskysymykseen vastaamisessa, sillä sellaisia tie-

toja vuokrausyritys saattaa tarvita käyttäjäyritykseltä työsopimuksen kestoon liittyvää pohdintaa var-

ten. Lisäksi luvussa selvitetään määräaikaisen työsopimuksen päättymishetken määräytymistä, koska 

erityisesti työvoiman vuokraustoiminnassa, jossa kolmannen osapuolen olosuhteet vaikuttavat varsi-

naisen työn kestoon, on työtehtävien yllättävä päättyminen käyttäjäyrityksessä mahdollista. Työso-

pimussuhteeseen muutoin liittyvät asiat, kuten työsopimuksen päättämisedellytysten käsittely on ra-

jattu työn ulkopuolelle. Viimeisenä luvussa käsitellään sitä, missä vaiheessa tai lähtökohtaisissa ti-

lanteissa työnantaja arvioi määräaikaisuuden perusteen käsilläoloa olosuhteiden perusteella. Sen ym-

märtäminen, missä työsuhteen vaiheessa ja mistä syistä olosuhteet tulevat arvioitaviksi, on osa vuok-

rausyrityksen aseman käsittämistä työnantajana, joka vastaa työsopimuksen keston laillisuudesta. 

Kolmas pääluku pidetään yleisluonteisena katsauksena työsopimuksen keston valinnan systematiik-

kaan, jolloin maininnat ja huomiot vuokratyön osalta on jätetty minimiin liiallisen toiston välttä-

miseksi. Sitä vastoin pääasiaan keskittyvässä neljännessä pääluvussa määräaikaisen työsopimuksen 

edellytysten arvioimiseen liittyvät seikat tuodaan yhteen vuokraustoiminnan erityispiirteiden kanssa. 

Luvussa tarkastellaan erityisesti oikeuskäytännöllä vahvistettuja tarkempia sääntöjä ja periaatteita 

liittyen vuokratyösopimuksen keston harkintaan ja määräytymiseen. Kyseisiä sääntöjä ja periaatteita 

tarkastelemalla yhdessä edellisissä luvuissa selvitettyjen tietojen kanssa luodaan edellytykset tutki-

muskysymyspariin vastaamiselle. Tarkoitus on tarkastella yksittäisen vuokratyösopimuksen muodon 

valintaa yksittäisen vuokraussopimuksen piirissä, jolloin aihealueen tarkastelun pohjana pidetään ti-

lannetta, jossa vuokrausyrityksellä on vain yksi käyttäjäyritys asiakkaana.16 Siten esimerkiksi vaih-

televan työajan työsopimusten tarkastelu sekä ketjusopimusten käsittely vuokratyön piirissä rajautu-

vat tutkielman ulkopuolelle. Luvussa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuiden KKO 2012:10 ja 

KKO 2019:45 sisältö ja merkitys ovat huomattavassa osassa, sillä niissä on selvennetty vuokrausyri-

tykseltä edellytettävää harkintaa vuokratyösopimuksen keston valitsemiseksi. Korkeimman oikeuden 

käytäntöä käsitellessä keskustelussa tukeudutaan varsin vahvasti emeritusprofessori Koskisen kan-

nanottoihin, sillä analysoivia tai kantaaottavia asiantuntijakirjoituksia näiden ennakkoratkaisuiden 

merkityksestä on sangen niukasti saatavilla. Myös Elomaan näkemykset vanhemman ennakkoratkai-

sun jäljiltä luovat pohjaa työssä käytävälle keskustelulle. 

 
16 Tämä oli asetelma esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2019:45, johon palataan työssä useasti. 
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Tutkimuskysymykseen vastaamisen jälkeen luvussa pohditaan lainsäädännön mahdollisia kehittä-

mistarpeita ja -mahdollisuuksia. Samassa yhteydessä tehdään katsaus Ruotsin ja Saksan vuokratyö-

lainsäädäntöön. Suomi, Ruotsi ja Saksa ovat kaikki unionin jäsenmaita, mikä osaltaan lähentää mai-

den kansallista lainsäädäntöä kuitenkin jättäen valinnoissa liikkumavaraa ja siten tehden lainsäädän-

töratkaisuiden tarkastelusta mielekästä. Koska kaikkien oikeusperheiden, myös länsimaisten romaa-

nis-germaanisen ja common law -järjestelmien välillä on merkittäviä eroja jo oikeuskulttuurisiin pe-

rusasioihin ja -käsitteisiin suhtautumisessa ja niiden hahmottamisessa, olen päätynyt tarkastelemaan 

valtioita, joiden järjestelmät kaikki juontavat juurensa samaan oikeusperheeseen.17 

Alkuperältään mannereurooppalaista oikeutta oleva romaanis-germaaninen oikeus jakaantuu romaa-

niseen ja germaaniseen osaan, joista jälkimmäinen kuvastaa etenkin saksalaista vaikutusta. Laajasti 

katsoen myös Pohjoismaat kuuluvat romaanis-germaaniseen oikeusperheeseen. Vaikka juuret ovat 

mannereurooppalaiset, Pohjoismaita voidaan oikeutetusti pitää erillisenä oikeusperheenä erityispiir-

teidensä vuoksi. Pohjoismainen oikeusperhe on saanut voimakkaita vaikutteita saksalaisesta oikeus-

kulttuurista oikeustieteen kautta.18 Näin ollen Saksan järjestelmä on loogisesti valikoitunut toiseksi 

tarkasteltavaksi maaksi, vaikka sen profiili eroaakin merkittävästi suomalaisesta ja ruotsalaisesta vas-

taavasta etenkin liittovaltiomuotonsa ja sen tuoman tuomioistuinjärjestelmän vuoksi.19 Pohjoismaat 

puolestaan ovat harmonisoineet järjestelmiään oikeudellisen yhteistyön kautta jo yli sadan vuoden 

ajan, ja koska erityisesti Suomi on jo pitkään lainannut ruotsalaisesta järjestelmästä, kotimainen jär-

jestelmämme on lähimpänä ruotsalaista. Suuressa kuvassa Suomi on läpi historian suhtautunut myön-

teisesti läntisen naapurinsa juridiikkaan, mikä on mielenkiintoinen kontrasti suhteessa jo yli kahden-

sadan vuoden ajan jatkuneeseen välttelevään suhtautumiseen itäisen naapurin oikeutta kohtaan.20 

Näin ollen toiseksi luonnolliseksi tarkastelukohteeksi on katsottu Ruotsi. Katsauksella vieraisiin val-

tioihin ei ole tarkoitus johtaa pitkälle meneviä päätelmiä työvoiman vuokraukseen kuuluvista sopi-

mussuhteista eikä tehdä varsinaisen oikeusvertailevan tutkimuksen edellyttämää syvällistä ja laajaa 

perehtymistä. Sellainen vaatisi perusteellista tuntemusta ja ymmärrystä koko kulttuurista ja 

 
17 Husa 2013, s. 87, 103. 
18 Husa 2013, s. 36, 256–257, 270. Esimerkiksi laajat kodifikaatiot yksityisoikeuden alalta puuttuvat Pohjoismaista, 
vaikka ne ovat Saksan (Bürgerliches Gesetzbuch) ja Ranskan (Code civil) antaman mallin mukaan tyypillisiä manner-
maisessa oikeudessa. 
19 Tässä tutkielmassa tarkastellaan vain liittovaltion lainsäädännön ja oikeuskäytännön tasoa. 
20 Husa 2013, s. 65–66, 217, 224, 258, 271. Pohjoismaatkin voidaan erottaa itäiseen ja läntiseen pohjoismaiseen oikeu-
teen: Suomi ja Ruotsi ovat itäisiä ja Norja, Islanti ja Tanska läntisiä. Suomea ja Ruotsia on läheisyydestään johtuen jopa 
pidetty ”oikeudellisina kaksosina”, vaikkakaan ei identtisinä sellaisina. Esimerkiksi Pohjoismaista vain Suomi ja Ruotsi 
noudattavat yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön organisointia erillisiksi. Sittemmin perinteistä pohjoismaista integ-
raatiota on korvannut eurooppalainen vastaava unionin oikeuden myötä. 
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oikeusjärjestelmän struktuurista.21 Ruotsin ja Saksan järjestelmien piirteitä tarkastelemalla selvite-

tään, kuinka näissä valtioissa on pohdittu tai selvitetty tutkielman kysymyksenasettelun alaista prob-

lematiikkaa. Siten tarkoitus on koota näkökohtia ja ajateltavaa kotimaisen lainsäädännön mahdol-

liseksi kontrastiksi. Lopuksi tarkastelulla saatua aineistoa käytetään luvun päättävissä pohdinnoissa, 

joissa de lege ferenda -hengessä tarkastellaan mahdollisia Suomessa huomioonotettavia tarpeita ja 

oikeustilan potentiaalisia kehittämissuuntia. 

Viides pääluku päättää tutkielman kokoavin ajatuksin. 

 

1.4. Terminologia 

 

Oikeuskirjallisuudessa työsuhteet jaetaan normaaleihin ja epätyypillisiin työsuhteisiin. Kokoaikai-

sesti toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa yhdelle työnantajalle työskentelevää työntekijää pi-

detään normaalissa työsuhteessa olevana työntekijänä, kun taas vuokratyönteko luetaan epätyypillis-

ten palvelussuhteiden alaan.22 Tästä hieman poiketen tutkielmassa viitattaessa normaalityösuhtee-

seen, -toimintaan, -työnantajaan tai -työntekijään tarkoitetaan työsuhdetta, jossa työntekijä tekee 

minkä vain muotoisella työsopimuksella työtä yhdelle työnantajalle tämän toiminnan piirissä ja hy-

väksi. Työsopimuksen kestolla tarkoitan vaihtoehtoja määräaikaisesta ja toistaiseksi voimassa ole-

vasta työsopimuksesta sekä varsinaista ajallista kestoa. Työsopimusvaihtoehdoista puhutaan myös 

termein tyyppi ja muoto. TSL:n esitöissä puhutaan työsopimustyypistä. Tutkielman terminologia 

poikkeaa muoto -sanan käytössä TSL:n logiikasta, sillä laissa termillä viitataan sopimuksen varsinai-

seen solmimismuotoon, kuten sen suullisuuteen tai kirjallisuuteen.23  

Tässä tutkielmassa kutsutaan vuokrausyritykseksi oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka vä-

littää työntekijöitään vastiketta vastaan muuhun yhtiöön kattamaan sen työvoimatarvetta. Vuokraus-

yritys on myös työntekijän työnantaja.24 Tutkielmassa käyttäjäyritykseksi tai käyttäjäksi kutsutaan 

 
21 Kuitenkaan työntekijän suojan tasosta ei voida tehdä päätelmiä, sillä esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen solmimis-
edellytysten ohella kokonaisuudessaan siihen vaikuttaa koko työoikeuden järjestelmä sisältäen muun muassa työsuhde-
turvan, jota ei työsuhteen päättämisen osalta käsitellä tutkielmassa, ja jopa oikeuden työtaistelutoimenpiteisiin, mitä jo 
sellaisenaan pidetään yhteiskunnallisesti merkittävänä ilmiönä ja olennaisena osana työmarkkinoiden koneistoa (Lammi-
nen 2020, s. 12). 
22 Koskinen et al. 2018, s. 155. 
23 Ks. HE 157/2000 vp, s. 59, jossa mainitaan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen olevan työsopimusten päätyyppi. 
Muotoa koskevan TSL 1 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti 
eli se on vapaamuotoinen sopimus.  
24 Vuokrausyritys -käsite on vuokratyödirektiivisuomennoksen mukainen. Vuokrausyrityksiin viitataan kirjallisuudessa 
myös vuokrayrityksenä, vuokranantajana, työnantajayrityksenä, työnvälitystoimistona, henkilöstöpalveluyrityksenä ja 
henkilöstövuokrausyrityksenä tai työvoiman luovuttajana. (Ks. esim. Valtioneuvosto 1998; Työministeriö 2007, s. 8; 
Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 13–14; Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 33; Hietala – Kaivanto 2017, s. 73.) 
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oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jonka johdon ja valvonnan alaisuuteen vuokratyöntekijä siir-

tyy työhön. Käyttäjäyritys -termi esiintyy TSL:ssa.25 Lisäksi tutkielmassa käyttäjäyritystä kutsutaan 

asiakkaaksi vuokrausyrityksen näkökulmasta. Vuokratulla työntekijällä TilVL 3 §:n mukaan tarkoi-

tetaan työntekijää, joka on tehnyt sopimuksen Suomessa tai ulkomailla toimivan sellaisen työnantajan 

kanssa, joka on siirtänyt työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön. 

Tällaiseen työntekijään viitataan tutkielmassa nimellä vuokratyöntekijä tai lyhennettynä työntekijä. 

Terminologia on sama asiayhteydestä ja oikeussuhteesta riippumatta: vaikka vuokratyöntekijä ei ole 

vuokratyöntekijä suhteessa omaan työnantajaansa, samoja nimityksiä käytetään kaikissa yhteyksissä. 

Työsopimuksella sekä vuokratyösopimuksella viitataan vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän väli-

seen työsopimukseen. Vuokratyödirektiivin 2008/104/EY 3 artiklan määritelmän kanssa yhtenevästi 

kutsun toimeksiannoksi sitä aikajaksoa, jonka ajaksi vuokratyöntekijä on tilapäisesti käyttäjäyrityk-

sen tilauksesta sen palveluksessa. Synonyymi työssä on myös tilaus, sillä korkeimman oikeuden oi-

keuskäytännössä puhutaan asiakastilauksesta. Toimeksiannosta sovitaan puolestaan vuokraus- ja 

käyttäjäyrityksen välisellä sopimuksella eli vuokraussopimuksella.26 Vuokraussopimus ja yksittäinen 

toimeksianto voivat olla ajallisesti ja alaltaan niin eriäviä kuin yhtenäisiäkin. Käyttäjäyrityksen tar-

peella viitataan sekä käyttäjäyrityksen antamaan tilaukseen että varsinaiseen työvoimatarpeeseen.  

 
25 Muita nimikkeitä ovat asiakasyritys, toimeksiantaja, tilaajayritys ja työn teettäjä (Valtioneuvosto 1998; Työ- ja elin-
keinoministeriö 2017, s. 33). Ks. myös Elomaa 2011, s. 27, jonka mukaan käyttäjäyritystä voidaan kutsua myös isäntäyri-
tykseksi, vaikka termiä käyttäjäyritys pidetään nykyään neutraalimpana. 
26 Vuokraussopimukseen on viitattu myös vuokra-, asiakas- tai toimeksiantosopimuksena. Ks. Bruun – von Koskull 2012, 
s. 34; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 14. 
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2. VUOKRATYÖN KÄSITE JA YRITYSTEN VÄLISET OIKEUSSUHTEET 
 

 

2.1. Vuokratyön käsite 

 

Työvoiman vuokraus tarkoittaa sitä, että työvoimaa välittävä yhtiö sitoutuu siirtämään työntekijänsä 

toisen yrityksen eli käyttäjäyrityksen käyttöön korvausta vastaan. Käyttäjäyrityksen näkökulmasta 

kyse on siitä, että tämä työn vastaanottajana käyttää toisen yrityksen palveluksissa olevaa työntekijää 

oman johtonsa ja valvontansa alaisena. Toiminnan vastikkeellisuus poissulkee sen, että kyse olisi 

työntekijän lainaamisesta ulkopuoliselle.27  Työvoiman vuokrauksessa vuokratyöntekijä tekee työso-

pimuksensa perusteella työtä työnantajansa eli vuokrausyrityksen lukuun, mutta hänen työpanok-

sensa tulee käyttäjäyrityksen hyväksi.28 TSL 1 luvun 7 §:n 3 momentin mukaan: 

Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksella toisen yrityk-
sen (käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa 
ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka 
liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Käyttäjäyri-
tyksen on toimitettava työntekijän työnantajalle ne tiedot, jotka työnan-
taja tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi. 

Vuokratyödirektiivin 2008/104/EY soveltamisalaa koskevan 1 artiklan 1 kohdan kuvauksessa mer-

kittävin ero edelliseen on maininta työskentelyn tilapäisyydestä29: 

Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöihin, joilla on työsopimus tai työ-
suhde työvoiman vuokrausyrityksen kanssa ja jotka on asetettu 
käyttäjäyritysten palvelukseen työskentelemään tilapäisesti niiden val-
vonnassa ja johdolla. 

Vuokratyösuhde muodostuu näin ollen kolmen osapuolen, vuokrausyrityksen, vuokratyöntekijän ja 

käyttäjäyrityksen väliseksi. Käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä ei ole perinteisesti min-

käänlaista sopimussuhdetta vuokrauksen aikana. Vuokrausyritys puolestaan säilyttää asemansa vuok-

ratyöntekijän varsinaisena työnantajana koko vuokratyötoimeksiannon ajan.30 Vuokratyön perusta-

vanlaatuisena erityispiirteenä suhteessa normaalityösuhteisiin on juuri se, että työnantajan ja 

 
27 HE 59/2002 vp, s. 25; Koskinen et al. 2017, luku 2. Erityiset työsopimukset › Vuokratyö › Vuokratyön asetelma › 
Työvoiman vuokrauksen käsite; Koskinen et al. 2018, s. 198. 
28 HE 104/2011 vp, s. 6; Työministeriö 2007, s. 8. 
29 Mainittua ”tilapäisyyttä” tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että vuokratyövoima englanniksi, kuten direktiivissä on 
mainittu, on temporary agency work. Esimerkiksi Ruotsin hallitus direktiivin implementointiin liittyvissä esitöissä tulkitsi 
tätä siten, että direktiivin maininta vuokraustoiminnan väliaikaisuudesta ei merkitse mitään ajallista rajoitusta, vaan sen 
katsotaan kuvailevan työntekijältä puuttuvaa työsuhdetta suhteessa käyttäjäyritykseen, jossa tämä työskentelee (ks. Prop. 
2011/12:178, s. 28). 
30 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 115, 117. 
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työntekijän väliseen työsuhteeseen vaikuttaa sopimuksen ulkopuolinen taho, ja että työsopimuksen 

osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia siirretään kolmansille. Tavallisesti kolmas voi vaikuttaa työ-

sopimussuhteeseen vain kollektiivisen työoikeuden kautta. Työsuhteesta johtuvien sitoumusten siirto 

edellyttää TSL 1 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisesti toisen suostumusta, sillä lähtökohtana on työ-

sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien sidonnaisuus henkilöön. Siitä johtuen vuokra-

työntekijöiden työsopimuksissa on usein erillinen siirtoon oikeuttava suostumuslauseke.31 

Työntekijällä ei siis useimmiten ole sopimussuhdetta käyttäjäyritykseen, mutta työntekijällä on oi-

keuksia ja velvollisuuksia molempia yrityksiä kohtaan. Työntekijän vuokrausyritykselle antamalla 

suostumuksella perustetaan työntekijälle työntekovelvoite käyttäjäyrityksen hyväksi,32 jolloin hänen 

on TSL 3 luvun 1 §:n työntekijän yleisvelvoitteen mukaisesti tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen 

työnantajan, eli tässä tapauksessa käyttäjäyrityksen toimivaltansa puitteissa antamia määräyksiä. 

Työntekijä tekee työtä käyttäjäyrityksen hyväksi sen johdon ja valvonnan alaisena, jolloin työnteki-

jälle kuuluu käyttäjäyrityksessä myös laista seuraavia oikeuksia, kuten esimerkiksi työstä pidättäyty-

minen turvallisuuspuutteiden perusteella TyöturvL 23 §:n edellytyksin. Sopimussuhteen puuttuessa 

suhde käyttäjäyritykseen rakentuu pitkälti käyttäjäyrityksen direktio-oikeuden ympärille. Työnteki-

jän velvoitteet puolestaan vuokrausyritystä kohtaan perustuvat työsuhteeseen.33 Vuokratyöntekijällä 

on lojaliteettivelvoite niin omaa työnantajaansa kuin käyttäjäyritystäkin kohtaan. Työsopimuspuolten 

keskinäinen lojaliteettivelvoite rakentuu niin oikeusperiaatteen kuin säädännäisenkin oikeuden va-

raan.34 TSL 2 luvun 9 §:ssä on määritelty vuokratyöntekijöiden työsuhteisiin sovellettavista vähim-

mäistyöehdoista. Lainkohta muodostuu hierarkkisten, poissulkevien portaiden varaan, ja siinä on sel-

vitetty työehtosopimusten soveltamisjärjestys. Jos mikään työehtosopimus ei sovellu työsuhteeseen, 

vuokratyöntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyri-

tystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset.35 

 
31 Elomaa 2011, s. 27–28; Bruun – von Koskull 2012, s. 59; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 112; Koskinen et al. 2018, s. 
197. Vuokratyödirektiivin 3 artiklan vuokratyöntekijän määritelmän mukaan vuokratyöntekijä solmii työsopimuksen 
vuokrausyrityksen kanssa nimenomaisesti siinä tarkoituksessa, että hänet asetetaan työskentelemään käyttäjäyrityksen 
palveluksiin sen johdon ja valvonnan alaisena, mutta suostumus voidaan käytännössä antaa työsuhteen kestäessäkin. 
32 HE 59/2002 vp, s. 25; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 139; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 115; Koskinen et al. 
2018, s. 198. 
33 HE 68/2008 vp, s. 3; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 139–141. 
34 Engblom 2000, s. 112; Engblom 2012, s. 195; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 142. TSL 3 luvun 1 §:n yleisvelvoite 
ilmentää lojaliteettivelvoitetta, sillä sen mukaan työntekijän tulee toiminnassaan välttää kaikkea, mikä on ristiriidassa 
hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuudella vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijältä vaadittavan lojaliteetin 
tason on katsottu kytkeytyvän nimenomaan työntekijän asemaan. Työnantajan lojaliteettivelvoitetta ilmentää TSL 2 lu-
vun 1 §:n mukainen työnantajan yleisvelvoite. Muukkosen mukaan tässä kyse on erityisestä lojaliteettivelvoitteesta, sillä 
sen taustalla on lainkohta tai muu normi. Yritysten välistä lojaliteettiperiaatetta voidaan puolestaan luonnehtia yleiseksi 
sellaisen vahvistavan lainkohdan puuttuessa (Muukkonen 1993, s. 1045–1046). 
35 Myös ratkaisuissa TT 2012-9 ja TT 2012-113 on vahvistettu käyttäjäyritystä sitovan yleissitovan työehtosopimuksen 
soveltaminen vuokratyöntekijän työsuhteessa, kun vuokrausyritystä sitova työehtosopimus puuttuu. 
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2.2. Vuokratyö lainsäädännössä 

 

Vuokratyön käyttöä ei kategorisesti rajoiteta Suomessa lainsäädännöllä, vaan päinvastoin erilaisten 

työnteon muotojen turvaaminen on katsottu tarpeelliseksi.36 Yritys voi liikkeenjohdollisen päätösval-

tansa puitteissa päättää vapaasti, katetaanko lisätyövoiman tarve perinteisillä työsuhteisilla työnteki-

jöillä vai ulkopuolisella työvoimalla, kuten vuokratyöntekijöillä.37 Toimintamalli on sallittu myös 

oman työntekijän palkkaamisen tai palkkaamisesta johtuvien transaktiokustannusten välttämiseksi, 

taikka muihin rajoittamattomiin syihin nojaten.38 Suomessa ei ole erillistä vuokratyötä koskevaa eri-

tyislainsäädäntöä, vaan vuokratyöntekijöihin sovelletaan työlainsäädäntöä samoin kuten muihinkin 

työsuhteisiin työntekijöihin. Erityislainsäädännön puuttuessa muun muassa TSL soveltuu vuokra-

työntekijän ja vuokrausyrityksen väliseen työsopimussuhteeseen, vaikka kyseisessä laissa ei ole edes 

määritelty vuokratyötä tai vuokratyöntekijää. Tämän lisäksi nimenomaisesti vuokratyövoimaan liit-

tyviä tarkentavia säännöksiä on hajautettuina useissa laeissa, joita ovat esimerkiksi YTL ja TyöturvL, 

sillä tarkentavia säännöksiä tarvitaan vuokratyön erityispiirteistä johtuen. Näitä erityissäännöksiä so-

velletaan aina silloin, kun työnantaja siirtää työntekijänsä tämän suostumuksella toisen työnantajan 

käyttöön työskentelemään sen johdon ja valvonnan alaisena.39 Vaikka vuokratyövoiman käyttö onkin 

laajasti sallittu, sen käytöllä ei kuitenkaan saa kiertää lain pakottavia säännöksiä työsuhdeturvasta.40 

Muun ohella TilVL on relevantti vuokraustoiminnassa erityisesti yhtiöiden välisessä oikeussuhteessa 

sovellettavana lakina. Vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen vuokraussopimus on lainsää-

dännölle tuntematon sopimustyyppi, jolloin OikTL:a kuin sopimusoikeuden yleisiä periaatteitakin 

sovelletaan vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen väliseen oikeussuhteeseen.41  

Vuokratyöhön liittyviin seikkoihin on kiinnitetty huomiota myös Euroopan unionin tasolla. Vuonna 

2008 annettiin vuokratyödirektiivi 2008/104/EY, jolla oli tarkoitus perustaa vuokratyöntekijöihin so-

vellettavat suojelupuitteet jäsenmaihin. Direktiivillä haluttiin muun muassa parantaa 

 
36 HE 68/2008 s. 6. 
37 Työministeriö 2007, s. 8; HE 239/2010 vp, s. 3; Moilanen 2013, s. 2. 
38 HE 152/2012 vp, s. 3. Transaktiokustannukset tarkoittavat sopimuksen valmistelemiseen ja mahdollisesti siihen liitty-
vän erimielisyyden selvittelemiseen kuluvia eriä, kuten kustannuksia, aikaa ja vaivaa. Transaktiokustannusten minimointi 
on katsottu koko sopimusoikeuden järjestelmän tehtäväksi. Ylimääräisenä sopimustuloksen saavuttamiseen liittyvänä 
kustannuseränä ne vähentävät sopimuksella saatavaa hyötyä (Määttä 1999, s. 121; Hemmo 2003a, s. 26). 
39 HE 68/2008 vp, s. 6; HE 104/2011 vp, s. 6; HE 152/2012 vp, s. 1; Salli 2012, s. 105; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, 
s. 25–26. Vuokratyötä koskevat erityissäännökset eivät luonnollisestikaan sovellu vuokrausyrityksen ja vuokrausyrityk-
sessä työskentelevien henkilöiden välisiin oikeussuhteisiin, mikäli näiden työntekijöiden ei ole määrä antaa työpanostaan 
muiden kuin oman työnantajansa hyväksi. 
40 HE 68/2008 vp, s 6.  
41 HE 68/2008 vp, s. 3; HE 152/2012 vp, s. 3; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 62; Saarnilehto – Annola 2018, s. 17. 
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vuokratyöntekijöiden olosuhteita varmistamalla yhdenvertainen kohtelu käyttäjäyrityksissä sekä tur-

vata vuokratyövoiman käyttömahdollisuudet poistamalla vuokratyön käyttöön liittyviä rajoituksia, 

joita ei kyetä asiallisesti perustelemaan.42 Siltä osin, kun Suomen lainsäädäntö ei vastannut asetettuja 

vaatimuksia, direktiivi pantiin täytäntöön lähinnä TSL:a, TLähL:a ja TilVL:a muuttamalla.43 Direk-

tiivi 1999/70/EY määräaikaisesta työstä ei sovellu vuokratyöhön.44 Suomen lainsäädännön sisältöön 

ovat vaikuttaneet myös Suomen ratifioimat ILO:n yleissopimukset, kuten yksityisiä työnvälitystoi-

mistoja koskeva yleissopimus n:o 18145, joka soveltuu 2 artiklan 1 kohdan mukaan kaikkiin yksityi-

siin työnvälitystoimistoihin. Hallituksen esityksen mukaan sellainen toiminta käsittää työnvälityksen 

lisäksi myös työvoiman vuokrauksen. Suomi on ratifioinut ILO:n yleissopimukset vuonna 1999 sekä 

saattanut ne asetuksin voimaan.46 

Työehtosopimuksista yleissitovaksi työvoiman vuokrausalalla on vahvistettu Henkilöstöpalveluyri-

tysten liitto ry:n eli HPL:n ja Toimihenkilöliitto ry:n eli ERTO:n välinen työehtosopimus henkilöstö-

palvelualasta.47 Vuokratyön alalla noudatetaan myös yksittäisten yritysten toiminnassa normaalisito-

via työehtosopimuksia, joiden lisäksi muiden alojen työehtosopimukset saattavat sisältää yksittäisiä 

määräyksiä vuokratyövoimasta. Työehtosopimuksen osapuolet voivat sopia toisin oikeudesta käyttää 

ulkopuolista työvoimaa omien työntekijöiden ohella tai sijaan.48 Rajoituksista päätettäessä on kuiten-

kin otettava huomioon vuokratyödirektiivi, jonka mukaan vuokratyön käyttöä voidaan rajoittaa vain 

yleisen edun vaatimin syin.49  

 

 
42 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 30. 
43 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 31; Koskinen et al. 2018, s. 198. 
44 Direktiivin johdanto-osan neljännessä kappaleessa selvennetty soveltamisala, minkä lisäksi kysymys on unionin tuo-
mioistuimessa asian C-290/12 Della Rocca (11.4.2013) EU:C:2013:235 kautta uudemman kerran vahvistettu. Sitä vastoin 
vuokratyöhön soveltuvat direktiivi lähetetyistä työntekijöistä (EU) 2018/957 ja 96/71/EY, työsuojelun puitedirektiivi 
89/391/ETY sekä määräaikaisten ja tilapäisten työntekijöiden työsuojelun puitedirektiivi 91/383/ETY. 
45 Suomi on ratifioinut ja sitoutunut ILO:n yleissopimukseen n:o 179 merenkulkijoiden työnvälityksestä, joka myös si-
sältää vuokratyötä koskevia määräyksiä. Yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevaa yleissopimusta ei sovelleta 2 artiklan 
2 kohdan mukaan merenkulkijoiden työnvälitykseen. 
46 HE 268/1998 vp, s. 5. Yleissopimukset on saatettu voimaan asetuksella 305/2000 yksityisiä työnvälitystoimistoja kos-
kevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä asetuksella 304/2000 merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan yleis-
sopimuksen voimaansaattamisesta.  
47 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2021. 
48 HE 68/2008 vp, s. 6. Rajoituksia edelleen voi olla työehtosopimuksissa, kuten esimerkiksi TT-SAK Yleissopimuksessa 
10.5.2001, s. 15: ”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.” 
49 Direktiivin kohdan 18 ja 4 artiklan 1 kohdan mukaan sellaiset syyt liittyvät erityisesti vuokratyöntekijöiden suojeluun, 
työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksiin tai työmarkkinoiden moitteettoman toimivuuden varmistamiseen, ja väärin-
käytösten ehkäisemiseen. Unionin tuomioistuin on tuomiollaan 4 artiklan 1 kohdan tulkinnasta asiassa C-533/13 AKT 
(17.3.2015) EU:C:2015:173 (erit. tuomiolauselma) vahvistanut ensinnäkin, että artikla ohjeistaa jäsenvaltion viranomai-
sia tarkastamaan ja varmistamaan sellaisten rajoitusten perusteltavuus, ja toiseksi ettei artiklalla ole tarkoitus kategorisesti 
kieltää sellaisten rajoitusten soveltaminen tuomioistuimissa (ks. myös Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 27, 35). 
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2.3. Yritysten välinen sopimussuhde 

 

2.3.1. Vuokraussopimus 

Vuokrausyritys sitoutuu luovuttamaan työntekijänsä työpanoksen käyttäjäyritykselle korvausta vas-

taan vuokraussopimuksella. Vuokraussopimuksessa sovitaan muun muassa toimeksiannon sisällöstä, 

työntekijältä vaadittavasta ammattitaidosta, toimeksiannon kestosta sekä vastikkeesta vuokrausyri-

tykselle vuokratyöntekijän luovuttamisesta käyttäjäyrityksen käyttöön. Vuokrausyritys ja käyttäjäyri-

tys ovat siten keskenään vuokraussopimukseensa perustuvassa sopimussuhteessa, jossa vuokrausyri-

tyksen päävelvollisuus on toimittaa vuokraussopimuksessa sovittua vastaava työntekijä käyttäjäyri-

tyksen käyttöön, ja käyttäjäyrityksen päävelvollisuus on maksaa vuokrausyritykselle vastiketta työn-

tekijän hyödyntämisestä.50 Vuokraussopimus on niin sanottu lailla sääntelemätön sopimustyyppi eli 

sitä koskien ei ole olemassa erityistä lainsäädäntöä. Kun vuokraussopimuksesta ei ole lailla säädetty, 

ei sille ole myöskään asetettu muotovaatimuksia. Vuokraussopimus siten voi olla myös suullinen. 

