Asiakas sitoutuu kohtelemaan työntekijää oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti suhteessa asiakkaan
omiin työntekijöihin tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti.

HENKILÖSTÖPALVELUALAN TYÖVOIMAN
VUOKRAUSTA KOSKEVAT YLEISET
SOPIMUSEHDOT (HPL YSE 2006)
1. Soveltaminen ja määritelmät
1.1. Henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta
koskevia yleisiä sopimusehtoja (HPL YSE 2006) sovelletaan
henkilöstöpalveluyrityksen
(jäljempänä
”HPY”) ja asiakasyrityksen (jäljempänä ”asiakas”)
väliseen työvoiman vuokrausta koskevaan sopimukseen.
1.2. Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan toimintaa,
jossa HPY siirtää työntekijöitään asiakkaan käyttöön
vastiketta vastaan siten, että HPY on työntekijän työnantaja ja työntekijän työnjohto- ja valvontaoikeus sekä
ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät
työn tekemiseen ja järjestelyihin siirtyvät asiakkaalle.
Työ suoritetaan asiakkaan osoittamissa tiloissa, asiakkaan työvälineillä ja työmenetelmien mukaisesti.
1.3. HPL YSE 2006 -ehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin.
2. Sopijapuolten yleiset velvollisuudet
2.1. Asiakkaan tulee sopimuskohtaisesti antaa
HPY:lle oikeat ja riittävät tiedot suoritettavista työtehtävistä, työntekopaikasta, työtehtävän kestosta, työskentelyajoista, työn erityispiirteistä, soveltamastaan
työehtosopimuksesta ja mahdollisesta paikallisesta
sopimuksesta sekä ilmoitettava HPY:lle näissä tiedoissa tapahtuvista muutoksista välittömästi. Lisäksi
HPY:lle tulee antaa tieto työntekijältä edellytettävästä
koulutuksesta, ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä
työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioitavista
seikoista, kuten työntekijän terveydentilavaatimuksista.
2.2. HPY:n on huolellisesti valittava tehtävään esitettävät henkilöt asiakkaan antamien tietojen perusteella. HPY:n tulee sen käytettävissä olevat mahdollisuudet huomioon ottaen pyrkiä kohtuudella selvittämään,
että työntekijä vastaa koulutukseltaan, ammattitaidoltaan ja kokemukseltaan asiakkaan HPY:lle ilmoittamia vaatimuksia tai vaihtoehtoisesti selvitettävä, miltä
osin työntekijä poikkeaa niistä.
2.3. HPY vastaa työntekijän työnantajana työntekijän
henkilöstökuluista, kuten palkasta, sosiaalikuluista ja
lakisääteisistä vakuutuksista. HPY noudattaa suhteessa työntekijään työlainsäädännön ja viranomaismääräysten lisäksi kulloinkin sovellettavaksi tulevaa
työehtosopimusta sekä Henkilöstöpalveluyritysten
Liitto ry:n laatimia toimintaperiaatteita.
2.4. Asiakkaan on työnjohto- ja valvontaoikeutensa
perusteella valvottava työntekijän työsuoritusta ja
vastattava työn suorittamiseksi välttämättömän perehdytyksen antamisesta. Asiakas sitoutuu noudattamaan työntekijän osalta työlainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja sovellettavaa työehtosopimusta.

3. Työturvallisuus ja työsuojelu
3.1. HPY:llä on työnantajana yleisvastuu työntekijän
työsuojelusta. HPY järjestää työntekijän työterveyshuollon.
3.2. Asiakkaan tulee ennen työn aloittamista huolehtia
siitä, että työntekijä perehdytetään työhön ja että hänelle annetaan riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä ja vastata siitä, että näitä määräyksiä myös noudatetaan. Asiakkaan tulee hankkia
ja antaa työntekijän käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet ja suojavälineet ja vastata siitä, että työntekijä myös käyttää niitä. Asiakas vastaa siitä, että työ
asiakkaan tiloissa ja laitteilla voidaan suorittaa turvallisesti ja että työterveyshuoltolain mukaiset työpaikkatarkastukset on työntekijän työpaikalla tehty. Asiakas
toimittaa pyydettäessä HPY:lle kopion tehdystä työpaikkaselvityksestä.
3.3. Asiakas voi sopia työntekijän kanssa ylitöiden
tekemisestä lakien, työehtosopimuksen ja HPY:n
antamien ohjeiden asettamissa rajoissa.
4. Reklamaatiot ja työnteon estyminen
4.1. Mikäli työntekijän ammattitaidossa tai työsuorituksessa ilmenee puutteita tai työntekijä ei saavu
työhön sovittuna ajankohtana, tästä on välittömästi, ja
joka tapauksessa viimeistään 7 päivän kuluessa,
ilmoitettava HPY:lle, jotta HPY voi ryhtyä korjaaviin
toimenpiteisiin.
4.2. Mikäli työntekijä on sairauden, työsuhteen päättymisen, lakon tai muun pätevän syyn vuoksi estynyt
suorittamasta sovittua työtä, HPY:llä on sovittaessa
oikeus järjestää toinen työntekijä mahdollisimman
pian estyneen tilalle. HPY ei vastaa tällaisen työntekijän pätevän esteen asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
4.3. Mikäli työn teettäminen estyy asiakkaasta suoraan tai välillisesti johtuvasta syystä, tästä esteestä
on välittömästi ilmoitettava HPY:lle. Asiakkaalla on
oikeus esteen jatkuessa keskeyttää työt kohtuullista
ilmoitusaikaa noudattaen. Kohtuullisen ilmoitusajan
pituus sovitaan erikseen ottaen huomioon työtehtävän
kokonaiskesto. Asiakkaalla on oikeus teettää lyhyen
esteen ajan työntekijällä muuta korvaavaa työtä.
5. Veloitusperusteet
5.1. Asiakas ja HPY sopivat veloitusperusteista erikseen.
5.2. Mikäli muuta ei ole sovittu, HPY veloittaa sovellettavaan työehtosopimukseen perustuvat korvaukset
ja lisät, kuten esimerkiksi työaika- ja olosuhdelisät,
erikseen sopijapuolten sopimaa veloituskäytäntöä
noudattaen. Työntekijälle maksettavista matkakuluista, päivärahoista ja asiakkaan tiloissa tapahtuvista
lounasjärjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

