
Työkokeilu
Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja 
uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata 
työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa 
tilanteissa:
• ei alan koulutusta
• ammatinvaihtotilanne
• alan yrittäjyys pohdinnassa
• osaamistilanteen päivittäminen
• kokemus on peräisin toisesta maasta ja työkokeilulla 

selvitetään edellytyksiä työllistyä Suomessa
• työllistymisen tuen tarpeen selvittäminen 



Työkokeilun 
järjestäjä

• yritys
• yksityinen elinkeinonharjoittaja

• yhteisö (esim. kunta tai yhdistys)
• säätiö tai valtion virasto laitos

• Työpaja

Työkokeilussa henkilö tekee 
työpaikan tavallisia työtehtäviä.

Työkokeilun järjestäjä vastaa 
ohjauksesta ja valvonnasta. 



Työkokeilun esteet ja 
valvonta
• Työkokeilu ei saa vääristää kilpailua yritysten 

välillä (TE-toimisto valvoo)

• Työkokeilu voidaan järjestää, jos työkokeilun 
järjestäjä on ennen työkokeilusopimuksen 
tekemistä tarjonnut työsopimuslain 
edellyttämällä tavalla työtä irtisanotuille, 
lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville 
työntekijöilleen. Tästä vastaa työkokeilupaikan 
tarjoaja.



Sopimus

• TE-toimisto ja työkokeilun tarjoaja tekevät 
yhdessä kirjallisen sopimuksen

• Sopimuksessa on
• tavoite ja tehtävät
• kokonaiskesto sekä päivittäinen ja 

viikoittainen kesto
• henkilö, joka vastaa työkokeilun 

valvonnasta työpaikalla



Työkokeilun kesto ja 
työaika

• enintään 12 kuukautta - samalla työnantajalla 
kuitenkin enintään kuusi kuukautta, usein 1–3 
kuukauden sopimus on riittävä

• enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia 
päivässä 

• työaika voi olla myös vuoro- tai viikonlopputyötä, 
jos se on työpaikan normaali käytäntö



Poissaolot

• Työkokeilun järjestäjä ilmoittaa 
työttömyysetuuden maksajalle työkokeiluun 
osallistuvan poissaolot niistä päivistä, jolloin 
henkilön olisi pitänyt osallistua työkokeiluun.

• Kelaan poissaoloista ilmoitetaan lomakkeella 
TT3.

• Työttömyyskassoille poissaoloista ilmoitetaan 
lomakkeella tai vapaamuotoisella 
ilmoituksella.



Sopimuksen 
purkaminen

• TE-toimisto voi purkaa sopimuksen, jos henkilö, 
joka on työkokeilussa, on ilman lupaa poissa 
työstä viisi peräkkäistä kokeilupäivää. 

• Kokeilu voidaan purkaa myös, jos poissaoloja 
tulee yhteensä niin paljon, että työkokeilun 
tavoitteet eivät täyty -> ilmoitus TE-toimistolle

• TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä voivat purkaa 
sopimuksen myös muusta syystä. Siitä tarvitaan 
kirjallinen ilmoitus kaikille. 

• Henkilö, joka on työkokeilussa, voi keskeyttää 
työkokeilun, jos hän haluaa. Se voi vaikuttaa 
työttömyysetuuteen.



Lakiasioita
• Työkokeilupaikka huolehtii työkokeilussa olevan henkilön ohjauksesta ja 

valvonnasta.
• Työkokeilu ei ole työsuhde ja siitä ei makseta palkkaa. Siitä ei tule 

vuosilomapäiviä tai eläkettä. 
• Työkokeilija ei ole työterveyshuollon piirissä. 
• Tauot ja työvuorot ovat samalla tavalla kuin työntekijöillä, jotka ovat 