Yleinen sopimusoikeudellinen lainsäädäntö soveltuu tähän velvoiteoikeudelliseksi sopimukseksi luo-

kiteltavaan vuokraussopimukseen.51 Vuokraussopimuksissa voidaan myös hyödyntää vakioehtoja.52 

Vuokraussopimus voidaan solmia sopimusvapauden periaatteen mukaisesti. Sopimusvapaus tarkoit-

taa sitä, että osapuolet voivat solmia vapaasti sopimuksia ja määrittää niiden sisältö sekä muoto.53 

Sopimusvapautta rajoitetaan kuitenkin lailla.54 Sopimusvapautta vuokraussopimusten kohdalla rajaa-

vat muun muassa työsopimuslain ja työturvallisuuslain pakottavat säännökset, minkä lisäksi esimer-

kiksi yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä ei voida vuokraussopimuksella sivuuttaa.55 Sopi-

musvapautta myös rajoittaa se lähtökohta, että sopimuksella voidaan perustaa oikeuksia ja velvolli-

suuksia vain sen osapuolille eli tässä tapauksessa vuokraus- ja käyttäjäyrityksen välille.56 Vuokraus-

sopimuksella ei voida myöskään pätevästi vähentää vuokratyöntekijälle lain tai työsopimuksen pe-

rusteella kuuluvia oikeuksia, sillä vuokraussopimusta ei voida solmia kolmannen vahingoksi. Vuok-

raussopimuksessa ei voida sopia työntekijää koskevista velvollisuuksista ilman, että niistä on sovittu 

erikseen työntekijän kanssa tai saatu niistä työntekijän jälkikäteinen hyväksyntä.57 Sopimus on 

 
50 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 75, 78. 
51 HE 68/2008 vp, s. 3; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 62; Saarnilehto – Annola 2018, s. 17. 
52 Esimerkiksi HPL YSE 2018 -ehdot. Ne ovat vuokrausyrityksen edustajan laatimat, joten niitä kutsutaan yksipuolisesti 
laadituiksi ehdoiksi. Tullakseen osaksi vuokraussopimusta, nämä ehdot tulee sisällyttää vuokraussopimukseen taikka ot-
taa sen liitteeksi (Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 62, 68–70). 
53 HE 68/2008 vp, s. 3; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 62; Saarnilehto – Annola 2018, s. 17. 
54 Saarnilehto – Annola 2018, s. 18. 
55 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 62. 
56 Saarnilehto – Annola 2018, s. 37. 
57 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 62–63. 
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pätemätön ollessaan lain tai hyvän tavan vastainen, taikka jos se on laadittu lain kiertämiseksi.58 Hy-

vän tavan vastainen sopimus voi esimerkiksi olla sellainen, joka tosiasiallisesti rajoittaa työntekijän 

perusoikeuksia ilman perusteltua syyttä.59 

Vuokraussopimusta luonnehditaan kestosopimukseksi, sillä se perustaa sen osapuolille jatkuvia vel-

vollisuuksia. Sopimustyyppien luokittelulla on merkitystä ainakin sopimuksen tulkintaperiaatteiden 

keskinäisissä suhteissa. Vuokraussopimuksessa sopimussuhteen yhteistoiminnallinen luonne ja sii-

hen liittyvä lojaliteetti korostuvat, mikä voi heijastua tulkinta-asenteisiin. Vuokraussopimus voi kes-

toltaan olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrausso-

pimus on irtisanottavissa ilman erityisiä perusteluja, sillä yleinen periaate on, että toistaiseksi voi-

massa olevat velvoiteoikeudelliset sopimukset ovat aina irtisanottavissa päättymään kohtuullisen ajan 

kuluttua, vaikka irtisanomisajoista ei olisi tarkemmin sovittukaan.60 HPL YSE 2018 -ehtojen mukaan 

vuokratyöntekijän työteon tosiasiallisen aloittamisen, keskeyttämisen tai lopettamisen ajankohdat ei-

vät vaikuta vuokraussopimusten osapuolten sopimuksen voimassaoloaikaan tai sen mukaisiin vel-

voitteisiin.61 

 

2.3.2. Yleinen sopimusoikeudellinen lojaliteettiperiaate 

Vuokraussopimuksen osapuolina vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen tulee toiminnassaan ottaa 

huomioon yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet, joista yksi on lojaliteettiperiaate. Lojaliteettiperi-

aatetta voidaan kutsua lojaliteettivaatimukseksikin ja jopa lojaliteettivelvollisuudeksi erityisesti ky-

seen ollessa pitkäkestoisista sopimussuhteista.62 Tässä yhteydessä lojaliteettiperiaatteella tai lojali-

teetilla tarkoitetaan toisen sopijapuolen etujen huomioon ottamista, eikä varsinaisten sopimusvelvoit-

teiden täyttämistä.63 Kyse on yleisestä lojaliteettiperiaatteesta, joka merkitsee periaatteen olevan voi-

massa muulla perusteella kuin lainsäädännön tuella.64 Vaikka lojaliteettiperiaatetta korostavat jotkin 

lain erityiset säännökset, sen mukainen toisen etujen huomioonotto ei palaudu minkään erityisen vel-

voitteen piiriin: voimassaolo perustuu oikeuskirjallisuuden yksimieliseen hyväksyntään sekä 

 
58 Saarnilehto – Annola 2018, s. 133–134. Sopimus ei saa myöskään olla syrjivä eli sillä ei esimerkiksi voida asettaa 
syrjiviä vaatimuksia ja edellytyksiä koskien vuokratyöntekijän ominaisuuksia. Vuokraussopimuksissa, kuten muitakin 
oikeustoimia solmittaessa tulee ottaa huomioon kohtuullisuusnäkökohdat, jotta sopimus olisi OikTL 36 §:n mukaisesti 
pätevä. 
59 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 65. 
60 Hemmo 2003a, s. 578, 582; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 72–73; Saarnilehto – Annola 2018, s. 166. 
61 HPL YSE 2018, kohta 11.1. 
62 Muukkonen 1993, s. 1041; Tolonen et al. 2000, s. 129. 
63 Ks. Hiekkaranta 1969, s. 8, joka luokittelee myös sopimusvelvoitteiden täyttämisen lojaliteetin alle. Tästä näkemyk-
sestä irrottautuu moni muu lojaliteettivelvoitteesta kirjoittanut. 
64 Muukkonen 1993, s. 1032, 1045. Lainsäädännön nojalla voimassa oleva periaate on Muukkosen mukaan erityinen 
lojaalisuusvelvollisuus. 
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periaatteen esiintymiseen esitöissä, oikeuskäytännössä ja sopimuksissa.65 Vaikka lojaliteettiperiaat-

teen sisällöstä ja painotuksista ei vallitse yksimielisyyttä, sen olemassaolo osana sopimusoikeudel-

lista järjestelmäämme on kuitenkin laajasti tunnustettua, jopa selvää.66  

Lojaliteettiperiaate tarkoittaa Muukkosen mukaan sitä, että sopijapuolten tulee kohtuuden nimissä 

ottaa huomioon toistensa intressit toiminnassaan ja valvoa niitä. Tätä yleistä periaatetta hän on valin-

nut kutsua lojaliteettivaatimukseksi.67 Lojaliteetti velvoittaa sopimuksen osapuolia ottamaan vasta-

puolensa edut huomioon kohtuullisissa määrin kuitenkaan kohtuuttomasti omia oikeuksiaan vaaran-

tamatta. Lojaliteettiperiaate korostaa osapuolten luottamusta, yhdenvertaisuutta ja ennen kaikkea tie-

dollista tasavertaisuutta. Peruslähtökohtana on, ettei sopijapuoli saa ajaa omia etujaan toisen sopija-

puolen haitaksi tai kustannuksella, ja että sopijapuolet toimivat yhteistoiminnassa tavoittaakseen kes-

kinäisen päämääränsä. Lojaliteettiperiaate nähdään osaksi modernia ajattelua, jossa sopimusta pide-

tään molempia hyödyttävän yhteistyön välineenä, jopa heidän yhteisenä yrityksenään68. Lojaliteetti-

periaate koskee myös toimintatapoja edellyttäessään osapuolilta neuvottelua, tarpeellisten tietojen 

välittämistä ja toimintavaihtoehtojen selvittämistä.69 Se edellyttää vastapuolta vahingoittamatonta 

käytöstä. Ennakoitavuuden kannalta lojaliteetin kohtuulliseksi mittapuuksi on katsottu se, mikä vas-

taavanlaisissa tilanteissa olisi tavanomaista ja siksi ennakoitavaa.70 Tiedonantovelvollisuus ja myö-

tävaikutusvelvollisuus ilmentävät lojaliteettiperiaatetta,71 vaikka viimeksi mainitun suhteesta tie-

donanto- ja myötävaikutusvelvollisuuteen on myös eriäviä näkemyksiä.72 Lojaliteettiperiaatteella on 

asemansa myös vuokraussopimuksen osapuolten välisten tiedonantovelvollisuuksien täyttämisessä.73 

 
65 Muukkonen 1993, s. 1032, 1045; Bruun – von Koskull 2012, s. 32. 
66 Esim. Muukkonen 1993, s. 1032, joka ei ole törmännyt yhteenkään lojaliteetin voimassaoloon täysin kielteisesti suh-
tautuvaan mielipiteeseen. Myös Tieva 2006 s. 251. 
67 Muukkonen 1993, s. 1043, 1046. Myös Tieva 2006, s. 246, jonka mukaan Muukkosen määritelmä on ”tiiviydessään 
varsin osuva” kuvatessaan lojaliteetin luonnetta. 
68 Ks. Hoppu – Hoppu 2016, s. 86, joiden mukaan asia usein ilmaistaan siten, että sopijapuolten vastakkaisista eduista 
huolimatta sopimus on nähtävä heidän yhteisenä yrityksenään. 
69 Ämmälä 1994, s. 3; Tolonen et al. 2000, s. 131–132; Bruun – von Koskull 2012, s. 32; Saarnilehto – Annola 2018, s. 
24–25. 
70 Häyhä 1996, s. 318, 325. Kohtuullisuusnäkökohdat kaventavat lojaliteettiperiaatetta, sillä sopijapuolen tulee ottaa huo-
mioon ja valvoa toisen etuja kohtuullisessa määrin (Muukkonen 1975, s. 359; Muukkonen 1993, s. 1046). 
71 Ämmälä 1994, s. 9–10, 45; Häyhä 1996, s. 316, 320–321, 327. 
72 Muukkonen pitäisi lojaliteettivelvoitteen erillään yleisestä tiedonantovelvoitteesta sekä sopijapuolen velvollisuuksia 
tukevasta myötävaikutusvelvollisuudesta, vaikka muut ovatkin jopa samaistaneet näitä lojaliteettiin. Muukkonen pyrkii 
kaventamaan erottelulla lojaliteettivelvoitteen käsitteen suppeaksi ja täsmälliseksi, jotta sillä olisi ”edes kohtuullinen 
käyttöarvo”. Ämmälän mukaan tiedonannon ja myötävaikutuksen voidaan katsoa ilmentävän lojaliteettiperiaatetta, 
vaikka niitä ei voida kaikissa tilanteissa yhtäläistää lojaliteetin kanssa. Ämmälän mukaan tiedonantovelvollisuuden voi-
daan katsoa olevan osa myötävaikutusvelvollisuutta, sillä joskus tarpeellisten tietojen antaminen sopijapuolelle myötä-
vaikuttaa sopijapuolensa mahdollisuuksiin täyttää omat sopimusvelvoitteensa. Häyhän mukaan nämä kaksi tulee erottaa 
toisistaan (Ks. Muukkonen 1993, s. 1044–1045, Ämmälä 1994, s. 9–10, 45 sekä Häyhä 1996, s. 316, 320–321, 327). 
73 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 86. 
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Oikeuskirjallisuudessa on katsottu lojaliteettiperiaatteen korostuvan erityisesti sellaisissa sopimus-

suhteissa, joissa osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan taikka keskinäinen kommunikaatio on tär-

keää.74 Usein lojaliteetilla on korostettu merkitys kestosopimuksissa, erityisesti pitkäaikaisissa talou-

dellisissa yhteistyösopimuksissa, joiden sopimustekstit eivät välttämättä sisällä kovin tarkkoja yksi-

tyiskohtia.75 Näkisin lojaliteettiperiaatteen noudattamisen vuokraussopimussuhteissa tärkeäksi, sillä 

kyseessä on keskinäistä kommunikaatiota vaativa kestosopimus. Työnantajavelvoitteiden täyttä-

miseksi osapuolten on vaihdettava informaatiota läpi toimeksiannon. 

Suhtautuminen lojaliteettiperiaatteeseen ja sen varsinaiseen merkitykseen on asiantuntijoiden kes-

kuudessa varsin vaihtelevaa. Tämä juontaa juurensa siihen, ettei lojaliteettiperiaate yleisenä sopimus-

oikeudellisena periaatteena perustu yhteenkään varsinaiseen lainkohtaan.76 Häyhä on katsonut lojali-

teettiperiaatteella olevan merkittävä tehtävä oikeusnormina lain ja sopimuksen aukkojen täydentä-

jänä. Se ohjaa osapuolten käytöstä, ja sen kautta toimija saa tietoa siitä, kuinka kussakin tyyppitilan-

teessa tulisi käyttäytyä. Riidanratkaisussa se voi toimia ratkaisunormina taikka tulkintanormina jota-

kin olemassa olevaa normia täydentäen. Periaatteen olemassaolo luo molemminpuolisen huomioon 

ottamisen tilan tilanteessa, jossa on jääty sopimuksen tai lain sääntelyn ulkopuolelle.77 Sopimus luo 

oikeudet ja velvollisuudet molemmille osapuolille ja on väline osapuolten yhteisen tarkoituksen to-

teuttamiseksi. Lojaliteettiperiaate ei Häyhän mukaan siten ulotu varsinaisesti sopimuksen ydinalu-

eelle, vaan on hyödyllinen sen ulkopuolelta käsin erityisesti joissakin sellaisissa tilanteissa, joissa 

sopimusehdot eivät täsmennä oikeusasemaa. Siten lojaliteettiperiaatteen johdosta osapuolilla olisi 

toisiaan kohtaan sopimusehdot ylittäviä velvollisuuksia.78 Ämmälän mukaan puolestaan lojaliteetti-

periaate itsenäisenä periaatteena ei ole kovin vahvalla perustalla juurikin lainsäädännön tuen puuttu-

essa ja siksi, ettei sen merkitystä oikeuskäytännössäkään ole juuri selvennetty. Se on osa muita yleisiä 

periaatteita, kuten rehellisyyttä, kunniallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Lojaliteettiajattelu voi hänen 

mukaansa olla muiden periaatteiden ja velvoitteiden takana, mutta harvemmin ensisijaisena. Esimer-

kiksi myötävaikutus- ja tiedonantovelvollisuus ovat käsitteinä tilannetta ja vaatimuksia kuvaavampia 

kuin lojaliteetti, johon ei Ämmälän mukaan siten tarvitsisi turvautua lainkaan.79 

 
74 Bruun – von Koskull 2012, s. 32; Saarnilehto – Annola 2018, s. 24–25. 
75 Muukkonen 1993, s. 1044; Ämmälä 1994, s. 6. Pitkäaikaisuus ei korreloi automaattisesti lojaliteetin korostumisen 
kanssa. Esimerkiksi hankinta- ja soranottosopimuksissa osapuolet täyttävät sopimusvelvoitteensa, ja sitten vain käyttävät 
sopimuksella perustettuja oikeuksiaan (Ämmälä 1994, s. 45). 
76 Muukkonen 1993, s. 1032, 1045. 
77 Häyhä 1996, s. 320–321, 327. 
78 Häyhä 1996, s. 314, 319. 
79 Ämmälä 1994, s. 9–10, 16–17, 45.  
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Oikeuskirjallisuudessa on vaihtelevia mielipiteitä siitä, pitäisikö lojaliteetin perusteella voida täyden-

tää sopimusta. Ensiksi todettakoon, että liikesuhteita koskevan erityislainsäädännön niukkuudesta 

johtuen liikesopimus on lainsäädännön sijaan keskeisen normilähteen asemassa, ja sopimussidonnai-

suus onkin nähty erityisen painavaksi liikesuhteiden kohdalla.80 Toisaalta on myös katsottu, että klas-

sinen pacta sunt servanda -periaate on pitkissä sopimussuhteissa liian joustamaton, sillä sopimussuh-

teen muuttuneet olosuhteet ja tarpeet, joita ei voitu ennakoida sopimusta solmittaessa tulisi kyetä 

ottamaan paremmin huomioon. Tällaisessa tilanteessa Häyhä pitää lojaliteettiperiaatetta vastauk-

sena.81 Hemmo esittää, että lojaliteettiperiaate täydentää sopimuksen ja lain asettamia velvoitteita. 

Muukkonen menee tulkinnassa jopa pidemmälle todetessaan, että lojaliteettivelvoitteen avulla voi-

daan päätellä, mitä osapuolet ovat tarkoittaneet säätää jostakin sopimatta jääneestä yksityiskohdasta. 

Halila puolestaan pitää lojaliteettia tavattoman laajana yleiskäsitteenä, jonka avulla ei voida tehdä 

oikeudellista päättelyä.82 Norroksen mukaan harkintatilanteessa oikeusperiaatteet ohjaavat ratkaisua, 

mutta niillä ei voida suoraan määrätä ratkaisun sisältöä.83 Taloudellisten yhteistyösopimusten koh-

dalla Muukkonen on tehnyt ankaran tulkinnan lojaliteetin merkityksestä: mikäli yhteistyösopimuksen 

sopijapuoli ei toimi lojaliteetin velvoittaman mukaisesti, tämä syyllistyy konkreettisesti sopimuksen, 

eikä vain ”hurskaan toiveen” rikkomiseen, jolloin vähäistä suurempi rikkominen voi johtaa vahin-

gonkorvausvelvollisuuteen tai muuhun sopimusrikkomusseuraamukseen.84 

Lojaliteettivelvoite tai -periaate on yleinen oikeusperiaate, jolla on sama merkitys kuin oikeusperi-

aatteilla yleensä.85 Lojaliteettiperiaatteen pitäminen oikeusnormina on ongelmallista siksi, että nor-

milta vaaditaan täsmällisyyttä ja selkeyttä, jotta se voisi ohjata käyttäytymistä ja toimia riidanratkai-

sukriteerinä. Lojaliteettiperiaatteen käsite ja merkitys ovat epäselviä, eikä lojaliteetti ole oikeusperi-

aatteena yhtenäinen. Osapuolten yhteisen tarkoituksen huomioon ottaminen on vaatimuksena liian 

väljä ennakoitavuuden tarpeen valossa. Siksi lojaliteettiperiaatteen merkitys ja käyttökelpoisuus ovat 

jääneet ongelmallisiksi.86 Näin katsoo myös Häyhä, joka edellä esitetyin tavoin katsoo lojaliteetilla 

olevan itsenäinen oikeusnormitehtävä. Oikeusperiaatteet ylipäätään ovat sisällöltään melko yleisiä ja 

arvosidonnaisia, olivat ne sitten kirjattuina ylös lakiin tai eivät. Moniarvoisessa yhteiskunnassa vas-

tapuolen käsitystä sopimuksentekomoraalista ja sen yhteensopivuutta omaansa voi muutoinkin olla 

 
80 Hemmo 2003a, s. 49, 567. 
81 Häyhä 1996, s. 317–318. Lojaliteetin avulla voidaan löytää ratkaisuja sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen ja 
siitä vapauttavien periaatteiden välimaastosta. 
82 Halila 1986, s. 141; Muukkonen 1993, s. 1047; Hemmo 2015, s. 111. 
83 Norros 2018, s. 36. 
84 Muukkonen 1975, s. 364; Muukkonen 1993, s. 1047. Myös Tolonen et al. 2000, s. 129, joiden mukaan lojaliteettivel-
vollisuuden rikkominen voi tulla arvioitavaksi ja rangaistavaksi petoksena. 
85 Häyhä 1996, s. 320–321, 327. 
86 Muukkonen 1993, s. 1041; Ämmälä 1994, s. 45; Häyhä 1996, s. 320–321, 327. 
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vaikea ennustaa.87 Lojaliteettiperiaatteen sisältö, vaikutus ja painoarvo vaihtelevat sopimustyypeit-

täin,88 mikä osaltaan voi vaikeuttaa periaatteen merkityksen käsittämistä yksittäistapauksessa.  

 

2.4. Yritysten väliset tiedonantovelvoitteet 

 

Siinä missä vuokraussopimuksen osapuolten välinen sopimussuhde perustaa heille velvoitteita toisi-

aan kohtaan, sellaisia seuraa myös suoraan lain nojalla. Tietojen kulkeutuminen vuokrausyritykseltä 

käyttäjäyritykselle ja vice versa on olennaisen tärkeää, jotta vuokraussopimuksen osapuolet voivat 

täyttää velvoitteensa.89 Standardisoidusta tiedonantovelvollisuudesta voidaan puhua, kun laki vel-

voittaa antamaan määrättyjä tietoja jonkin sopimustyypin yhteydessä.90 Vuokraussopimussuhteeseen 

liittyy joitakin lakiin kirjattuja tiedonantovelvollisuuksia. TSL 1 luvun 7 §:n 3 momentti antaa vuok-

rausyritykselle oikeudellisen perusteen saada käyttäjäyritykseltä tietoja.91 Lainkohdan mukaan käyt-

täjäyrityksen velvollisuuksiin kuuluu antaa vuokrausyritykselle ne tiedot, jotka se tarvitsee työnanta-

javelvollisuuksiensa täyttämiseksi.92 Sellaiset tiedot eivät välttämättä ole vuokrausyrityksen tiedossa, 

ja siten ne voivat olla vain käyttäjäyritykseltä selvitettävissä.93 Hietala, Kaivanto ja Schön katsovat, 

että tiedonantovelvollisuus on johdettavissa lainkohdan ohella myös lojaliteettiperiaatteesta.94 Alun 

perin lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä vuokrausyritykselle ehdotettiin luovutettavaksi 

”tarpeelliset tiedot”. Valiokuntakäsittelyssä ehdotettiin kielellistä muutosta lainkohdan selkiyttä-

miseksi, jolloin nykyinen kieliasu, ”ne tiedot” muotoutui.95 Esitöiden mukaan tiedonantovelvollisuus 

kattaa kaikki vuokrausyrityksen tarvitsemat tiedot sen työnantajavelvoitteiden täyttämiseksi.96 Sana-

muoto siten vaikuttaisi viittaavan hyvin laajaan tiedonsaantiin käyttäjäyritykseltä. 

Työnantajan tulee antaa TSL 2 luvun 4 §:n nojalla työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, 

joihin kuuluu muun ohella määräaikaisen työsopimuksen peruste, päättymisaika tai arvioitu 

 
87 Häyhä 1996, s. 322; Mielityinen 2006, s. 72, 78. 
88 Ämmälä 1994, s. 7–8. Lojaliteetin ei ole katsottu koskevan kaikkia sopimuksentekovaiheita tai sopimustyyppejä yhtä-
läisellä tavalla. Joissakin liikesuhteissa siitä ei puhuta lainkaan. Myös Tolonen et al. 2000, s. 131. 
89 HE 68/2008 vp, s. 6. 
90 Hemmo 2003a, s. 279. 
91 Moilanen 2013, s. 94. 
92 Ennen TSL 1 luvun 7 §:n 3 momentin tiedonsaantia koskevaa lisäystä hallituksen esityksessä todettiin hankalaksi ti-
lanne, jossa käyttäjäyritys kieltäytyy antamasta tietoja vuokrausyritykselle. Sellaista pykälää ei vielä ollut, joka oikeuttaisi 
yritysten väliseen tiedonsaantiin kaikissa tilanteissa (HE 68/2008 vp, s. 6). 
93 HE 68/2008 vp, s. 7. 
94 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 86. 
95 TyVM 6/2008 vp, s. 4–5. 
96 HE 68/2008 vp, s. 11; HE 152/2012 vp, s. 2–3. Annettavat tiedot saattavat myös sisältää liikesalaisuuden alaisia tietoja, 
jolloin liikesalaisuuslain (10.8.2018, 595) määräykset soveltuvat. Myös sopimusperusteisen suojan perustaminen ja sa-
lassapidon rikkomisseuraamusten erikseen määrittäminen voi usein olla tarpeen (Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 88). 
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päättymisaika. Lainkohdan 4 momentin mukaan vuokrausyrityksellä on lisäksi velvollisuus antaa 

vuokratyöntekijälle tiedot määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen asiakas-

sopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta sekä arvio muista vuok-

rausyrityksessä tarjolla olevista työsopimuksen työtehtäviä vastaavista tehtävistä. Esitöiden mukaan 

TSL 1 luvun 7 §:n 3 momentin perusteella käyttäjäyrityksellä on velvollisuus toimittaa vuokrausyri-

tykselle myös kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella käyttäjäyritys päättää työsuhteen muodosta ja 

kestosta, ja jotka sen tulee tiedottaa työntekijälle 2 luvun 4 §:n 4 momentin perusteella. Lainkohtaa 

muutettiin ennakkoratkaisun KKO 2012:10 jäljiltä työntekijän tietoisuuden ja ennakointimahdolli-

suuksien lisäämiseksi.97 Sitä kautta, kun vuokrausyrityksen tiedonantovelvollisuutta vuokratyönteki-

jälle on laajennettu, samalla käyttäjäyrityksen tiedonantovelvollisuus vuokrausyritykselle vuokratyö-

suhteen kestoon liittyvistä tiedoista on selkiytynyt ja tältä osin laajentunut. 

Käyttäjäyrityksen edellytetään antavan vuokrausyritykselle tarpeeksi tarkat tiedot ja kuvaus siitä, mil-

laisia työtehtävät erityispiirteineen ovat sekä millaisia ominaisuuksia, ammattitaitoa ja kokemusta 

siitä suoriutuminen edellyttää työntekijältä. Siten vuokrausyritys kykenee täyttämään sopimusvel-

voitteensa niin käyttäjäyritystä kuin vuokratyöntekijääkin kohtaan. TilVL kattaa puolestaan käyttä-

jäyrityksen tiedonsaantitarvetta. Vuokrausyrityksen velvoitteisiin kuuluu antaa käyttäjäyritykselle 

TilVL 5 §:n mukaiset tiedot ja otteet. Lainkohdan mukaan myös käyttäjäyrityksen on pyydettävä 

sellaisia tietoja.98 Yleensä nimenomaisen tiedonantovelvoitteen asettaminen vaikuttaa osapuolten vä-

lisiin vastuusuhteisiin siten, ettei tiedonsaantiin oikeutettu ole velvollinen lähtemään selvittämään 

sellaisia tietoja oma-aloitteisesti.99 Mikäli osapuoli laiminlyö tietojen antamisen taikka antaa virheel-

lisiä tietoja, kyseessä on tiedonantovirhe.100 

 

2.5. Työnantajavelvoitteiden jakautuminen 

 

2.5.1. Työnantajan käsite 

Vuokraus- ja käyttäjäyrityksen välisessä suhteessa osapuolilla on myös velvoitteita työntekijää koh-

taan työnantajavelvoitteiden jakautumisen kautta, vaikka varsinaisesti vain vuokrausyritystä voidaan 

kutsua työnantajaksi. Työnantajuuden käsitettä voidaan hahmottaa usealla eri tavalla, sillä pelkkä 

 
97 HE 68/2008 vp, s. 6, 10–11; HE 152/2012 vp, s. 1–3. 
98 HE 68/2008 vp, s. 6, 10; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 75. 
99 Hemmo 2003a, s. 296. 
100 Hemmo 2003a, s. 276. Erityisten laista seuraavien tiedonantovelvollisuuksien lisäksi voidaan kiinnittää huomiota ylei-
sempiin tiedonantovelvollisuuksiin, erityisesti prekontraktuaalisiin sellaisiin. Annetuilla tiedoilla voi olla merkitystä 
OikTL:n sovittelun tai pätemättömyysperusteiden kannalta. Velvollisuuden laajuuteen vaikuttaa neuvotteluosapuolten 
suhde, sopimuksentekoasema, asiantuntijuus ja hyväksyttävinä pidettävät tavoitteet (Hemmo 2003a, s. 275, 277, 289). 
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palkanmaksuvelvollisuus ei luo työnantaja-asemaa.101 Työnantajaa ei ole määritelty käsitteenä laissa, 

mutta työntekijän ominaisuuksia määrittelevän TSL 1 luvun 1 §:n kautta voidaan hahmottaa myös 

työnantajuuteen kuuluvia elementtejä. Niitä ovat sopimuksen osapuolena oleminen, oikeus työnteki-

jän työvoiman käyttöön, palkanmaksuvelvollisuus sekä direktio-oikeus. Työsuhteen tunnusmerkkejä 

voidaan pitää yhtä tärkeinä sen takia, että yhdenkin tunnusmerkin täyttymättä jääminen estää työsuh-

teen olemassaolon. Työsopimusopin mukaan työnantaja on se, jonka kanssa työsopimus allekirjoite-

taan. Kyseessä on sopimustunnusmerkki. Se on yksiselitteisempi indikaattori kuin perussuhdeteoria, 

jonka mukaan työnantaja puolestaan määräytyy työsuhteen osapuolten kautta, jolloin työsuhteen tun-

nusmerkit osoittavat työnantajaksi tosiasiallisen työsuhteen osapuolen.102 Tunnusmerkkien tarkastelu 

on aina kokonaisarviointia. Vaikka oikeuskirjallisuudessa työsuhteen tunnusmerkkejä pidetään yhtä 

tärkeinä, silti työnantajan direktio-oikeutta pidetään usein työsuhteen tuntomerkeistä keskeisimpänä 

tai ratkaisevimpana arvioitaessa sopimussuhteen laatua ja työsuhteen olemassaoloa.103 

Työnantajavelvoitteiden jakautuminen eri tahojen kesken ei estä työsuhdetunnusmerkin täyttymistä, 

mistä esimerkkinä toimii juurikin vuokratyövoima. Vuokratyössä tunnusmerkit viittaavat useampaan 

osapuoleen kuin vain yhteen tahoon, sillä työnantajan tunnusmerkit ja tehtävät jakautuvat vuokraus- 

ja käyttäjäyrityksen kesken. Vuokrausyritys säilyy varsinaisesti vuokratyöntekijän työnantajana koko 

toimeksiannon ajan, vaikka käyttäjäyritykselle siirtyisikin siksi ajaksi joitakin työnantajalle kuuluvia 

oikeuksia ja velvollisuuksia.104  

 

2.5.2. Velvoitteiden jakautuminen 

TSL 1 luvun 7 §:n 3 momentti määrittää oikeuksien ja velvollisuuksien jakautumisen lähtökohdan 

vuokraussopimuksen osapuolten kesken. Sen mukaan käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja 

valvoa työtä sekä ne työnantajavelvoitteet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja järjestelyi-

hin. Sääntelyn tarkoituksen valossa konkreettisesti työntekoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet on 

tarkoituksenmukaisinta osoittaa tosiasiasiallista työtä teettävälle työnantajalle. Esitöiden mukaan täl-

laisia ovat käytännössä lähinnä työajoista päättäminen ja eräät työturvallisuuteen liittyvät 

 
101 Sädevirta 2002, s. 23–24. 
102 KKO 2008:99 kohta 10; Bruun – von Koskull 2012, s. 28, 30; Havula – Meincke – Vanhala-Harmanen 2017, s. 17; 
Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 24; Koskinen et al. 2018, s. 119–120. Työsopimusoppia kuvastaa TSL 1 luvun 1 §, jonka 
mukaan työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan lukuun. Perussuhdeteoriaa kuvastaa RL 47 luvun 
8 §:n työnantajan määritelmä, jonka mukaan työnantajaksi katsotaan työtä teettävä ja työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa 
tosiasiallisesti käyttävä taho. Se ilmentää tosiasiallisesti työtä teettävän ja direktio-oikeudetta käyttävän tahon katsomista 
ainakin tältä osin työnantajaksi. 
103 Bruun – von Koskull 2012, s. 28; Engblom 2012, s. 177; Havula – Meincke – Vanhala-Harmanen 2017, s. 17; Äimälä 
– Kärkkäinen 2017, s. 38; Koskinen et al. 2018, s. 109. 
104 HE 68/2008 vp, s. 6; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 112; Koskinen et al. 2018, s. 120, 199. 
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velvollisuudet. Ratkaisevaa oikeuksien ja velvollisuuksien jakamisessa on se, kuinka läheisesti ne 

liittyvät työskentelyn järjestämiseen päivittäin, ja kuinka pitkään työntekijä työskentelee käyttäjäyri-

tyksessä. Tärkeäksi on katsottu työntekijän pitäminen tietoisena jaosta. Muutoinkin erilaisesta tai laa-

jemmasta oikeuksien ja velvollisuuksien jakamisesta voidaan sopia vain työntekijän suostumuk-

sella.105 

Käyttäjäyritykselle kuuluu tekninen ja yksityiskohtainen työnjohtovalta eli direktio-oikeus, jolloin se 

määrää työntekotavat, työntekoajan ja -paikan tämän oikeutensa nojalla. Siten käyttäjäyritys myös 

vastaa itse vuokratyöntekijän työn laadusta edellyttäen, että vuokrausyritys on täyttänyt oman sopi-

musvelvoitteensa toimittamalla käyttäjäyritykselle sen antamien tietojen perusteella ammattitaitoisen 

ja tehtävään sopivan työntekijän.106 Käyttäjäyritykselle siirtyy direktio-oikeus vain siinä määrin kuin 

vuokratyöntekijän työsuorituksen osalta on perusteltua ja tarpeellista. Käyttäjäyrityksen oikeus ohjata 

vuokratyöntekijän työtä määräytyy vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen solmiman työsopimuk-

sen asettamien raamien mukaisesti, sillä direktio-oikeuden laajuus määräytyy työsopimuksen kautta. 

Työsopimuksen yksityiskohtainen toimenkuvaus kaventaa työnjohtovaltaa, sillä sopimuksen mää-

räyksiä ei voida syrjäyttää direktio-oikeudella. Käyttäjäyrityksellä ei voi olla kattavampaa direktio-

oikeutta kuin vuokrausyrityksellä olisi työsopimukseen kirjatun perusteella. Direktio-oikeuden piiriin 

ylipäätäänkin kuuluvat vain käskyt, jotka ovat kohtuullisia ja asiallisia sekä hyvän tavan ja lain mu-

kaisia.107 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty tätä pidemmälle menevä tulkinta direktio-oikeuden ulottuvuudesta. 

Engblom katsoo, että työnantaja voisi direktio-oikeutensa nojalla yksipuolisesti muuttaa sellaisia työ-

suhteen ehtoja, joita ei voida pitää olennaisina. Lähtökohtana on pacta sunt servanda -periaate, mutta 

työnantaja saisi esimerkiksi muuttaa työaikoja, mikäli niistä ei ole tarkemmin sovittu työsopimuk-

sessa.108 Mielestäni Engblomin ilmaus työsuhteen ehdon muuttamisesta ei ole sopivin mahdollinen, 

sillä vaikka direktio-oikeus tarjoaa keinon työsopimuksen tarkentamiseen tapauskohtaisesti, se voi-

daan tehdä vain työsopimuksen rajaamassa piirissä. Siten muotoiluna esimerkiksi toteuttamistavan 

muuttaminen voisi varteenotettavimmin tavoin kuvailla direktio-oikeuden vaikutuksia työsuhteeseen. 

Epäolennaisen ehdon muuttaminen olisi pikemminkin direktio-oikeuden käyttämistä työsopimuksen 

tarjoamissa rajoissa. Tällainen tulkinta pitänee paikkansa myös siinä tapauksessa, että osapuolten 

 
105 HE 157/2000 vp, s. 64–65; Sädevirta 2002, s. 23–24; Elomaa 2011, s. 27–28; Koskinen et al. 2018, s. 120, 198–199. 
106 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 75. 
107 KKO 1995:145 perustelujen yhdeksäs kappale; Sädevirta 2002, s. 33–34; Bruun – von Koskull 2012, s. 28, 60; Havula 
– Meincke – Vanhala-Harmanen 2017, s. 59, 65–66; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 39; Koskinen et al. 2018, s. 199; 
Nieminen 2018, s. 18–19. 
108 Engblom 2012, s. 120–121. 
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käytäntö myös työsopimuksen ulkopuolelta olisi vakiintunut työsuhteen ehdoksi: sellaistakaan ehtoa 

ei työnantaja voi yksipuolisesti direktio-oikeutensa nojalla muuttaa.109 Siten, vaikka käyttäjäyrityk-

selle siirtyy oikeuksia ja valtuuksia suhteessa työntekijään ja tämän työskentelyyn,110 sellaiset oikeu-

det eivät edellä esitetyin tavoin voi edes direktio-oikeuden nojalla yltää työntekijän työsopimusehtoi-

hin niitä muuttaen. 