5.3. Työtä tehdään aina sovellettavan työehtosopimuksen määrittämiä kokonaisia työpäiviä, ellei muuta
ole etukäteen sovittu. Mikäli sopimus perustuu työntekijän kulloinkin tekemiin työtunteihin, HPY veloittaa
asiakasta työntekijän antamien ja asiakkaan hyväksymien työsuoriteilmoitusten perusteella.
5.4. Hintaan lisätään siihen lakiin perustuvat välilliset
verot, kuten arvonlisävero, kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.
5.5. Yleisten työnantajamaksujen tai muiden niihin
rinnastettavien maksujen määrän tai soveltamisen
muuttuessa HPY pidättää oikeuden tarkistaa hintaa
muutoksen voimaantuloajankohdasta lukien muutosta
vastaavasti. Jos sopimuskauden aikana tapahtuu
yleisiä alaan kohdistuvia palkankorotuksia, HPY:llä on
oikeus korottaa sopimushintoja vastaavalla prosenttimäärällä korotuksen voimaantulohetkestä lukien.
6. Rekrytointipalkkio
6.1. HPY:llä on oikeus periä asiakkaalta rekrytointipalkkio, mikäli työntekijä siirtyy tai tekee sopimuksen
siirtymisestä asiakkaan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan tai muun läheisen yhtiön palvelukseen sopimuksen voimassaoloaikana tai kolmen (3)
kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä lukien. Rekrytointipalkkio tulee maksaa myös siinä tapauksessa, että asiakas vuokraa HPY:n rekrytoiman ja
välittämän työntekijän jonkin toisen yrityksen kautta
vastaavana aikana.
6.2. Rekrytointipalkkion määrästä sovitaan erikseen.
7. Salassapito ja tietoturvallisuus
7.1. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen sisällön sekä sopimussuhteen aikana saamansa
luottamukselliset tiedot ja olemaan käyttämättä tällaista
tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän
sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen.
7.2. Mikäli työtehtävät edellyttävät työntekijältä erityisen
salassapitovelvollisuuden täyttämistä tai tietoturvallisuusohjeiden noudattamista, asiakas ja työntekijä sopivat tästä keskenään, eikä HPY tule kyseisen sopimuksen osapuoleksi.
8. Vahingonkorvausvastuu
8.1. HPY vastaa työntekijän mahdollisesti asiakkaalle
aiheuttamasta vahingosta voimassa olevan oikeuden
mukaisesti. HPY ei siten vastaa työntekijän työssään
asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta, ellei vahinko
johdu sellaisesta työntekijän ammattitaidottomuudesta, josta HPY tämän sopimuksen kohdan 2.2. mukaan
vastaa.
8.2. Asiakas vastaa työntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli vahinko tapahtuu asiakkaan lukuun työtä tehtäessä.
8.3. Sopijapuolet eivät vastaa oman suorituksensa
virheellisyyden aiheuttamista välillisistä vahingoista,
eikä HPY työntekijän aiheuttamista välillisistä vahingoista.

8.4. Vahingonkorvausta on vaadittava HPY:ltä neljän
viikon kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapahtuma tai virhe havaittiin tai se olisi
pitänyt havaita, muussa tapauksessa oikeus mahdolliseen korvaukseen on menetetty.
9. Ylivoimainen este (Force Majeure)
9.1. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja
vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen
huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut
välttää tai voittaa.
9.2. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.
10. Sopimuksen voimassaolo, päättäminen ja siirtäminen
10.1. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä.
Sopimuksen voimassaoloaikaan ja sen mukaisiin
velvoitteisiin ei vaikuta se, milloin työnteko sopimuksen perusteella tosiasiallisesti aloitetaan, lopetetaan
tai mahdollisesti keskeytetään.
10.2. Sopimus on voimassa määräajan, ellei toisin ole
sovittu. Mikäli määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikaa halutaan muuttaa, siitä tulee sopia sopijapuolten kesken kirjallisesti.
10.3. Mikäli sopimus on kuitenkin solmittu toistaiseksi,
se on irtisanottavissa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli muuta ei ole sopijapuolten kesken
sovittu.
10.4. Mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai
toinen sopijapuoli muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen yleisiä tai erityisiä ehtoja vastaan, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopimusrikkomuksesta on huomautettava toista
sopijapuolta kirjallisesti ennen purkamista.
10.5. Jos toista sopijapuolta haetaan konkurssiin tai
yrityssaneeraukseen tai asetetaan selvitystilaan, toisella
sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus.
10.6. Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osaksikaan ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.
11. Oikeuspaikka
11.1. Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse.
Mikäli sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, riidat ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena HPY:n kotipaikan käräjäoikeudessa.
12. Ilmoitukset
12.1. Sopijapuolten tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja reklamoinnit kirjallisesti.
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