työsuhteessa.
• Muuten lait ovat samat kuin työsuhteisten työntekijöiden kohdalla. 
• Tietosuojalakia valvoo työsuojeluviranomaisen lisäksi tietosuojavaltuutettu. 
• Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia. 
• Tarvittaessa TE-toimisto ohjaa oikealle viranomaiselle selvittämään 

työkokeiluun liittyvää asiaa. 
• Työkokeilijaan sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

annettua lakia (609/1986), yhdenvertaisuuslakia (21/2004) ja 
soveltuvin osin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
säännöksiä muun muassa henkilötietojen ja huumausaineiden käyttöä 
koskevien tietojen käsittelystä, kameravalvonnasta työpaikalla sekä 
työnantajalle kuuluvien sähköpostien hakemisesta ja avaamisesta 
(759/2004, työelämän tietosuojalaki).

• Työkokeilun järjestäjä vastaa työkokeilijan työturvallisuudesta 
työturvallisuuslain (738/2002) ja nuorista työntekijöistä annetun lain 
(998/1993) mukaisesti.



Vakuutus
• Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii työkokeiluun 

osallistuvalle vakuutuksen työkokeilun ajalle 
ammattitautien ja tapaturmien sekä työkokeilun 
järjestäjälle aiheutettujen vahinkojen varalta.



Huumeet
• Työpaikka voi edellyttää kokeiluun osallistuvalta 

huumausainetestiä ja -todistusta ennen sopimuksen 
allekirjoittamista. Huumausainetodistukseen 
sovelletaan työelämän tietosuojalakia, ja sen 
kustannuksista vastaa työkokeilun järjestäjä.

• Huumausainetodistuksessa on arkaluonteisia 
terveystietoja. Jos työkokeilija ei halua näyttää 
todistusta, työkokeilusopimusta ei tehdä. 

• Työkokeiluun osallistuva ei menetä 
työttömyysetuutta.



Lasten kanssa työssä 
olevien rikostaustan 
selvitys
• rikosrekisteriote esitetään ennen sopimuksen 

tekemistä, jos työtehtäviin kuuluu henkilökohtaista 
vuorovaikutusta alaikäisten kanssa

• jos työkokeiluun osallistuva ei halua esittää 
rikosrekisteriotetta, työkokeilusopimusta ei tehdä

• työkokeiluun osallistuva ei kuitenkaan menetä 
työttömyysetuutta 



Palaute
• Työkokeilun lopussa työkokeilun järjestäjä, työkokeilija ja TE-

toimiston edustaja arvioivat yhdessä työkokeilua ja miten sen 
tavoitteet toteutuivat. 

• Jos arviointi yhdessä ei ole mahdollista, työkokeilun järjestäjä ja 
työkokeilija voivat antaa myös kirjallisen palautteen. 

• Jos tavoite on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittäminen, 
palautteessa täytyy olla mm. arvio soveltuvuudesta
• työhön
• ammattiin
• alalle.

• Jos tavoite on arvioida paluuta työmarkkinoille, palautteessa 
täytyy olla mm. arvio
• työelämävalmiuksista
• osaamisen kehittämistarpeista.

• Palautteet ovat henkilön jatkosuunnitelmien pohja.



Oma asiointi ja 
lomakkeet

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html


MALVA
Maahanmuuttajat 
valmentaen 
työelämään

Hankkeessa edistetään ensisijaisesti alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden 
maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-
Hämeen ja Uudenmaan alueella. 

Hankkeessa etsitään keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista 
paremmin esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä. 

Hankkeessa toimitaan työpaikkaohjaajien tukena ja autetaan kehittämään yrityksiin kieli-
ja kulttuuritietoista, voimavaralähtöistä työpaikkaohjausta sekä siihen soveltuvia 
mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä.

TOTEUTUSAIKA 1.3.2020 - 28.2.2022 
TOTEUTTAJAT LAB, Koulutuskeskus Salpaus (hallinnoija) ja 

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
RAHOITUS ESR 2014-2022