Työn johtamiseen ja valvomiseen liittyvien velvollisuuksien lisäksi myös työsuojeluun liittyviä vel-

voitteita jaetaan käyttäjä- ja vuokrausyrityksen kesken. Määräaikaisten ja tilapäisten työntekijöiden 

työsuojelun puitedirektiivin 91/383/ETY 8 artikla edellyttää käyttäjäyrityksiä vastaamaan toimeksi-

annon ajan työskentelyolosuhteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta välittävän yrityksen eli vuok-

rausyrityksen vastuuta.111 Koska työ suoritetaan useimmiten fyysisesti käyttäjäyrityksen tiloissa, 

myös käyttäjäyritys vastaa osaltaan vuokratyöntekijän työsuojelusta. TyöturvL 3 §:n 1 momentin 

mukaan käyttäjäyrityksen on noudatettava työn aikana kyseisen lain työnantajaa koskevia säännök-

siä, kun se johtonsa ja valvontansa alaisena käyttää toisen palveluksissa olevaa työvoimaa, vuokra-

työtä. Siten laissa myös käyttäjäyritystä vuokratyön teettäjänä pidetään työnantajana. Käyttäjäyrityk-

selle siirtyvien työnantajavelvoitteiden täyttäminen on yksin käyttäjäyrityksen vastuulla. Vuokraus-

yritys ole käyttäjän kanssa edes yhdessä vastuussa siirtyneiden velvoitteiden täyttämisestä.112 Käyt-

täjäyrityksen on myös TyöturvL 3 §:n 2 momentin mukaan ilmoitettava vuokrausyritykselle tarkasti 

työn ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet.113 

Siltä osin, kun velvoitteet eivät ole siirtyneet käyttäjäyritykselle, vuokrausyrityksen tulee täyttää 

työnantajalle kuuluvat lain velvoitteet. Vuokrausyrityksen työnantaja-asemaa on luonnehdittu oi-

keuskirjallisuudessa muodolliseksi, sillä vuokrausyritykseltä puuttuu työnantajuuden tunnusmerkkei-

hin lukeutuva direktiokomponentti. Toisaalta direktio-oikeus sisältää myös työnteon kohteen, paikan 

ja ajan määräämisen, jolloin vuokrausyritykselle voitaneen katsoa kuuluvan direktio-oikeus siltä osin, 

kun se lähettää työntekijän työskentelemään käyttäjäyritykseen. Vuokrausyrityksellä säilyy työnan-

tajana muun muassa oikeus työsuhteen päättämiseen, velvollisuus palkan ja 

 
109 VaaHO 1.4.2016, S 15/700. Ks. myös Murto 2016, s. 18–19. 
110 HE 157/2000 vp, s. 64. 
111 Direktiivin 2 artiklan mukaan myös työsuojelun puitedirektiiviä 89/391/ETY sovelletaan kokonaisuudessaan näihin 
määräaikaisissa tai tilapäisissä työsuhteissa oleviin työntekijöihin. 
112 HE 157/2000 vp, s. 65; HE 59/2002 vp, s. 3; Työministeriö 2007, s. 22; HE 68/2008 vp, s. 3; Äimälä – Kärkkäinen 
2017, s. 117; Koskinen et al. 2018, s. 199. Käyttäjäyrityksellä on käytännössä päävastuu vuokratyöntekijän ammattitai-
dosta ja osaamisesta ja sen riittävyydestä työtehtäviin, sillä sen velvoitteet vuokratyöntekijää kohtaan turvallisuuden 
osalta ovat samat, kuin omiakin työntekijöitä kohtaan. Siten käyttäjäyritys arvioi ja selvittää keskeiset vaarat työssä. Se 
myös perehdyttää vuokratyöntekijän sekä vastaa tämän syrjimättömyydestä ja lähtökohtaisesta tasavertaisuudesta TSL 2 
luvun 9 a §:n mukaisesti (Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 145; Koskinen et al. 2018, s. 199, 348, 556). 
113 HE 68/2008 vp, s. 6; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 144. 
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sosiaaliturvavakuutusmaksujen maksamiseen, vuosilomien järjestämiseen sekä yhteistoimintavel-

voitteiden täyttämiseen.114 Vuokrausyrityksen on TSL 2 luvun 3 §:n ja TyöturvL 2 §:n 1 momenttiin 

perustuen työsopimuksen ja työnantajuuden perusteella noudatettava TyöturvL:n asettamia työnan-

tajavelvoitteita suhteessa vuokratyöntekijään.115 TyöturvL 3 §:n 2 momentin mukaan vuokrausyri-

tyksen on ilmoitettava työntekijälleen käyttäjäyrityksen asettamat vaatimukset ja ennen kaikkea var-

mistettava, että käyttäjäyrityksen palvelukseen luovutettavalla työntekijällä on riittävä ammattitaito, 

kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön siten, ettei työntekijä vaaranna omaa tai muiden turvalli-

suutta työssä.116 

 

2.6. Vastuun jakautuminen vuokraussopimussuhteessa 

 

Vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välisessä tehtävänjaossa on tärkeää huomata, että vuokraus-

yritys ja käyttäjäyritys eivät ole toissijaisessa vastuussa toistensa velvollisuuksista.117 Vuokrausyri-

tyskään varsinaisena sopimustyönantajana ei ole vastuussa yhdessä käyttäjäyrityksen kanssa edes sel-

laisista työnantajavastuista, jotka kussakin yksittäistapauksessa kuuluvat TSL 1 luvun 7 §:n 3 mo-

mentin jaon mukaan käyttäjäyritykselle.118 Niille määrätyt vastuut ovat erillisiä, elleivät yritykset 

vuokraussopimuksessa ole sopineet toisin.119 Toissijaisen vastuun puuttuessa vastaa kumpikin vuok-

ratyöntekijälle aiheuttamistaan vahingoista. Vuokrausyritys korvaa työntekijälle aiheuttamansa va-

hingon TSL 12 luvun mukaan, ja käyttäjäyritys sopimuksenulkoista vahinkoa koskevan VahKorvL:n 

mukaan, sillä käyttäjäyritys ei ole sopimussuhteessa työntekijään.120 

Kirjallisuudessa on työturvallisuusvelvoitteiden osalta ilmaistu, että työsuojelulainsäädännön mu-

kaan vuokrausyritys ja käyttäjäyritys ”vastaavat yhdessä” käyttäjäyrityksen työsuojelutoimenpitei-

den hyväksyttävyydestä ja tehtävien sopivuudesta vuokratyöntekijälle.121 Katson yhdessä vastaami-

sen kielellisenä muotoiluna siinä mielessä haasteelliseksi, että se saatetaan yhdistää 

 
114 HE 157/2000 vp, s. 64; Sädevirta 2002, s. 24; Elomaa 2011, s. 27–28; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 232; Koskinen 
et al. 2018, s. 120, 198–199, 1412. 
115 HE 59/2002 vp, s. 25. 
116 HE 68/2008 vp, s. 6; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 144–145; Koskinen et al. 2018, s. 556. Vuokrausyrityksen 
on myös esimerkiksi järjestää työterveyshuolto, varmistettava työntekijän terveydentilan sopivuus, annettava työnteki-
jälle työturvallisuuteen liittyvän yleisperehdytyksen (HE 59/2002 vp, s. 25). 
117 HE 157/2000 vp, s. 65; Rautiainen – Äimälä 2008, s. 54. 
118 HE 68/2008 vp, s. 3; Tiitinen – Kröger 2012, s. 393. 
119 HE 157/2000 vp, s. 65; Tiitinen – Kröger 2012, s. 388; Koskinen et al. 2018, s. 199. Myös vastuiden jakamisesta on 
mahdollista sopia toisin, mikäli osapuolilla on työntekijän suostumus. Pakottavia lain mukaan käyttäjäyritykselle siirtyviä 
velvollisuuksia ei voida vähentää eikä lisätä. 
120 Työministeriö 2007, s. 40. 
121 Bruun – von Koskull 2012, s. 60. 
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yhteisvastuulliseen korvausvastuuseen. Yritykset kuitenkin vastaavat työturvallisuuteen liittyvistä 

asioista erikseen, vaikka velvoitteet voivatkin olla osittain päällekkäistä. Tilannetta paremmin ha-

vainnollistava muotoilu voisi olla, että molemmat vastaavat tahoillaan toimenpiteiden hyväksyttä-

vyydestä ja tehtävien sopivuudesta. Päävastuu vuokratyöntekijän osaamisesta työssä ja työn vaarojen 

selvittämisestä on käyttäjäyrityksellä. Vastuu jakautuu tapauskohtaisesti yritysten työnjohto- ja val-

vontaoikeuden käyttämisen mukaan.122 

Oikeuskirjallisuudessa on niin ikään vahingonkorvauksen osalta esitetty, että vahingon korvaaminen 

työntekijälle voi saada ”yhteisvastuullisuuden piirteitä”, mikäli vahinko on aiheutunut toiminnasta 

tai laiminlyönnistä, johon vuokrausyritys ja käyttäjäyritys ovat olleet molemmat osallisia.123 Yhteis-

vastuulliset piirteet lienevät mahdollisia esimerkiksi työntekijän osaamisen varmistamisessa suh-

teessa annettaviin työtehtäviin. Vahingon estäminen silloin edellyttää osaltaan molempien yritysten 

erillistä kontribuutiota: vuokrausyritys vastaa siitä, että sen luovuttama työntekijä vastaa koulutuk-

seltaan ja taidoiltaan käyttäjäyrityksen vaatimaa sen antamien tietojen perusteella, ja käyttäjäyritys 

puolestaan vastaa työssä työtehtävien ja työntekijän taitojen yhteensopivuudesta. Vaikka työntekijä 

vahingon sattuessa molemman yrityksen virheen perusteella saisikin vaatia molemmilta korvausta, 

yhteisvastuullisesta velasta ei kuitenkaan voi olla kyse lainsäädännön antaman tuen puuttuessa. Yh-

teisvastuu voidaan kuitenkin perustaa sopimuksin.124 Työturvallisvelvoitteiden jakamisessa joka ta-

pauksessa ei ole tarkoitus, että vuokrausyritys vapautuisi vastuustaan.125 Käyttäjäyritys ei sopimus-

teknisen työnantaja-aseman puuttuessa vastaa työsopimukseen liittyvistä asioista, kuten työsopimuk-

sen kestosta.126 

 
122 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 143–144. 
123 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 132. 
124 Ks. yhteisvastuullisen velkasuhteen syntymisestä Norros 2018, s. 301. 
125 HE 78/1996 vp, s. 6–7. Oikeuskirjallisuudessa Sädevirta on katsonut TyöturvL 8 §:n työnantajan yleisestä huolehti-
misvelvoitteesta seuraavan, että vuokrausyrityksen on otettava selvää työturvallisuusmääräyksien noudattamisesta käyt-
täjäyrityksessä, ja havaittuaan puutteita pyrkiä vaikuttamaan niiden asianmukaisiksi korjaamiseen taikka kieltäytyä lähet-
tämästä työntekijää työmaalle (ks. Sädevirta 2002, s. 31). Näkemys on ainakin jälkimmäiseltä osiltaan kirjallisuudessa 
ainutlaatuinen. Tämän toteuttamisessa voidaan pohtia käyttäjäyrityksen halukkuutta tuoda esiin lainvastaisuuksia toimin-
nassaan, ja sen kautta vuokrausyrityksen tosiasiallisia mahdollisuuksia saada tietoja turvallisuudesta. Tilanne on toinen, 
mikäli työnantaja valmiiksi tietäisi työturvallisuuden puutteelliseksi. Toiseksi voidaan kyseenalaistaa vuokrausyrityksen 
kyky vaikuttaa käyttäjäyrityksen asiainjärjestämiseen, jolloin vaihtoehdoksi jäänee työntekijän luovuttamatta jättäminen. 
Kuten edellä mainittu, työturvallisuus on kuitenkin käyttäjäyrityksen vastuulla sen toiminnassa TyöturvL:n nojalla. 
126 Tässä suhteessa tuomion KKO 2012:10 jäljiltä esitettyjä seuraavia näkemyksiä voidaan pitää mielenkiintoisina. Kos-
kinen on katsonut, että siinä missä käyttäjäyrityksen vastuuta lisätään vuokratyödirektiivin täytäntöönpanolla, vastuun 
lisääminen näkyy myös hatarammin korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2012:10 yritysten yhteenkytkemisen eli jäl-
jempänä käsiteltävän olosuhteiden tuntemisvelvollisuuden kautta (Koskinen 9.3.2012). Tämä velvollisuus liittyy jäljem-
pänä tarkemmin käsitellyin tavoin työsopimuksen keston valintaan. Samoin Elomaa on esittänyt käsityksen, jonka mu-
kaan erimielisten jäsenten voidaan tuomiossa katsoa päätyneen ”enemmistöä laajempaan ”vastuunjakoon” määräaikai-
suuden perusteiden olemassaolosta” (Elomaa 27.2.2012). Koskisen ja Elomaan tarkoittamasta on vaikeahko tehdä johto-
päätöksiä, sillä he eivät kirjoituksissaan perustelleet tulkintojaan taikka tarkoituksiaan laajemmin. Tuomiosta ei 
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Vaikka toissijainen vastuu puuttuu osapuolten väliltä, sopimusoikeudellinen seuraamusjärjestelmä 

voi tulla kysymykseen sopimuksen asianmukaisen täyttämisen laiminlyöntitilanteessa eli sopimus-

rikkomus- tai häiriötilanteessa.127 Sopijapuoli voi joutua korvaamaan sopimuksenvastaisella toimin-

nallaan toiselle aiheuttamansa vahingon. Sopimusperusteinen vahingonkorvaus soveltuu vuokraus-

sopimussuhteessa, vaikka siitä ei olisi vuokraussopimuksin sovittu.128 Vuokrausyritykselle voi koitua 

esimerkiksi välillistä vahinkoa, mikäli käyttäjäyritys laiminlyö tarvittavien tietojen toimittamisen 

työnantajavelvoitteiden täyttämiseksi, ja tämä laiminlyönti vaikuttaa työntekijän ja työnantajan väli-

sessä suhteessa.129 Usein välillisissä vahingoissa ennakoitavuuden ulkopuolelle saattavat kuitenkin 

jäädä sivullisen kanssa solmittuihin sopimuksiin aiheutuvat häiriöt ja niistä johtuvat vahingot. Välil-

liset vahingot usein myös rajataan pois vastuupiiristä,130 kuten HPL YSE 2018 -ehdoissakin sellaista 

vahinkoa ei korvata puolin eikä toisin.131 

  

 
nähdäkseni ole tulkittavissa, että olosuhteiden tuntemiseen ja määräaikaisuuden perusteeseen liittyvät korkeimman oi-
keuden asettamat vaatimukset vuokrausyritystä kohtaan olisivat jakaneet tai lisänneet vastuuta käyttäjäyritykselle. Toi-
saalta välillisesti yritysten yhteen kytkeminen vaikuttaa tiedonantovelvoitteen tarkkuuteen, ja siten käyttäjäyrityksen vas-
tuualueen voitaneen katsoa laajentuneen vuokrausyritystä kohtaan. Elomaa oli joka tapauksessa kirjoittanut kokolainaus-
merkkien sisään vastuunjako -sanan. Koska sanaa ei ollut lainattu tuomion tekstistä, epävarmaksi jää Elomaan tarkoittama 
sisältö: lainausmerkit saattavat siten viitata siihen, että Elomaa on tarkoittanut antaa sanalle jonkin muun merkityksen tai 
sävyn (Kielikello 3/1998). Ainakin, mikäli Elomaa tarkoittaa laajemmalla vastuunjaolla perusteiden asiallista alaa eli 
sitä, että vuokrausyrityksen vastuu olosuhdearvioinnin kautta jakautuu myös muun yrityksen toiminnan alueelle, Elomaan 
lausuma pitää paikkansa. Elomaan näkemyksen tulkitsemista hankaloittaa kuitenkin vastuu -sana, jolla on henkilöllinen 
ulottuvuus siten, että se merkitsee jonkun ottavan vastuun jostakin asiasta sisältäen velvollisuuden kantaa seuraamukset 
(Kielikello 2/1989). Vastuunjaosta henkilöllisessä suhteessa tuomion tapauksessa nähdäkseni ei voida puhua, sillä vastuu 
työsopimuksen kestosta ja muodosta pysyy tuomionkin jälkeen yksinomaan vuokrausyrityksellä ilman, että se jakautuu 
muulle taholle. 
127 Hemmo 2003b, s. 109. 
128 Saarnilehto – Annola 2018, s. 194. 
129 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 95–96. 
130 Hemmo 2003b, s. 273, 299. 
131 HPL YSE 2018, kohta 9.5. 
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3. MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUS 
 

 

3.1. Solmimiselle oltava perusteltu syy 

 

3.1.1. Poikkeus toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta 

Vuokrausyritys on velvollinen noudattamaan pakottavia työlainsäännöksiä myös työsopimuksen sol-

mimiseen liittyen suhteessa vuokratyöntekijäänsä, mikä tarkoittaa muun muassa samojen määräai-

kaisen työsopimuksen solmimisedellytysten olevan voimassa vuokratyösuhteessa.132 Työsopimus voi 

olla kestoltaan voimassa toistaiseksi, määräaikainen tai näiden yhdistelmä. Toistaiseksi voimassa 

oleva sopimus on työsopimuksen päätyyppi.133 Määräaikaisen työsopimuksen käyttämistä koskevat 

rajoitukset luetaan osaksi työsuhdeturvaa. Vaikka työsuhdeturvaan kuuluva irtisanomissuoja ei koske 

määräaikaista työsopimusta, määräaikaisen työsopimuksen käyttämisen rajoitukset ajavat samaa 

asiaa estäessään irtisanomissuojan kiertämisen työsopimuksen muodon valinnalla.134 Määräaikaisen 

työsopimuksen intressivastinpareina ovat työelämän tarpeet: työnantajan mahdollisuus tarvittaessa 

käyttää myös väliaikaista työvoimaa, ja toisaalta työntekijän suoja ja intressi vakaaseen ja jatkuvaan 

työsuhteeseen.135 TSL 1 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentti määrittelevät työsopimuksen sallittua kestoa: 

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä 
tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä 
tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa 
olevana. 

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, 
kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu 
kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työ-
voimatarpeen pysyväksi. 

Lain teksti on muotoiltu siten, että toistaiseksi voimassa oleva sopimus on ensisijainen suhteessa 

määräaikaiseen. Voidaan puhua myös työsopimuksen keston lakisääteisestä olettamasta. Säännös on 

pakottava eli siitä ei voida poiketa sopimuksin tai työehtosopimuksin.136 Määräaikaisuudelle tulee 

olla hyväksyttävä peruste jo tämän ensimmäisen määräaikaisen sopimuksen solmimiseksi.137 Näin 

ollen lain sanamuoto on tiukempi kuin edellytys määräaikaista työtä koskevassa 

 
132 HE 152/2012 vp, s. 1–2. 
133 HE 157/2000 vp, s. 60; Tiitinen – Kröger 2012, s. 112–114. 
134 Jalanko 1991, s. 20; HE 239/2010 vp, s. 1, 6; Moilanen 2013, s. 2; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 67. 
135 Tiitinen – Kröger 2012, s. 121–122. 
136 HE 239/2010 vp, s. 3; Tiitinen – Kröger 2012, s. 115, 118.  
137 HE 239/2010 vp, s. 3–5. 
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puitesopimuksessa138, joka on saatettu voimaan direktiivillä 1999/70/EY139. Sen mukaan määräaikai-

sen työsuhteen laatua on tarkoitus parantaa muun ohella ehkäisemällä määräaikaisen sopimuksen 

väärinkäytöksiä, jotka johtuvat peräkkäisistä määräaikaisista työsopimuksista.140 Suomessa on siis 

omaksuttu vapaaehtoisesti laajempaa suojaa työntekijälle tuovat säännöt direktiivin salliessa run-

saasti liikkumavaraa määräaikaisen työsopimuksen käyttämiselle. Vaikka jo ensimmäiselläkin mää-

räaikaisuudella tulee olla hyväksyttävä peruste, lakiin haluttiin nimenomainen kielto peräkkäisten 

määräaikaisten työsopimusten käyttämisestä pysyvän työvoimatarpeen kattamisessa.141 

Aina toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen olettamasta poiketessa määräaikaisuuden käyttä-

miselle tulee olla perusteltu syy. Määräaikaisesta työsopimuksesta tulee myös sopia nimenomai-

sesti.142 Perustellun syyn käsitettä ei ole määritelty työsopimuslaissa. Lain esitöissä täsmennetään, 

että perusteltu syy -käsitettä arvioitaessa otetaan huomioon vuoden 1970 laissa mainitut perusteet eli 

työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy taikka muu yrityksen toimintaan 

tai suoritettavaan työhön liittyvä perustelu. Uudella lailla ei ollut tarkoitus muuttaa oikeustilaa perus-

tellun syyn vakiintuneen sisällön osalta, eikä rajoittaa määräaikaisen sopimuksen perusteltua käyttä-

mistä. Nykyisestä säännöksestä esimerkkilistaus on kuitenkin poistettu, sillä se näytti johtaneen osin 

kaavamaisiin laintulkintaratkaisuihin, joissa ei riittävästi otettu huomioon yksittäistapausten piirteitä 

siitä huolimatta, että arvioinnin tuli olla tapaus- ja yksityiskohtaista. Säännöksen esimerkkilistaus vei 

siten huomiota pois huolellisesta harkinnasta. Harkinnassa ei riitä, että tapaukset pelkistetään ja ka-

tegorisoidaan listan yksittäisen esimerkkiperusteen piiriin ja siten todettaisiin perusteen olemassaolo 

kritiikittömästi. Näin ollen säännöksen muuttaminen tältä osin on omiaan turvaamaan perusteharkin-

nan perinpohjaisuuden.143 

 
138 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja jul-
kisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus, 18.3.1999. 
139 Direktiiviä ja puitesopimusta ei edellä mainituin tavoin sovelleta vuokratyöhön. Suomessa joka tapauksessa on otettu 
verrattain tiukka linja määräaikaisten työsopimusten osalta, ja nämä säännöt koskevat myös vuokratyöntekijöiden työso-
pimuksia. 
140 Jäsenvaltioilta vaadittiin rajoittavia toimenpiteitä väärinkäytösten estämiseksi, kuten perusteltua syytä määräaikaisuu-
den uudistamiseen, sellaisten uudistamisten maksimimäärään määritteleminen, taikka sopimusten yhteisen enimmäiskes-
ton rajoittaminen. 
141 HE 157/2000 vp, s. 61. 
142 Hietala – Hurmalainen – Kaivanto 2019, s. 153, 155. Sopimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla kirjallinen, jotta osapuol-
ten voidaan osoittaa tarkoittavan ja ymmärtäneen sopimuksen määräaikaiseksi. Ks. tästä myös TT 1991-58 ja TT 1995-
52, joissa sopimuksista ei ilmennyt tarkoitettu määräaikaisuus, mutta osapuolien tarkoitus rajoittaa työsopimuksen kestoa 
selvisi sopimuksenteko-olosuhteiden perusteella, joissa otettiin huomioon työntekijän tietoisuus tarkoitetusta kestosta ja 
sen perusteista. Mikäli sopimus puolestaan on laadittu kirjallisesti ilman mainintaa määräaikaisuudesta, määräaikaisuu-
teen vetoaminen voi muodostua hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi (Moilanen 2013, s. 58). 
143 HE 239/2010 vp, s. 1, 4; Tiitinen – Kröger 2012, s. 115, 121; Moilanen 2013, s. 59. 
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Koska olettama on toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen puolella, määräaikaiseen työsopi-

mukseen vetoavan tulee näyttää toteen, että sopimus solmittiin määräaikaiseksi. Mikäli määräaikai-

suuteen vetoaa työnantaja, tämän tulee lisäksi osoittaa määräaikaiselle sopimukselle olleen lainmu-

kaiset perusteet työsopimusta solmittaessa.144 Määräaikaisen työsopimuksen perustetta tulee lähtö-

kohtaisesti siis arvioida työsopimuksen tekohetken mukaisesti.145  

Kuten edellä mainittu, myös vuokratyösopimuksen määräaikaisuus vaatii lain mukaisen perustellun 

syyn. Jotta vuokratyöntekijä kykenisi paremmin osallistumaan määräaikaisen työsopimuksensa lain-

mukaisuuden arvioimiseen ja olisi tiedollisesti yhdenvertaisessa asemassa normaalityösuhteessa ole-

van määräaikaisen työntekijän kanssa, TSL 2 luvun 4 §:n 4 momentti asettaa erityisiä lisävaatimuk-

sia146 vuokratyöntekijälle annettavalle selvitykselle työnteon keskeisistä ehdoista. Työnantajan tulisi 

antaa työntekijälle ne työsuhteen kestoa koskevat tiedot, joiden perusteella päätyy solmimaan sopi-

muksesta määräaikaisen. Arvio muista tarjolla olevista töistä tehdään työsopimuksen tekohetkellä, 

mutta se koskee työsopimuksen päättymishetken jälkeistä tilannetta. Sen lisäksi, että säännöksellä 

pyritään auttamaan vuokratyöntekijää arvioimaan määräaikaisen työsopimuksensa perusteen lainmu-

kaisuutta, säännös auttaa työntekijää arvioimaan myös sopimuksen kestoa.147 Työntekijän tietämys 

työsuhteeseen vaikuttavista seikoista on tärkeää myös tiedollisen tasavertaisuuden kannalta suhteessa 

työnantajaansa. Ilman näitä tietoja työntekijä ei voi olla tasavertaisessa neuvotteluasemassa, tehdä 

rationaalisia päätöksiä, eikä valvoa laillisia etujaan.148 Seuraavaksi käydään läpi joitakin määräaikai-

sen työsopimuksen perusteeksi kelpaavia ja kelpaamattomia perusteita.  

 

3.1.2. Työn luonne perusteena 

Työn luonne määräaikaisen sopimuksen perusteena on ensimmäinen vanhan lain listauksen mukai-

nen ja edelleen huomioon otettava esimerkkiperuste. Työn luonne on käsitteenä tulkinnanvarainen ja 

laaja, mutta ottaen huomioon säännöksen tarkoitus sen on katsottu merkitsevän työtä, jonka kesto 

tiedetään alun alkaenkin rajoitetuksi.149 Vanhan lain esitöissä työn luonteen katsottiin merkitsevän 

 
144 Tiitinen – Kröger 2012, s. 115, 121; Moilanen 2013, s. 59. 
145 Koskinen 2012, s. 8. 
146 Kuten edellisessä pääluvussa mainittiin, työntekijälle on annettava tiedot määräaikaisuuden perusteesta, työsuhteen 
päättymisajasta tai arvioidusta päättymisajasta, ja lisäksi vuokratyöntekijälle on annettava tieto määräaikaisen työsopi-
muksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen tilauksen syystä, kestosta tai arvioidusta kestosta sekä arvio mahdollisista 
muista tarjolla olevista työsopimuksen mukaisista töistä, joita vuokrausyritys voisi tarjota. 
147 Sädevirta 2002, s. 59; HE 152/2012 vp, s. 2–3. Ks. myös Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 64. Selvitysvelvollisuudella 
ei ole tarkoitus puuttua käyttäjäyrityksen vuokratyövoiman käytön perusteisiin. 
148 Engblom 2012, s. 224. 
149 Jalanko 1991, s. 61; Tiitinen – Saloheimo – Bruun 1989, s. 29. 
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joko määrättyä työtä taikka kausiluonteista työtä.150 Määräaikaisen työsopimuksen solmiminen voi 

olla sallittua, mikäli työntekijä palkataan tekemään määrättyä työtä tai työkokonaisuutta, taikka ky-

seessä on lyhytaikainen määrätty työ, jota työnantajan ei tarvitse teettää jatkuvasti. Määräaikainen 

sopimus voidaan siis ensinnäkin solmia jonkin määrätyn työn tai työkokonaisuuden tekemiseksi eli 

esimerkiksi yksittäisen asiakastilauksen tai projektin täyttämiseksi. Määräaikainen työsopimus voi 

olla myös perusteltu, mikäli teetettävä työ vaatii vakituisilta työntekijöiltä puuttuvaa erityistä ammat-

titaitoa, ja tällainen työvoiman tarve on tilapäistä. Määräaikaisuutta ja työtehtävän ajallista rajalli-

suutta on helpompi puolustaa, mikäli sellaista työtä ei yleensä teetetä. Esimerkiksi tapauksessa KKO 

2008:29 arvioitiin määräaikaisen työsopimuksen edellytyksiä, kun hengityshalvauspotilaalle oli pal-

kattu hoitaja määräaikaiseen työsuhteeseen siten, että työsopimus päättyi potilaan hoidon tarpeen la-

kattua. Määräaikaisen sopimuksen puolesta katsottiin puhuvan työn henkilökohtainen luonne ja se, 

että hoitajan on sopeuduttava toimimaan potilaan kanssa, ja että hengityshalvauspotilaiden hoidossa 

tarvitaan erityistä osaamista.151 

Erilliset projektimuotoiset työkokonaisuudet eivät itsessään takaa määräaikaisen sopimuksen sallit-

tavuutta, vaan tilanteeseen tulisi liittyä jokin erityispiirre, jonka perusteella työn tilapäisyys perustel-

laan. Kyseessä todennäköisesti ei ole lain tarkoittama perusteltu syy, mikäli työnantajan teettämät 

projektit kuuluvat sen säännölliseen toimintaan, työ ei lopu projektin päätyttyä, tai samankaltaiset 

projektit toistuvat usein. Edellä mainitussa tapauksessa KKO 2008:29 hoitosuhteen pitkäaikaisuus ja 

se, että kuntayhtymällä oli useita sairaaloita, joihin työntekijän voisi työllistää tai uudelleenkouluttaa 

puhuivat toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen puolesta. Silloin työvoimatarvetta tuskin voidaan 

katsoa tilapäiseksi ja siten määräaikaisuutta sallituksi. Jalanko arvioi työn luonteen edellyttävän pe-

rusteena, ottaen huomioon lainsäätäjän tarkoituksen, että tilanteen tulisi erota ”tavanomaisen työn 

teettämisestä tavanomaisella työntekijällä”, sillä sellaisissa olosuhteissa määräaikainen työsopimus 

usein saattaa osoittaa työsuhdeturvan kiertämistarkoituksen. Tehtävien luonteen edellytettäisiin ta-

valla tai toisella poikkeavan normaaleista yrityksen työtehtävistä.152 

Toisaalta on myös mahdollista, että kertaluonteisten ja tavallisesta poikkeavien tapahtumien lisäksi 

työnantajan säännöllisessä normaalin toiminnan piirissä tulee tilanteita, jolloin väliaikaisen työvoi-

man käyttäminen voi olla tarpeen ja sallittua. Tällaisia olosuhteita voivat ensinnäkin olla ruuhka- ja 

 
150 HE 205/1983 vp, s. 26. 
151 HE 157/2000 vp, s. 60; HE 239/2010 vp, s. 2–3; Moilanen 2013, s. 46–47; Havula – Meincke – Vanhala-Harmanen 
2017, s. 50–51; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 75. 
152 Jalanko 1991, s. 66–67; HE 157/2000 vp, s. 60; HE 239/2010 vp, s. 2–3; Moilanen 2013, s. 46–47; Havula – Meincke 
– Vanhala-Harmanen 2017, s. 50–51; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 75. 
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tuotantohuiput sekä tilauskannan vaihtelu. Tietyn suuren tilauksen ajaksi voi olla mahdollista palkata 

määräaikaista työvoimaa, mikäli tilauksen toimittaminen välttämättä niin edellyttää. Tällöin edelly-

tyksenä jälleen on työnantajan arvio siitä, ettei työntekijälle voida tarjota uutta työtä enää määräai-

kaisen työn jälkeen. Tilauskannan on supistuttava ennalleen ennalta määriteltynä ajankohtana. Eli jos 

tilauskanta jäisi pysyvästi korkeammaksi, ei määräaikaisuuteen ole perustetta. Mitä harvemmin ti-

lauskanta vaihtelee ja ruuhkahuiput toistuvat, sitä todennäköisemmin määräaikaisten työsopimusten 

käyttämiselle voi olla perusteltua syytä.153 Tällöin työnantajan on kyettävä määrittelemään huipun 

alkamis- ja päättymishetket.154 

Myös kausiluonteinen työ voi olla määräaikaisuuden hyväksyttävä peruste. Kausiluonteinen työ tar-

koittaa sitä, että työtä tehdään vain tiettynä vuodenaikana, tai työn määrä olennaisesti lisääntyy etu-

käteen tiedossa olevina ajanjaksoina. Määräaikainen sopimus voidaan solmia, mikäli työvoimaa tar-

vitaan tilapäisesti lyhyehköksi ajaksi. Jos tarjolla oleva työ kattaa vuosittain 9–10 kuukautta vuodesta, 

silloin ei voida puhua kausiluonteisuudesta, ja työnantajan tulee selvittää kokoaikaseksi työllistämi-

sen mahdollisuus esimerkiksi töiden uudelleenjärjestelemisen avulla.155 

 

3.1.3. Sijaisuus ja muut asialliset syyt perusteena 

Määräaikaisen työsopimuksen peruste voi olla myös sijaisuus. Työnantaja voi tarvita sijaista työnte-

kijän ollessa väliaikaisesti poissa siten, että hänen työsuhteensa on tarkoitus jatkua poissaolon pää-

tyttyä. Väliaikainen tilanne luo tarpeen määräaikaiselle työsopimukselle. Sijaisen ei edellytetä hoita-

van samoja työtehtäviä vapaalla olevan työntekijän kanssa, vaan työtehtävät voidaan uudelleenjär-

jestää. Olennaista on, että lisätyövoiman tarve juontaa juurensa jonkun työntekijän poissaoloon.156 

Sijaisuuteen liittyy myös yksilöintivaatimus, jonka mukaan tehtävät on joko määritettävä poissaole-

van työntekijän tai tiettyjen työtehtävien kautta.157  Määräaikaisuuden kestoajan on oltava määritel-

tävissä objektiivisin, työntekijän poissaoloon liittyvin seikoin.158 Kesto voidaan sitoa työntekijän pa-

luuseen tai tiettyyn paluusta riippumattomaan päivämäärään. Keston sitominen työntekijän paluuseen 

on hankalaa sijaisen kannalta, sillä tämä silloin kantaa epävarmuuden työntekijän paluuajankoh-

dasta.159 Sijaisuus on selkeänä ja konkreettisena pidetty määräaikaisuuden peruste.160 Näin ainakin 

 
153 Jalanko 1991, s. 67; HE 157/2000 vp, s. 61; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 77–78. 
154 Moilanen 2013, s. 53. 
155 HE 157/2000 vp, s. 60; KKO 2017:37, kohta 13. 
156 HE 157/2000 vp, s. 61. 
157 Jalanko 1991, s. 76, Tiitinen – Saloheimo – Bruun 1989, s. 29. Ks. myös Moilanen 2013, s. 50. 
158 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 80. 
159 Jalanko 1991, s. 74; Hietala – Kaivanto 2017, s. 123. 
160 Koskinen et al. 2008, s. 326. 
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lienee lähtökohtaisesti silloin, mikäli sijaisuus on perusteltavissa ja yksilöitävissä edellä mainituin 

seikoin. Sijaisuutta käsittelevässä tapauksessa KKO 2015:64 todettiin, että sijaisuus on lähtökohtai-

sesti perusteltu määräaikaisuuden syy. Vaikka tapauksessa sijaisen toistuvat määräaikaisuudet perus-

tuivat tietyn henkilön poissaoloon, ja käsillä oli siten perusteltu syy määräaikaisuudelle, tapauksessa 

myös pysyvä työvoimatarve tuli arvioitavaksi. Kaupungilla oli käytössä eräänlainen sijaislista, jolta 

jatkuvasti haettiin työntekijöitä samalle työpaikalle. Työsuhde katsottiin toistaiseksi voimassa ole-

vaksi pysyvän työvoimatarpeen perusteella.161 

Koska sallittujen määräaikaisten työsopimusten perusteita ei ole lueteltu kattavasti laissa, voidaan 

määräaikaisen sopimuksen käyttäminen perustella myös muin asiallisin syin. Samalla on muistettava, 

että työnantajalla ei koskaan ole absoluuttista määräaikaisen sopimuksen solmimisoikeutta – edes 

yksilöityjen esimerkkiperusteiden kohdalla. Niitä on pidettävä perusteina, jotka saattavat täyttää lain 

vaatimuksen määräaikaisen sopimuksen perustellusta syystä. Vanhan työsopimuslain esimerkkilis-

tassa mainitaan muu edellisiin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön 

liittyvä perusteltu syy. Edellytyksenä aina on, että määräaikaisuus voidaan edelleen perustella toi-

mintaan tai teetettävään työhön liittyvillä perusteilla ja ettei määräaikaisen sopimuksen käyttämisellä 

pyritä työsuhdeturvan kiertämiseen.162 Perustellun syyn vaatimus on perustettu työntekijää suojaa-

vaksi pakottavaksi lainsäädännöksi, mikä on otettava huomioon sellaisen syyn käsilläoloa arvioita-

essa.163 Vanhan työsopimuslain esimerkkilistauksen muulta rinnastettavalta seikalta edellytettiin 

yhtä vahvaa määräaikaisen työsopimuksen puoltamista, kuin muiltakin listan esimerkeiltä.164 

Muu asiallinen syy määräaikaisuudelle voi esimerkiksi tapauksen TT 2003-13 perusteluiden mukaan 

olla organisaatiouudistuksiin ja siten työtehtävän päättymiseen varautuminen. Tämä kuitenkin edel-

lyttää uudistussuunnitelmien olemassaoloa ja sitä, ettei uudistus ole ajankohtainen vasta pitkähkön 

ajan kuluttua. Myös ainakin tietoa tai arviota muutoksen tapahtumisen ajankohdasta edellytetään, 

sillä muutoin suunniteltua muutosta ei välttämättä katsota riittävän ajankohtaiseksi ja sellaiseksi sei-

kaksi, joka tekisi työn luonteeltaan tilapäiseksi. Tapauksessa KKO 2015:64 sellaisen arvion puuttu-

minen merkitsi sitä, ettei työsuhteen kesto ollut ennakoitavissa sopimusta solmittaessa. Työnantaja ei 

voi siirtää työntekijän kannettavaksi riskiä mahdollisesti toteutuvasta, mutta vielä ennakoimattomasta 

 
161 KKO 2015:64, kohdat 13, 18–19. 
162 Moilanen 2013, s. 45, 54; Havula – Meincke – Vanhala-Harmanen 2017, s. 52. Moilanen käyttänyt sanamuotoa ”saat-
tavat täyttää”. 
163 KKO 2012:10, kohta 9. 
164 Jalanko 1991, s. 80. 
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muutoksesta toiminnassa.165 Määräaikaisen työsopimuksen solmiminen varmuudeksi merkitsisi yrit-

täjäriskin siirtämistä työntekijän kannettavaksi.166  

 

3.1.4. Alakohtaiset erityispiirteet ja vakiintunut käytäntö 

Tässä tapauksessa alakohtaiset erityispiirteet ja alan vakiintunut käytäntö on hyvä tuoda määräaikais-

ten sopimusten perusteiden yhteydessä esiin, sillä ne on usein liitetty vuokratyöntekijöiden työsopi-

musten keston perustelemiseen. Alakohtaisiin seikkoihin viitataan sanoin alan erityispiirre ja alan 

käytäntö. Ne on hyvä pitää erillään tehtävään työhön tai työn piirteisiin viittaavasta sanasta luonne167. 

Käytetystä, osin sekoittuvasta terminologiasta johtuen alan erityispiirteet voivat sekoittua työn luon-

teeseen liittyviin seikkoihin: kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä saatetaan puhua työn erityispiir-

teistä viitattaessa tehtävään työhön ja sen luonteeseen, ja alan luonteesta viitattaessa alan erityispiir-

teisiin.168 Myös systematisointitapoja on monia. Esimerkiksi Tiitinen ja Kröger ovat katsoneet työn 

luonteen ja muun yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvän syyn merkitsevän juurikin 

alakohtaista erityisluonteisuutta ja alalla vakiintunutta käytäntöä.169 Tässä työssä alakohtaisia seik-

koja, kuten erityispiirteitä ja käytäntöjä ei ole kategorisoitu työn luonteen alle, sillä toisin kuin työn 

luonteelle, alakohtaisille seikoille ei voitane seuraavaksi selvitettävin tavoin enää antaa itsenäistä, jos 

osittaistakaan merkitystä määräaikaisen työsopimuksen perustearvioinnissa. Niiden varaan ei aina-

kaan yksin voida määräaikaisuutta koskaan perustaa.170 Siten katson tarkoituksenmukaiseksi pitää 

erillään tehtävän työn piirteiden ja tietyn alan piirteiden arvioimisen. 

Ennestään alan erityispiirteitä ja alalla vakiintunutta käytäntöä pidettiin hyväksyttävänä syynä solmia 

säännönmukaisesti työntekijöiden työsuhteet määräaikaisiksi. Vanhemmassa kirjallisuudesta on pu-

huttu myös alan traditiosta sekä tunnistettu, että vanhan lain esityöt puoltavat alan käytännön merki-

tyksellisyyttä. Tosin aikanaan jo kritisoitiin esitöiden sanamuotoa, sillä sanamuodon katsottiin 

 
165 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 85; KKO 2015:64, kohdat 15–16. Tapauksessa muutosajankohtaa ei ollut arvioitu, vaan 
päinvastoin työnantaja myönsi ajankohdan olevan avoin. Työsuhteen kestokaan ei siten ollut sopimusta solmittaessa en-
nakoitavissa. 
166 HE 239/2010 vp, s. 3. 
167 Työn luonnetta käsiteltiin osiossa 3.1.2. 
168 Ks. KKO 1985 II 146 ilmaisu ”- - teatterialan - - luonteesta johtuvat erityispiirteet - -” ja Hietala – Kaivanto – Schön 
2014, s. 157 ilmaisu ”- - huomiota alan erityispiirteisiin - - yhdessä - - työn erityispiirteiden kanssa - -”. 
169 Tiitinen – Kröger 2012, s. 127. 
170 Työn luonne puolestaan on hallituksen esityksessäkin ilmoitettu hyväksyttäväksi perusteeksi, joten työn luonteeseen 
liitän mieluummin yksittäiset toiminnassa ilmenevät tilaukset tai työhön säännöllisemmin liittyvät vaihtelut työn luontee-
seen: niiden laajassa, kattavassa piirissä edellytykset määräaikaiselle sopimukselle voivat syntyä, toisin kuin alakohtaisiin 
seikkoihin sitoen.  Työn luonne määräaikaisuuden perusteena voi liittyä käytännössä mihin vain hyväksyttävään perus-
teeseen. Se voidaan liittää työhön, jota ei teetetä jatkuvasti, kuten edellä mainittu projektiluonteinen työ tai yksittäiset 
tilaukset, taikka säännöllisemmin, mutta harvakseen toistuviin piikkeihin, kuten kausivaihteluun tai muihin tuotantohuip-
puihin (ks. esim. Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 157, 161). 
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pohjautuvan ajatukseen, jonka mukaan perinteen johdosta esimerkiksi rakennuskohdetta on pidettävä 

itsenäisenä työnä muista olosuhteista riippumatta.171 Tuomioistuinkäytännössä alan erityispiirteille 

on annettu merkitystä työsopimuksen keston osalta. Tapauksessa KKO 1995:13 se seikka, että kysei-

sen henkilön kohdalla määräaikaisuuden tarpeellisuudesta oli esitetty ristiriitaista selvitystä, työsuh-

deturvan kiertämisepäilys peitottiin tienrakennuksen erikoisalaan ja alan vakiintuneeseen käytäntöön 

vedoten sekä perustelemalla, että vastaavissa töissä kaikkien työntekijöiden työsopimukset olivat 

määräaikaisia.172 Lain sanamuodon tiukentamisen jälkeen menettely ei enää ole yhtä yksioikoista. 

