
MIKÄ JA KENELLE
Työkokeilu on työllistymistä edistävä palvelu, jossa voit tutustua uuteen alaan tai 
selvittää mahdollisuuksiasi palata työmarkkinoille. TE-palveluiden järjestämään 
työkokeiluun päästäksesi sinun tulee olla työtön työnhakija. Työkokeilu voidaan 
järjestää ammatinvalinta- ja uramahdollisuuksien selkeyttämiseksi sekä 
työmarkkinoille paluun tukemiseksi. 

TYÖKOKEILIJAN  
TIETOPANKKI  

Millaisia tehtäviä 
työkokeilija voi 
tehdä vanhusten 
palvelu- tai 
hoivakodissa

 Seurustella vanhusten kanssa
 Järjestää erilaista virkistystoimintaa vanhuksille
 Viedä vanhuksia ulos
 Avustaa ruokailussa, syömisessä, kattamisessa yms.

MITKÄ EIVÄT KUULU TYÖKOKEILIJAN TEHTÄVIIN
Työkokeilija ei vastaa hoidollisista tehtävistä työkokeilussa eikä saa olla lääkkeiden 
kanssa missään tekemisissä. Työkokeilijana olet kokeilemassa ja tutustumassa 
hoiva-alaan, eikä sinulta vaadita aiempaa kokemusta vaan ainoastaan kiinnostusta 
ja motivaatiota vanhus- ja hoivatyötä kohtaan. Sinulla on nimetty työpaikkaohjaaja, 
joka seuraa työkokeilusi etenemistä ja joka on tukenasi työkokeilun aikana.

SOPIMUS TYÖKOKEILUSTA
Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva henkilö, TE-toimisto ja 
työkokeilun järjestäjä eli työnantaja tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen. 
Sopimukseen kirjataan työkokeilun tavoitteet, tehtävät, työkokeilun kokonaisaika 
sekä päivittäinen aika. 

Työkokeiluun osallistuva voi keskeyttää työkokeilun. Kuitenkin jos keskeytät 
työkokeilun ilman perusteltua syytä, voi keskeyttäminen vaikuttaa 
työttömyysetuuteesi. Työkokeilun keskeyttämisestä tulee aina  
neuvotella TE-toimen kanssa. 

KESTO
Työkokeilun kesto voi vaihdella muutamista viikoista puoleen vuoteen.  Työkokeilu 
voi kestää enintään 12 kuukautta - samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi 
kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa 
työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilusopimus 
voidaan tehdä aluksi lyhyemmäksi ajaksi esimerkiksi 1-2kk ja tämän jälkeen hakea 
jatkoa työkokeilulle.

Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia 
päivässä. Työkokeilussa olevalla on oikeus samoihin päivittäisiin taukoihin kuin 
työpaikan työntekijöillä (ruoka- ja kahvitauot). 



TOIMEENTULO 
Työkokeilusta ei saa palkkaa. Työkokeilun ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, 
johon sinulla työttömänä ollessasi on oikeus (työmarkkinatuki, peruspäiväraha tai 
ansiopäiväraha). Työkokeilun aikana on myös mahdollista saada kulukorvausta. 
Kulukorvaus lisätään maksettavaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Korvaus  
on 9 e/pv, ja sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Se on verotonta tuloa.

YKSITTÄISET POISSAOLOT

Jos sinulle tulee 
poissaoloja, ilmoita 
siitä työttömyysetuuden 
maksajalle (KELA 
tai ammattiliitto/
työttömyyskassa) 
samalla, kun haet 
työttömyysetuutta. 

Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen mutta 
ei kulukorvaukseen, jos poissaolo johtuu
 omasta sairaudesta
 alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta 

(enintään 4 päivää)
 työhaastattelusta tai muusta tähän 

rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä 
syystä

 julkisen luottamustehtävän hoitamisesta.

Yli 3 päivää kestävästä omasta sairaudesta on toimitettava työttömyysetuuden  
maksajalle terveydenhoitajan tai lääkärin todistus

Jos haluat vaihtaa osallistumispäiviäsi, sovi siitä työkokeilun järjestäjän kanssa. 

Myös työkokeilun järjestäjä ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle poissaolot  
niistä päivistä, jolloin sinun olisi pitänyt osallistua työkokeiluun.

TYÖKOKEILUN PALAUTE
Työkokeilun päätteeksi työkokeilun järjestäjä ja työkokeiluun osallistuva arvioivat 
työkokeilun sujumista työkokeilusopimuksessasi merkittyjen tavoitteiden mukaisesti. 
Yleensä palaute annetaan kirjallisesti. Kirjalliset palautteet toimitetaan TE-toimistoon.  
Voit sopia palautteenannosta työkokeilun järjestäjän kanssa. 

