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Vuokratyön 
turvallisuusvastuut
Rakennusteollisuuden 
turvallisuusryhmä 13.12.2022

Ylitarkastajat Ulla Arvo ja Ville 
Lappalainen
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Aluehallintovirastojen 
viisi työsuojelun vastuualuetta
● Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueet ovat 

toimivaltaisia työsuojelun valvontaviranomaisia alueellaan. 
Niitä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

● Työsuojelun vastuualueiden tehtävänä on:
vastata asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta 
selvittää vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten 
sairauksien syitä sekä toimia niiden ehkäisemiseksi 
valvoa koneiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta
osallistua työrikosten käsittelyyn

16.12.2022

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet:
1 Pohjois-Suomi | 2 Länsi- ja Sisä-Suomi | 3 Itä-Suomi | 4 Lounais-Suomi | 5 Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen
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Aluehallintoviraston (avi) työsuojelun vastuualueet 
ovat työsuojeluviranomaisia.

Valvomme työnantajia.

Neuvomme työnantajia, työntekijöitä 
ja muita asiakkaita.

Puhelinneuvonta 0295 016 620 arkisin 9–15

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu Tyosuojelu.fi
www.tyosuojelu.fi 

Kuva: Anu Pynnönen

Edistääksemme työn 
terveellisyyttä ja 
turvallisuutta

Tarkastamme työpaikkoja 
työpaikkakäynnein sekä virtuaali- ja 
asiakirjatarkastuksin

Tuemme työpaikkojen työsuojelutyötä 
ohjeistuksin

Ohjaamme ja neuvomme työntekijöitä 
ja työnantajia puhelinneuvonnassamme 
ja verkkopalvelussamme tyosuojelu.fi

Työskentelemme tiiviisti yhteistyössä 
sidosryhmiemme kanssa

Tuemme 
työ-

paikkojen 
työsuojelu

-työtä
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Vuokratyö

Vuokratyöntekijä

Vuokratyönantaja Käyttäjäyritys

Työsopimus
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Työvelvoite
Työn johto ja valvonta

Toimeksiantosopimus/asiakassopimus

Joka johtonsa ja 
valvontansa alaisena 

käyttää toisen 
palveluksessa olevaa 

työvoimaa (vuokratyö), 
on työn aikana velvollinen 
noudattamaan tämän lain 

työnantajaa koskevia 
säännöksiä.

Työturvallisuuslaki 
3 § 1. mom.

Vuokratyönantajan velvollisuudet
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järjestää vuokratyöntekijän työterveyshuolto

ilmoittaa työn ammattitaitovaatimuksista ja työn luonteesta työntekijälle 

varmistaa, että työntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus kyseiseen 
työhön 

huolehtia työntekijän yleisestä opetuksesta ja ohjauksesta työtehtäviin 

huolehtii työaikakirjanpidosta ja työajan enimmäismäärien noudattamisesta 

Käyttäjäyrityksen velvollisuudet
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ennen vuokratyön aloittamista selvittää työvoiman luovuttajalle työn edellyttämät 
ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet
ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja 
työsuojeluvaltuutetulle 
huolehtii, että työntekijälle annetaan riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimista  
ilmoittaa työntekijälle mahdollisista työhön liittyvistä erityisvaaroista ja niihin kuuluvista 
terveystarkastuksista (erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työt, yötyö) 
perehdyttää työntekijä työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojelutoimenpiteisiin 
huolehtii työn aikaisesta työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä kuten asianmukaisista 
henkilöstötiloista, työvälineiden turvallisuudesta ja työympäristön ergonomisesta 
mitoituksesta 
perehdyttää työntekijä tarvittaessa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja 
tiedottamiseen sekä työterveyshuollon järjestelyihin 
vastata työaikalain säännösten noudattamisesta vuokratyöntekijän työajan 
järjestämisessä

Kuva: Anu Pynnönen

Perehdytysvastuu on 
molemmilla osapuolilla
● Vuokratyönantaja perehdyttää 

työsuhteeseen ja työterveyteen 
liittyvissä asioissa
● Palkka
● Työsopimus
● Vuosiloma
● Työterveyshuolto
● Sairauspoissaolot

● Käyttäjäyritys perehdyttää varsinaisiin 
työtehtäviin
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Vuokratyönantaja järjestää 
työterveyshuollon
● Työntekijän tulee olla selvillä siitä, missä 

työterveyshuolto on järjestetty ja mitä 
työterveyshuollon palvelut sisältävät.

● Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää ja 
terveyttä edistävää toimintaa.
● Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle 

vapaaehtoista.

● Työpaikkaselvityksen tulee koskea koko 
henkilöstöä ja kattaa vuokratyöntekijät sekä 
mahdolliset toimistotyöntekijät.

● Pohtikaa yrityksellenne sopiva tapa jakaa tietoa 
vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken.

Työterveyshuolto 
on työnantajan 
lakisääteinen 
velvollisuus 

Työterveys-
huoltolaki 
2 luku 4 §
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Työterveyshuollon 
työpaikkaselvitys

Käyttäjäyritykseltä saatavaa tietoa on 
käytettävä työpaikkaselvityksessä

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan 
työtehtävien terveydelliset riskit ja 
merkitykset
Työterveyshuolto antaa toimenpide-
ehdotuksia terveydellisten riskien 
poistamiseksi tai vähentämiseksi
Työterveyshuolto arvioi tarpeen 
mahdollisille terveystarkastuksille erityistä 
sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä

Valtioneuvoston asetus 
terveystarkastuksista 

erityistä sairastumisen 
vaaraa aiheuttavissa 

töissä 2001/1485
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Vuokratyö ja työterveyshuolto

Vuokratyöntekijä

Vuokratyönantaja Käyttäjäyritys

Työsopimus
Työterveyshuollon
järjestäminen
ja toteuttaminen
Yhteistyö 
käyttäjäyrityksen kanssa
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Työn johto ja valvonta
Opetus ja ohjaus
Tiedotus 
vuokratyönantajalle

Toimeksiantosopimus/asiakassopimus

Informoi vuokratyönantajaa 
työtehtäviin tulleista 
muutoksista, käy 
lakisääteisissä 
terveystarkastuksissa ja 
toimittaa lausunnon 
vuokratyönantajalle 

Noudattaa 
käyttäjäyrityksen 
työohjeita ja käyttää  
esim. työhön liittyviä 
suojaimia
Työvelvoite

Lisätietoa:

Tilaa uutiskirjeemme: 
www.tyosuojelu.fi/uutiskirje

Seuraa meitä: 
Facebookissa: Työsuojeluhallinto
Twitterissä: @tervettatyota ja @tilaajavastuu
LinkedInissä: Aluehallintovirasto – Työsuojelu
Instagramissa: tyosuojelu
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