Vanhan hallituksen esityksen viittausta pidetään liian väljänä ja siten kestämättömänä perusteena.173 

Määräaikaisen sopimuksen solmimisedellytysten rajoitukset soveltuvat kaikissa tehtävissä ja kaikilla 

toimialoilla.174 Vuokratyötä koskevassa tapauksessa KKO 2012:10 korkein oikeus otti kantaa vakiin-

tuneeseen alan käytäntöön muuttaen vanhoja käsityksiä sitä koskien. Tapauksessa vastaaja vetosi 

vuokrausalan vakiintuneisiin käytäntöihin määräaikaisen työsopimuksen solmimisessa. Korkein oi-

keus totesi, ettei tietyllä alalla vallitsevalle sopimuskäytännölle voida antaa merkitystä arvioinnissa, 

sillä sopimuskäytännöllä ei voida syrjäyttää lain pakottavia säännöksiä. Toisaalta korkein oikeus lau-

sui alan käytännöllä olevan kyllä merkitystä, mutta sen varaan ei kuitenkaan voida perustaa määräai-

kaista työsopimusta. Vuokrausalan käytäntöä ei korkeimman oikeuden mukaan voida pitää työn luon-

teeseen tai teetettävään työhön liittyvänä määräaikaisen työsopimuksen oikeuttavana seikkana.175 

Sinänsä selvänä voidaan pitää, ettei alan käytäntö liity tehtävän työn luonteeseen. Alan käytäntö voi 

kuitenkin saada merkitystä näytön kannalta työsuhteen tarkoitettua kestoa koskevassa erimielisyysti-

lanteessa. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että työsopimuksen alkuperäisen sovitun keston arvioimi-

nen on erotettava määräaikaisuuden lainmukaisuuden arvioimisesta.176 Kirjallisuudessa ei ole tar-

kemmin otettu kantaa siihen, missä määrin alan käytännölle voidaan sellaisessa erimielisyystilan-

teessa antaa merkitystä. Näkisin kuitenkin, ettei tällaisessa näyttötilanteessakaan merkitys voine olla 

kovin vahva, sillä määräaikaisuudelta vaaditaan nimenomaisuutta, olettama on toistaiseksi voimassa 

olevan sopimuksen puolella kaikilla aloilla, ja määräaikaisuuteen vetoavan tulee näyttää siitä sovitun. 

 
171 Jalanko 1991, s. 89. 
172 KKO 1995:13, korkeimman oikeuden perustelut. Ks. myös KKO 1985 II 146, jossa näyttelijän tekemää työsopimusta 
pidettiin irtisanomista edellyttävänä määräaikaisena sopimuksena teatterialan työhön liittyvät, sen luonteesta johtuvat 
erityispiirteet huomioon ottaen. 
173 Tiitinen – Kröger 2012, s. 127. 
174 HE 239/2010 vp, s. 1. 
175 KKO 2012:10, kohta 13. 
176 KKO 1988:9, hovioikeuden perustelut; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 86–87. 
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Lienee aihetta suhtautua varauksella määräaikaisen sopimuksen puolella oleviin olettamiin, sillä sel-

lainen olettama on jo yksin lainsäädännön asettaman lähtökohdan kannalta arveluttava. 

Kirjallisuuden mukaan poikkeuksellisesti on tilanteita ja aloja, joiden kohdalla alan mahdollisiin eri-

tyispiirteisiin sekä vakiintuneeseen käytäntöön voidaan kiinnittää nykyiselläänkin huomiota. Yhdessä 

muiden syiden kanssa ne nimittäin saattavat puhua määräaikaisen sopimuksen puolesta, tai yhdessä 

muodostaa sen perusteen.177 Kirjallisuudessa mainitaan määräaikaisten työsopimusten olevan tavan-

omaisia tietyillä ammattikunnilla: erityisesti näyttelijät, muusikot ja valmentajat tuodaan useimmiten 

kirjallisuudessa esiin. Määräaikaisuus johtuu työn lyhytaikaisuudesta ja kausittaisuudesta.178 Tiitinen 

ja Kröger eivät halua sivuuttaa alan vakiintunutta käytäntöä arvioinnissa kokonaan vain työntekijän 

turvanäkökohtien perusteella, jotta käytännön työelämän tarpeiden niin vaatiessa määräaikaisen työ-

sopimuksen käyttämistä ei estettäisi. He nostavat tietyt ammatit poikkeuksellisiksi töiksi, joissa työn 

luonne yhdistettynä alan vakiintuneeseen käytäntöön sallii määräaikaisen sopimuksen. Esimerkkinä 

on mainittu ylimpien sarjatasojen joukkueurheilijat, valmentajat ja joukkueenjohtajat sekä muut joh-

tavat toimihenkilöt. Heidän kohdallansa käytäntöä pidettiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin 

hyvin vakiintuneena, ja määräaikaisuudet eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet oikeudellisia ongelmia 

ollessaan jopa 3–5 vuoden mittaisia. Niin ikään sinfoniaorkesterin kapellimestarin määräaikainen 

kiinnitys arvioitiin sallituksi määräaikaisuudeksi työnlainsäädännön estämättä.179 Kapellimestarin 

työssä orkesterit, teokset ja mahdollisesti työntekomaatkin vaihtuvat tasaisin väliajoin.  

Kuten yllä mainittu, tarkoituksenmukaista on pitää erillään tehtävän työn piirteiden arvioiminen ja 

yleisemmin jonkin alan piirteiden arvioiminen. Selvää on, ettei vuokratyötä voida pitää sellaisena 

erityispiirteenä tai poikkeuksellisena työnä tai alana, joka sellaisenaan oikeuttaisi määräaikaiseen työ-

sopimukseen. Vaikka vuokratyöllä on normaalityösuhteesta eroavat omat erityiset ominaisuutensa, 

vuokratyötä itsessään ei liene mahdollista ylipäätään katsoa alaksi tässä mielessä, vaan työntekomuo-

doksi, jolla katetaan useiden alojen alaisia työtehtäviä. Vuokratyövoiman yleistäminen sellaiseksi 

yhtenäisesti arvioitavaksi massaksi tässä mielessä ei liene mahdollista: määräaikaisuuden tarvearvi-

ointi on tehtävä normaalisti tapauskohtaisten seikkojen ja vuokratyöllä katettavien konkreettisten työ-

tehtävien ja -tilaisuuksien valossa. 

 

 
177 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 157, 161. 
178 Ks. esim. Rautiainen – Äimälä 2008, s. 41, Tiitinen – Kröger 2012, s. 131 sekä Havula – Meincke – Vanhala-Harmanen 
2017, s. 52. 
179 Tiitinen – Kröger 2012, s. 130–131. Kapellimestarien kohdalla kuitenkin freelance-pohjalta toimiminen lienee taval-
lista. 
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3.1.5. Työntekijän aloite perusteena 

Määräaikaisuuden solmimisrajoitukset koskevat vain työnantajan aloitteesta määräaikaisiksi tehtyjä 

työsopimuksia taikka tilanteita, joissa työnantaja muutoin edellyttää määräaikaista muotoa.180 Työn-

tekijän toivoessa määräaikaista työsopimusta sellainen sopimus on hänelle itselleen edukas. Työnte-

kijä ei silloin tarvitse lain suojelua, jolloin varsinaista perusteltua syytä määräaikaisuudelle ei tar-

vita.181 Edellytyksenä on, että aloite on aidosti työntekijästä lähtöisin. Näin ollen, mikäli työntekijän 

toivomus määräaikaisesta sopimuksesta johtuu todellisuudessa työnantajan suorasta tai epäsuorasta 

edellytyksestä siitä, että työsopimus solmitaan määräaikaiseksi, ei määräaikaisuutta voida pitää ai-

dosti työntekijän aloitteesta tehtynä.182 Sille seikalle, että työntekijä on hyväksynyt määräaikaisuu-

den, ei voida perustaa perustellun syyn vaatimuksesta poikkeamista.183 On huomattava, että työnan-

tajalla ei ole velvollisuutta muuttaa työsopimusta toistaiseksi voimassa olevaksi tai uusia työsopi-

musta määräaikaisuuden päätyttyä, vaikka työntekijä muuttaisi mieltään määräaikaisuudesta kesken 

työsopimuskauden. Työntekijän tahdon eli määräaikaisuuden perusteen poistumisella ei siis ole mer-

kitystä työsopimussuhteeseen.184  

 

3.2. Työvoimatarpeen tilapäisyys rinnakkaisarviointina 

 

3.2.1. Perusarviointi 

Määräaikaisuuden laillisuuden arvioinnissa ei riitä, että todetaan jonkin mahdollisen perusteen olevan 

käsillä. Perustellun syyn olemassaoloa tarkastellaan aina lisäksi työvoimatarpeen pysyvyyden kan-

nalta.185 Määräaikainen sopimus on perusteltava työn tilapäisyydestä johtuvalla määräaikaisella työ-

voimatarpeella.186 Jälleen myös vuokrausyritys on työnantajana velvollinen sisällyttämään työvoima-

tarpeen tilapäisyyttä koskevaa harkintaa perustellun syyn arvioimisen rinnalle. Työvoimatarve voi-

daan katsoa väliaikaiseksi ja määräaikaisen työsopimuksen käyttö perustelluksi ajallisesti rajatuissa 

tehtävissä, mikäli arvioidaan, että työntekijälle ei todennäköisesti ole tarjota pysyvästi kyseistä tai 

muuta työtä työn päättyessä. Työsopimuksen kestoa valitessa on siten pohdittava asiaa ikään kuin 

kahden seikan, perusteen sekä työn pysyvyyden kannalta. Epävarmuus tarjottavien töiden jatkumi-

sesta ei riitä määräaikaisuuden perusteeksi, vaan työnantajalla tulee olla erityisestä syystä perusteltu 

 
180 HE 239/2010 vp, s. 1–2. 
181 Moilanen 2013, s. 45. 
182 Tiitinen – Kröger 2012, s. 118–119; Moilanen 2013, s. 45; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 73. 
183 KKO 2019:45, käräjäoikeuden perustelut. 
184 Moilanen 2013, s. 46. 
185 HE 239/2010 vp, s. 1. 
186 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 67. 
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aihe olettaa, ettei töitä ole suunnitellun päättymisajankohdan jälkeen enää tarjolla. Arviointi siitä, 

onko työtä tarjolla määräajan päätyttyä tai työkokonaisuuden valmistuttua tehdään työsopimuksen 

tekohetkellä.187 

Työnantajan suorittaman kokonaisharkinnan tarkoituksena on sen tarkistaminen, olisiko erillisestä ja 

rajallisesta työkokonaisuudesta huolimatta mahdollista työllistää työntekijä jatkuvasti. Työvoimatar-

peen pysyvyyden ja työntarjoamisen mahdollisuuksien arvioinnissa niin historialla kuin tulevallakin 

on merkitystä. Arvioinnin alaisiksi tulevat työnantajan koko, toiminnan laajuus, liikesuhteet sekä 

asiakaskunnan ja toimeksiantojen määrän vakiintuneisuus ja laatu. Esimerkiksi laaja toiminta yleensä 

indikoi mahdollisuutta työllistää työntekijä toistaiseksi. Toiminnan aloittaminen tai toimintasuunnan 

muuttaminen voivat merkitä työvoimatarpeen vakiintumattomuutta, jolloin määräaikaisen työsopi-

muksen valitseminen voi olla perusteltua.188 Näin ollen työnantajan toiminnan jatkumisedellytyksille 

jo vakiintuneella tasolla annetaan merkitystä.189 Vaikka työnantajan toiminta perustuisikin määräai-

kaisiin alihankinta- tai ostopalveluihin, tilauskannan vakiinnuttua näitä määräaikaisia, yritysten väli-

siä toimeksiantoja ei voida pitää määräaikaisten työsopimusten perustoina.190 Työvoimatarpeen py-

syvyyden arvioiminen voi johtaa siihen, ettei perusteltua syytä määräaikaisuuden solmimiselle ole-

kaan.191 Se seikka, ettei työtehtävien kesto ja siten sopimuksen päättymisajankohta ole lainkaan arvi-

oitavissa sopimusta solmittaessa viittaa työvoimatarpeen pysyvyyteen.192 

 

3.2.2. Ketjusopimusten merkitys arvioinnissa 

Työvoimatarpeen pysyvyyden arvioimisen kannalta erityisesti ketjusopimukset eli toistuvat määrä-

aikaiset työsopimukset ovat huomionarvoisia, sillä ne saattavat tuoda ilmi pysyvän työvoimatar-

peen.193 TSL 1 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei 

ole sallittua, kun määräaikaisten sopimusten lukumäärä, yhteenlaskettu kesto tai niistä muodostuva 

kokonaisuus osoittavat työvoimatarpeen pysyväksi. Määräaikaisten työsopimusten peräkkäisyys ei 

siis automaattisesti merkitse kiellettyä työsopimusten ketjuttamista. Oikeuskirjallisuudessa on kat-

sottu peräkkäisyyden hyväksyttävyyden edellytyksiksi, että kullekin määräaikaisuudelle on perus-

teltu syy, työnantaja ei pyri työsuhdeturvan kiertämiseen, ja ettei työnantajan tarve työntekijän 

 
187 HE 239/2010 vp, s. 2–3; Tiitinen – Kröger 2012, s. 140. 
188 HE 239/2010 vp, s. 5; Moilanen 2013, s. 49–50, 53; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 75. 
189 HE 239/2010 vp, s. 5; Bruun – von Koskull 2012, s. 36. 
190 HE 239/2010 vp, s. 5. Tämä seikka koskettaa erityisesti työvoiman vuokraustoimintaa, sillä vuokrausyrityksen kyky 
tarjota työtä vuokratyöntekijälle on suoraan verrannollinen asiakastilauksiin. 
191 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 67, 89. 
192 KKO 2012:10, kohta 11. 
193 Bruun – von Koskull 2012, s. 35. 
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työpanokseen ole arvioitavissa pysyväksi.194 Sinänsä hyväksyttävin perustein solmitut määräaikaiset 

työsopimukset saattavat osoittaa työvoimatarpeen pysyväksi ja muodostua laittomiksi, pykälän tar-

koittaman ketjusopimuskiellon vastaisiksi.195 

Unionin oikeudessa tapauksessa Kücük on nähtävissä edellä käsitelty Suomea liberaalisempi kanta 

määräaikaisiin työsopimuksiin ja ketjusopimuksiin. Unionin tuomioistuimen mukaan pelkästään se 

seikka, että työnantaja joutuu käyttämään tilapäisiä sijaisuuksia toistuvasti tai jopa pysyvästi, ja että 

nämä sijaisuudet voitaisiin kattaa myös ottamalla työntekijöitä palvelukseen toistaiseksi voimassa 

olevilla työsopimuksilla, ei merkitse perusteltujen syiden puuttumista. Sellainen menettely ei myös-

kään merkitse puitesopimuksessa tarkoitettua peräkkäisten määräaikaisuuksien väärinkäytöstä.196 Ta-

pauksessa KKO 2015:64 tähdennettiin, ettei vastaavanlainen tulkinta Suomen kansallisen lainsäädän-

nön puitteissa ole mahdollinen, sillä direktiivi on luonteeltaan vähimmäissuojasääntelyä, ja Suomi on 

valinnut laajemman suojan linjan.197 Unionin tuomioistuin on tapauksessa López esittänyt, että pe-

rustellun syyn käsitteellä tarkoitetaan määrätylle toiminnalle ominaisia täsmällisiä ja konkreettisia 

olosuhteita, joilla voidaan tietyssä nimenomaisessa yhteydessä perustella peräkkäisten määräaikais-

ten sopimusten käyttöä. Kuitenkaan yleisesti ja abstraktisti määräaikaiset työsopimukset sallivat kan-

salliset säännökset eivät ole näiden edellytysten mukaiset, sillä sellaiset muodolliset säännökset eivät 

antaisi objektiivisia ja läpinäkyviä arviointiperusteita sen arvioimiseksi, onko ketjutukselle todellista 

tarvetta ja onko se sopiva ja tarpeellinen keino päämäärän saavuttamiseksi.198 

Lainmukaisuusarviointi tehdään etukäteisarviona työsopimuksen tekohetkellä, vaikka TSL 1 luvun 3 

§:n 3 momentin sanamuoto saattaakin vaikuttaa siltä, että soveltaminen voidaan tehdä vain jälkikä-

teisharkinnan kautta.199 Mikäli jälkikäteisharkintaa joudutaan esimerkiksi tuomioistuimissa työvoi-

matarpeen selvittämiseksi tekemään, otetaan silloin huomioon sopimusten lukumäärä ja yhteiskesto 

sekä se, koskevatko sopimukset samaa tai samankaltaista työtä, onko työnteon välissä keskeytyksiä 

ja kuinka pitkiä keskeytykset ovat, onko määräaikaisuuden peruste voitu aina yksilöidä erikseen, ja 

onko peruste ollut aina sama.200 Peräkkäisten määräaikaisten sopimusten lukumäärälle ei ole asetettu 

ylärajaa. Työvoimatarpeen tilapäisyyttä on kuitenkin sitä vaikeampi perustella, mitä useampia 

 
194 Koskinen et al. 2017, luku 2. Erityiset työsopimukset › Määräaikainen työsopimus › Määräaikaisten työsopimusten 
solmiminen toistuvasti peräkkäin. 
195 Jalanko 1991, s. 112; HE 188/2017 vp, s. 19. 
196 C-586/10 Kücük (26.1.2012) EU:C:2012:39, kohdat 46, 55–56. Tulkinta mahdollisti sen, että tapauksen kolmetoista 
määräaikaista sijaistustyösopimusta yhdentoista vuoden ajalla oli puitesopimuksen puitteissa mahdollista. 
197 KKO 2015:64, kohta 12. Unionin tuomioistuimelta ei siten katsottu tarpeelliseksi pyytää ennakkoratkaisua tässä ta-
pauksessa, jossa työntekijän kanssa oli solmittu noin viiden vuoden ajalla 22 määräaikaista sijaistustyösopimusta. 
198 C-16/15 López (14.9.2016) EU:C:2016:679, kohdat 38–40.  
199 HE 239/2010 vp, s. 3; Tiitinen – Kröger 2012, s. 140. 
200 Jalanko 1991, s. 112. 
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peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia solmitaan.201 Työvoimatarve voi olla pysyvä jo ensimmäisen-

kin määräaikaisen sopimuksen kohdalla, jolloin ensimmäinenkään määräaikaisuus ei ole sallittu.202 

Jokaisen uuden määräaikaisen työsopimuksen kohdalla määräaikaisuuden perusteelta vaadittava pai-

navuus kasvaa. Samalla olettama työvoimatarpeen pysyvyydestä voimistuu.203 

Työvoimatarpeen pysyvyyden arvioimisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko toistuvissa määräai-

kaisuuksissa työnantajan sopimuskumppanina sama työntekijä, vai vaihdetaanko työntekijää alitui-

sesti.204 Tämä johtuu siitä, että arvio suoritetaan samoissa töissä eli tehtävissä, joita yksi tai useampi 

työntekijä on hoitanut määräaikaisessa työsuhteessaan. Työn sisältö ei silloin rajoitu vain työsopi-

mukseen kirjattuun, vaan merkityksellistä on tosiasialliset, vakiintuneet tehtäväkokonaisuudet. Työ-

voimatarpeen vakiintumista indikoi koko toiminnan tai tietyn työtehtävän perustuminen pitkähkön 

ajan määräaikaisiin sopimuksiin.205 Vuokratyössä vuokratyöntekijä ei aina pysy varsinaisesti sa-

moissa töissä, sillä työskentelypaikat ja jopa tehtävät voivat vaihdella. Sillä kuitenkaan ei ole merki-

tystä, vaan ylipäätään työntekijöiden työllistämismahdollisuuksilla ja niiden pysyvyydellä, kuten 

edellä on käsitelty.206 

 

3.2.3. Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus 

Esitöissä on siis ilmaistu, ettei määräaikaisten työsopimusten käyttöä voida pitää sallittuna työvoi-

matarpeen ollessa pysyvä, ja että määräaikaisen sopimuksen edellytyksiä on arvioitava teetettävän 

työn edellyttämän työvoimatarpeen pysyvyyden kannalta.207 Näitä lain esitöiden ilmaisuja on pidetty 

yleisenä ja laajana, ja oikeuskirjallisuudessa onkin lähdetty tulkitsemaan vaatimuksen tarkkaa mer-

kitystä ja ulottuvuutta. Tiitinen ja Kröger ovat tulkinneet sen käsittävän laaja-alaista harkintaa, jossa 

työnantaja ensinnäkin arvioi yksittäistapauksen tosiseikastoa ja sen mahdollista muuttumista ajan ku-

luessa. Lisäksi jollakin tavalla työnantajan tulee myös ottaa huomioon ainakin TSL 7 luvun 1 §:n 

yleissäännös irtisanomisperusteista, 3 § koskien taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita, 

ja siten myös 4 §:n mukainen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus. Tällöin etukäteisharkinnassa 

työvoimatarve on pysyvää, mikäli työnantajalla on tarjota muuta kuin työsopimuksen mukaista työtä, 

jota työntekijä voi kohtuullisen perehdyttämisen jälkeen tehdä.208 Työnantajan työn tarjoamis- ja 

 
201 Moilanen 2013, s. 61–62. 
202 HE 239/2010 vp, s. 3–5. 
203 HE 239/2010 vp, s. 4. 
204 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 89. 
205 HE 239/2010 vp, s. 3–5. 
206 HE 239/2010 vp, s. 5; Moilanen 2013, s. 49–50, 53; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 75. 
207 HE 157/2000 vp, s. 60; HE 239/2010 vp, s. 4. 
208 Tiitinen – Kröger 2012, s. 122–123. 
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koulutusvelvollisuus on osa kollektiivista irtisanomisperustetta, ja se on sijoitettu eri pykälään tuo-

tannollistaloudellisten irtisanomisperusteiden kanssa vain teknisistä syistä. Kyseinen velvollisuus 

katsotaan osaksi irtisanomisperustetta, sillä työntekijää ei voida irtisanoa työn vähennyttyä olennai-

sesti ja pysyvästi, ellei työnantaja ensin kartoita mahdollisuutta työllistää työntekijä muihin tehtäviin, 

ja tarjoa ilmennyttä mahdollisuutta työntekijälle tarvittavan koulutuksen kera. Sen vaikuttaa irtisano-

misperusteen asiallisuuden ja painavuuden arvioimisessa.209 Työntekijän uudelleensijoittaminen tai -

kouluttaminen 4 §:n vaatimuksen mukaisesti osoittaa, etteivät työt ole vähentyneet siten, että irtisa-

nominen olisi kollektiiviperusteella mahdollista.210  

Työn tarjoamisen ja kouluttamisen mahdollisuuden arvioiminen on ikään kuin kolmiportaista. Työ, 

jota työnantajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan ensisijaisesti tarjota irtisanomisuhan alla olevalle 

työntekijälle, on työsopimuksen mukaista työtä. Tällöin työsopimukseen otetut ehdot ja niiden tark-

kuus vaikuttavat olennaisesti. Mikäli työsopimuksen mukaista työtä ei ole tarjolla, toiseksi työnanta-

jan tulee tarjota työsopimuksen mukaista työtä vastaavaa tai sen kaltaista työtä. Vastaavuutta arvi-

oidaan yksittäistapauksittain. Mikäli vastaavaa työtä ei ole tarjolla, on työnantajan kolmanneksi tar-

jottava työntekijälle muuta työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta. 

Silloin tarjoamisvelvollisuuden piirissä ovat sellaisetkin työt, joita työntekijä ei ole tehnyt työnanta-

jalleen, mutta joista hän voisi edellä mainittujen ominaisuuksiensa puolesta suoriutua sellaisenaan tai 

lisäkoulutuksen jälkeen. Koulutusvelvollisuus on olemassa, jos koulutuksen toteuttaminen on niin 

työnantajan kuin työntekijänkin kannalta tapauskohtaisesti arvioiden tarkoituksenmukaista ja koh-

tuullista.211 

Myös työvoiman vuokraustoiminnassa työnantaja tekee tämänkaltaista harkintaa ja on velvollinen 

antamaan vuokratyöntekijälle harkintansa tuloksen julki lain nojalla. TSL 2 luvun 4 §:n 4 momentin 

mukaisessa selvityksessä on vuokratyöntekijälle annettava arvio vuokrausyrityksessä tarjolla olevista 

muista vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä.212  Lain 

sanamuodon perusteella tämä harkinta vaikuttaa kuitenkin suppeammalta kuin edellä mainittu Tiiti-

sen ja Krögerin katsoma 4 §:n mukainen harkinta, sillä siinä ei edellytetä kolmannen portaan harkin-

taa koulutusta, ammattitaitoa ja kokemusta vastaavasta muusta työstä. Koska vuokratyössä on 

 
209 HE 157/2000 vp, s. 102–104. 
210 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 540. 
211 HE 157/2000 vp, s. 103. Esitöissä ei anneta arviointikriteerejä vastaavan työn arvioimiselle, sillä yleisen ja kaikkiin 
tilanteisiin soveltuvan kuvauksen antaminen on vaikeaa. Tapauksen KKO 1993:145 mukaan työnantajan olisi tullut tar-
jota irtisanotulle johtajalle lääkintävoimistelijan työtä, koska tällä oli koulutus sellaiseen työhön, eikä sellaiseen työhön 
sijoittaminen olisi ollut työnantajalle kohtuutonta eikä epätarkoituksenmukaista. 
212 Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 173. 
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voimassa lähtökohtaisesti samat säännöt kuin muussakin työssä, Tiitisen ja Krögerin laajaa näke-

mystä mukaillen vuokrausyrityksenkin tulisi siten käydä läpi uudelleensijoittamisen mahdollisuus 

kohtuullisen kouluttamisen kautta, vaikkei sellaisesta tietoa tarvitse ilmoittaa vuokratyöntekijälle sel-

vityksessä työnteon keskeisistä ehdoista. Tiitisen ja Krögerin esittämä tulkinta ei juuri toistu muussa 

määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksiä koskevassa kirjallisuudessa. Siten tällaiseen laa-

jaan tulkintaan voitaneen lähtökohtaisesti suhtautua hienoisella varauksella. Tiitisen ja Krögerin tul-

kinnalle on kuitenkin saatavissa tukea ainakin tapauksesta KKO 2008:29, jossa määräaikaisen työso-

pimuksen laillisuutta ja töiden jatkuvuutta arvioitaessa kiinnitettiin huomiota siihen, että vaikka hen-

gityshalvauspotilaan hoitamiseen liittyvät työt loppuisivat, kuntayhtymällä eli työnantajalla olisi 

mahdollisuus kouluttaa ja siirtää tässä työssä olleita lähihoitajia sairaalatyöhön.213 

 

3.2.4. Riskin tavanomaisuus 

Työnantajan harkitessa määräaikaisen työsopimuksen edellytysten täyttymistä ja työvoimatarpeen 

pysyvyyttä, tämän on lisäksi pohdittava töiden loppumiseen liittyvän riskin todennäköisyyttä ja ta-

vanomaisuutta verrattuna yrittäjäriskiin. Mitä epävarmempia riskejä ja tapahtumainkulkuja pidetään 

määräaikaisuuden perusteena, sitä voimakkaammin työnantajalle kuuluva yrittäjäriski kallistuu työn-

antajan sijaan työntekijän kannettavaksi painoksi.214 Kuten edellä mainittu, määräaikaista sopimusta 

ei voida solmia varmuudeksi siksi, että tarjottavan työn riittävyydestä ei ole taetta.215 Työnantajalla 

on kuitenkin tarvittaessa mahdollisuus lomauttaa työntekijät TSL 5 luvussa määrätyin tavoin esimer-

kiksi töiden vähentyessä tilapäisesti, taikka tilanteen niin vaatiessa päättää työsuhteet TSL 7 luvun 3 

§:n kollektiiviperusteella lain edellytysten täyttyessä. 

Esimerkkinä riskistä toimii ulkopuolisen rahoituksen epävarmuus, joka myös voi olla peruste määrä-

aikaiselle sopimukselle. Tapauksissa KKO 2011:73 ja KKO 2012:2 hyväksyttiin, että rahoituksen 

epävarmuus voi joissakin tapauksissa olla peruste määräaikaiselle sopimukselle, vaikka työlle olisi-

kin pysyvä tarve. Tapauksissa kyseessä oli pitkäjänteisyyttä ja tutkimuksen kohteiden pitkäaikaista 

seurantaa vaativat projektiluonteiset tutkimukset. Tapauksissa todettiin, ettei rahoituksen epävarmuus 

itsessään riitä määräaikaisen työsopimuksen perusteeksi, vaan määräaikaisen sopimuksen perustelta-

vuuden kannalta on pohdittava, voidaanko rahoituksen päättymisestä johtuvaa töiden loppumista 

 
213 KKO 2008:29, kohta 6. Ks. myös KKO 2017:55, kohta 35. laillisten peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten päät-
tymisestä, jossa korkein oikeus katsoi työnantajalla olleen niin ikään työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus. Korkein 
oikeus rinnasti sellaiset lailliset määräaikaiset työsopimukset toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin, kun niiden 
taustalla työnantajalla on pysyvä työvoimatarve. 
214 Moilanen 2013, s. 56–57. 
215 HE 239/2010 vp, s. 3; Tiitinen – Kröger 2012, s. 123. 
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pitää sellaisena uhkana, joka poikkeaa niistä uhista, jotka liittyvät aina toistaiseksi voimassa olevissa 

työsopimuksissa töiden jatkumisen epävarmuuteen. Eli mikäli rahoituksen päättymisen uhka työvoi-

matarpeen jatkumisen kannalta ei ole olennaisesti suurempi uhka verrattuna esimerkiksi nopeista suh-

dannemuutoksista aiheutuvaan muun työvoiman kysynnän muutokseen, ei määräaikaisuuksille ole 

riittäviä perusteita. Edellä mainituissa ratkaisuissa rahoituksen epävarmuus ei poikennut muista nor-

maaleista uhista, jolloin määräaikaisille sopimuksille ei ollut riittäviä perusteita.216 Myöskään tapauk-

sen KKO 1993:70 mukaan se, että julkisen puolen työnantaja joutuu vuosittain vahvistamaan talous-

arvion, ei riitä määräaikaisuuden solmimisen perusteeksi. Määräaikaista sopimusta ei voida sallia, 

mikäli rahoituksen jatkuminen käytännössä on varmaa, vaikka rahoitus uusittaisikin tasaisin aikavä-

lein.217 

Kuitenkin tapauksessa KKO 2010:11, jossa päiväkodin toiminnan vuotuinen jatkuminen oli itsessään 

sidottu yhden ainoan rahoittajan eli kaupungin kanssa tehtyihin ostopalvelusopimuksiin, määräaikais-

ten sopimusten solmiminen henkilöstön kanssa vain vuodeksi kerrallaan oli ollut perusteltua. Tapauk-

sessa KKO 2015:64 kuntaliitoksen aiheuttama epävarmuus työtehtävistä mahdollisten toiminnan-

muutosten johdosta ei puolestaan luonut määräaikaisuuksiin oikeuttavaa, tavanomaisesta toiminnasta 

ja työn jatkuvuuteen toistaiseksi voimassa olevissa työsopimuksissa tyypillisesti liittyvistä poikkea-

vaa uhkaa. Työntekijän sopimuksia solmittaessa ei korkeimman oikeuden mukaan ollut nähtävissä 

työn vähenemistä tulevaisuudessa, sillä työpaikan toimintatapatarkistuksen ajankohtakaan kuntalii-

toksen myötä ei ollut ennustettavissa.218  

 

3.3. Määräaikaisen työsopimuksen päättymishetken määräytyminen 

 

TSL 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista määrä-

ajan päättyessä taikka sovitun työn valmistuessa. Määräaikaisen sopimuksen päättyminen voidaan 

siis sitoa etukäteen valittuun, täsmälliseen kalenteriajankohtaan. Päättymisen puolestaan määräyty-

essä työn valmistumisen mukaan edellytetään, että sellaisesta on alun perin sovittu, ja että sovittu 

tehtäväkokonaisuus on määritelty täsmällisesti ja tehtävä siten on kestoltaan rajoitettu. Määräaikai-

suuden päättyminen voi myös määräytyä jonkin tietyn tapahtuman perusteella, kuten sijaistettavan 

henkilön työhön paluun perusteella. Työsuhteen määräaikaisuus voi myös ilmetä muutoin sopimuk-

sen tarkoituksesta, kuten yhteisymmärryksestä loppuunmyynnin hoitamisesta tai sijaisena 

 
216 KKO 2011:73, kohdat 6–7, 12; KKO 2012:2, kohdat 18, 20–22. 
217 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 84. 
218 KKO 2015:64, kohdat 15, 17, 19–20. 
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toimimisesta, vaikka työsopimus ei olisikaan ollut kirjallinen.219 Esimerkiksi tapauksessa TT 2005-

128 työntekijän olisi tullut ymmärtää työn tilapäisyys ja sen jälkeinen lomautusten jatkuminen, kun 

työnantaja oli työllistänyt lomautetun työntekijän tilapäisten töiden hoitamiseksi, ja todennut työkoh-

teiden kestoajan selkeästi työntekijälle. Tällaisissa tilanteissa sopimuksen määräaikaisuus voi olla 

tiedossa työn rajallisuudesta johtuen, mutta työsopimuksen kestoaikaa ei kyetä sitomaan täsmälliseen 

aikaan.220 

Kun työsuhteen kestoa ei ole sidottu etukäteen tiedossa olevaan päivämäärään, voi ennakointi olla 

työntekijälle vaikeaa. Ennakointia on pyritty helpottamaan tällaisissa tapauksissa edellä käsitellyllä 

TSL 2 luvun 4 §:n mukaisella velvollisuudella antaa työntekijälle päättymisajankohta-arvio selvityk-

sessä työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli tarkka päättymisajankohta ei ole työsopimusta solmitta-

essa tiedossa. Arvio tulee sitoa objektiiviseen perusteeseen, kuten sijaisuuden päättymiseen tai työ-

kokonaisuuden valmistumiseen. TSL 6 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan päättymisajankohdan tul-

lessa vain työnantajan tietoon, on tämän ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen päättymisetä ilman 

aiheetonta viivytystä.221 Päättymisajankohta-arvio ei ole sitova. Sitovaksi arvio muuttuu työnantajan 

ilmoittaessa työntekijälle tarkan päättymisajankohdan.222 Määräaikaisen työsuhteen päättymisen 

määräytymistavasta riippumatta päättymisen tulee aina määräytyä objektiivisesti. Objektiivinen syy 

on sellainen havaittavissa oleva tapahtuma, joka liittyy työsopimuksessa tarkoitettuun tehtävään työ-

hön ja sen päättymisajankohtaan. Sellainen tapahtuma tulee olla tiedossa etukäteen ja sen toteutumi-

sen on oltava ulkoisesti havaittavissa.223 Objektiivisen päättämisperusteen vaatimus juontaa juurensa 

siihen, että määräaikaiselle työsuhteelle tulee olla työtehtävien väliaikaisesta luonteesta johtuva pe-

ruste. Usein silloin määräaikaisuuden kesto on arvioitavissa työsopimuksen solmimisen aikaan.224 

 

3.4. Perusteen arviointi olosuhteiden perusteella 

 

Jälkikäteinen perusteharkinta voi olla tarpeen, mikäli osapuolilla tulee erimielisyyttä määräaikaisen 

sopimuksen perusteltavuudesta. Osapuolten selvittäessä, onko määräaikaiselle työsopimukselle ollut 

peruste sopimusta solmittaessa, työsopimuksen sanamuodon lisäksi tosiseikoilla näyttäisi olevan 

 
219 HE 157/2000 vp, s. 60, 90; HE 152/2012 vp, s. 2; Tiitinen – Kröger 2012, s. 116; Moilanen 2013, s. 42–43, 58; Äimälä 
– Kärkkäinen 2017, s. 68. 
220 Tiitinen – Kröger 2012, s. 116. 
221 HE 157/2000 vp, s. 60, 90; Tiitinen – Kröger 2012, s. 116; Moilanen 2013, s. 42–43, 58; Äimälä – Kärkkäinen 2017, 
s. 68. 
222 Moilanen 2013, s. 165. 
223 HE 152/2012 vp, s. 2. Oli määräaikaisen sopimuksen kesto sitten sidottu kalenteriaikaan, työn valmistumiseen tai 
tiettyyn tapahtumaan, oleellista on, että kesto on määriteltävissä selkeällä tavalla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 9). 
224 KKO 2012:10, kohta 11. 
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merkitystä.225 Ratkaisussa KKO 2019:45 oli tarkasteltu sekä työsopimusten sanamuotoa että olosuh-

teita. Tapauksessa vuokratyösopimusten sanamuodot olivat olleet ilmaisultaan niin yleisiä, ettei nii-

den perusteella olisi voitu päätellä määräaikaisuuden perusteen käsillä oloa tai työvoimatarpeen tila-

päisyyttä sopimuksentekohetkellä. Siten tuomioistuimissa tarkasteltiin myös sopimuksentekohetken 

olosuhteita todistelun kautta.226 Vaikka kyseisessä tapauksessa työnantajan lisäselvitys töiden väliai-

kaisuudesta ei riittänyt perustelemaan määräaikaisuuksia, tuomiossa tehdyn tarkastelun valossa vai-

kuttaisi kuitenkin siltä, ettei työsopimuksen sanamuoto yksin ole ratkaiseva, vaan mahdollista on 

muutoin pyrkiä todistamaan määräaikaisuuden perusteen olleen käsillä. Siten kirjoitetun sopimuksen 

merkitys tuomiossa vaikuttaa tähdelliseltä pitkälti vain näyttöarvonsa vuoksi – sitä tarkasteltiin osana 

muuta todistelua. Pelkän sanamuodon ratkaistessa erimielisyyden, sopimukseen kirjattua määräaikai-

suuden perusteen oikeellisuutta ei voitaisi kyseenalaistaa. Tätä tukee esimerkiksi Moilasen kirjalli-

suus, jonka mukaan määräaikaisen työsopimuksen perusteen kirjaaminen työsopimukseen ei riitä, 

vaan perusteen on oltava todellinen ja tarvittaessa toteen näytettävissä.227 

Kirjallisuudessa on myös pohdittu määräaikaisen työsopimuksen perusteharkintaa työsuhteen aikana 

olosuhteiden perusteella. Etenkin silloin, kun sopimuksen määräaikaisuuteen johtavat perusteet ovat 

luonteeltaan epäselvemmät kuin esimerkiksi konkreettinen ja lähtökohtaisesti muuttumaton sijaisuus 

-peruste, arvioinnissa tulisi antaa merkitystä myös työsopimuksen tekohetken jälkeisille tapahtumille 

ja olosuhteille.228 Ainakin vanhemmassa kirjallisuudessa Koskisen ja kumppaneiden mukaan, jos lail-

linen peruste poistuu tai muuttuu ajan myötä siten, ettei työsopimuksen sisältö vastaakaan enää olen-

naisimmilta kohdiltaan nykytilannetta, työsopimus tulisi muuttaa työsuhteen todellisen sisällön mu-

kaiseksi. Heidän mukaansa työsopimuksen oikea sisältö siten vahvistetaan, sillä muutoinkin TSL 1 

luvun 3 §:n sanamuodon mukaan sellaista määräaikaista sopimusta olisi suoraan pidettävä toistaiseksi 

voimassa olevana. Kyseessä näin ollen ei ole kannanotto alkuperäisen perusteen olemassaoloon so-

pimushetkellä.229 Tätä vastoin esimerkiksi Moilanen on katsonut, että vaikka määräaikaisuuden pe-

ruste poistuisi kesken sopimuksen eli esimerkiksi työvoimatarpeen vakiintuessa pysyväksi, määräai-

kainen työsopimus pysyy määräaikaisena. Määräaikaisen sopimuksen perustetta ja laillisuutta arvi-

oidaan sopimuksen solmimishetken olosuhteiden mukaan.230 Koskisen ja kumppaneiden näkemyksen 

 
225 Moilanen 2013, s. 60. Lähtökohtana kuitenkin on, että työsopimukseen kirjatut määräaikaisuuden perusteet sitovat 
työnantajaa. Jälkeenpäin muuhun perusteeseen vetoaminen on vaikeaa. 
226 KKO 2019:45, kohdat 19–20. 
227 Moilanen 2013, s. 45. 
228 Koskinen et al. 2008, s. 326. 
229 Koskinen et al. 2008, s. 325–326; Koskinen 2012, s. 8. 
230 Moilanen 2013, s. 159.  
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mukaan määräaikaisen työsopimuksen perustetta ei siis arvioitaisi vain sopimuksentekohetkellä, vaan 

yhä uudelleen työsuhteen kuluessa olosuhdemuutosten perusteella.  