MUUTA HYÖDYLLISTÄ TIETOA 
Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan ruokailuasi työkokeilun 
aikana. Ota siis työkokeiluun eväät tai varaudu maksamaan 
lounasruokalassa. Työnantaja antaa työvaatetuksen, jos sellaista 
työkokeilussa edellytetään. Sinulla on työkokeilussa oikeus 
perehdytykseen ja ohjaukseen, myös silloin, kun työkokeilu-
sopimukseen merkitty työpaikkaohjaajasi ei ole aina tavoitettavissa. 
Selvitä valmiiksi työpaikkaohjaajaltasi, keneltä voit kysyä neuvoa tai 
kehen ottaa yhteyttä työpaikalla, jos jokin asia askarruttaa. 

Katso lisätietoa ja ajantasaiset ohjeet työkokeiluun  
te-palveluiden verkkosivuilta



MITÄ TYÖKOKEILU TARKOITTAA
Työkokeilu on tarkoitettu työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville  
henkilöille. Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihto-
ehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeiluun hoiva-alalle voidaan hakeutua esimerkiksi seuraavista syistä:
 työkokeilija haluaa tutustua hoiva-alaan mahdollisena uravalintana
 työkokeilija haluaa saada työelämäkokemusta  

(monille työkokeilu voi olla ensimmäinen työelämäkokemus)
 työkokeilija saa kevyen paluun työelämään, jos henkilö on ollut  

pitkään pois työelämästä 
 työkokeilija kokee aitoa kiinnostusta tutustua vanhuksiin ja  

haluaa toimia heidän kanssaan

MITÄ TYÖKOKEILIJA TEKEE?
Työkokeilija tekee vanhusten parissa avustavia 
tehtäviä. Työkokeilija tutustuu asukkaisiin, apu-
välineisiin ja seuraa palvelutalon/hoivakodin arkea.

Työkokeilija voi:
 viedä vanhuksia ulos
 seurustella vanhusten kanssa
 järjestää erilaista virkistystoimintaa vanhuksille
 saattaa vanhuksia talon omiin tapahtumiin
 avustaa ruokailussa, syömisessä, kattamisessa yms. 

MISTÄ TYÖKOKEILIJA EI VASTAA?
Työkokeilijalla ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta vanhusten tai 
muistisairaiden parissa toimimisesta. Työkokeilijalla ei ole hoiva-alan pätevyyttä, 
eikä hän ole alan opiskelija. Työkokeilija ei tee tai vastaa hoidollisista tehtävistä 
työkokeilussa. 

TIETOA TYÖKOKEILUSTA 
TYÖPAIKKAOHJAAJALLE 



TYÖKOKEILUN KESTO JA TYÖAIKA
Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä työkokeilijoiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet 
ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää samalla työnantajalla enintään kuusi 
kuukautta.

Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön 
tilanteesta riippuen. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä 
viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Jos kokeiltavissa tehtävissä tehdään tyypillisesti 
vuoro- tai viikonlopputyötä, voi työaika ajoittua myös näihin aikoihin.

SOPIMUS TYÖKOKEILUSTA
Ennen työkokeilun aloittamista 
työkokeiluun osallistuva,  
TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä 
(työnantaja) tekevät yhdessä 
kirjallisen sopimuksen.

Sopimukseen kirjataan työkokeilun
 tavoite ja tehtävät
 kokonaiskesto sekä päivittäinen ja 

viikoittainen kesto
 henkilö, joka vastaa työkokeilun 

valvonnasta työpaikalla

YKSITTÄISET 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.

TYÖKOKEILUSSA OLEVAN OIKEUSASEMA
Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja 
valvonnasta koko työkokeilun ajan. Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta 
ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä.  
Työkokeilija on vakuutettu työkokeilun aikana TE-toimiston taholta.

Työkokeilijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen. 
Työkokeilijalla ei voi korvata varsinaista työntekijää. 

Työkokeilusta hyötyvät kaikki. Vanhukset saavat iloa ja seuraa, ja työkokeilija 
on osa työyhteisöä auttamassa arkisissa tehtävissä (katso esimerkkilistaus 
ylempää). Työkokeilija saa arvokasta työelämäkokemusta, ja työkokeilu voi olla 
ponnahduslautana hoiva-alalle hakeutumiseen. 



 

 

Kirjoita tähän työkokeilijan nimi 

Kirjoita tähän työkokeilun kesto  

pvkkvvvv-pvkkvvvv 

Korvaa kuvituskuva työkokeilijan kuvalla, jos 

mahdollista. Poista tämä teksti ennen dokumentin 

tulostamista tai pdf:ksi muuttamista. 

 

Korvaa tämä teksti työkokeilun 

yhteyshenkilön nimellä ja puhelinnumerolla 
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		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun


