Usein kysytyt kysymykset työkokeilusta
Työkokeilu on henkilöasiakkaalle työpaikalla järjestettävä työllistymistä edistävä palvelu. Kyseessä ei ole
työsuhde. Työkokeilun tavoitteena on selvittää henkilöasiakkaan ammatinvalinta -ja uravaihtoehtoja tai
tukea paluuta työmarkkinoille. Mahdollisuus työkokeiluun sovitaan TE-toimiston asiantuntijan tai
psykologin kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa. Lisätietoa te-palvelujen sivuilla.
1. Voinko mennä työkokeiluun omalle alalleni saadakseni työkokemusta?
Työkokeilua ei käytetä työkokemuksen hankkimiseksi. Työkokeilun perusteena on oltava ammatinvalinta
-ja uravaihtoehtojen selvittäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen esimerkiksi pitkittyneen
työttömyyden jälkeen.
2. Olen valmistunut ammattiin alle vuosi sitten ja minulla olisi tiedossa ammattiani vastaava
työkokeilupaikka? Onko työkokeilu mahdollista?
Työkokeilu ei ole mahdollista, paitsi jos kyseessä on yrittäjyysmahdollisuuden selvittäminen
uravaihtoehtona.
3. Olen menossa päiväkotiin työkokeiluun yli kolmeksi kuukaudeksi. Tarvitseeko minun esittää
rikosrekisteriote TE-toimistossa?
Sinun pitää käydä TE-toimistossa aukioloaikana esittämässä rikosrekisteriote, jos työkokeilussa toimitaan
lasten kanssa ja kokeilun kesto ylittää kolme kuukautta. Ethän postita rikosrekisteriotetta. Pirkanmaan TEtoimiston yhteystiedot ja aukioloajat löydät kotisivuiltamme. Rikosrekisteriotteen voit tilata
Oikeusrekisterikeskuksesta.
4. Voinko työskennellä työkokeilussa yksin ja sijaistaa esimerkiksi sairaslomalla olevaa
työntekijää?
Työkokeilussa oleva ei saa korvata työsuhteessa olevia työntekijöitä. Työkokeilun aikana et ole
työsuhteessa ja työkokeilu on ohjattua toimintaa. Työkokeilun järjestäjä on velvollinen järjestämään
ohjauksen ja valvonnan.
5. Voinko mennä kesälomansijaiseksi työkokeilulla?
Työkokeiluun osallistuvilla ei saa korvata esimerkiksi kausi- tai sesonkiluonteisen työvoiman tarvetta
(esimerkiksi lomasijaiset). Mutta työkokeilu saattaa olla mahdollista esim. kuukauden ajaksi, jos jatkoksi
on tiedossa (kesä)työpaikka.
6. Mistä löydän työkokeilupaikan?
Selvitä ensin TE-toimiston kanssa, onko sinulla mahdollisuus työkokeiluun (ks. kysymys 10). Pääasiassa
asiakkaat etsivät itse työkokeilupaikan. Täytät työkokeilun järjestäjän kanssa työkokeilusopimuksen, joka
lähetetään päätöksen tekoa varten TE-toimistoon.
7. Voinko mennä työkokeiluun mihin vaan?
Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä. Myös esimerkiksi työkokeilun järjestäjän lomautukset
saattavat estää työkokeilun.
8. Minulla olisi työkokeilu alkamassa huomenna ja työkokeilun järjestäjä lähetti sopimukset TE
-toimistoon tänään. Voinko aloittaa?
Työkokeiluun pitää varata 10 arkipäivää käsittelyaikaa. Esimerkiksi vakuutuksen ja päivärahojen takia et
voi aloittaa, ennen kuin päätös on tehty TE-toimistossa. Voit seurata päätöksen valmistumista
verkkopankkitunnuksilla www.te-palvelut.fi > Asioi verkossa
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9. Kuinka pitkään voin olla työkokeilussa?
Työllistymissuunnitelmassa sovitaan, mitä työkokeilulla tavoitellaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvittava aika voi vaihdella työkokeilun käyttötarkoituksesta ja asiakkaasta riippuen. Yhdessä paikassa
voi olla työkokeilussa 1-6 kk. Jos työkokeilun järjestäjänä on kunta, työkokeilun enimmäiskesto on kuusi
kuukautta samoissa tehtävissä. Enimmäiskesto työkokeilulle on 12 kk.
10. Olen poissa työkokeilusta. Miten toimin?
Ilmoita työkokeilun järjestäjälle heti. Ilmoita myös maksajalle (KELA/kassa) hakiessasi työttömyysetuutta. Sinun on
mahdollista saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, jos poissaolosi johtuu:
Työkyvyttömyydestä: yksittäinen ja lyhyt, korkeintaan kolme päivää voidaan hyväksyä esimiehen
taityökokeilun järjestäjän luvalla, muuten tarvitaan lääkärintodistus.
Alle 10-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi, enintään neljän työpäivän ajalta kerrallaan.
Työhaastattelusta, työstä, pääsykokeista tai muuhun tähän rinnastettavasta syystä.
Mikäli poissaolo johtuu muusta syystä, työttömyysetuutta ei makseta. Poissaolon syystä tulee esittää luotettava
selvitys.
Työkokeilusta poissaolo tarkoittaa päivää, jona palvelua järjestetään ja jona sinun olisi tullut osallistua palveluun.
Näin ollen poissaolopäiviksi ei lasketa sellaisia päiviä, joina kokeilua ei järjestetä, eikä myöskään arkipyhiä. Jos
työkokeilusopimuksessa on sovittu, että osallistut kokeiluun vähemmän kuin 5 päivää viikossa, muut päivät eivät
ole poissaolopäiviä.
Kulukorvaus on tarkoitettu työkokeiluun osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen eikä sitä
makseta poissaolopäiviltä poissaolon syystä riippumatta.
Voit sopia työkokeilun järjestäjän kanssa osallistumisen siirtämisestä siten, että korvaat
poissaolosi saman kalenteriviikon aikana. Osallistumispäivän voit korvata myös viikonloppuna. Siirtämisestä ei
tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle.
Viiden päivän yhdenjaksoinen tai toistuvat luvattomat poissaolot aiheuttavat työkokeilun
keskeyttämisen. Sillä voi olla vaikutuksia työttömyysetuuteen
10. Miten olen yhteydessä Pirkanmaan TE-toimistoon, kun työkokeilu kiinnostaisi ja olisi mielestäni minulle
tarpeellinen?
Voit jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi–palvelussa. Sinulle soitetaan viiden arkipäivän sisällä.
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