Koskisen ja muiden näkemys laajentanee lain sanamuotoa. Lainkohdan tarkkaa sanamuotoa tarkas-

tellessa siinä puhutaan työsopimuksesta, joka on ilman perusteltua syytä tehty määräaikaiseksi. Sa-

namuoto siten näyttäisi puoltavan sopimuksentekohetkeä. Samoin esitöissä puhutaan sallitusta mää-

räaikaisuudesta, mikäli sopimuksentekohetkellä arvioidaan sopimuksenmukaisen työn loppuvan 

määräaikaisuuden päättyessä.231 Mikäli määräaikaisuuden perusteen poistuminen kesken työsuhteen 

vaikuttaisi sopimuksen muotoon tai kestoon, lainkohdan voitaisiin otaksua olevan sanavalinnaltaan 

erilainen. Silloin esimerkiksi lainkohdan muotoilu työsopimuksesta, joka ilman perusteltua syytä on 

voimassa määräaikaisena, olisi tulkittavissa ensiksi ehdotetuin tavoin. Siten Moilasen tulkinta vai-

kuttaisi perustellummalta. Uudemmasta Koskisen kirjallisuudesta ei löydy vanhaa vastaavaa näke-

mystä. Näin ollen esimerkiksi ajatellen vuokratyötä, työnantajan ei tarvitsisi solmittuaan yksittäisen 

perustellun määräaikaisen työsopimuksen tarkastella jatkuvasti muuttuvia olosuhteita mahdollisen 

työsopimuksen tyypin muuttamiseksi, kunhan solmimishetkellä määräaikaisuus on ollut perusteltu. 

Tapausta KKO 2019:45 edeltäneestä hovioikeuden ratkaisussa työntekijöiden saamat käsitykset käyt-

täjäyrityksen työvoimatarpeesta ja työn todennäköisestä jatkuvuudesta osana kokonaisarviointia vai-

kuttivat siihen, että työsopimukset katsottiin solmituksi määräaikaisiksi perusteetta.232 Kyseen ollessa 

sovitun keston selvittämisestä, merkitystä annetaan työntekijän käsitykselle työsopimuksessa usein 

kyseen ollessa työnantajan aloitteesta solmitusta sopimuksesta,233 jolloin sopimustekohetken lisäksi 

myös myöhemmillä tosiseikoilla voi olla merkitystä jälkikäteisessä selvittämisessä erityisesti epäsel-

vissä ketjusopimustilanteissa. Kyseessä ei siten ole määräaikaisuuden laillisuusarviointi, vaan kritee-

ristö, jonka perusteella työntekijä voi olla oikeutettu olettamaan työsuhteeltaan pysyvyyttä.234 Kirjal-

lisuudessa on kuitenkin katsottu, että subjektiivisten käsitysten merkityksellisyyteen tulisi suhtautua 

varoen, sillä sellainen seikka on vaikeasti toteennäytettävissä.235 Hovioikeuden perustelut vaikuttavat 

kuitenkin siltä, että työntekijöiden käsityksellä työn jatkuvuudesta on ollut merkitystä osana määrä-

aikaisuuden perusteltavuuden arvioimista. Vaikka perusteluiden mukaan määräaikaisuuden 

 
231 HE 239/2010 vp, s. 3. 
232 Ratkaisua KKO 2019:45 edeltänyt tuomio Turun HO 9.2.2017, 138. 
233 Koskinen 2012, s. 18; KKO 2019:45, hovioikeuden perustelut.  
234 Jalanko 1991, s. 100; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 67. Ketjusopimustilanteissa selvittäessä osapuolten tarkoitusta 
työsuhteen kestosta, oikeuskirjallisuudessa esitetyin tavoin periaatteena riitatilanteiden ratkaisussa on kokonaisharkinta, 
jossa tarkastellaan muun ohella työtilaisuuksien lukumäärää, niiden välisten katkoksien kestoa, palkanmaksun ajankohtaa 
sekä työntekijän oikeutta kieltäytyä työvuorosta. Sopimusketjun vakiintumista arvioitaessa voidaan edellisten lisäksi ar-
vioida määräaikaisuuksien perusteita tai niiden puuttumista, sopimusten lukumäärää ja kokonaiskestoa, työtehtävien sa-
manlaisuutta (Moilanen 2013, s. 62). 
235 Koskinen 2012, s. 18. 
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laillisuutta kyllä arvioidaan sopimuksentekohetken mukaan, myös sen jälkeisillä tapahtumilla oli 

merkitystä.236 Koska määräaikaisuuden perusteen poistuminen kesken sopimuskauden ei vaikuta 

määräaikaisen työsopimuksen kestoon237, ja tapauksessa riidatonta on ollut työsuhteiden tarkoitettu 

määräaikainen kesto, hovioikeuden tekstistä tulkittavissa oleva annettu painoarvo nimenomaan mää-

räaikaisuuden perusteltavuuden osalta työntekijöille syntyneille käsityksille on erikoinen. Eri asia on 

arvioida tosiseikkojen kautta määräaikaisuuden alkuperäistä laillisuutta ja alkuperäistä tarkoitusta.238 

Mikäli työntekijöiden käsityksille annettiin painoarvoa nimenomaisesti tapauksen erityispiirteisiin 

kuuluneen työsopimusten päättymishetken jatkuvan siirtämisen ja päättymishetken objektiivisuuden 

puuttumisen johdosta, eikä vain käyttäjäyrityksen olosuhteiden johdosta, työntekijöiden käsitysten 

mukaanotto lienee tarkoituksenmukaisempaa. Korkein oikeus ei toistanut hovioikeuden tulkintaa. 

 
236 Ratkaisua KKO 2019:45 edeltänyt hovioikeuden tuomio Turun HO 9.2.2017, 138. 
237 Moilanen 2013, s. 159. 
238 Kyseen ollessa työsopimuksen tarkoitetusta kestosta otetaan epäselvissä tilanteissa lähtökohdaksi sopimuksen sana-
muoto, minkä lisäksi tarkastellaan sitä, mitä sopijapuolten katsotaan edellyttäneen työsopimuksen kestolta (Hemmo – 
Hoppu 2019, luku 7. Sopimuksen keskeinen sisältö › Sopimuksen tulkinta › Käsite). 
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4. VUOKRATYÖSOPIMUKSEN KESTON ARVIOINTI 

 

 

4.1. Aluksi 

 

Toisessa pääluvussa tutustuttiin työvoiman vuokrauksen osapuolten oikeudelliseen asemaan ja vel-

vollisuuksiin toisiaan kohtaan. Kolmannessa pääluvussa selvitettiin määräaikaisen työsopimuksen 

solmimisedellytyksiä, päättymishetken määräytymistä ja työsopimuksen tai -suhteen tulkintaa. Tässä 

pääluvussa keskitytään tarkemmin siihen, miten vuokraustoiminnassa vuokrausyritys arvioi vuokra-

työntekijän työsopimuksen kestoa, ja miten käyttäjäyrityksen tarve ja tilaus vaikuttavat työntekijän 

työsopimuksen keston arvioinnissa sekä päättymishetken määräytymisessä. Ensin arvioidaan ny-

kyistä oikeustilaa erityisesti oikeuskäytännön antamien tarkempien suuntaviivojen valossa, sen jäl-

keen pohditaan nykyistä oikeustilaa erityisesti vuokrausyrityksen velvoitteiden ja edellytysten näkö-

kulmasta tutkimuskysymykseen vastaamiseksi, ja viimeiseksi pohditaan mahdollisia kehittämistar-

peita ja -mahdollisuuksia tehtyjen johtopäätösten ja vieraiden valtioiden vuokratyö- ja työsopimus-

järjestelmän tarkastelun pohjalta. 

 

4.2. Olosuhdearviointi työsopimuksen keston valitsemiseksi 

 

4.2.1. Vuokrausyrityksen olosuhteet arviointilähtökohtana 

Työsopimusten määräaikaisuuden sallittavuutta arvioidaan lähtökohtaisesti työnantajan eli vuokraus-

yrityksen omien olosuhteiden valossa. Tämä lähtökohta selvennettiin ennakkoratkaisuilla KKO 

2012:10 ja KKO 2019:45.239 Arviointi tehdään aina työnantajan työvoimatarpeen perusteella siitä 

riippumatta, solmitaanko työsopimukset suoraan työvoimaa käyttävän vai vuokraavan yrityksen 

kanssa. Työvoimatarpeen pysyvyyden arvioimisen kannalta merkitystä ei ole sillä, saako työnantaja 

itse hyödyn työntekijän työpanoksesta, vai tuleeko työ muun tahon, kuten työnantaja-asemaa lähellä 

olevan käyttäjäyrityksen hyväksi.240 Näin ollen vuokraustoiminnassa ei riitä pelkän asiakastilauksen 

tarkasteleminen. Vuokratyötehtäviä ei voida pitää luonteeltaan määräaikaisena vain siksi, että kysei-

nen työ teetetään vuokratyönä, vaan vuokratyöntekijälle tarjottavia työtehtäviä on oltava tarjolla vain 

rajoitetuksi ajaksi.241 Kerratakseni kolmannen pääluvun sisältöä vuokraustoiminnan kannalta, myös 

 
239 KKO 2012:10, kohta 14; KKO 2019:45, kohta 11. 
240 HE 239/2010 vp, s. 2, 5–6; KKO 2012:10, kohta 14. 
241 KKO 2012:10, kohta 14; KKO 2019:45, kohta 11. 
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vuokrausyrityksen on työnantaja-asemansa johdosta reflektoitava olosuhteita laajalti työvoimatar-

peensa arvioimiseksi. Vuokrausyritys arvioi ensinnäkin oman toimintansa asiakas- ja tilauskantansa 

laatua ja laajuutta. Mikäli vuokrausyrityksen toiminta on laajaa ja tilaus- ja asiakaskanta jokseenkin 

vakiintunutta, määräaikaisen työsopimuksen valintaa voi olla vaikea perustella. Vuokrausyrityksen 

kyetessä tarjoamaan vuokratyöntekijälle jatkuvasti työtilaisuuksia yhdessä tai useassa eri käyttäjäyri-

tyksissä työsopimuksen heidän välillään tulisi lähtökohtaisesti olla voimassa toistaiseksi. Arvioita-

essa työllistämismahdollisuuksien jatkumista huomioon on otettava kyseisten töiden päättymisuhkaa 

koskevan riskin tavanomaisuus, sillä pelkästä epävarmuudesta ei saa johtaa määräaikaista työsopi-

musta.242 

Näkisin, että työtilaisuuksien tarjoamisen kannalta myös vuokratyöntekijän työsopimuksella, osaa-

misella ja koulutuksella lienee käytännön merkitystä. Esimerkiksi TSL 2 luvun 4 §:n 4 momentin 

mukainen selvitys vuokrausyrityksessä tarjolla olevista työntekijälle soveltuvista muista töistä kos-

kee työtehtäviä, jotka vastaavat työsopimuksessa sovittua. Vaikka työsopimuksen sanamuoto ei it-

sessään rajoittaisi mahdollisia työtehtäviä, työntekijän osaaminen on kuitenkin otettava huomioon. 

Työntekijän toimiessa kapealla alalla, esimerkiksi suppeissa asiantuntijatehtävissä, häntä voi olla vai-

kea sijoittaa uusiin tehtäviin, mikäli muut tarjolla olevat työtehtävät ja asiakasyritykset eivät osu sa-

maiselle työntekijän erikoisalalle. Esimerkiksi Jalanko on katsonut rakennusurakoiden ja määrätty 

työ -perusteen osalta, että tiettyä työvaihetta tekevien ammattityöntekijöiden kohdalla määräaikaisuu-

den edellytykset usein täyttyvät, kun taas avustavat, työvaiheeseen sitomattomat sekatyöntekijät to-

dennäköisesti kyetään työllistämään läpi koko rakennusprojektin sekä mahdollisesti tulevissakin pro-

jekteissa.243 Oli kyse sitten kapean alan asiantuntijasta tai moniosaajasta, vuokrausyrityksen on aina-

kin Tiitisen ja Krögerin näkemyksen mukaan työnantajana jollakin tavoin otettava huomioon mah-

dollisuudet tarjota työtä työntekijälle vastaavissa tehtävissä lisäkoulutuksen kautta ja siten työllistää 

työntekijä pysyvämmin.244 

 

4.2.2. Käyttäjäyrityksen olosuhteiden arvioinnin periaatteet ja ulottuvuus 

Vuokrausyrityksen on toisinaan oman olosuhdeharkintansa lisäksi tehtävä normaalityönantajien vel-

vollisuudesta poikkeavaa olosuhdeharkintaa toisessa foorumissa eli käyttäjäyrityksessä. Silloin vuok-

rausyritys arvioi työntarjoamismahdollisuuksia ja yksittäisen sopimuksen muotoa ja kestoa yhden 

 
242 HE 239/2010 vp, s. 3, 5; Tiitinen – Kröger 2012, s. 123; Moilanen 2013, s. 49–50, 53, 90; KKO 2017:37, kohta 13; 
Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 75. 
243 Jalanko 1991, s. 62. 
244 Tiitinen – Kröger 2012, s. 122–123. 
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ainoan asiakkaan tilausten perusteella.245 Tosin kuin vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on arvioitu, 

voivat käyttäjäyritykseenkin liittyvät seikat olla vuokraustoiminnassa arvioinnin perustana. Jalanko 

on pohtinut, ettei esimerkiksi käyttäjäyrityksen ruuhkahuippujen tasaamista voitaisi käyttää vuokra-

työntekijän työsopimuksen määräaikaisuuden perusteena, sillä sellaiset syyt ovat työsopimuksen ul-

kopuolisia seikkoja, kolmannen osapuolen työvoimatarpeen perusteita.246 Sädevirta on arvellut, ettei 

käyttäjäyrityksen väliaikaista työvoimatarvetta voitaisi katsoa perusteeksi solmia peräkkäisiä määrä-

aikaisia sopimuksia.247 Lähtökohtaisesti Jalangon ja Sädevirran näkemykset pitävät edelleen paik-

kansa, sillä arvioinnin perusta yhä on työnantajan omien olosuhteiden ja työvoimatarpeen arvioimi-

sessa, eikä työsopimuksen kestoa voida sitoa käyttäjäyrityksen olosuhteisiin arvioimatta työnantajan 

muuta tilannetta laajemmin. Muutoin perusteharkinta on sittemmin laajentunut yli Jalangon ja Säde-

virran näkemysten. Korkeimman oikeuden antamien ratkaisuiden perusteella mahdollista on, että kol-

mannen osapuolen eli käyttäjäyrityksen työvoimatarpeen perusteet voivat luoda perustan myös vuok-

rausyrityksen ja vuokratyöntekijän väliselle määräaikaiselle työsopimukselle. Tuomioilla vahvistet-

tiin oikeustilaa siltä osin, millaista arviointia vuokrausyrityksen on tehtävä työsopimuksen keston 

kannalta. Niin ikään selvennettiin määräaikaisen sopimuksen solmimisedellytyksiä ja päättymishet-

ken määräytymistä vuokraustoiminnassa. Ensimmäisessä tapauksessa KKO 2012:10 kyse oli erityi-

sesti työsopimuksen päättymishetken objektiivisesta määräytymisestä. 

Henkilöstön vuokrausta harjoittava yhtiö (vuokrayritys) oli tehnyt työn-
tekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jonka ehtojen mukaan 
työsuhteen määräaika päättyi vuokrayrityksen asiakasyhtiön (käyttä-
jäyritys) työntekijää koskevan toimeksiannon päättyessä. Korkeimman 
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että työsopi-
musta oli pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. (Ään.) 

Tapauksessa myös oikaistiin erheellistä käsitystä alalla siitä, että vuokratyössä määräaikaisuuden 

edellytykset täyttyisivät normaalitoimintaa jouhevammin alalla vallitsevan käytännön nojalla. Kor-

kein oikeus osoitti vääräksi vastaajan käsityksen vuokrausalan sopimuskäytännön vaikutuksesta työ-

sopimuksen tyypin valinnassa. Käytäntö ei sellaisenaan ole suoritettavaan työhön liittyvä seikka, joka 

oikeuttaisi määräaikaisen sopimuksen solmimisen.248 Ratkaisulla rajoitettiin erityisesti määräaikaisen 

työsopimuksen käyttöä tilanteessa, jossa työsopimuksen kesto on sidottu ainoastaan toistaiseksi voi-

massa olevan asiakkaan toimeksiannon kestoon siten, ettei päättymishetki määräydy objektiivi-

sesti.249 Seuraavassa tapauksessa KKO 2019:45 korkein oikeus käsitteli jälleen vastaavaa teemaa, 

 
245 KKO 2019:45, kohdat 15–16. 
246 Jalanko 1991, s. 108. 
247 Sädevirta 2002, s. 84. 
248 KKO 2012:10, kohta 13. 
249 HE 152/2012 vp, s. 1–2. 
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jolloin päättymishetken ohella tarkastelun painopiste työsopimuksen pätevyyskysymyksessä oli työn-

antajan työvoimatarpeen tilapäisyydessä käyttäjäyrityksen tarpeen perusteella. 

Henkilöstön vuokrausta harjoittava yhtiö oli tehnyt työntekijöiden 
kanssa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Työsopimus-
ten ehtojen mukaan työsuhde päättyi vuokrayrityksen asiakasyhtiön 
työntekijää koskevan toimeksiannon päättyessä työsopimuksessa arvi-
oituna päivänä. Kun työsopimuksista ilmenevien syiden perusteella 
työnantajan työvoiman tarvetta ei voitu arvioida tilapäiseksi ja kun 
työnantaja ei ollut muuta selvittänyt, työsopimuksia oli pidettävä tois-
taiseksi voimassa olevina, ja työntekijöillä oli oikeus irtisanomisajan 
palkkaan ja lomakorvauksiin. - - 

Korkein oikeus on todennut jo tapauksessa KKO 2012:10, että vuokrausyrityksen toiminnan luon-

teesta ja erityispiirteistä johtuen myös käyttäjäyrityksen olosuhteilla voi olla merkitystä määräaikai-

sen työsopimuksen perusteita arvioidessa. Tällainen tilanne syntyy erityisesti silloin, mikäli vuok-

rausyrityksellä on vain yksi asiakasyritys, johon hän kykenee työllistämään vuokratyöntekijöitään. 

Samoin katsottiin tuomiossa KKO 2019:45, jossa tosiseikaksi katsottiin lähtökohtainen asetelma 

siitä, ettei vuokratyöntekijöitä voitu työllistää muihin asiakasyrityksiin. Koska käyttäjäyritys oli ainoa 

asiakas, jonka toimintaan vuokrausyritys kykeni työntekijänsä työllistämään, oli vuokrausyrityksen 

mahdollisuutta tarjota työtä arvioitava kyseiseltä käyttäjäyritykseltä saatujen toimeksiantojen perus-

teella. Vuokrausyrityksen mahdollisuudet tarjota vuokratyöntekijöilleen työtä riippui käyttäjäyrityk-

sen toimeksiannon jatkumisesta.250 Siten vuokrausyrityksen todetessa työvoimatarpeensa tilapäiseksi 

ensin omien olosuhteidensa perusteella, voi käyttäjäyrityksen tilausten merkitys korostua työsopi-

muksen keston valinnassa erityisellä tavalla. 

Sen lisäksi, että vuokrausyritys saa arvioida työsopimuksia käyttäjäyritykseltä saatujen toimeksian-

tojen perusteella, todettiin tuomioissa myös tilauksen pintaa syvemmälle menevä kytkös. Molem-

missa määräaikaisia vuokratyösopimuksia koskevissa korkeimman oikeuden tuomioissa vahvistet-

tiin, että vuokrausyrityksen oikeutta solmia määräaikaista työsopimusta tarkastellaan myös käyttä-

jäyrityksen konkreettisten olosuhteiden eli työn jatkuvuuden ja tilapäisen työvoimatarpeen perus-

teella.251 Tuoreemmasta ennakkoratkaisusta nähdäkseni selviää, että vuokrausyrityksen suorittama 

olosuhdearviointi käyttäjäyrityksen toiminnassa ei ole edeltävän ennakkoratkaisun tavoin enää muun 

ohella tai myös merkitystä -arvioinnin kaltaista. Ainakin vastaavissa tilanteissa, joissa 

 
250 KKO 2012:10, kohta 14; KKO 2019:45, kohdat 15–16. 
251 KKO 2012:10, kohta 14 ja erimielisten jäsenten lausunto; KKO 2019:45, hovioikeuden perustelut. 
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vuokrausyrityksellä on vain yksi asiakasyritys, määräaikaisuuden perusteen arvioiminen näyttääkin 

tapahtuvan puhtaasti ja yksinomaan käyttäjäyrityksen olosuhteisiin nojaten. 

Erityisesti ratkaisun KKO 2012:10 jäljiltä asiantuntijat ja työmarkkinaosapuolet ovat esittäneet eri-

näisiä näkemyksiä ratkaisun merkityksestä oikeustilan kannalta. Ainakin Elomaa katsoi, että tuo-

miolla on laajennettu aiemmassa oikeustilassa vallinnutta ajattelutapaa sillä ratkaisulla, että käyttä-

jäyrityksen olosuhteiden tarkastelu otettiin osaksi arviointia.252 Tuomio nostatti julkaisuajankohta-

naan jonkin verran keskustelua lisäksi tulkinnasta. Työntekijäpuolelta Suomen Ammattiliittojen Kes-

kusjärjestö SAK aikanaan tulkitsi perusteluiden tarkoittavan, ettei määräaikaisuutta saanut solmia 

ollenkaan käyttäjäyrityksen tilauksen keston perusteella. Työnantajapuolelta Henkilöstöpalveluyri-

tysten liitto HPL tulkitsi korkeimman oikeuden tarkoittaneen kielletyiksi vain sopimukset, joissa ei 

ollut määritelty toimeksiannon kestoa tai tilauksen päättymispäivää.253 Koskinen silloin painotti, että 

on tunnistettava, minkä oikeuskysymyksen korkein oikeus tuomiollaan ratkaisi. Hän tähdensi kyseen 

olleen siitä, että vuokratyöntekijä oli otettu työhön määräajaksi, mutta määräaikaa ei ollut sidottu 

kyseiseen ”tilaukseen”.254 Sittemmin samaisena vuonna Koskinen muotoili asian selkeämmin sa-

noen, ettei määräaikaisuutta ollut tapauksessa sidottu ”asianomaisen työn kestoon”.255 

Pidän Koskisen jälkimmäistä ilmaisua onnistuneempana: ensiksi mainittu tilaussidonnaisuus saate-

taan käsittää työsopimuksen keston ja päättymishetken sitomisena käyttäjäyrityksen puolella olevaan 

tahtoon tilauksesta sekä sen mukana tulevaan mahdolliseen epävarmuuteen ja ailahteluihin. Silloin 

päättymishetkikään ei määräytyisi objektiivisesti, vaan subjektiivisesti kolmannen osapuolen tahdon 

mukaan. Jälkimmäinen työtehtäväsidonnaisuus puolestaan edustaa paremmin keston kytkemistä en-

nalta tiedossa oleviin, havaittavissa oleviin ja varsinaiseen työtehtävään liittyviin seikkoihin, kuten 

normaalityösuhteissakin määräaikaisuuden perusteelta ja päättymishetkeltä vaaditaan.256 Joka ta-

pauksessa Koskinen on ollut sitä mieltä, ettei korkein oikeus ole tapauksessa ratkaissut sitä, olisiko 

työnantajalla muutoin ollut perusteltu syy solmia määräaikainen työsopimus,257 kuten ainakin SAK 

oli tulkinnut. Myös työsopimuksen kestoa koskevassa vanhemmassa hallituksen esityksessä on 

 
252 Elomaa 27.2.2012. 
253 Yle Uutiset 24.1.2012. 
254 Koskinen 26.1.2012, kohdat 2–5. 
255 Koskinen 2012, s. 13. 
256 HE 152/2012 vp, s. 2. 
257 Koskinen 2012, s. 13. 
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todettu, että määräaikainen toimeksiantosopimus voi olla määräaikaisuuden peruste, kun tarjolla 

oleva työ on rajautunut toimeksiannon kestoaikaan.258  

Tapauksen KKO 2019:45 perusteluista saa osviittaa siitä, millaista tietoa vuokrausyrityksellä käytän-

nössä tulisi käyttäjäyrityksen olosuhteista ja tapahtumista olla työsopimuksen laatimiseksi. Korkeim-

man oikeuden perusteluissa ensinnäkin on ilmaistu määräaikaisuuden perusteltavuutta arvioitavan 

sen mukaan, onko vuokratyönä teetettäviä tehtäviä tarjolla rajoitetuksi ajaksi. Tämä seikka on todettu 

myös edeltävässä ennakkoratkaisussa. Lisäksi määräaikaisuuksien laillisuutta arvioitaessa on tarkas-

teltu esimerkiksi työvoimatarpeen selvittämiseksi käyttäjäyrityksen tilauskantaa ja sen vaihtelua. Ti-

laushuippujen elämisen todettiin hovioikeudessa riippuvan pitkälti metallin hintakehityksestä ja ylei-

sestä maailmantaloudesta. Korkein oikeus esitti, että vuokrausyritys ei ollut esittänyt selvitystä, jonka 

mukaan käyttäjäyrityksen toimeksiantoihin liittyvä työvoimatarve olisi tilapäinen.259 Vuokrausyri-

tyksen arviointi käyttäjäyrityksen olosuhteiden piirissä vaikuttaisi siten vaativan työvoimatarpeen jat-

kuvuutta ja tilapäisyyttä koskevaa harkintaa. Erityisesti, kun kyse ei ole ainoastaan yksittäisen mää-

räaikaisuuden sallitun perusteen olemassaoloharkinnasta, harkinta ulottuu laajemmalle alalle kuin 

vain vuokratyöntekijän suorittamien yksittäisten työtehtävien arvioimiseen. Määräaikaisuuden pe-

ruste liittyy suoritettavaan työhön,260 mutta työllistämismahdollisuuksien arvioiminen myös yksittäi-

sen perusteen ulkopuolelta vaatii laajemmin yksittäisen yrityksen ja jopa sen toimialan tilannetta tun-

tevaa harkintaa. Kuten omankin toiminnan piirissä, sellainen arvio vaatii yrityksen toiminnan histo-

rian ja tulevaisuuden käsittämistä, arvioitavan kohteen asiakas- ja tilauskannan vahvuuden ja vaihtu-

vuuden tuntemista, töiden päättymisuhan tavanomaisuuden arvioimista sekä kyseisen alan tuntemista 

yleisesti sellaisten seikkojen arvioimiseksi.261 Vuokratyössä arvioidaan niiden työtehtävien pysy-

vyyttä, joita käyttäjäyritys teettää vuokratyönä.262 

 

 
258 HE 239/2010 vp, s. 3. Tällaisissa asetelmissa tilaus ja määräaikaiset tehtävät lienevät ajallisesti päällekkäiset. Kielel-
lisesti esityksestä ei katsoakseni selviä, rajoittaako niistä toinen toista eli rajautuuko toimeksiantosopimuksen kesto työ-
tehtävien rajallisuuden johdosta, vai rajaako määräaikaiseksi määritelty toimeksianto vuokrausyrityksen näkökulmasta 
tarjolla olevaa työtä. Tällaisella erottelulla ei liene käytännön merkitystä. Merkitystä erottelulla olisi vain sen periaatteen 
kannalta, jonka mukaan myös käyttäjäyrityksellä tulisi olla oikeus solmia määräaikainen työsopimus samojen töiden pe-
rusteella. Tällä periaatteella on katsottu olevan korkeimman oikeuden periaatteellinen hyväksyntä tapauksen KKO 
2012:10 jäljiltä, mutta sen käytännön merkitys on selvittämätön. Asiaa käsitellään osiossa 4.2.3. 
259 KKO 2019:45, hovioikeuden perustelut, kohdat 11, 19–20. 
260 Moilanen 2013, s. 45. 
261 Arvioimisesta normaalitoiminnassa ks. esim. HE 239/2010 vp, s. 5, Moilanen 2013, s. 49–50, 53 ja Äimälä – Kärk-
käinen 2017, s. 75. 
262 HE 239/2010 vp, s. 3; KKO 2012:10, kohta 9. Myös vuokratyösuhteessa lähtökohtana on, että sopimuksessa määri-
tellyn työn jatkumista työsopimuksen päätyttyä arvioidaan. Eli määräaikaisuudelle on syy, mikäli vuokratyönä teetetään 
työtehtäviä, joita on tarjolla vain rajoitetuksi ajaksi (KKO 2019:45, kohdat 10–11). 
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4.2.3. Käyttäjäyrityksen työsuhdeturvan kiertämisestä 

Epäselvässä tilanteessa tuomioistuin ottaa huomioon lainsäädännön tarkoituksen ja koko työoikeuden 

keskeisen periaatteen työntekijän turvaajana.263 Tällaista lienee havaittavissa molempia ennakkorat-

kaisuja edeltävissä pohdinnoissa. Tapauksessa KKO 2012:10 eri mieltä olevat oikeusneuvokset esit-

tivät lisäedellytyksen kaltaisen näkemyksen, jonka mukaan vuokrausyrityksen solmima työsopimus 

ei voi olla määräaikainen, mikäli käyttäjäyritykselläkään ei olisi oikeutta määräaikaisen työsopimuk-

sen solmimiseen oman työntekijänsä kanssa samojen töiden perusteella.264 Vastaava näkemys esitet-

tiin myös ratkaisua KKO 2019:45 edeltäneissä hovioikeusperusteluissa. Perusteluissa todettiin edel-

lisen ennakkoratkaisun muotoilua tarkemmin sanakääntein, että vuokrausyrityksen ja vuokratyönte-

kijän välille muodostuu toistaiseksi voimassa oleva työsopimus silloin, jos käyttäjäyrityksen työvoi-

matarpeeseen liittyvät perusteet määräaikaisen sopimuksen solmimisesta taikka uusimisesta eivät 

täytä lain vaatimia edellytyksiä. Sanamuotoa tarkastellessa näiden lausuttujen periaatteiden voidaan 

sisällöllisesti katsoa merkitsevän samaa. Molemmissa tapauksissa lisäksi perusteltiin, että vuokraus-

yrityksen määräaikaisuutta arvioidessa tulee ottaa huomioon, ettei käyttäjäyritykselle mahdollistet-

taisi työsuhdeturvan kiertämistä siirtämällä työtehtävät vuokratyövoiman piiriin.265 Perustelu on so-

pusuhdassa hallituksen esityksessä esitetyn edellytyksen kanssa siitä, ettei laajasti sallitulla vuokra-

työvoiman käytöllä saada kuitenkaan kiertää TSL:n pakottavia säännöksiä työsuhdeturvasta,266 mutta 

toisaalta siitä on havaittavissa myös ristiriitaisuutta vuokratyövoiman vapaan hyödynnettävyyden 

kannalta. Ratkaisussa KKO 2019:45 korkeimman oikeuden, ja ratkaisussa KKO 2012:10 korkeim-

man oikeuden enemmistön ei kuitenkaan tarvinnut ottaa kantaa työsuhdeturvan kiertämiseen suoraan, 

vaan ratkaisu riidanalaisesta kysymyksestä tehtiin muin perustein. Korkein oikeus muotoili asian peh-

meämmin lausuessaan käyttäjän olosuhteiden merkityksestä ja tarkastelemisesta osana arviointia. 

