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Laki 
työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 4 § väliaikaisesti ja 13 luvun 6 §, 
sellaisena kuin niistä on 1 luvun 4 § laissa 1448/2016, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuu-
den kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden
tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukau-
della kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää
kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan
päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet
työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos työntekijä
vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan 1 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun käyttäjäyri-
tyksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, tämän pykälän 1 momentin
mukaisesta koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuok-
rattuna käyttäjäyritykseen. Vastaavasti koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä aika,
jolloin työntekijä on ennen työsuhteeseen palkkaamista tehnyt samoja tai samankaltaisia
tehtäviä työnantajalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 4
luvun 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa soveltuvuuden arvioimiseksi järjestetys-
sä työkokeilussa.

Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on il-
moitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa
kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla
perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta laiminlyötyään tämän pykä-
län 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa.
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OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:muutetaan väliaikaisesti työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 4 §, sellaisena kuin se on laissa  /   jalisätään 13 luvun 6 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:



1458/2016  
13 luku

Erinäisiä säännöksiä

6 §

Säännösten pakottavuus

Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän lain mukaan tulevia oikeuksia ja etuja,
on mitätön, ellei tästä laista muuta johdu.

Edellä 2 luvun 5 §:ssä, 5 luvun 2 §:ssä sekä 6 luvun 6 §:ssä säädetyn työntarjoamisvel-
vollisuuden estämättä:

1) kunta saa palkata työsuhteeseen täyttääkseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelus-
ta annetun lain 11 luvun 1 §:ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen, ei kuitenkaan tehtävään,
josta se on samaan aikaan lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen
lomautusilmoituksen;

2) yhdistys tai säätiö saa ottaa palvelukseensa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi kat-
sottaviin tehtäviin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 8 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän henkilön;

3) kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö saa ottaa työpajaan tai vastaavaan valmen-
nusyksikköön julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun palk-
katuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai vir-
kasuhteessa.

Edellä 5 luvun 2 §:ssä säädetyn estämättä kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi
ottaa työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta annetussa laissa tarkoitettuun työkokeiluun henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei
muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lain 1 luvun 4 § on voimassa

vuoden 2018 loppuun.
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