Ainakin Koskinen on nähnyt mielenkiintoiseksi mutta hankalaksi argumentin, joka edellyttää otta-

maan huomioon määräaikaisuuden solmimisperusteen käsilläolon käyttäjäyrityksessä ja käyttäjäyri-

tyksen työsuhdeturvan kiertämisen mahdollisuuden. Koskinen katsoo argumentin kytkevän vuok-

raus- ja käyttäjäyrityksen toisiinsa. Hänen mukaansa määräaikaisen työsopimuksen perustaa koske-

van riidan oikeuskäsittelyssä ideaa olisi vaikea toteuttaa sopimussuhteen puuttuessa käyttäjäyrityksen 

ja vuokratyöntekijän väliltä. Koskinen katsoo käyttäjäyrityksen olosuhteiden tarkastelun perustellun 

 
263 Engblom 2012, s. 9. 
264 KKO 2012:10, erimielisten jäsenten lausunto. Samoin katsoi Sädevirta jo viisi vuotta ennen kyseistä tuomiota (Säde-
virta 2007, s. 162). 
265 KKO 2012:10, erimielisten jäsenten lausunto; KKO 2019:45, hovioikeuden perustelut. 
266 HE 68/2008 vp, s 6. Samassa yhteydessä todetaan työehtosopimusosapuolten mahdollisuus rajoittaa työnantajan oi-
keutta vuokratyöntekijöiden tai muun ulkopuolisen työvoiman käyttöön omien työntekijöidensä sijaan tai rinnalla. 
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syyn arvioinnissa olevan ratkaisuna ”työoikeudellisesti houkutteleva, mutta sopimusoikeudellisesti 

ongelmallinen”, sillä sitä kautta puututaan sopimusvapauteen yritysten välillä. Siinä, missä työoikeu-

den tehtävä on perinteisesti ollut suojella työntekijää yritysten välisten sopimusten vaikutuksilta työ-

suhteeseen, nyt työoikeuden avulla päästään hänen mukaansa puuttumaan yritysten väliseen sopi-

mussuhteeseen.267 Vaikka konkreettista hyväksyvää oikeuskäytäntöä mainitusta yritysten kytkemi-

sestä yhteen ei ollut, Koskinen katsoi sellaisen olevan voimassa korkeimman oikeuden periaatteelli-

sena hyväksyntänä.268 Uudemmassa ennakkoratkaisussa korkein oikeus ei ollut varsinaisesti edellyt-

tänyt käyttäjäyrityksen tilanteelta määräaikaisen työsopimuksen solmimisoikeutta vuokrausyrityksen 

vastaavaa oikeutta arvioitaessa, mutta oli kuitenkin edellyttänyt tilauksen alaisten töiden olevan tila-

päisiä vuokrausyrityksen määräaikaisuuksien sallittavuuden pohjaksi kyseisissä olosuhteissa.269 

Koskisen mukaan tapauksessa KKO 2012:10 sekä korkeimman oikeuden enemmistö että vähem-

mistö sinänsä hyväksyivät sellaisen kytköksen käyttäjäyrityksen olosuhteisiin.270 Sellainen kytkök-

sen perustava argumentti oli hänen mukaansa esillä enemmistön käsitystä selkeämmin vähemmistön 

eriävässä mielipiteessä.271 Molemmat argumentit lähtevät samasta lähtökohdasta eli käyttäjäyrityk-

sen olosuhteiden tuntemisesta ja siten yritysten yhteen kytkemisestä. Nähdäkseni kuitenkin vähem-

mistön, ja myöhemmässä ennakkoratkaisussa hovioikeuden näkemys ovat sanamuodoltaan selvästi 

ehdottomampia viitatessaan käyttäjän työsuhdeturvan kiertämisen estämiseen. Näkemys sellaisenaan 

ei ota huomioon käyttäjäyrityksen toimeksiannon laatua. Käytännössä sovellettaessa tämä ehdotto-

mampi argumentti voisi aiheuttaa varsin paradoksaalisen tilanteen: oli käyttäjäyrityksen toimeksianto 

sitten voimassa toistaiseksi tai määräaikainen, vuokrausyrityksen tulisi kyetä perustelemaan käyttä-

jäyrityksen tarjoamien työtehtävien nojalla työsopimuksen määräaikaisuuden lainmukaisuus, vaikka 

käyttäjäyrityksen ei edellytetä liittävän taikka perustelevan antamansa toimeksiannon kestoa työteh-

täviin liittyvillä seikoilla.272 Kärjistäen voisi siis syntyä asetelma, jossa lain mahdollistama, vaikkakin 

moraalisesti arveluttava käyttäjäyrityksen valinta välttää normaalityöntekijöiden palkkaamista pysy-

väisluonteisiin työtehtäviin käyttämällä määräaikaista vuokratyövoimaa, voisi päätyä vuokrausyri-

tykselle konkreettisesti vastattavaksi omassa vuokratyösopimussuhteessaan sen muodon perusteen 

 
267 Koskinen 2012, s. 17; Koskinen 9.3.2012. 
268 Koskinen 2012, s. 17, 19; Koskinen 9.3.2012. 
269 KKO 2019:45, kohta 20. 
270 Koskinen 2012, s. 17. 
271 Koskinen 2012, s. 17, 19; Koskinen 9.3.2012. 
272 Käyttäjäyritys on siis oikeutettu käyttämään vuokratyövoimaa halutessaan missä vain olosuhteissa, kattamaan minkä 
laatuista ja kestoista työtä tahansa vapaana liikkeenjohtovallan alaisena päätöksenään (Työministeriö 2007, s. 8; HE 
239/2010 vp, s. 3; HE 152/2012 vp, s. 1, 3; Moilanen 2013, s. 2; TEM-opas 11/2017, s. 7). 
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laillisuuskysymyksen kautta. Se, millaista tarvetta käyttäjäyritys vuokratyövoimatilauksellaan kattaa, 

lisäksi on vuokrausyrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva päätös. 

Käytännössä mainittu periaate käyttäjäyrityksen työsuhdeturvan kiertämättömyydestä ei aiheuta 

vuokrausyritykselle suurta ongelmaa, mikäli käyttäjäyritys ottaa vuokratyövoimaa nimenomaan tie-

tyn määräaikaisluonteisen työtehtävän hoitamiseksi. Silloin vuokrausyritys kykenee perustelemaan 

työsopimuksen keston konkreettisten työtehtävien perusteella.273 Mikäli työtehtäviä on tarjolla tie-

tyksi rajoitetuksi ajaksi käyttäjäyrityksen määräaikaisen toimeksiannon johdosta, mainittu oikeus-

käytännössä esiintynyt periaate muodostuu vuokrausyrityksen näkökulmasta erityisen haasteel-

liseksi. Sellaisessa tilanteissa kyseinen periaate on nähdäkseni vuokrausyrityksen kannalta ristirii-

dassa määräaikaisen työsopimuksen edellytysten ja päättymishetken objektiivisen määräytymisen 

vaatimuksen kanssa, kuten jäljempänä käsitellään. Vuokrausyrityksen näkökulmasta työtehtäviä sil-

loin on tarjolla vain rajoitetuksi ajaksi vaatimusten mukaisesti, ja määräaikaisen työsopimuksen päät-

tymispäivä määräytyy objektiivisesti eli ulkoisesti havaittavissa ja etukäteen tiedossa olevan seikan 

eli päivämäärän perusteella.274 

Puheen ollessa kyseisestä työsuhdeturvan kiertämistä koskevasta ankarasta argumentista on otettava 

huomioon sen varsinainen selvittämätön käytännön merkitys. Selvää ainakin uudemman ennakkorat-

kaisun valossa on, että konkreettisia olosuhteita ja niiden perusteella tarjolla olevia töitä on arvioitava 

joka tapauksessa työsopimusharkinnassa. Korkein oikeus on kuitenkin välttänyt suorat kannanotot 

vähemmistön ja hovioikeuden esittämään ankaraan näkemykseen työsuhdeturvasta ja ratkaissut asian 

muin perustein. Otaksuttavasti siten korkeimman oikeuden ei voida katsoa tarkoittaneen olosuhde-

harkinnalla sellaista ankaraa tulkintaa, joka edellyttäisi määräaikaisen vuokratyösopimuksen lailli-

suudelta, että samoissa töissä myös käyttäjäyrityksellä olisi käsillä määräaikaisen normaalityösopi-

muksen solmimisoikeus. Ainakin vanhemmassa ennakkoratkaisussa enemmistön mukaan, mikäli 

vuokratyönä teetetään pysyväisluonteisia työtehtäviä, eikä päättymishetkeä ole määritelty objektiivi-

sesti, saatetaan työsopimus katsoa toistaiseksi voimassa olevaksi.275 Toisin sanoen vaikuttaisi, että 

myös pysyväisluonteisten työtehtävien kattaminen määräaikaisella vuokratyösopimuksella voisi olla 

mahdollista, mikäli päättymishetki on kyetty määrittelemään asianmukaisesti. 

 
273 Ks. myös Koskinen 2012, s. 19, jonka mukaan vuokratyöllä katettaessa sellaista työtä, jota tekevillä käyttäjäyrityksen 
omilla työntekijöillä on ollut toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, vuokrausyrityskään ei voi ainakaan tilanteen va-
kiinnuttua käyttää määräaikaista työsopimusta.  
274 Seuraavassa osiossa 4.2.4. käsitellään objektiivista päättymishetkeä vuokratyösopimuksissa. 
275 KKO 2012:10, kohta 14. 
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Toisaalta työsuhdeturvan kiertämistä koskeva argumentti saisi tukea hallituksen esityksessä esitetystä 

vaatimuksesta siitä, ettei vuokratyövoiman käytöllä saada kiertää pakottavia työsuhdeturvasäännök-

siä.276 Myös Koskinen on katsonut ongelmallisuudestaan huolimatta esitetyt argumentit mahdollisiksi 

lainsäädännön tavoitteen eli työsuhdeturvan kiertämisen estämiseksi ja tarjottavissa olevan työn to-

dellisen keston selvittämiseksi.277 Vaikka käyttäjän työsuhdeturvan kiertämistarkoitukseen liittyvä 

ankara näkökanta tyystin puuttuisi vuokrausyrityksen työsopimuksen keston laillisuusarvioinnista, 

nähdäkseni se ei vaikuttaisi Koskisen vaatimaan tarjolla olevan työn todellisen keston selvittämiseen 

ja siten vuokratyöntekijän asemaan. Siten katsoisin, että vaikka vuokrausyritys tekeekin olosuhde-

harkintaa käyttäjäyrityksen olosuhteiden piirissä, käyttäjäyrityksen mahdollista työsuhdeturvan kier-

tämistarkoitusta ei tulisi siirtää vuokrausyrityksen kannettavaksi. 

 

4.2.4. Tilaus ja määräaikaisen työsopimuksen päättymishetki 

Edellä käsitellyssä oikeuskäytännössä on ollut niin ikään esillä kysymys vuokratyöntekijöiden mää-

räaikaisen työsopimuksen objektiivisesta päättymishetken määräytymisestä. Kuten edellä käsitelty, 

määräaikaisen työsopimus voi päättyä määräajan päättyessä, tehtävän työn valmistuessa tai tietyn 

tapahtuman mukaan. Määräajan päättymisessä työsopimuskauden yksinkertaisesti määrittävät valitut 

kalenteripäivämäärät. Siten päivämäärä on objektiivinen ja myös selkeä määräaikaisen työsopimuk-

sen päättymishetken määrittäjä.278 Selvintä lienee, mikäli käyttäjäyritys on toimeksiannon antaessaan 

määrittänyt tämän päivämäärän. Mikäli käyttäjäyritys määrää sellaisen päättymispäivän toimeksian-

non voimassa ollessa, sellainen päätös voi törmätä objektiivisuusvaatimukseen ja osoittautua kielle-

tyksi. Päättymishetken voi määrätä päivämäärän lisäksi myös työn valmistuminen tai tietty tapah-

tuma, joista on sovittava erikseen. Mikäli päättymishetki määräytyy työtehtävien mukaan, tehtävän 

on oltava kestoltaan rajattu sekä kokonaisuutena täsmällisesti määritelty.279 Päättymishetken on mää-

räydyttävä aina objektiivisesti eli sellaisen etukäteen tiedossa ja ulkoisesti havaittavissa olevan seikan 

perusteella, joka liittyy tehtävään työhön.280 Toistaiseksi voimassa olevan toimeksiannon kestoon ei 

voida sitoa määräaikaista työsopimusta, mikäli sen kestoa ei voida määrittää objektiivisesti.281 

 
276 HE 68/2008 vp, s 6. 
277 Koskinen 2012, s. 17, 19; Koskinen 9.3.2012. 
278 Moilanen 2013, s. 42–43, 165. 
279 HE 157/2000 vp, s. 60, 90; HE 152/2012 vp, s. 2; Tiitinen – Kröger 2012, s. 116; Moilanen 2013, s. 42–43, 165; 
Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 68. 
280 HE 152/2012 vp, s. 2. Oli määräaikaisen sopimuksen kesto sitten sidottu kalenteriaikaan, työn valmistumiseen tai 
tiettyyn tapahtumaan, oleellista on, että kesto on määriteltävissä selkeällä tavalla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 9). 
281 Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 24. 
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Tapauksissa KKO 2019:45 ja KKO 2012:10 vuokratyösuhteiden kesto oli sidottu käyttäjäyrityksen 

toimeksiannon päättymiseen. Uudemmassa tapauksessa lisäksi oli nimetty kunkin määräaikaisuuden 

perusteeksi muita syitä, kuten tilaushuippu, kausiluonteisuus, asiakkaan tilapäinen työvoimatarve tai 

määräaikainen tilaus. Kummassakaan tapauksessa päättymisajankohtien ei voitu katsoa olevan vaa-

dituin tavoin ennalta määritelty, eikä kytköksissä tehtävään työhön tai työsopimukseen. Työsopimuk-

sen päättymisajankohdat katsottiin riippuvaksi vain käyttäjäyrityksen päätöksestä. Käyttäjäyrityk-

sellä työsuhteen ulkopuolisena tahona ei kuitenkaan ole toimivaltaa missään työsopimuksen päättä-

miseen liitettävissä toimissa. Tällainen työsuhteen ulkopuolisen tahon päättämä työsopimuksen päät-

tymishetki ei määräydy ulkoisesti havaittavissa olevin perusten, eikä sitä siten voida katsoa määräai-

kaisen työsopimuksen objektiiviseksi päättymishetkeksi.282 Vuokratyöntekijä on normaalityönteki-

jään verrattuna heikommassa asemassa, mikäli määräaikaisen työsopimuksen peruste on sidottu ai-

noastaan käyttäjäyrityksen tarpeeseen, ja työsuhteen päättymisajankohta tulee vuokratyöntekijälle yl-

lätyksenä.283 

Koskinen pitää jossakin määrin problemaattisena tuomion KKO 2019:45 kielenkäyttöä. Koskinen 

viittaa tuomion kohdan 19 perusteluun, jonka mukaan työsopimuksissa ilmoitettu työsuhteiden arvi-

oitu kesto ei ollut sidoksissa mihinkään objektiivisesti havaittavissa olevaan tapahtumaan, vaan aino-

astaan käyttäjäyrityksen toimeksiannon kestoon. Hänen mukaansa suhteessa siihen, mitä määräaikai-

sen työsopimuksen kohdalla perinteisesti on edellytetty, asiakastilaus on kiistatta sidoksissa objektii-

visesti havaittavissa olevaan seikkaan.284 Myös Tiitinen ja Kröger ovat katsoneet, että vuokratyössä 

tilauksen kestoaika määräaikaisuuden perusteena ei riitä sellaisenaan, mutta voi olla sallittu, mikäli 

kesto sidotaan määrittäviin tosiseikkoihin, kuten esimerkiksi jonkin työntekijän poissaoloon ja pa-

luuhetkeen.285 Koskinen katsoo ennakkoratkaisun jälkeen määräaikaisen vuokratyösopimuksen ole-

van edelleen perusteltu, mikäli työn loppuminen on varmaa. Silloin vuokrausyrityksen on kyettävä 

osoittamaan työntekijälle tarjottavissa olevan työn loppuminen määräaikaisuuden päättyessä.286 Ti-

lauksen päättyminen siten voisi määrittää myös työsopimuksen päättymishetken. Korkein oikeus ku-

vaili tapauksessa määräaikaisuuksien syiden työsopimuksessa olevan ”ilmaisultaan niin yleisiä”, 

ettei niiden perusteella voitu välittömästi arvioida työvoimatarpeen tilapäisyyttä. Koskinen arveli, 

 
282 KKO 2012:10, kohta 16; Tiitinen – Kröger 2012, s. 117; KKO 2019:45, kohta 19. 
283 Työministeriö 2007, s. 93, 95. Kuitenkin, mikäli toistaiseksi voimassa oleva vuokraussopimussuhde irtisanotaan, sen 
vaikutuksia vuokratyöntekijän työsopimukseen arvioidaan tapauskohtaisesti työlainsäädännön mukaisesti. Työnantaja 
punnitsee työllistämismahdollisuudet myös muissa mahdollisissa foorumeissa, jolloin yritysten välisillä vuokraussopi-
muksilla on merkitystä tarjolla olevien työtilaisuuksien kannalta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 24). 
284 Koskinen 28.5.2019. 
285 Tiitinen – Kröger 2012, s. 116. 
286 Koskinen 28.5.2019. 
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että korkein oikeus viittasi tällä asiakkaan määräaikaiseen tilaukseen perusteena, sillä muiksi syiksi 

ilmoitetut kausityö, tuotanto- ja palveluhuiput ovat perinteisesti hyväksyttyjä määräaikaisen työsopi-

muksen syitä. Koskinen otaksui tuomioistuimen päätyneen lopputulokseensa sen perusteella, ettei 

työn päättyminen ennalta arvioituna ajankohtana ollut varmaa, eli toimeksiantojen jatkuminen oli 

vuokrausyrityksen perspektiivistä vain epävarmaa.287 

Koskisen kritiikkiä tuomion kohdan 19 sanamuotoa kohtaan voidaan mielestäni puoltaa erityisesti, 

mikäli tilauksen päättymishetki on määriteltävissä etukäteisen, asiakkaan päättämän päivämäärän, 

taikka työn valmistumisen perusteella. Silloin tilauksen ja työsopimuksen päättymishetki on myös 

vuokrausyrityksen ja työntekijän ennakoitavissa ja määräytyy objektiivisesti. Työsopimuksen päät-

tymishetki voi määräytyä myös tietyn tapahtuman perusteella. Mikäli tällainen tapahtuma ei liity var-

sinaisesti työtehtävien etenemiseen, ennakointi on vaikeampaa. Tämä lienee ollut tilanne korkeim-

man oikeuden edellä mainitussa ennakkoratkaisussa. Kuitenkin sellainen tapahtuma, jota yleisesti 

pidetään hyväksyttävänä ja objektiivisena määräaikaisen työsopimuksen päättymishetken määrää-

jänä, on sijaistettavan henkilön palaaminen työhön. Mikäli tilannetta verrataan vuokratyösopimuksen 

sitomiseen käyttäjäyrityksen tilaukseen, asetelmien samankaltaisuus on seuraavin perustein huomat-

tavaa. Sijaisuusperusteisissa määräaikaisissa työsopimuksissa päättymishetki usein määräytyy sijai-

sen paluuhetken mukaan, mikä voi edellyttää myös määräaikaisuuden päättymisajankohta-arvion 

esittämistä. Työsopimus voi päättyä yllättäen, mikäli sijaistettu henkilö päättääkin palata ennalta ar-

vaamattomana hetkenä työhön tai paluuajankohta siirtyy useasti eteenpäin.288 Sellaisessa tilanteessa 

päättymishetken määräytyminen ei liity varsinaisesti työntekijän suorittamiin työtehtäviin, mutta kyl-

läkin työsuhteen tarkoitukseen korvata poissaolijaa. Käytännössä työsuhteen päättämishetken määrää 

epäsuorasti siten työsuhteen ulkopuolinen taho eli palaava työntekijä. Paluu määrittää määräaikai-

suuden päättymishetken, mikä sinänsä on mielenkiintoista, sillä objektiiviselta päättymishetkeltä 

yleisesti edellytetään, että se on etukäteen tiedossa ja ulkoisesti havaittavissa oleva tapahtuma. 

Tätä vastoin vuokratyössä työntekijä voi kattaa työvoimatarvetta, joka voi määräytyä käyttäjäyrityk-

sen määräämänä ja siten työtehtäviin suoraan liittymättömän syyn perusteella. Työsuhde päättyy työ-

tehtävistä irrallisen, mutta työsuhteen tarkoitukseen eli tilauksen täyttämiseen liittyvällä perusteella. 

Työsuhteen päättyminen saa alkunsa työsuhteen ulkopuolisen tahon eli käyttäjäyrityksen toiminnan 

 
287 Koskinen 28.5.2019. 
288 Ks. esim. Tiitinen – Kröger 2012, s. 117, Moilanen 2013, s. 51–52 ja Hietala – Kaivanto 2017, s. 50. Moilasen mukaan 
sijaisen paluuajankohta voi olla epävarmaa ja siirtyä useasti, joten sijaisen kanssa solmitun työsuhteen päättymishetki 
saadaan määrittää sopimuksessa esimerkiksi seuraavasti: ”Työsuhde päättyy, kun B palaa takaisin töihin tai kun B:n 
työsopimus päättyy. Työsopimuksen arvioitu päättymisajankohta on - -” 
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seurauksena, ja se saattaa tapahtua arvioidusta hetkestä poikkeavana ennalta arvaamattomana het-

kenä, kuten sijaisuustapauksissakin. Näin ollen myös viimeisen päättymishetken määrittäjän, eli tie-

tyn tapahtuman osalta voitaneen puoltaa Koskisen kritiikkiä tuomion sanamuodosta koskien objek-

tiivista tapahtumaa ja käyttäjäyrityksen tilausta. 

Objektiivisen päättämisperusteen vaatimus juontaa juurensa siihen, että määräaikaiselle työsuhteelle 

tulee olla työtehtävien väliaikaisesta luonteesta johtuva peruste. Kun päättymishetki liittyy tehtäviin 

työtehtäviin, usein silloin määräaikaisuuden kesto on arvioitavissa työsopimuksen solmimisen ai-

kaan.289 Arvioitavissa olevalta kestolta ja objektiiviselta päättymishetkeltä uskottavuutta syönee ai-

nakin määräaikaisluonteisten tehtävien päättymisajankohta-arvion muuttuminen. Päättymishetkiar-

viot voivat tarkastelussa vaikuttaa päälleliimatuilta, mikäli arvioinnin avulla valittua päättymishetkeä 

ei perustella konkreettisella syyllä. Tapauksessa KKO 2019:45 päättymishetkiarvion ei katsottu mää-

räytyneen objektiivisesti, sillä päättymishetki ei todellisuudessa ollut arvioitavissa työhön liittyvällä 

perusteella ja päättymishetkiarviota oli jouduttu siirtämään useasti. Päättymishetkeä ei pidetä ennalta 

arvioitavissa olevana, mikäli vuokratyöntekijää työhön lähetettäessä tiedetään työtehtävien jatkuvan 

myös arvioidun päättymishetken jälkeen ennalta määräämättömän ajan. Kuten edellä on käsitelty, 

epävarmuutta työn jatkumisesta ei voida siirtää työntekijän kannettavaksi.290 Työsopimuksen valit-

tuun päättymishetkiarvioon johtaneita syitä on siten syytä pohtia tarkasti.  

 

4.3. Pohdintaa tarpeen vaikutuksesta olosuhdearviointiin 

 

Kuten edellä on esitetty, vuokrausyritys voi olla hyvinkin sidottu käyttäjäyritykseen työsopimuksen 

kestoon liittyvissä työnantajavelvoitteissaan ja päätöksenteossa. Vaikka loppujen lopuksi muun yri-

tystoiminnan ja työvoiman vuokraustoiminnan tilaussidonnaisuus on periaatteessa samankaltaista ja 

yritystoiminta sidoksissa asiakkaiden tarpeisiin, oikeuskirjallisuuden mukaan työvoiman vuokraus-

toiminnassa tällaisen siteen voidaan katsoa olevan muita ilmeisempi.291 Erityisen ilmeistä ja konk-

reettista tämä sidonnaisuus on silloin, kun vuokrausyritys arvioi mahdollisuuksiaan työllistää työnte-

kijöitä vain yhden käyttäjäyrityksen tilausten perusteella. Tutkimuskysymyksessä ensinnäkin pohdit-

tiin käyttäjäyrityksen tarpeen merkitystä vuokratyösopimuksen keston harkinnan ja valinnan 

 
289 KKO 2012:10, kohta 11. Kuten edellä selvitetty, määräaikaisen työsopimuksen päättymishetken arvioiminen, arvion 
sitomattomuus ja työntekijälle annetun arvion jälkikäteinen tarkistaminen kaikkineen on lainsäädännön mahdollistama ja 
sallima toimintamalli työnantajalle (Moilanen 2013, s. 165). 
290 HE 239/2010 vp, s. 3; KKO 2015:64, kohdat 15–16; KKO 2019:45, hovioikeuden perustelut.  
291 Koskinen 2012, s. 22. 
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kannalta. Tämä käyttäjäyrityksen tarpeen vaikutus vuokrausyrityksen työsopimusharkinnassa vaikut-

taisi ilmenevän vaihtelevilla tavoilla riippuen toimeksiantosopimuksesta sekä suoritettavista työteh-

tävistä. 

Käyttäjäyrityksen toimeksiannon muodolla ja päättymishetken määräytymisellä voi katsoakseni olla 

vaikutusta työsopimuksen kestoharkinnan ulottuvuuteen. Mikäli asiakkaan toimeksianto on määräai-

kainen, ja toimeksiannon kesto on yksiselitteisesti sidottu päivämääriin, myös vuokrausyrityksellä 

voi olla syy solmia määräaikainen vuokratyösopimus. Silloin ainakin käyttäjäyrityksen ollessa ainoa 

sopiva asiakas vuokratyöntekijän osaamisen kannalta, sen antama toimeksianto täyttänee määräai-

kaisen työsopimuksen solmimisperusteista tietyn asiakastilauksen tai määrätyn työn perusteen sekä 

toisaalta myös määräaikaisuuden päättymishetken objektiivisen määräytymisen vaatimuksen. Jotta 

määräaikaisuus olisi sallittu tietyn tilauksen perusteella, se vaatii, että tilauksen toimittaminen välttä-

mättä edellyttää määräaikaisuutta, ja ettei työnantajalla ole tarjota työtä tilauksen päätyttyä. Tällöin 

työnantaja eli tässä tapauksessa vuokrausyritys arvioi asiakkaan tilauksen lisäksi mahdollisia muita 

liikesuhteitaan ja toimintansa laajuutta sekä niiden kautta tällaisten työtilaisuuksien mahdollisen tois-

tumisen tiheyttä.292 Yleensä, mikäli vuokrausyrityksellä on vain yksi asiakas, tämän asiakkaan tar-

peen merkitys korostuu työsopimuksen keston arvioimisessa. Kuitenkin selvien määräaikaisten asia-

kastilausten kohdalla katsoisin tarpeen merkityksen hieman pintapuolisemmaksi, sillä työnantajan ei 

oletettavasti tällaisissa tapauksissa tarvitse tehdä annetun tilauksen pintaa pidemmälle menevää käyt-

täjäyrityksen varsinaisiin olosuhteisiin liittyvää olosuhdeharkintaa. Ainakaan sellaista olosuhdehar-

kintaa en pidä tarkoituksenmukaisena vastaavissa tilanteissa. Olosuhdearvioinniksi riittäisi tällöin 

vuokrausyrityksen omien olosuhteiden, eli muiden mahdollisten työntarjoamistilaisuuksien arvioimi-

nen. 

Tapauksessa KKO 2012:10 korkeimman oikeuden vähemmistö ja tapauksessa KKO 2019:45 hovioi-

keus olivat katsoneet, että käyttäjäyritykseltä puuttuessa määräaikaisen työsopimuksen solmimisedel-

lytykset myöskään vuokrausyrityksellä ei voisi olla oikeutta määräaikaisen sopimuksen solmimiseen. 

Periaatteen sanamuotoa seuraten edellä käsitelty määräaikainen tilaus ei silloin riittäisi määräaikaisen 

työsopimuksen perusteeksi. Tulkitsemalla tapauksissa korkeimman oikeuden perusteluja kuitenkin 

vaikuttaisi siltä, että käyttäjäyrityksen pysyväisluonteisten ja jatkuvien työtehtävien ei olisi tarkoitus 

kategorisesti estää määräaikaisen vuokratyösopimuksen käyttämistä. Esimerkiksi tapauksessa KKO 

2012:10 enemmistö poiketen vähemmistön edellytyksestä totesi, että mikäli vuokratyönä teetetään 

pysyväisluonteisia työtehtäviä, eikä päättymishetkeä ole määritelty objektiivisesti, saatetaan 

 
292 HE 157/2000, s. 61; Tiitinen – Kröger 2012, s. 125; Moilanen 2013, s. 50. 
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työsopimus katsoa toistaiseksi voimassa olevaksi.293 Kuten edellä punnittu, enemmistön lausumasta 

lienee tulkittavissa käänteisesti, että päättymishetken ollessa määritelty objektiivisesti määräaikainen 

työsopimus voisi olla mahdollinen. Huomattavaa myös on, että vaikka korkein oikeus esimerkiksi 

tapauksessa KKO 2019:45 päätyi samaan lopputulokseen kuin hovioikeus, se ei ilmoittanut hyväk-

syvänsä hovioikeuden perusteluja, vaan perusteli lopputulemansa työsopimuksen kestoa koskien 

omin perustein. Samoin tapauksessa KKO 2012:10 enemmistö oli perustellut päätöksensä vähem-

mistön kannasta poikkeavin sanoin. Näin ollen voitaneen otaksua, että työvoiman vuokrauksessa 

käyttäjäyrityksen pysyväisluonteisten työtehtävien ei ole korkeimman oikeuden mukaan tarkoitus es-

tää vuokratyösopimuksen määräaikaisuutta automaattisesti, siten ylittäen esimerkiksi määräaikaisen 

toimeksiannon merkityksen arvioinnissa. Mikäli vuokrausyritykselle on annettu käyttäjäyrityksen py-

syväisluonteisia työtehtäviä koskeva tilaus, joka on kuitenkin selvästi määräaikainen ja varsinaisten 

työtehtävien pysyvyydestä huolimatta tilauksen ja työsopimuksen päättymishetki kyetään määritte-

lemään objektiivisella määräaikaisuuden päättymisperusteella, nähdäkseni määräaikainen vuokratyö-

sopimus saattaisi olla perusteltu. Sellaisissa olosuhteissa vuokrausyritys voisi perustella määräaikai-

sen työsopimuksen edellisessä kappaleessa käsitellyillä asiakastilaukseen tai määrättyyn työhön liit-

tyvillä määräaikaisuuden perusteilla sisällyttäen harkintaan omien olosuhteidensa, eli nykyisten tai 

potentiaalisten tulevien asiakastilausten harkintaa työtehtävien jatkuvuuden kannalta. 

Tällaisenaan asetelma on toisaalta haastava työsuhdeturvanäkökohdiltaan, sillä mikäli käyttäjäyritys 

voi perustelematta antaa vuokrausyritykselle määräaikaisen tilauksen ja vuokrausyritys puolestaan 

saa perustella kyseisellä tilauksella vuokratyösopimuksen määräaikaisuuden, sellainen mahdollistaisi 

teoriassa kahden yrityksen keskinäisen keinottelun molemminpuoliseksi työsuhdeturvan kiertä-

miseksi. Tällöin yritysten ei tarvitsisi perustella määräaikaista työvoimaa varsinaisten työtehtävien 

tilapäisyyden kautta, kuten normaalitoiminnassa edellytetään. Myös vuokrausyritys välttäisi olosuh-

dearvioinnin tilanteessa, jossa sillä on vain yksi asiakastilaus tarkastelussa. Siksi oikeuskäytännössä 

esiintyneet edellytykset käyttäjäyrityksen työvoimatarpeen tilapäisyydestä ja työsuhdeturvan kiertä-

miseen liittyvistä näkökohdista on työsuhdeturvanäkökohdiltaan ymmärrettävä, vaikka piirteiltään se 

onkin käytännön sovellustilanteessa vuokrausyrityksen näkökulmasta ongelmallinen. 

Käyttäjäyrityksen olosuhteiden tarkastelu on välttämätöntä ja siten korostetun merkityksellistä tois-

taiseksi voimassa olevan käyttäjäyrityksen toimeksiannon kohdalla sekä määräaikaisen toimeksian-

non kohdalla, mikäli käyttäjäyrityksen vuokratyövoiman tarve on sidottu työn valmistumiseen, ruuh-

kahuipun aiheuttamaan työmäärään tai muuhun sellaiseen tehtävään työhön liittyvään, työtilanteen 

 
293 KKO 2012:10, kohta 14. 
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arviointia vaativaan seikkaan. Olosuhdearviointi käyttäjäyrityksessä on myös merkitykseltään koros-

tunutta, mikäli työtehtävien ja siten työsopimuksen päättymishetki eivät määräydy etukäteen määri-

tetyin päivämäärin, vaan päättymisen määräytymistapaa ja koko toimeksiannon ajallista kestoa muu-

toin joudutaan etukäteen arvioimaan.294 Kun toimeksiannon kesto riippuu tällaisista työtehtäviin kyt-

köksissä olevista seikoista, ja määräaikaisuuden mahdollisuus on tarpeen selvittää esimerkiksi mui-

den asiakasyritysten puuttuessa, vuokrausyrityksen suorittamalla olosuhdeharkinnalla käyttäjäyrityk-

sen olosuhteiden piirissä on varsin keskeinen merkitys. Kuten tapauksen KKO 2019:45 avulla on 

selvitetty, harkitessaan työsopimuksen kestoa tilauksen perusteella vuokrausyritys arvioi toimeksian-

non kattamiin työtehtäviin liittyvää työvoimatarpeen pysyvyyttä ja tilapäisyyttä.295 Tällaisissa tilan-

teissa käyttäjäyrityksen antamalla tilauksella itsessään ei voida määrittää työsopimuksen tulevaa kes-

toa ja päättymishetkeä, mistä johtuen vuokrausyritys perustaa työsopimuksensa käytännössä koko-

naan käyttäjäyrityksessä vallitsevien konkreettisten olosuhteiden ja työtehtävien jatkuvuuden varaan. 

Tutkimuskysymyksessä myös pohdittiin, onko vuokrausyrityksellä vuokraussopimussuhteessaan riit-

tävät edellytykset olosuhdearviointiin käyttäjäyrityksen tarpeen selvittämiseksi ja siten työsopimuk-

sen keston määrittämiseksi. Mitä laajemmin yksittäisen käyttäjäyrityksen olosuhteiden merkitys 

edellä eritellyin tavoin korostuu, sitä vahvemmin tiedonsaannin tärkeys vuokrausyrityksen näkökul-

masta painottuu. TSL 1 luvun 7 §:n 3 momentti luo vuokrausyritykselle pohjan saada kaikki sen tar-

vitsemat tiedot käyttäjäyritykseltä työnantajavelvoitteiden täyttämiseksi. Siten vuokrausyrityksellä 

on lähtökohtaiset edellytykset olosuhteiden arvioimiseen, ja sen asema on lainsäädännössä turvattu.  

Tiedonsaantia koskeva säännös on kuitenkin ilmaisultaan väljä, eikä oikeuskäytännössä tai -kirjalli-

suudessa ole otettu kantaa tällaisten tietojen laajuuteen tai mahdollisen ulottuvuuden rajautumiseen 

tai rajautumattomuuteen. Osaltaan osapuolten keskinäisen lojaliteettiperiaatteen mukainen tie-

donanto- ja myötävaikutusvelvoite tukee niiden tietojen saantia, joita vuokrausyritys tarvitsee käyt-

täjäyritykseltä työsopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, sillä sen mukaisesti sopijapuolen olisi myötä-

vaikutettava toisen mahdollisuuteen täyttää velvoitteensa sekä ilmoittaa sopimukseen liittyvistä, so-

pijapuolelle merkityksellisistä asioista.296 Tiedonsaannin kannalta lojaliteettiperiaate ohjaa osapuol-

ten käyttäytymistä ja siten mahdollisesti vaikuttaa annettujen tietojen tarkkuuteen. Lojaliteetti on kui-

tenkin käsitteellisesti väljä yleinen sopimusoikeudellinen periaate, ja sen oikeusnormitehtävän mer-

kitys sekä rooli sopimuksen täydentäjänä on kiistelty. Lojaliteettiperiaatteeseen on myös liitetty 

 
294 Sellaisia suoraan tehtävään työhön ja sen kestoon liittyviä perusteita ovat etenkin esimerkiksi yksittäiset projektit, 
ruuhkahuiput, sesongit ja loppuunmyynnit. 
295 KKO 2019:45, kohta 20. 
296 Hemmo 2003a, s. 53; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 86. 
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näkökohta, jonka mukaan tulkinnassa ei voida korostaa huomattavasti vain toisen osapuolen oikeutta 

toisen sopijapuolen kustannuksella.297 Lisäksi lojaliteettiperiaatteen täyttämisessä on otettava huomi-

oon sitä rajoittava kohtuullisuusnäkökanta, jonka nojalla osapuolen toimenpiteiksi riittävät vastaa-

vanlaisissa tilanteissa tavanomaiset ja siten ennakoitavissa olevat toimet. Ennakoinnin kannalta loja-

liteettiperiaate ei myöskään ole väljyydestään johtuen varteenotettava riidanratkaisukriteeri.298 Näin 

ollen lojaliteetin tarjoama tuki lain asettaman käyttäjäyrityksen tiedonantovelvoitteen konkretisoi-

miseksi jäänee nimelliseksi. 

Käyttäjäyrityksen olosuhteiden tunteminen on toki vaivattomampaa, mikäli osapuolten välillä vallit-

see konsensus välitettävien tietojen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta. Käyttäjäyritys ei kuiten-

kaan ole velvollinen tekemään TSL 1 luvun 3 §:n mukaista työsopimuksen kestoa koskevaa yksityis-

kohtaista harkintaa, jolloin lienee syytä suhtautua varauksella siihen, että käyttäjäyritys punnitsisi 

kaikissa käytännön tilanteissa laajasti sellaisia tietoja, joita tosiasiassa vuokratyöntekijän konkreet-

tisten työtehtävienkin ulkopuolelta tulisi ottaa työtä koskevan työvoimatarpeen pysyvyyden kannalta 

huomioon. Selvää on, että olosuhdeharkinnan merkityksestä johtuen vuokrausyritykselle olisi edulli-

sinta tuntea käyttäjäyrityksen olosuhteet kuten omansa.299 Myös esimerkiksi tarjottavien töiden päät-

tymiseen liittyvä riski ja sen tavanomaisuuteen liittyvät tapahtumainkulkujen arvioinnit vaativat laa-

jaa toiminnan tuntemista.300  

Vuokrausyrityksellä on lainsäädännön nojalla tarvittavat välineet tiedonsaantiin käyttäjäyritykseltä, 

mutta yritysten voidessa järjestää suhteensa haluamillaan tavoin tiedonantovelvollisuuden käytännön 

toteutumisen tarkkuus jäänee käyttäjäyritys- tai vuokraussopimuskohtaiseksi. Empiiristä tutkimusta 

vaatisi sen selvittäminen, toteutuuko yritysten välinen tiedonvälitys de facto riittävällä tavalla, erityi-

sesti työntekijän työsuhdeturvanäkökohtia ajatellen. Teoriatasolla tarkastellen tiedonantovelvoitteen 

täyttäminen riittävällä tavalla on kuitenkin suhteellisen raskasrakenteinen järjestelmä, sillä sen täysi-

mittaiseksi täyttämiseksi ei katsoakseni riitä yksiselitteisten tosiasioiden tiedottaminen vuokrausyri-

tykselle, vaan käyttäjäyrityksen olisi käytännössä tehtävä laajaa olosuhdeharkintaa, jotta vuokraus-

yritykselläkin olisi täydet edellytykset vastaavaan harkintaan. Siten, vaikka käyttäjäyritys täyttäisikin 

 
297 Ämmälä 1994, s. 6. 
298 Muukkonen 1993, s. 1041; Ämmälä 1994, s. 45; Häyhä 1996, s. 318, 320–321, 325, 327. 
299 Esimerkiksi tapauksessa KKO 2019:45 vuokrausyritys oli selvittänyt käyttäjäyritykseltä asiakastilauksen syyn, keston, 
määräaikaisuuden perusteen ja arvioidun päättymisajankohdan. Tuomion perusteluista ei selvinnyt yksittäistapauksessa 
annettujen tietojen tarkkuutta ja sitä, kuinka vuokrausyritys oli niitä arvioinut. Se oli kuitenkin ottanut saadut tiedot huo-
mioon työntekijöiden työsopimuksissa (KKO 2019:45, kohta 15). Tapauksessa työvoimatarpeen ei kuitenkaan katsottu 
olleen tilapäinen ja siten määräaikaisten työsopimusten perusteltuja. Siten käyttäjäyrityksen arvioimat ja antamat tiedot 
asiakastilauksestansa eivät olleet riittäneet työsopimusten perusteiden luotettavaan harkintaan. 
300 Ks. riskin tavanomaisuudesta esim. Moilanen 2013, s. 56–57.  
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tiedonantovelvollisuutensa tarkkuudella suhtaudun epäröiden siihen, että tiedonantovelvollisuuden 

avulla saavutettaisiin käyttäjäyrityksen kanssa yhtenäinen tietotaso olosuhdeharkintaan tarvittavien 

tietojen osalta. Olosuhdeharkinta olisi tarkimmin toteutettavissa sen tahon toimesta, jonka olosuhteita 

arvioidaan. Työntekijänäkökulmasta katsottuna vuokratyösopimuksen muodon valinnassa virhemar-

ginaali on tietopohjan epävarmuudesta johtuen suurempi kuin normaalityösuhteissa. Toiseksi järjes-

telmän tarkoituksenmukaisuus voidaan kyseenalaistaa myös tehokkuusnäkökohdista, sillä käyttä-

jäyrityksen tiedonantovelvollisuus ja vuokrausyrityksen olosuhteiden tuntemisvelvollisuus annettu-

jen tietojen pohjalta merkitsevät päällekkäistä eri tahojen toimesta suoritettavaa työtä, sillä molemmat 

tarkastelevat samoja olosuhteita. 

 

4.4. Miten vuokratyösopimuksen keston arviointia voidaan kehittää? 

 

4.4.1. Aluksi 

Lainsäätäjän rooli on perinteisesti jätetty kevyeksi erityisesti yritystenvälisissä suhteissa velvoiteoi-

keuden alalla loppujen lopuksi kyseen ollessa varallisuusarvojen jakautumisesta osapuolten välillä.301 

Tällä hetkellä myös vuokraussopimuksen osapuolten suhteessa lähtökohta vaikuttaisi olevan sama, 

vaikka laaja olosuhteiden harkinta ja sen edellytysten järjestäminen tiedonannon kautta vaikuttavat 

vuokrausyrityksen työsopimussuhteessa heikomman osapuolen, työntekijän asemaan: osapuolten 

tointen käytännön tarkkuus ja kelvollisuus vaikuttavat välillisesti vuokratyösopimuksen valinnassa. 

Mikäli vuokrausyritys ei saa luotettavaa tietoa käyttäjäyrityksen tilauksesta ja tarpeesta, voi työnte-

kijä olla asetelmassa ensimmäinen väliinputoaja työsopimuksen keston kautta. Tämän jälkeen vuok-

rausyritys kantaa mahdolliset seuraamukset työsopimussuhteessaan työntekijäänsä kohtaan sekä 

mahdollisen velkomisen käyttäjäyrityksen suuntaan sen laiminlyönnin perusteella, samalla kantaen 

myös mainehaitan mahdollisuuden. Lainsäädäntö näin ollen asettaa vahvasti vastuun vuokrausyrityk-

selle työsopimuksen osapuolena. 

Tässä alaluvussa pohditaan, millaisia ratkaisuja voidaan löytää vuokraussopimuksen osapuolten ase-

mien tasapainottamiseksi ja sitä kautta työntekijän työsuhteen muodon oikeellisuuden turvaamiseksi. 

Ensin tarkastellaan Ruotsin ja Saksan oikeudessa valittuja perusratkaisuja vuokratyön ja määräaikai-

sen työsopimuksen osalta. Tarkastelulla saatua aineistoa käytetään sen jälkeen de lege ferenda -tyyp-

pisessä pohdinnassa siitä, miten kotimaisessa työvoiman vuokrauksessa kaikkien osapuolten 

 
301 Norros 2018, s. 45. 
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velvollisuudet, asema ja edellytykset voitaisiin ottaa paremmin huomioon sen varmistamiseksi, että 

vuokratyösopimuksen kesto vastaisi todellisia olosuhteita ja työnantajan työllistämismahdollisuuk-

sia. 

 

4.4.2. Tarkastelussa Ruotsin kuningaskunta 

Ruotsin työntekijöiden vuokraamista koskeva laki, LUA säädettiin toteuttamaan vuokratyödirektiivin 

vaatimukset.302 LUA 1 §:n mukaan laki koskee työntekijöitä, jotka ovat vuokrausyrityksellä (beman-

ningsföretag) töissä siinä tarkoituksessa, että heidät vuokrataan käyttäjäyritykseen (kundföretag) 

työskentelemään sen valvonnan ja johdon alaisena. Vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen velvolli-

suudet on lueteltu erillisissä lain osioissa. LUA 6 §:n mukaan vuokrausyrityksen tulee turvata työn-

tekijälle hänen tehtävänsä kestäessä käyttäjäyrityksessä vähintään ne perustavanlaatuiset työntekoa 

ja työsuhdetta koskevat ehdot, jotka olisivat olleet voimassa, mikäli asiakasyritys olisi suoraan työl-

listänyt työntekijän samaan työhön.303 LUA 11 ja 12 § asettavat käyttäjäyritykselle velvollisuuksia 

erityisesti vuokratyöntekijöiden yhdenvertaista kohtelua koskien. 

Työympäristöä koskevan lain, AML 1 luvun 2 §:n mukaan lakia sovelletaan kaikessa toiminnassa, 

jossa työntekijä suorittaa työtä työnantajan lukuun. AML 3 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan sen, 

joka määrää työpaikasta, on katsottava järjestelyjen olevan sellaiset, että siellä työskentelevää hen-

kilöä, joka ei ole työsuhteessa työnantajaan, ei altisteta riskille sairaudesta tai onnettomuudesta. Tä-

män tulee myös huolehtia, että järjestelyt ovat varmoja suojelun kannalta. Pykälän toisen momentin 

mukaan sellaisen, joka käyttää vuokratyövoimaa työn teettämiseksi toiminnassaan tulee ryhtyä siinä 

työssä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Pykälä lisättiin lakiin, jotta käyttäjäyrityksen vastuuta tar-

kennetaan suhteessa työntekijöihin, jotka eivät ole työsuhteessa siihen, sellaisesta vastuusta tehdään 

suoraa, ja lain tarkoitus tulee ilmaistua selkeämmin.304 Ruotsin Työympäristöviraston305 työympäris-

töohjeistuksetkin koskevat kaikkia työnantajia, ja ohjeissa työnantajaan samaistetaan myös sellainen 

taho, joka käyttää vuokratyövoimaa.306 Käyttäjän vastuun tulee vastata työnantajan 

 
302 Prop. 2011/12:178, s. 1. 
303 LUA 5 §:n määritelmissä kolmannen kohdan mukaan 6 §:n mukaisia perustavanlaatuisia ehtoja ovat ehdot, jotka on 
määritelty työehtosopimuksessa tai muissa käyttäjäyrityksessä voimassa olevissa sitovissa yleismääräyksissä, kuten esi-
merkiksi työaikojen pituus, lomapäivät ja palkka. Esitöiden mukaan pykälässä on tarpeetonta viitata erikseen lakiin, toisin 
kuin muihin sitoviin yleisiin määräyksiin, sillä sellaiset sitovat lainmääräykset jo soveltuvat myös vuokratyöntekijöihin. 
Myös edullisempia ehtoja voidaan soveltaa (Prop. 2011/12:178, s. 31, 101). LUA 7–8 §:ssa on säädetty poikkeukset. 
304 Prop. 1993/94:186, s. 1, 22, 67. 
305 Arbetsmiljöverket. 
306 AFS 2001:1, s. 3. Ks. myös Prop 1993/94:186, s. 30, 34 ja SOU 1993:81, s. 10–11, 14: Vieraalla työpaikalla suoritet-
tavassa työssä, kuten vuokratyössä huomattiin olevan ongelmia. Vuokratyövoiman kohdalla vanhan lain 7 luvun 8 §:n 
mukainen käyttäjäyrityksen määräämisoikeuskytköksinen vastuu oli osoittautunut riittämättömäksi suojatakseen vuokra-
työntekijöitä, sillä se loi vain epäsuoran suojeluvastuun antaessaan valvontaviranomaisille valtuuden asettaa sitä rikkovia 
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työympäristövastuuta, mutta se rajoittuu vain varsinaiseen vieraalla työpaikalla suoritettavaan työ-

hön. Tämä vastuu on voimassa samaan aikaan vuokrausyrityksen työnantajavastuun kanssa. Käyt-

täjä- ja vuokrausyrityksen väliseksi jää ratkaista niin pitkälle kuin mahdollista se, mitkä velvollisuu-

det kukin hoitaa.307 Näin ollen pitkälle tähtäävät työympäristövaatimukset kuuluvat edelleen vuok-

rausyritykselle: sillä on kokonaisvastuu vuokratyöntekijän työolosuhteista. Määräykset antavat yri-

tyksille perustan yksilöidä keskenään se, miten tämän jakamisen he suorittavat kussakin tapauk-

sessa.308 

AML:n vuokratyöhön liittyvissä esitöissä arvioitiin tilannetta, jossa käyttäjäyritys aiheuttaa vahinkoa 

vuokrausyritykselle jättäessään noudattamatta esimerkiksi vuokrausyritystä sitovia määräyksiä, ku-

ten tasavertainen kohtelu taikka antaessaan virheellistä tietoa esimerkiksi palkkatasosta.309 Vastuu 

muun muassa tasavertaisen kohtelun noudattamisesta hallituksen esityksen mukaan kuuluu vuokraus-

yritykselle työnantajana, joten tämä vastaa asiasta työntekijälle. Valtion virallisessa selvityksessä sel-

vitysmies ehdotti lakiin viittausta regressioikeudesta, jolloin vuokrausyritys saisi tietyin edellytyksin 

vaatia maksamastaan summasta korvausta käyttäjäyritykseltä, elleivät osapuolet ole sopineet keske-

nään muuta. Vaikka lausunnonantajat eivät olleet keskenään samaa mieltä, heistä useat kuitenkin pi-

tivät viittausta tarpeettomana, sillä regressioikeuden pitäisi olla voimassa jo yleisten periaatteiden 

mukaisesti. Kyse oli lisäksi sellaisesta sopimusoikeudellisesta kysymyksestä, jonka tulisi olla osa-

puolten määrättävissä. Eräät lausujat pohtivat sitä, voidaanko yrityksiltä odottaa vastuukysymyksestä 

sopimisesta heidän välisellään vuokraussopimuksellaan. Pohdinnoissa päädyttiin lainsäädäntötar-

peen puuttumiseen regressioikeuden osalta ja siihen, että erillinen viittaus kyseiseen oikeuteen voisi 

luoda epävarmuutta sen sovellettavuudesta muilla alueilla.310 

 
työnantajia kohtaan käskyjä tai kieltoja. Samoin vuokrausyrityksen työnantajavastuukaan ei riittänyt, sillä työ suoritetaan 
vieraalla työpaikalla. 
307 Prop. 1993/94:186, s. 34–35. 
308 Prop. 1993/94:186, s. 68. 
309 Esitöissä käytiin myös mielenkiintoista harkintaa työehtosopimuksen velvoittavuuden piiristä kolmen osapuolen työ-
voimanvuokraussuhteessa. Esitöissä eräät lausunnonantajat pohtivat, kuinka voi olla mahdollista, että käyttäjäyritys rik-
koo sitä sitomatonta säännöstä eli työehtosopimusta. Lausujat pitivät vastuukuviota erikoisena, sillä vuokrausyritys silloin 
vastaa rikkomuksesta, joka teknisesti ei ole rikkomus. Hallitus kuitenkin päätyi siihen tulokseen, että sellainen toiminta 
muodostaa työehtosopimusrikkomuksen, josta vuokrausyritys vastaa työntekijälleen. Käyttäjäyritys ei ole osa työehtoso-
pimusta, eikä siten joudu suoraan vastuuseen sen rikkomisesta (Prop. 2011/12:178, s. 58). Koska laissa ei ole säädetty 
yritysten välisestä regressioikeudesta, vaan kysymys on sopimusoikeudellinen, myöskään erityisiä säännöksiä oikeuden-
käynnistä sellaisessa tapauksessa ei ole ja erimielisyys siten käsitellään yleisissä tuomioistuimissa (Prop. 2011/12:178, s. 
105–107 ja SOU 2011:5, s. 193, 222–223). 
310 Prop. 2011/12:178, s. 52–53, 56, 60–61. Työntekijän tulee voida aina kääntyä oman työnantajansa puoleen, ja sen 
kautta vastuujärjestelmä haluttiin työntekijänkin näkökulmasta selkeäksi. Vaikka käyttäjäyritys osin voi sopia tasavertai-
seen kohteluun liittyviä ehtoja, sen ei pidä poistaa työnantajalta tämän työnantajavastuuta. 
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Ruotsin määräaikaista työsuhdetta ja työsuhdeturvaa koskevat lainsäädäntöratkaisut poikkeavat suo-

malaisesta vastaavasta. Ruotsin työsuhdeturvalain, LAS 4 §:n mukaan työsopimus on voimassa tois-

taiseksi ja tästä lähtökohdasta poiketen määräaikainen sopimus voidaan solmia lain 5 ja 6 §:ssä an-

netuin perustein. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on pääasiallinen työsuhteen muoto.311 LAS 5 

§:n mukaan sopimus määräaikaisesta työsuhteesta saadaan solmia joko yleiseksi määräaikaisuudeksi 

(allmän visstidsanställning), sijaisuudeksi tai sesonkityöksi. Ensiksi mainittu peruste on yksi merkit-

tävimmistä eroavaisuuksista suhteessa Suomen lainsäädäntöön. Lain 5 a §:n rajoitusten mukaan mää-

räaikainen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli työntekijä on ollut työnantajalla 

töissä yleisessä määräaikaisuudessa yhteensä yli kahden vuoden ajan joko viiden vuoden ajanjaksolla 

taikka ajanjaksolla, jolla työntekijä on ollut töissä työnantajalla määräaikaisilla työsopimuksilla 5 §:n 

perustein ja työjaksot ovat seuranneet toisiaan. Jälkimmäinen kohta täydennettiin lakiin sen varmis-

tamiseksi, että lainsäädäntö vastaa määräaikatyödirektiivin vaatimuksia.312 Ruotsin työtuomioistuin 

on ratkaisussaan AD 2019 nr 56 ottanut kantaa siihen, että tehdyistä työpäivistä koostuva ”yhteensä 

kaksi vuotta” on ymmärrettävä sanamuodonmukaisen tulkinnan mukaan siten, että yksi vuosi käsit-

teenä on ajanlaskun yksikkönä mitta eli aina 365 päivää. Vuotta ei voitu pitää 12 kuukautena ja siten 

vain 360 päiväisenä sitä periaatetta mukaillen, että kuukausi on usein lainsäädännössä 30 päivää.313 

Yleisessä määräaikaisuudessa ei siis tarvita mitään erityistä syytä sen solmimiseksi ja toistaiseksi 

voimassa olevan työsuhteen olettamasta poikkeamiseksi.314 Lain 6 §:n mukaan sopia voidaan myös 

määräaikaisesta koetyösuhteesta (provanställning), mikäli se kestää korkeintaan kuusi kuukautta. 

Koetyösuhteen tarkoitus on antaa työnantajalle mahdollisuus arvioida työntekijän toimintaa työssä 

sekä myös antaa työntekijälle mahdollisuus arvioida työsuhdetta.315 Sen aikana osapuolet voivat päät-

tää työsuhteen, mutta työsuhde jatkuu tämän määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, ellei 

 
311 Prop. 2005/06:185, s. 39. 
312 Prop. 2015/16:62, s. 12–13, 17. Komissio oli käynnistänyt rikkomusmenettelyn Prop. 2006/07:111 johdosta, jossa 
ehdotettiin parempia mahdollisuuksia työntekijöiden palkkaamiseen määräaikaisella sopimuksella. Säännösten pitäminen 
yksinkertaisena ja vähempien määräaikaisuuksien rajoittamisen katsottiin tuovan positiivisen muutoksin rekrytoinnin ja 
uudelleentyöllistämisen sekä siten useampien työtilaisuuksien luomisen kautta (ks. esim. s. 45). 
313 Ks. AD 2019 nr 56, osio Domskäl. Vaikka muualla laeissa kuukauden käsitteen katsotaan sisältävän 30 päivää, ei 
vuodessa voida katsoa olevan 360 päivää. Ei ole syytä poiketa puhtaasta kielellisestä tulkinnasta, eikä laissa puhuttu 
myöskään 12 kuukaudesta, vaan yhdestä vuodesta. Siinä missä kuukausi tosielämässä voi koostua neljästä eri määrästä 
päiviä, vuosi voi koostua vain 365 päivästä. Muunlainen tulkinta olisi vaatinut lain tekstiltä tai esitöiltä erillistä mainintaa 
poikkeavasta laskentamenetelmästä. Tässä tapauksessa ei esityöt eikä edes oikeuskäytäntö tukeneet tätä. 
314 Prop. 2005/06:185, s. 42. Nykyistä yleistä määräaikaisuutta sisällöltään vastasi sen edeltäjä, vapaa määräaikaisuus (fri 
visstidsanställning). Nimi kuitenkin haluttiin muuttaa, sillä sana vapaa oli omiaan johtamaan harhatulkintoihin luodes-
saan mielikuvaa rajoituksettomasta perusteesta. Sanan yleinen katsottiin muutenkin kuvaavan perusteen luonnetta parem-
min ja erottavan sen muista erityisistä määräaikaisuuden perusteista (ks. Prop. 2006/07:111, s. 25). 
315 Prop. 2005/06:185, s. 49. 
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toinen osapuoli esitä toivettaan työsuhteen päättämisestä viimeistään koeajan lopussa.316 Tämä lienee 

merkittävin ero ruotsalaisen koetyösuhteen ja suomalaisen koeajan välillä. Lisäturvaa työntekijälle 

tuo LAS 25 §, joka koskee työntekijän etuoikeutta tulla uudelleenpalkatuksi vanhaan työpaikkaansa, 

mikäli tämä alun perin oli irtisanottu työnpuutteen johdosta.317 Toisin kuin Suomessa, tällainen sääntö 

koskee kaikkia työsuhteita sisältäen määräaikaistyösuhteiset työntekijät, jotka eivät saaneet jatkoa 

sopimukselleen työn vähentymisen johdosta. Säännöksen tarkoitus on estää työnantajaa kiertämästä 

lain työsuhdeturvasäännöksiä esimerkiksi irtisanomalla työntekijän työnpuutteen perusteella palka-

takseen sen jälkeen uuden työntekijän, vaikka edelliselläkin olisi ollut riittävät ansiot kyseiseen työ-

hön.318 

Ruotsalaisessa lainsäädännössä ole mainittu työvoimatarpeen pysyvyyden merkitystä yhtä kirjaimel-

lisesti kuin Suomessa. Toisaalta mahdollisuus LAS 5 §:n mukaan ylipäätään solmia määräaikainen 

työsopimus on suppeampi, ja lain esitöissä yleinen määräaikaisuus on nimetty tarkoitetuksi väliaikai-

sen työvoimatarpeen kattajaksi.319 Myös LAS 5 a §:n säännöt rajoittavat pysyvän työvoimatarpeen 

kattamista jatkuvilla määräaikaisuuksilla sekä LAS 25 § estää työntekijöiden mielivaltaisen tarpeet-

toman vaihtelun. Joka tapauksessa yksittäinen määräaikainen työsopimus voidaan solmia kevyemmin 

kuin Suomessa yleisen määräaikaisuuden kautta. Ruotsalainen lainsäädäntö tarjoaa jossakin määrin 

enemmän liikkumavaraa, sillä Suomessa jokaiselle määräaikaisuudelle tulee olla perusteltu syy, 

minkä lisäksi aina tarkastellaan työvoimatarpeen tilapäisyyttä olosuhteiden eikä vain sopimusten pe-

rusteella. Silloin merkitystä ei myöskään ole sillä, onko määräaikaisia sopimuksia solmittu saman vai 

useamman työntekijän kanssa. Ruotsin työsuhdeturvasäännökset määräaikaisesta sopimuksesta ovat 

semidispositiivista oikeutta, eli työehtosopimuksella on mahdollista poiketa säännöksistä. Tätä on 

perusteltu muun muassa eri alojen erilaisilla suhteilla.320 Ruotsin lainsäädännöstä puhuttaessa on tun-

nistettava, että Ruotsissa työehtosopimuksilla on huomattavan keskeinen rooli lainsäädännön rin-

nalla, ja esimerkiksi myös vuokratyöalalla työehtosopimuksen kattavuuden taso on korkea. Ruotsissa 

 
316 Prop. 2005/06:185, s. 49–50. Esitöissä lausunnonantajat pohtivat koeajan tarpeellisuutta siinä mielessä, että työntekijä 
on myös mahdollista ottaa työhön yleisen määräaikaisuuden kautta, ja siten todeta tämän pätevyys. Hallitus tuli kuitenkin 
tähdensi, että yleistä määräaikaisuutta on tarkoitus käyttää työnantajan tilapäisen työvoimatarpeen kattamiseksi, ja tarve 
selvittää työntekijän soveltuvuus työhön tulee sitä vastoin selvittää edelleen koetyösuhteen kautta. 
317 Lisähuomiona myös LAS 15 §, joka sisältää velvollisuuden työnantajalle ilmoittaa määräaikaiselle työntekijälle vä-
hintään kuukausi ennen määräaikaisuuden päättymistä, ettei työsuhdetta aiota jatkaa, mikäli työntekijä on työsuhteen 
päättyessä ollut työnantajalla töissä enemmän kuin 12 kuukauden ajan viimeisen kolmen vuoden aikana. 
318 Prop. 2005/06:185, s. 54, 120. 
319 Prop. 2005/06:185, s. 49–50. 
320 Prop. 2015/16:62, s. 23. 
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suurinta osaa työntekijöistä koskee jokin työehtosopimus.321 Työmarkkinaosapuolilla oikeastaan on 

päävastuu siitä, millaiset työ- ja työsuhde-ehdot ovat voimassa.322 

Ruotsin lainsäädännössä ei siis ole varsinaisesti otettu kantaa tiedonkulun tärkeyteen tai haasteisiin. 

Sittemmin kumotun, Ruotsin yksityistä työnvälitystä ja työvoiman vuokrausta koskevan lain, 

LPAUA:n aikaan oli kiinnitetty huomiota asiaan työvoiman vuokraamista koskevien silloisten aika- 

ja käyttörajoitusten osalta. LPAUA 9 §:n mukaan työntekijä saatiin asettaa käyttäjäyrityksen käyttöön 

yhtenäisesti korkeintaan neljän kuukauden ajaksi, minkä noudattamista edellytettiin 10 §:n mukaan 

myös käyttäjäyritykseltä. Lisäksi LPAUA 10 §:n mukaan käyttäjäyritys sai käyttää vuokratyövoimaa 

ainoastaan tilapäisen lisätyövoiman tarpeen kattamiseksi, minkä tarkoitus oli estää käyttäjäyritystä 

kiertämästä työsuhdeturvaa hyödyntämällä vuokratyövoimaa yhtiön pysyvien ja toistuvien tehtävien 

hoitamiseen. Esitöissä tarkasteltiin vuokrausyrityksen mahdollisuutta tuntea käyttäjäyrityksen olo-

suhteita, minkä osalta todettiin, että vuokrausyritykseltä todellisuudessa puuttuu mahdollisuus päästä 

selville käyttäjäyrityksen tarpeesta ja sen väliaikaisuudesta. Siksi vastuu siitä, että vuokratyövoima 

otettiin käyttöön kattamaan tilapäistarvetta, haluttiin osoittaa yksinomaan käyttäjäyritykselle.323  

 

4.4.3. Tarkastelussa Saksan liittotasavalta 

Saksan oikeudessa työntekijän vuokraamista sääntelee työntekijän luovutusta koskeva laki, AÜG.  

AÜG 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja, joka vuokraajana (Verleiher) luovuttaa vuokratyönteki-

jän324 (Leiharbeitnehmer) kolmannelle eli käyttäjäyritykselle (Entleiher), tarvitsee luvan toiminnal-

leen.325 Vuokratyöntekijän luovuttaminen on väliaikaisesti sallittu AÜG 1 §:n 1 b momentin enim-

mäiskestoon saakka. Sen mukaan vuokrausyritys ei saa siirtää samaa työntekijää samalle käyttäjälle 

pidemmäksi ajaksi kuin 18 peräkkäisen kuukauden ajaksi. Samoin käyttäjäyritys ei saa sallia vuok-

ratyöntekijän työskentelevän sen palveluksessa pidempään kuin 18 peräkkäisen kuukauden ajan. Esi-

töiden mukaan säännöksellä on tarkoitus estää vuokratyötä, joka ydinfunktioltaan on väliaikaista, 

 
321 Akava Works -selvitys 3/2019, s. 8–9, 16. 
322 Työehtosopimusten merkityksen voi huomata myös esimerkiksi LUA:n esitöissä. Niissä katsottiin, että vuokratyödi-
rektiivi tulisi implementoida tavalla, joka on yhdistettävissä ruotsalaiseen työmarkkinaperinteeseen. Perinteeseen kuuluu 
se, että työlainsäädäntö on usein puitelainsäädännönomaista ja säännökset dispositiivisia. Yksityiskohtainen sääntely ja 
sopeuttaminen sallitaan tehtäväksi työehtosopimuksin. Siksi yksityiskohtaiselta sääntelyltä nimenomaan haluttiin välttyä 
uudessa laissa, ja tehdä LUA:sta puitelaki (Prop. 2011/12:178, s. 25, 95). 
323 Prop. 1990/91:124, s. 36–38. 
324 Ks. työntekijäasemasta GE 2016 D 18/9232, s. 4, 12. BGB 611 a §:ssä henkilökohtainen riippuvuussuhde on merkit-
sevä työntekijäaseman määrittäjänä. Pykälä säädettiin peitellyn työvoimanvuokrauksen estämiseksi. 
325 Poikkeuksena tästä on esimerkiksi 1 a §:n kohta 1, jonka mukaan kirjallinen ilmoitus luovuttamisesta riittää alle 50 
työntekijän yrityksissä, mikäli kyseessä ei ole käyttäjäyritykseen luovuttamiseksi palkattu työntekijä, vaan tavallinen 
työntekijä, jonka osalta pyritään välttämään työnantajan taloudellisesta tilanteesta johtuvan niin kutsutun lyhennetyn työ-
ajan käyttäminen tai varsinainen irtisanominen luovuttamalla työntekijä muualle korkeintaan 12 kuukaudeksi. 
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syrjäyttämästä käyttäjäyrityksen pysyvää työntekijäkantaa.326 Mikäli sama käyttäjäyritys käyttää sa-

man tai muun vuokrausyrityksen vuokratyöntekijää, ajanjakso lasketaan kokonaan yhdeksi, mikäli 

tapausten välillä ei ole enempää kuin kolme kuukautta. 

Saksan vuokratyöjärjestelmästä tekee erityisen mielenkiintoisen AÜG 10 § koskien sopimuksen pä-

temättömyyttä, joka ilmenee erityisesti työntekijän asemaa huonontavien sopimusten tai vuokraus-

toiminnan tai sen toteuttamistavan lainvastaisuuden tilanteissa.327 Sen 1 momentin mukaan, mikäli 

vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän välinen sopimus on pätemätön 9 §:ssä määritetyin tavoin, 

käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välisen työsuhteen katsotaan syntyneen ajankohtana, joka oli 

tarkoitettu käyttäjäyrityksen ja vuokrausyrityksen välillä toiminnan aloittamisen ajankohdaksi. 

BAG:n vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella työntekijä voi vahvistuskanteella saattaa voimaan 

työsuhteensa perustamisen käyttäjäyritykseen AÜG:n määräysten perusteella.328 

Mikäli pätemättömyys tapahtuu vasta toiminnan aloittamisen jälkeen käyttäjäyrityksen luona, työ-

suhde käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä tulee voimaan pätemättömyyden alkaessa. Työ-

suhde on voimassa määräaikaisena, mikäli työntekijän toiminta käyttäjän luona oli tarkoitettu vain 

määräajaksi edellyttäen, että määräaikaiselle työsuhteelle on käsillä objektiivisesti oikeutettu peruste. 

Mikäli määräaikaisen työsopimuksen edellytykset jäävät täyttymättä, työsuhde jää voimaan käyttä-

jäyrityksessä toistaiseksi voimassa olevana.329  Se on voimassa käyttäjä- ja vuokrausyrityksen sopi-

mana työaikana. Tämä on säädetty käyttäjäyrityksen oikeuksien suojaamiseksi.330 Muutoin työsuh-

teen sisältö ja kesto määräytyvät käyttäjäyrityksen toiminnassa voimassa olevien määräysten ja muun 

sääntelyn mukaan, ja mikäli sellaisia määräyksiä ei ole käytettävissä, voimaan tulevat vertailukel-

poisten yritysten vastaavat määräykset. Vuokratyöntekijä voi lain mukaan kirjallisesti aikarajoja nou-

dattaen ilmoittaa, mikäli haluaa pätemättömyystilanteesta huolimatta pitää kiinni työsuhteestaan 

vuokrausyritykseen. AÜG 10 §:n 2 momentin mukaan työntekijä voi vaatia korvausta sellaisesta 

 
326 GE 2016 D 18/9232, s. 15. 
327 Pätemättömiä ovat vuokraus- ja vuokratyösopimukset sellaisen vuokrausyrityksen kanssa, jolla ei ole vaadittavaa lu-
paa toimintaan (AÜG 9 §:n 1 momentin 1 kohta), sopimukset, joissa AÜG 1 §:n 1 momentin vastaisesti työntekijän 
luovuttamistapahtumaa ei ole merkitty nimenomaisesti vuokratyöksi ja joissa ei ole yksilöity vuokratyöntekijän henkilöä 
(1 a kohta) sekä työsopimukset, joilla ylitetään laissa ilmoitetut tai työehtosopimuksella toisin sovitut luovutuksen enim-
mäiskestoajat (1 b kohta). Myös tasavertaista kohtelua huonontavat sopimukset (kohdat 2 ja 2 a) ja käyttäjäyrityksen ja 
vuokratyöntekijän välisen työsopimuksen myöhempää solmimista vaikeuttavat tai estävät sopimukset (kohdat 3–5) voivat 
johtaa pätemättömyyteen. Työntekijä voi pätemättömyystilanteissa aina halutessaan turvata kirjallisella ilmoituksellaan 
työsuhteensa jatkumisen vuokrausyrityksen kanssa. 
328 BAGE (20.3.2018) 9 AZR 508/17. Pätemättömyyden oikeusvaikutus on varsin drastinen työntekijän kannalta, sillä 
ollessaan lähtökohtainen vaikkakin työntekijän toimesta peruttavissa oleva seuraamus, se ei ota huomioon vuokratyöstä 
ja sen mahdollisesta epäsäännöllisyydestä hyötyviä työntekijöitä. 
329 GE 1971 D VI/2303, s. 14. 
330 GE 1971 D VI/2303, s. 13. 
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vahingosta, jonka hän kärsii valitessaan turvautua työsopimuksensa pätevyyteen ja voimassaoloon, 

eli jäädessään vuokrausyrityksen työntekijäksi. 

Lain 3 momentin mukaan, vaikka vuokrausyritys ei ole enää työnantaja-asemassa 9 §:n mukaisen 

pätemättömyyden ja työntekijän siirtymisseuraamuksen perusteella, on hänen kuitenkin maksettava 

sellaiset palkanosat kuten palkkakustannukset, jotka sen olisi tullut maksaa kolmansille siinä tapauk-

sessa, että työsopimus olisi jäänyt voimaan.331 Maksuvelvollisuuden suhteen vuokrausyritys pysyy 

käyttäjäyrityksen rinnalla työnantajana, sillä molemmat vastaavat tästä velvollisuudesta yhteisvas-

tuullisesti. Esitöissä säännöksen katsotaan tuovan vuokratyöntekijälle vahvemman suojan kuin käyt-

täjäyrityksen toissijainen vastuu vuokrausyrityksen työntekijää koskevien velvoitteiden täyttämi-

sestä.332 AÜG 12 §:n 1 momentti määrittelee oikeussuhteita vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen 

välillä määrittäen esimerkiksi vain muutamia tiedonantovelvollisuuksia puolin ja toisin. AÜG 16 §:n 

mukaan säännöksiä tahallisesti tai huolimattomuudesta rikkovalle voidaan määrätä sakkoa. Lisäksi 

lain rikkomisella voi olla kielteisiä vaikutuksia vuokraustoimintalupaan.333 

Saksan osa- ja määräaikaista työsopimusta koskeva laki, TzBfG sisältää kaksi erilaista määräaikaisen 

sopimuksen solmimismahdollisuutta. TzBfG 14 §:n 1 momentin mukaan määräaikainen työsopimus 

on sallittu objektiivisesta asiallisesta syystä.334 Suomen järjestelmästä eroava kuitenkin on TzBfG 14 

§:n 2 momentin sallima kalenterinmukainen määräaikaisen työsopimuksen solmiminen ilman objek-

tiivista syytä. Sitä kutsutaan helpotetuksi määräaikaisuudeksi (erleichterte Befristung) ja se on poik-

keus ensimmäiseen pykälään.335 Perusperiaatteen mukaan sellainen sopimus tai sopimukset ovat sal-

littuja kahden vuoden yhteiskestoon asti. Tämän kahden vuoden rajoituksen puitteissa kalente-

riajankohtiin sidottua määräaikaista sopimusta saadaan jatkaa korkeintaan kolme kertaa eli määräai-

kaisuuksia voi olla peräkkäin yhteensä neljä kappaletta kahden vuoden aikana. 

TzBfG 14 §:n 2 momentissa on lisävaatimus siitä, ettei määräaikaista työsopimusta saa solmia sellai-

sen työntekijän kanssa, joka on jo aiemmin ollut töissä samalla työnantajalla määräaikaisessa tai tois-

taiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Kyseinen pykälä on ollut epäyhtenäisen tuomioistuintulkin-

nan kohteena jo aiemmin -käsitteen ajallisen ulottuvuuden osalta.336 Merkitystä TzBfG 14 §:n 2 

 
331 DGB 12/2017, s. 24. 
332 GE 1971 D VI/2303, s. 13. 
333 DGB 12/2017, s. 24. 
334 Lain esimerkinomaisen listauksen mukaan sellaisia syitä voivat olla erityisesti työn suorittamisen väliaikainen toimin-
nallinen tarve, toisen työntekijän sijaisuus, työn erikoispiirteet, syyt työntekijän henkilössä, tai mikäli rajoitus perustuu 
oikeudelliseen ratkaisuun. 
335 GE 2000 D 14/4374, s. 19. 
336 Esimerkiksi korkeimpana työtuomioistuimena liittovaltion työtuomioistuin BAG tulkitsi aluksi kyseistä lainkohtaa 
sanamuodonmukaisesti (BAGE (6.11.2003) 2 AZR 690/02), mutta myöhemmin se muutti käytäntöänsä 
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momentin kannalta on myös käsitteen henkilöllisellä ulottuvuudella. Ratkaisun BAGE AZR 527/12 

mukaan pykälän tarkoittamaksi työnantajaksi luetaan sopimustyönantaja, jolloin arvioinnissa merki-

tyksellinen on nimenomaan työsopimuksella. Koska arvioinnissa merkitystä ei ole työskentelypai-

kalla eli työn tekemisellä jonkin tahon hyväksi eikä aiemmalla työsuhteella, väärinkäytöksiä voi il-

metä erityisesti tosiasiallisesti yhteydessä olevien työnantajien välisissä järjestelyissä. Sen estä-

miseksi BGB 242 §:n bona fides -periaate on todettu tässä yhteydessä merkitykselliseksi. Periaate 

edellyttää sellaisten seurausten mitätöintiä, jotka on aiheutettu sopimuskumppanin vahingoksi käyt-

tämällä tarkoituksellisesti hyväksi lainsäädännön mahdollistamaa toimintamallia säännöstön tarkoi-

tuksen vastaisesti.337 Tuomioistuin esitti ratkaisussaan myös indikaattoreita tällaisten väärinkäytösti-

lanteiden tunnistamiseksi kyseen ollessa peräkkäisistä määräaikaisuuksista eri työnantajien kanssa.338 

Vuokratyön käytössä käyttäjäyrityksen näkökulmasta esimerkiksi ratkaisussa BAGE 7 AZR 32/10 

on linjattu, ettei samassa yrityksessä ja työpaikassa toimineen vuokratyöntekijän työjaksoa lasketa 

aikaisemmaksi työsuhteeksi siinä merkityksessä, että se estäisi solmimasta sellaista helpotettua mää-

räaikaista työsopimusta vuokratyöntekijän myöhemmin tullessa työntekijäksi käyttäjäyritykselle.339 

 
perusoikeusmyönteisellä tulkinnalla erityisesti korostaen Saksan perustuslain, GG 12 §:n 1 momentin elinkeinovapauden 
perusoikeutta, jolloin se katsoi ajallisen rajoituksen tarpeelliseksi etenkin suhteellisuuden ja kohtuullisuuden näkökul-
masta. Sen mukaan kielto ulottuu vain viimeisimpään kolmen vuoden ajanjaksolle työsuhteen päättymisestä (BAGE 
(6.4.2011) 7 AZR 716/09, erit. kappaleet 32–34 sekä BAGE (21.9.2011) AZR 375/10). Liittovaltion perustuslakituomio-
istuin kumosi nämä päätökset vuonna 2018 todeten, että TzBfG 14 §:n 2 momentin toinen virke on sellaisenaan yhteen-
sopiva suhteessa ensinnäkin GG 12 §:n 1 momentin mukaiseen oikeuteen valita työnsä vapaasti, toiseksi GG 2 §:n 1 
momentin oikeuteen persoonallisuuden vapaaseen kehittämiseen, joka sisältää sopimusvapauden (BVerfGE v. 6.6.2018 – 
1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14, s. 7), ja kolmanneksi GG 3 §:n 1 momentin tasa-arvoisuuteen lain edessä. Perustuslakituo-
mioistuin katsoi lainkohdan jo ennen -ilmaisun ilmentävän selvästi lainsäätäjän tahtoa vain yhdestä helpotetusta määrä-
aikaisuudesta, jolloin pykälän supistava tulkinta aikarajoineen on poissuljettua. Elinkeinovapaus luo myös valtiovallalle 
velvollisuuden suojella rakenteellisesti heikommassa asemassa olevia työntekijöitä, ja kyseisellä lainkohdalla turvattiin 
muun ohella pysyvämpiä työsuhteita. Toisin tulkinneet tuomioistuimet olivat ylittäneet toimivaltansa vastoin GG 20 §:n 
3 momenttia, jonka mukaan lainsäädäntöä sitoo perustuslaillinen järjestys, ja laki puolestaan velvoittaa tuomioistuinval-
taa. Tuomarit eivät saa sivuuttaa selvää ja tunnistettavaa lainsäätäjän tahtoa. Myös, mikäli tuomioistuinten perustuslain-
vastaiset päätökset olisivat pitäneet, se olisi merkinnyt kantajan eli työntekijän häviötä pääasiassa. (BVerfGE v. 6.6.2018 
– 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14, s. 1, 8, 12, 26). 
337 BAGE (19.3.2014) 7 AZR 527/12. Työsuhde merkitsi kielellisesti eri asiaa kuin työsopimus. Koska tulkinta mahdol-
listaa väärinkäytöksiä, ja jo unionin oikeuskin velvoittaa estämään määräaikaisuuksien väärinkäytösten mahdollisuus, 
BGB 242 § katsottiin merkitykselliseksi. 
338 BAGE (19.3.2014) 7 AZR 527/12. Tarkastelunalaisia indikaattoreita ovat edellisen ja viimeisen työnantajan välisen 
yhteyden aiheuttavat olosuhteet, uuden määräaikaisen työsuhteen saumaton kytkeminen edelliseen työsuhteeseen,  kes-
keytymätön työ samassa työpaikassa tai työalueella yhdessä olennaisesti muuttumattomien tai samojen työolojen kanssa 
erityisesti, mikäli se on taattu sopimuksella, ohjausoikeuden käyttämisen jatkaminen aiemman sopimustyönantajan kautta 
tai siitä huolimatta tämän oikeuden yhdessä käyttäminen, työntekijän välittäminen viimeisimmälle työnantajalle edellisen 
sopimustyönantajan kautta,  ja tunnistettava järjestelmällinen vuorovaikutus edellisen ja viimeisimmän työnantajan vä-
lillä. 
339 BAGE (9.2.2011) 7 AZR 32/10. Vrt. aikaisempi BAGE (18.10.2006) 7 AZR 145/06, jossa vuokrausyrityksen solmima 
TzBfG 14 §:n 2 momentin mukainen perustelematon määräaikainen työsopimus ei ollut sillä perusteella pätemätön, että 
vuokratyösopimuksen osapuolena oleva työntekijä luovutetaan työskentelemään käyttäjäyritykseen, joka on aiemmin ol-
lut hänen työnantajansa 2 momentin mukaisen kahden vuoden määräaikaisen työsopimuksen perusteella. Myöskään esim. 
aikaisempaa harjoittelua ei tuomiossa BAGE (21.9.2011) AZR 375/10 selvennetyin tavoin tule pitää työsuhteena siinä 
mielessä, kuin TzBfG 14 § 2 momentin 2 virkkeessä tarkoitetaan. 
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Koska helpotettu määräaikainen sopimus on kertaluonteinen mahdollisuus, määräajan tullessa pää-

tökseen työnantajalla on esitöiden mukaan vaihtoehtoina joko jatkaa työsuhdetta toistaiseksi voi-

massa olevana tai solmia helpotettu määräaikaisuus uuden työntekijän kanssa. Lisäksi objektiivisesti 

perusteltu määräaikainen työsopimus on edelleen mahdollinen.340 Mahdollisuus työllistää aina uusi 

työntekijä tällaiseen määräaikaisuuteen toki nähdäkseni edistää työnantajien mahdollisuutta käyttää 

määräaikaisuuksia työsuhdeturvan kiertämiseen. Edellä mainitut säännökset vuokratyön osalta kui-

tenkin estävät sen, että käyttäjäyritys voisi käyttää samoja tai eri vuokratyöntekijöitä pysyvästi syr-

jäyttäen omaa työntekijäkantaansa. 

TzBfG 15 §:n 5 momentin mukaan työnteon jatkuessa vielä sovitun määräaikaisuuden päättymisen 

jälkeen tai työsuhteen tarkoituksen täytyttyä työnantajan tieten, työsuhdetta katsotaan jatketun mää-

rittelemättömäksi ajaksi, ellei työnantaja välittömästi kiellä sen jatkamista. Mikäli työsuhde on si-

dottu jonkin tavoitteen saavuttamiseen, ja työnantaja ei anna välitöntä ilmoitusta työsopimuksen tar-

koituksen saavuttamisesta, seuraus on sama. Lainkohdalla varmistetaan, ettei työnantaja voi mieli-

valtaisesti lykätä määräaikaisen työsuhteen päättymistä tavoitteen objektiivisesta saavuttamisesta 

huolimatta.341 Oikeusvaikutuksia koskevan TzBfG 16 §:n mukaan määräaikaisuuden ollessa oikeu-

dellisesti pätemätön, määräaikaisen sopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi 

voimassa oleva sopimus voidaan työnantajan toimesta irtisanoa lähtökohtaisesti aikaisintaan alkupe-

räisen määräaikaisen sopimuksen sovitussa lopussa, ellei tavallinen irtisanominen ole 15 §:n 3 mo-

mentin mukaisesti yksittäisen sopimuksen tai työehtosopimuksen perusteella mahdollista.342 

BAG on ottanut kantaa 15 §:n 5 momentin mukaisiin tilanteisiin määräaikaisella sopimuksella työs-

kentelevien vuokratyöntekijöiden osalta. BAGE 7 AZR 377/14 käsitteli vuokratyöntekijän ja vuok-

rausyrityksen välistä määräaikaista työsopimusta ja sen kiisteltyä jatkumista toistaiseksi voimassa 

olevana. Ratkaisun mukaan vuokratyöntekijällä ensinnäkin on ikään kuin jaetut työnantajat työnan-

tajafunktioiden jakautuessa sopimustyönantajan ja määräävän työnantajan välillä343. Niistä sopimus-

työnantaja, eli vuokrausyritys on yksin vastuussa sopimussuhteen jatkamisesta, sillä käyttäjäyrityk-

sellä ei ole sopimussuhdetta työntekijään. Siksi TzBfG 16 §:n mukainen oikeusvaikutus TzBfG 15 

§:n 5 momentin tapauksissa edellyttää vuokrausyrityksen tietoisuutta työskentelemisen jatkumisesta. 

Työntekijä ei voi olettaa työsuhdettaan jatketun vuokrausyrityksen toimesta vain sillä perusteella, että 

 
340 GE 2000 D 14/4374, s. 14. 
341 GE 2000 D 14/4374, s. 14. 
342 Silloin Saksan irtisanomissuojaa koskevan lain (Kündigungsschutzgesetz, 10.8.1951) säännöksiä sovelletaan. 
343 ”Vertragsarbeitgeber” ja ”Entleiher, der die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen in Bezug auf die Arbeitsleistung 
ausübt”, tarkoittaen siis jakoa vuokraus- ja käyttäjäyritykseen niiden tehtävien mukaan. 
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käyttäjäyritys jatkaa hänen työllistämistään. Näin ollen käyttäjäyrityksen tietoisuus asiasta ei vaikuta 

vuokrausyrityksen työsuhteen jatkumiseen. Sellainen oikeusvaikutus tosin on mahdollinen, mikäli 

käyttäjäyrityksellä ollutta tietämystä voitiin odottaa myös vuokrausyritykseltä. Vuokrausyritys voi 

BGB 242 §:n mukaisesti bona fide vedota tietämättömyyteensä työnteon jatkamisesta myös, vaikka 

se ei olisi ilmoittanut käyttäjälle työsuhteen määräaikaisuutta ja siten pyrkinyt vaikuttamaan työnte-

kijän työsuhteeseen. Työnantajalta ei myöskään edellytetä ilmoitusta työntekijälle tavallisen määrä-

aikaisuuden päättyessä.344 Mainitussa ratkaisussa ei käsitelty käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän 

välisiä suhteita, mutta tuomion jäljiltä on arvioitu, että kuvatussa tilanteessa työsuhde voi syntyä 

käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välille. Tällaisen skenaarion kautta työntekijän työsuhde ei 

siis voi muuttua vakituiseksi vuokrausyrityksessä. Ratkaisu lisää painetta käyttäjäyrityksille ottaa sel-

vää käyttämiensä vuokratyöntekijöiden työsuhteiden muodosta ja kestosta.345 

Saksan työsuojelua koskeva laki, ArbSchG on 1 §:n 1 momentin mukaan voimassa kaikilla toi-

mialoilla, ja sen 3 §:n 1 momentti määrittää työnantajan perusvelvoitteen työsuojelun toteuttamisesta. 

AÜG 11 §:n 6 momentti käsittelee työturvallisuusvelvoitteita vuokraustoiminnassa. Säännösten mu-

kaan käyttäjäyritystä velvoittavat työsuojelulainsäädännön määräykset tämän kuitenkaan rajoitta-

matta vuokrausyrityksen velvoitteita, sillä muut vuokrausyrityksen työsuojeluvelvoitteet pysyvät voi-

massa.346 Työnantaja on aina vastuussa työolosuhteista yrityksessään.347 

 

4.4.4. Pohdintaa de lege ferenda 

Epävarmuus on osa yrittäjäriskiä. Silti tarkoituksenmukaista niin vuokratyöntekijän aseman kuin yri-

tysten välisen asetelman symmetrisyyden kannalta olisi, että työsopimuksen keston päättäjänä ja so-

pimuksen oikeellisuutta koskevan riskin kantajana vuokrausyritys voisi olla varma siitä tiedollisesta 

pohjasta, jolle se perustaa työsopimuksen keston. Tapauksen KKO 2012:10 jäljiltä työntekijänäkö-

kulman ottaen Elomaa totesi perustelluksi, että myös vuokratyöntekijällä on oikeus ”kahden isän-

nän” tilanteessaan saada samantasoista työsuhdeturvaa kuin normaalityöntekijäkin omassa työsuh-

teessaan.348 Vaikka määräaikaisuuden solmimisedellytysten osalta suoja on yhtä laajaa, nähdäkseni 

suojan taso voi edelleen kärsiä yritysten välisen puutteellisen tiedonkulun vaikutuksesta. Mikäli 

 
344 BAGE (28.9.2016) 7 AZR 377/14. 
345 Arbeitsrecht aktuell 17/020.  
346 GE 1996 D 13/3540, s. 1, 19, 22. 
347 GE 1996 D 13/3540, s. 12. 
348 Elomaa 27.2.2012. 
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sellainen puute vaikuttaa työsopimuksen keston arvioimisessa ja valinnassa, se johtaa työntekijän 

heikomman suojan lopputulokseen.349 

Kuten edellä käsiteltiin, ruotsalaisessa lainvalmistelussa on pohdittu hypoteettisesta tilannetta, jossa 

käyttäjäyrityksen toiminta esimerkiksi väärien tietojen antamisen muodossa aiheuttaa vahinkoa vuok-

rausyritykselle työsopimussuhteessa. Tarpeelliseksi ei katsottu erityistä säännöstä, joka takaisi vuok-

rausyritykselle oikeuden vaatia korvausta käyttäjäyritykseltä aiheutuneesta vahingosta, sillä sellainen 

oikeus oli jo voimassa yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla. Ruotsin järjestelmässä 

myös ainakin yleinen määräaikaisuus tuo aikarajoineen joustoa jonkin verran työsopimustyypin va-

lintaan siinä missä Suomessa solmimisedellytykset ovat tarkoin määritellyt. Ruotsin vanhan vuokra-

työtä koskevan lain, LPAUA:n aikaan vastuu siitä, että vuokratyövoimalla ei katettu pysyvää työvoi-

matarvetta lain vastaisesti, osoitettiin yksin käyttäjäyritykselle.350 Järjestelmässä, jossa haluttiin estää 

pysyvän työvoimatarpeen kattaminen vuokratyöllä, loogista oli, että kukin yritys vastasi itse toi-

miensa lainmukaisuudesta. LPAUA:n esitöissä myös todettiin, ettei vuokrausyrityksellä de facto ole 

mahdollisuutta päästä selville käyttäjäyrityksen tarpeesta ja sen väliaikaisuudesta.351 Suomessa ei ole 

vastaavaa rajoitusta, mikäli korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuiden perusteluissa esiintyvälle 

käyttäjäyrityksen työsuhdeturvan kiertämisnäkökohdalle ei anneta käytännössä merkitystä. Kuiten-

kin uskoisin vastaavanlaisen keskustelun vuokrausyrityksen toimintamahdollisuuksista olevan pai-

kallaan myös kotimaassa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuiden jälkeen, sillä ratkaisuilla käyt-

täjäyrityksen olosuhteista tehtiin hyvin olennainen osa vuokrausyrityksen tekemää määräaikaisuuden 

perusteharkintaa. Ruotsalainen järjestelmä nykyisellään muistuttaa pääpiirteiltään suomalaista. 

Saksalainen järjestelmä eroaa etenkin seurauksiltaan varsin ilmeisellä tavalla suomalaisesta vastaa-

vasta. Suomalainen järjestelmä voisi mahdollisesti omaksua joitakin periaatteita tai rakenteita saksa-

laisesta tavasta hahmottaa asiaa. Saksassa ensinnäkin yritysten välisissä suhteissa tapahtuvat virheet 

eivät jää ainoastaan vuokrausyrityksen vastattavaksi suhteessa työntekijäänsä, vaan myös käyttäjäyri-

tys kantaa seuraamuksen vuokratyöntekijän mahdollisesti siirtyessä tämän työntekijäksi. Toiseksi jär-

jestelmässä on kiinnitetty huomiota vahvasti yritysten väliseen oikeussuhteeseen ja sen tuomaan vas-

tuuseen suhteessa vuokratyöntekijään. Molemmat yritykset kantavat tätä vastuuta konkreettisesti. 

 
349 Selkeyttä tilanteeseen ja luovutettavien tietojen määrittelemiseen voidaan tuoda myös sopimuksin. Työsopimuslain 
seikkaperäisen työnantajavelvoitteiden jakautumisen lähtökohdan johdosta jo oikeuskirjallisuudessakin on katsottu, että 
vuokraussopimukseen olisi suositeltavaa sisällyttää tarkentavia määräyksiä siitä, miten työnantajavelvoitteet jakautuvat 
yritysten välillä (Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 83). Kuitenkin katsoisin, että lainsäädäntöä merkittävästi raskaam-
pien sopimusvelvoitteiden edellyttäminen voi vaikuttaa vuokrausyrityksen kilpailuasetelmaan sen varteenotettavuuden 
kannalta potentiaalisena sopimuskumppanina. 
350 Prop.1990/91:124, s. 36–38. 
351 Prop.1990/91:124, s. 37. 



 

 
75 

Vaikka Saksassa määräaikainen sopimus saadaan solmia löyhemmin perustein kuin Suomessa352, 

vuokraustoiminnassa on taattu, ettei vuokratyöntekijä jää väliinputoajaksi yritysten solmiessa päte-

mättömän sopimuksen. Vuokratyöntekijä on siinä mielessä vahvasti suojattu, että virhetilanne ei 

johda työskentelykauden menettämiseen tai keskeytymiseen, vaan päinvastoin se voi kääntyä eduksi 

käyttäjäyrityksessä avautuvan työsuhteen muodossa. Lisäksi vuokratyöntekijä on samoin seurauksin 

suojattu tilanteessa, jossa hänen sallitaan jäädä työskentelemään määräaikaisen työsopimuksensa 

päätyttyä käyttäjäyritykseen tämän tieten, vuokrausyrityksen tietämättä. 

Saksalaisen järjestelmän seuraamus voi aktualisoitua vain sellaisesta virheestä, jonka estäminen on 

molemman osapuolen vaikutuspiirissä, taikka ainakin kohtuullisesti molempien selvitettävissä. Toi-

saalta myös vuokrausyrityksestä lähtöisin oleva ja siten käyttäjäyrityksen vaikutuspiirin ulkopuolella 

oleva virhe työsopimuksen ehdoissa, erityisesti kestossa voi ulottua sen kannettavaksi pätemättö-

myysseurauksen aktualisoituessa: väärin perustein solmittu määräaikainen työsopimus tulee käyttä-

jäyrityksessä voimaan toistaiseksi voimassa olevana, jolloin käyttäjäyrityksellä tulee olla lain edel-

lyttämät syyt työntekijän irtisanomiseen, jonka lähtökohtaisesti saa suorittaa aikaisintaan vasta sovi-

tun työskentelykauden lopussa. Vielä työntekijän siirryttyäkin yritykset myös vastaavat veloista kol-

mansille yhteisvastuullisesti. Mikäli vuokratyöntekijä puolestaan haluaa pitää kiinni työsopimussuh-

teestaan vuokrausyrityksessä, vuokrausyritys korvaa työntekijälle tästä päätöksestä aiheutuneen ta-

loudellisen menetyksen. Yritysten kannalta oikeusseuraukset ovat ankarat, mutta malli tuo turvaa sen 

kannustaessa, jopa pakottaessa vuokraussopimuksen osapuolia toimimaan huolellisesti ja säilyttä-

mään yhteyden toisiinsa. Molemmilla osapuolilla on selvä intressi selvittää perusteellisesti puolin ja 

toisin työvoiman vuokrauksen lainmukaisuus ja vuokratyöntekijän työsuhteen kesto. 

Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä on todettu vuokratyötä koskevan erityislainsää-

dännön hajanaisuuden aiheuttavan tietämättömyydestä johtuvia ongelmia ja tulkintaristiriitoja, mutta 

myös todettiin, ettei säännösten kokoaminen merkittävästi parantaisi vuokratyöhön liittyvän lainsää-

dännön toimivuutta.353 Siten säännösten päivittäminen osittaisen tarkentamisen kautta voisi parantaa 

säännösten tulkittavuutta ja käytännön sovellettavuutta. Suomessa tulevaisuuden lainsäädäntöratkai-

suiden osalta voisi olla syytä pohtia vaihtoehtoja työsuhteen kestoon vaikuttavien tietojen oikeelli-

suuden turvaamiseksi. Esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden laajuuden ja tarkkuuden määrittely 

 
352 Ks. esim. BAGE (25.8.2004) 7 AZR 7/04 projektin perusteella solmittavasta määräaikaisuudesta. Tuomion mukaan 
työnantajan tekemässä työllistämismahdollisuuksien arvioinnissa tietyn projektin tarkasteleminen riittää, eikä merkitystä 
ole sillä, voisiko työntekijä tämän jälkeen pätevyytensä perusteella työskennellä jossakin muussa työnantajan projektissa. 
Projektiin liittyvä ylimääräisen työvoiman tarve on tosiasiallinen syy rajoittaa työsuhteet projektin mittaisiksi. 
353 Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, s. 12. 
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tukisi vuokrausyritystä riittävien tietojen saannissa samalla osallistaen käyttäjäyritystä tiiviimmin. 

Velvollisuuden sisällön tarkentuessa yksiselitteisemmäksi myös sopimusrikkomusjärjestelmän mu-

kainen keinopatteristo olisi vuokrausyrityksen näkökulmasta käyttökelpoisempi, sillä tiedonantovel-

vollisuus asettaisi täsmällisen perustan vaatimuksille. Vuokrausyrityksen vastatessa työntekijälle työ-

sopimuksen muodon ja keston oikeellisuudesta, vuokrausyritykselle on suuri merkitys käyttäjäyri-

tykseltä saadusta tiedoista myös jälkikäteisen todistelun kannalta.354 Myös Elomaa ehdottaa käyttä-

jäyrityksen roolin kasvattamista. Hän nimeää potentiaaliseksi tarpeeksi laajentaa työntekijän tiedon-

saantioikeutta työnteon keskeisistä ehdoista siten, että myös käyttäjäyritys olisi velvollinen ilmoitta-

maan määräaikaisen työsopimuksen perusteen työntekijälle. Sopivaksi foorumiksi kyseiselle säänte-

lylle ehdotettiin TilVL:a. Hänen mielestään vuokratyön käyttöä koskevia säännöksiä tulisi ylipäätään 

tarkentaa.355 Käyttäjäyrityksen tulisi siten olla hyvin selvillä määräaikaisuuden perusteesta. Elomaa 

ei katso sellaista käyttäjälle asetettua vastuuta määräaikaisuuden perusteesta oikeudellisesti ainutlaa-

tuiseksi. Hän viittaa lausutulla TilVL:n ja TyöturvL:n mukaisiin yritysten välisiin taustanselvitys-, 

tiedonanto- ja vastuunjakovelvollisuuksiin vuokratyössä ja yhteisillä työpaikoilla.356 Käyttäjäyrityk-

sen tiedonantovelvollisuuden täsmentäminen osaltaan olisi omiaan parantamaan vuokratyöntekijän 

asemaa, mutta ei kuitenkaan poistaisi sitä edellä mainittua haittapuolta, jonka mukaan yritykset teke-

vät käyttäjäyrityksen olosuhteiden tarkastelun osalta kaksinkertaista työtä. 

Työnantajan oikeusasemaan kuuluvien elementtien jakautumista käyttäjä- ja vuokrausyrityksen vä-

lillä on kutsuttu oikeuskirjallisuudessa myös jakautuneeksi työnantajuudeksi357. Työnantajalle kuu-

luvan riskinkannon näkökulmasta nähdäkseni työnantajuus ei ole jakautunut, sillä käyttäjäyritys vas-

taa työsuhteen ulkopuolisena tahona vuokratyöntekijälle VahKorvL:n mukaan vain työssä aiheutta-

mastaan vahingosta. Vaikka käyttäjäyritys olisi arvioinut työvoimatarpeensa väärin taikka ei olisi 

tehnyt tällaista arviointia ollenkaan, työntekijän määräaikaista työsopimusta ei saada päättää ennen-

aikaisestikesti toimeksiannon päättymisen perusteella, sillä vuokraus- ja käyttäjäyrityksen välisen toi-

meksiantosopimuksen sisällöllä ei suoraan ole merkitystä työsopimuksen keston kannalta.358 Käyttä-

jäyrityksellä voi olla välillisesti ratkaiseva rooli vuokratyöntekijän työsopimustyypin määräytymi-

sessä, mutta riski on silti yksin vuokrausyrityksen puolella työsopimuksen osapuolena. 

 
354 Ks. todistelun kannalta esim. KKO 2012:10 tapauksen eri mieltä olevien jäsenten lausunto ja tapauksen KKO 2019:45 
kohdat 15, 19–20. 
355 Elomaa 27.2.2012. Ks. myös Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 83, jotka katsovat työsopimuslain jaon seikkape-
räiseksi ja siten velvoitteiden tarkentamisen sopimuksin suositeltavaksi. 
356 Elomaa 27.2.2012. 
357 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 112. 
358 Työministeriö 2007, s. 93; Tiitinen – Kröger 2012, s. 117–118; Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 173. 
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Vuokrausyrityksen velvoitteen täyttämistä voisi palvella ja käytäntöä tarkoituksenmukaisempaan 

suuntaan ohjata käyttäjäyrityksen sitouttaminen työsopimuksen keston harkintaprosessiin. Pohditta-

essa Elomaan esittämää näkemystä määräaikaisuuden perusteiden tuntemisesta ja nimeämisestä359 

sekä Saksan ankaraa seuraamusmallia, niiden välimaastossa sijaitsee mahdollisuus jonkinasteisen ris-

kinkannon uudelleenorganisointiin. Syytä voisi olla pohtia esimerkiksi sitä, voisivatko vuokrausso-

pimuksen osapuolet vastata työntekijälle yhdessä työsopimuksen keston laillisuudesta ja päättymis-

hetken luotettavuudesta. Seuraamusvastuuta jakavalle ratkaisulle voidaan hakea tukea myös perus-

suhdeteoriasta.360 Määräaikaisen työsopimuksen laillisuutta pohdittaessa kyse on kuitenkin aina siitä, 

riittävätkö työnantajan esittämät perusteet näyttämään määräaikaisuuden perusteen olleen käsillä ja 

että kyseistä perustetta on käytetty solmittaessa työsopimusta,361 mihin käyttäjäyritys olisi kykeneväi-

sin antamaan vastaukset niin etu- kuin jälkikäteenkin. Mikäli määräaikaisen sopimuksen perustaan 

liittyvä vahinko voisi ulottua myös käyttäjäyrityksen vastattavaksi, sellainen voisi kannustaa myös 

käyttäjäyritystä yritysten väliseen, molemminpuoliseen tiedonvaihtoon ja tarkempaan perustepohdin-

taan. Tällaisessa mallissa tiedonantovelvollisuuden tarkentamiselle ei siten olisi tarvetta, vaan osa-

puolilla olisi vapaus – ja ennen kaikkea myös käyttäjäyrityksellä intressi – järjestää menettelynsä tältä 

osin asianmukaisesti haluamillaan tavoin. Järjestelyllä voidaan välttää myös päällekkäinen työ. Yh-

teisvastuu soveltuisi tilanteeseen, jossa käyttäjäyrityksen tieten vuokratyöntekijän työsopimusta ar-

vioitaisiin kyseisen käyttäjäyrityksen tarpeen ja olosuhteiden perusteella. 

Vaikka riskinjakoratkaisu potentiaalisesti parantaisi myös vuokratyöntekijän asemaa, sillä ei kuiten-

kaan puututa vuokratyön käytön perusteisiin käyttäjäyrityksessä. Mikäli käyttäjäyrityksen vuokra-

työn käyttömahdollisuuksia kontrolloitaisiin voimakkaasti, silloin puututtaisiin koko vuokratyövoi-

man perusolemukseen ja systematiikkaan valinnanvapauden osalta. Mahdollisesti vaikutusta olisi 

myös vuokratyön käytön houkuttelevuuteen ja hyötypuoliin.362 Lisäksi rajoitukset voivat äärimmäi-

sillään vaikuttaa vuokratyödirektiivin tarkoituksen toteutumiseen taikka olla sen vastaisia.363 Koska 

 
359 Ks. Elomaa 27.2.2012. 
360 Perussuhdeteorian mukaan työnantajan käsitteen arvioimisessa merkitystä on asianomaisen asemalla, hänen tehtä-
viensä ja toimivaltuuksiensa laadulla ja laajuudella sekä muutenkin hänen osuudellaan lainvastaisen tilan syntyyn ja jat-
kumiseen (Koskinen et al. 2018, s. 120). Kuten edellä mainittu, se ilmentää tosiasiallisesti työtä teettävän ja direktio-
oikeutta käyttävän tahon katsomista työnantajaksi. Myös perussuhdeteoriasta lainaten voidaan perustella käyttäjäyrityk-
sen vastuun laajentamista. 
361 Moilanen 2013, s. 59. 
362 Käyttäjäyrityksen näkökulmasta hyötypuoliksi on katsottu erityisesti työvoimavuokrauksen nopeus ja keveys (esim. 
TEM 2007, s. 81 ja Ilvonen – Keinänen 2009, s. 41). 
363 Vuokratyödirektiivin johdanto-osan kohdassa 18 edellytetään, ettei vuokratyön käyttöä saa perustelemattomasti rajoit-
taa. Direktiivin tarkoituksena on muun ohella tarkoitus vahvistaa puitteet työpaikkojen luomiselle ja joustavien työsuh-
demuotojen kehittämiselle (Hietala – Kaivanto – Schön 2014, s. 30). 
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käyttäjäyritys ei ole vastuun perustavassa sopimussuhteessa vuokratyöntekijään,364 sen vastuusta 

työntekijää kohtaan määräaikaisuuden perusteen osalta olisi säädettävä laissa.365  

Yritysten välisten suhteiden tarkastelun lisäksi tarve voisi olla selventää oikeustilaa myös vuokratyö-

voiman käytön sallittavuuden osalta. Hallituksen esityksessä todettiin, ettei vuokratyövoiman laajasta 

käytettävyydestä huolimatta sen käytöllä saada tähdätä lainsäädännön vastaiseen työsuhdeturvan 

kiertämiseen.366 Koska vuokratyövoimaa saadaan käyttää yrityksen tavanomaisissa työtehtävissä py-

syvän työvoimatarpeenkin tapauksessa, syytä voisi olla selventää, millaisessa tilanteessa käyttäjäyri-

tyksen vuokratyövoiman käytön voidaan katsoa tähtäävän työsuhdeturvan kiertämiseen kielletyksi 

katsotulla tavalla, ja voiko sellaista kiertämistarkoitusta ylipäätään osoittaa asetelmassa, jossa rajoit-

tavia määräyksiä vuokratyön käytettävyydestä ei ole. Esitöiden lisäksi oikeuskäytännössä on esitetty 

näkemyksiä vuokrausyrityksen roolista siinä, ettei käyttäjäyritys voisi kiertää työsuhdeturvaa vuok-

ratyövoimaa käyttämällä kuitenkin siten, ettei korkeimman oikeuden enemmistö ole suoraan näke-

mystä vahvistanut.367 Näin ollen ennen lainsäätäjän, lainsoveltajan tai asiantuntijoiden tarkempia 

kannanottoja avoimeksi jäänee rajoittavien työehtosopimusmääräysten puuttuessa, millainen rooli 

työsuhdeturvan kiertämisnäkökohdalle on tarkoitettu antaa käytännössä vuokratyövoiman hyödyntä-

misessä käyttäjäyrityksen toiminnassa.  

 
364 HE 59/2002 vp, s. 25; Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 115; Koskinen et al. 2018, s. 198. 
365 Uutta lainsäädäntöä ja sen kannattavuutta harkitessa tulee myös arvioida mahdollisia seurauksia laajemmin. Esimer-
kiksi käyttäytymistaloustieteen keinoin voidaan tutkia, mikä on tietyn säännön sisältö ja vaikutus käytökseen, osapuolten 
taloudelliseen päätöksentekoon (Sunstein – Jolls – Thaler 1998, s. 1474–1475 ja Määttä 1999, s. 122). 
366 HE 68/2008 vp, s 6. Samassa yhteydessä todetaan työehtosopimusosapuolten mahdollisuus rajoittaa käytettävyyttä.  
367 KKO 2012:10 erimielisten jäsenten lausunto; KKO 2019:45 hovioikeuden perustelut.  
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5. LOPUKSI 

 

 

Työvoiman vuokrausta koskevaa oikeustilaa voidaan yleisellä tasolla luonnehtia siten, että se kiin-

nittää huomiota vuokratyöntekijän aseman turvaamiseen suhteessa vuokraus- ja käyttäjäyritykseen, 

sekä lähtökohtaisesti turvaa myös vuokrausyrityksen aseman työnantajana ja työsopimussuhteen osa-

puolena. Vuokraus- ja käyttäjäyrityksen välisten suhteiden järjestäminen on jätetty yksityiskohdiltaan 

yritysten väliseksi asiaksi joitakin laista seuraavia pääperiaatteita lukuun ottamatta. Nykyisellään jär-

jestelmä ei kuitenkaan tue vuokratyösopimuksen keston harkintaa tarkoituksenmukaisimmalla ja te-

hokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kun vuokraussopimuksen osapuolet eivät ole edes toissijaisessa 

vastuussa toistensa ensisijaisista työntekijäliitännäisistä velvoitteistaan, tiedonanto- ja työnantajavel-

voitteiden täyttämisen käytännön laatu näyttäisi rakentuvan lain sanamuodon väljyydestä ja oikeus-

käytännön ja -kirjallisuuden niukkuudesta johtuen ainakin osin pelkästään yleisen moraalikäsityksen 

ja lojaliteettiperiaatteen vaihtelevan sisällön varaan. Käyttäjäyrityksen vastuun laajentaminen sen 

vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevien seikkojen osalta siten olisi perusteltua. 

Vuokratyötä laajemmin käsittelevä keskeinen kirjallisuus alkaa olla vanhahkoa suhteessa korkeim-

man oikeuden oikeuskäytäntöön ja oikeuskäytännössä kehittyneisiin vaatimuksiin vuokratyösopi-

muksen keston harkinnassa. Fokukseen ei tuomioistuimissa eikä liioin oikeuskirjallisuudessakaan ole 

vielä otettu niitä käytännön tilanteita ja haasteita, joita vuokrausyritys kohtaa erityisesti tiukassa käyt-

täjäyrityksen tarpeeseen sidotussa vuokratyösopimuksen keston valinnassa. Vuokratyöilmiön ympä-

riltä näyttäisi puuttuvan yritysten välisiä suhteita koskeva diskurssi. Vaikka yritysten välisiin sopi-

mussuhteisiin puuttumista ei perinteisesti ole katsottu tarpeelliseksi, pitäisin keskustelua vuokraus-

sopimussuhteen velvoitteiden toteuttamisesta tärkeänä vuokrausyrityksen aseman ohella erityisesti 

vuokratyöntekijän kannalta, jotta tämän työsuhdeturva olisi normaalityöntekijän kanssa samalla ta-

solla. 

Paikallaan olisi joka tapauksessa erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen ja niiden seurausten laajempi teo-

reettinen arviointi vuokrausyrityksen olosuhdearvioinnin edesauttamiseksi. Käyttäjäyrityksen hallin-

nassa oleva tieto tulisi valjastaa luotettavalla tavalla sen vastuualueen ulkopuolella olevaan vuokra-

työsopimuksen keston valintaan. Tehtävän- ja vastuunjakoa voitaisiin tarkoituksenmukaistaa kiinnit-

tämällä huomiota kunkin osapuolen parhaisiin toimintaedellytyksiin kuitenkaan poistamatta työnan-

tajan vastuuta ja olosuhteiden tuntemisvelvollisuutta. Vuokraus- ja käyttäjäyrityksen väliset suhteet 

ja se, mitä tässä sopimussuhteessa tapahtuu tai jää tapahtumatta päätyvät lopulta vaikuttamaan 
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työntekijän työsuhteessa. Mikäli työsopimuksen keston arviointi ei tiedonvälityksen kautta toteudu 

täysimittaisesti, myöskään työsuhdeturva työsopimuksen keston valinnan osalta ei voi toteutua täysi-

mittaisesti. 

Työvoiman vuokrauksen kolmen osapuolen oikeussuhteiden järjestämisen tarkkuudella ja tarkoituk-

senmukaisuudella on vaikutusta yleisiin asenteisiin sekä vuokratyön houkuttelevuuteen ja hyväksyt-

tävyyteen työntekomuotona niin työntekijä- kuin työnantajapuolellakin. Työsuhdeturvan toteutumi-

sen ei tulisi olla sidottu täysin siitä vastuuta kantamattoman tahon eli käyttäjäyrityksen toiminnan 

onnistumiseen. Erään vuokrausyrityksen edustajan sanoin, mainostamalla alan mainetta ei paran-

neta, vaan sitä muutetaan vain oikeilla teoilla.368 Oli sääntelyn taso tai painopiste tulevaisuudessa 

millainen hyvänsä, kyseisen päämäärän saavuttaminen ja työvoiman vuokrauksen kaikille osapuolille 

toimivaksi vaihtoehdoksi turvaaminen vaatii molemman yritysosapuolen täyden kontribuution. 

 

 
368 Yle Uutiset 5.10.2020. Näin pohti Bolt.Works Oy:n toimitusjohtaja Timo Hakkarainen Yle Uutisille. 


