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Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset 
koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja
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Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton 
työehtosopimusaloille on sovittu samat määräykset kuuden euron 
työkokeilusta

• Rakennusalan työehtosopimus

• Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

• Maalausalan työehtosopimus

• Asfalttialan työehtosopimus

• Vedeneristysalan työehtosopimus

• Lattianpäällystysalan työehtosopimus

• Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus

• Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus



Työkokeilun lähtökohdat
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• Tarkoitus tarjota alalle ensimmäistä kertaa tulevalle 
mahdollisuus oppia ammatti työtä tekemällä
‐ Vanha tapa työllistyä. Tulla tekemään ja kokea onko minusta 

rakennusalalle

• Tarkoitus alentaa kynnystä niille jotka haluavat tehdä eivätkä 
istua koulun penkillä – luoda toimiva malli saada työntekijöitä 
tästä ryhmästä

• Vaatii sekä työkokeilijalta että työnantajalta sitoutumista
‐ Määräaika 6 kuukautta
‐ Yrityksen huolehdittava, että työkokeilijaa opastetaan ja ohjataan 

työssä

• On haluttu tehdä rakennusalalle oma työkokeilumalli – ei sidettä 
valtion työkokeiluun eikä työllistämistukiin

• Sovittava paikallisesti luottamusmiehen kanssa onko yrityksessä 
mahdollista ottaa työkokeilijoita



Paikallinen sopiminen
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• Paikallisesta sopimisesta oma pykälänsä paikallisen sopimuksen
tekemisestä.

‐ Kaksi paikallisen sopimisen tasoa 

‐ työntekijä – työnantaja

‐ Luottamusmies - työnantaja

‐ Luottamusmiehen tekemä sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita hän 
edustaa.

‐ 3 kuukauden irtisanomisaika, ellei muuta sovittu

• Työehtosopimuksessa lisäksi omat määräyksensä mistä asioista
voidaan paikallisesti sopia

• Erikseen määräykset siitä millä tasolla voidaan sopia

‐ Työkokeilun käyttöönotosta voidaan sopia vain luottamusmiestasolla



Työkokeilun tarkoitus ei ole 
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• Tehdä rakennusalasta halpatyöalaa

• Tehdä rakennusalasta vierastyövoima-alaa

• Työllistää sosiaalisin perustein

• Korvata omia lomautettuja tai irtisanottuja työkokeilijoilla

• Alentaa rakennusalalla työskentelevien ansiotasoa



Kuuden euron työkokeilun tarkoitus on 
antaa rakennusalasta kiinnostuneille 
mahdollisuus itselle sopivalla tavalla 
hankkia itselleen ammatti rakennusalalla ja 
hankkia alalle työntekijöitä, jotka muuten 
eivät ehkä hakeutuisi rakennusalalle.
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Mitä työkokeilun jälkeen
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• Työkokemus

• Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

‐ Samaan tai toiseen yritykseen 

• Oppimaan lisää

‐ Ammattikouluun

‐ Oppisopimus

‐ Aikuiskoulutus

• Muulle alalle töihin



Kenestä 6 € työkokeilija
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• Vailla työkokemusta oleva nuori, Ohjaamot

• Alan vaihtaja

• Työtön (peruspäivärahalla)

• Maahanmuuttaja

• Muita ???
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Raamisopimus
- Sovitaan mahdollisuudesta 

ottaa työkokeilijoita
- Paikallinen sopimus
- Luottamusmies ja 

työnantaja

Opastajasopimus
- Sovitaan opastajan 

tehtävistä
- Sopimus työtehtävistä
- Opastaja ja työnantaja

Työkokeilusopimus
- Sovitaan määräaikainen 

työsopimus ja sen ehdot
- Määräaikainen työsopimus
- Työkokeilija ja työnantaja

Sovittavaa kolmella tasolla



Raamisopimus luottamusmiehen kanssa 
mahdollisuudesta ottaa työkokeilijoita
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• Yrityksen edustaja ja pääluottamusmies tai yrityskohtainen 
luottamusmies sopivat raamisopimuksen työkokeilun 
käyttöönotosta. 

• Molempien sopijaosapuolten on hyväksyttävä työkokeilijoiden 
ottaminen yritykseen ja kokeilussa noudatettavat periaatteet.

• Pääluottamusmieheen tai yrityskohtaiseen luottamusmieheen ei 
saa kohdistaa minkäänlaisia sopimattomia menettelyjä, vaikka 
tämä kieltäytyisi sopimuksen tekemisestä.

• Raamisopimus tehdään kirjallisesti ja molemmat osapuolet 
allekirjoittavat sen.

• Ennen raamisopimuksen allekirjoittamista yritykseen ei voi 
palkata työkokeilijoita.

• Noudatetaan paikallista sopimista koskevia tes-määräyksiä.



Raamisopimuksen sisältö

16.1.2017Rakennusteollisuus RT 11

• Raamisopimuksessa sovitaan periaatteista, joilla 
työkokeilijoita yritykseen otetaan. 

• Opastajan tehtävästään saamasta mahdollisesta 
korvauksesta sovitaan yrityksen ja pääluottamusmiehen tai 
yrityskohtaisen luottamusmiehen välisessä 
raamisopimuksessa tai paikallisesti työkohteessa, johon 
kokeilija otetaan. 

• Raamisopimuksen osapuolet arvioivat, että työkokeilijan 
työhön ottaminen ei riko yrityksestä lomautettujen, 
irtisanottujen tai takaisinottovelvoitteen piirissä olevien 
työntekijöiden oikeuksia. 



Työkokeilusopimus
määräaikainen työsopimus
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• Työkokeilijan kanssa tehtävässä työsopimuksessa sovitaan työkokeilijan työtehtävät ja 
osoitetaan hänelle hänen opastajansa. Liitot suosittelevat, että jokaista työkokeilijaa kohden 
on yksi opastaja.

• Työkokeilijan työsopimus tehdään aina kuudeksi kuukaudeksi eikä sitä saa pilkkoa osiin. Ennen 
työsopimuksen tekemistä yrityksessä on harkittava, riittääkö työkokeilijalle töitä koko 
sopimuskaudeksi. Mikäli tästä ei ole varmuutta, työkokeilijaa ei ole syytä yritykseen ottaa. 

• Työkokeilijaksi voi tulla vain henkilö, jolla ei ole aikaisempaa rakennusalan kokemusta. Mikäli 
työkokeilijalla on kesken jääneitä rakennusalan opintoja, raamisopimuksen osapuolet 
harkitsevat, voidaanko henkilö tästä huolimatta ottaa työkokeilijaksi.

• Sama henkilö voi tehdä vain yhden työkokeilusopimuksen rakennusalalle. Rakennusalalla 
tarkoitetaan Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n kaikkien sopimusalojen käsittämää 
kokonaisuutta.

• Työkokeilijalle maksetaan palkkaa vähintään 6 euroa tunnilta sekä kaikki muut palkanlisät ja 
korvaukset (mm. matkakustannusten korvaukset ja päivärahat) sekä sosiaalivakuutusmaksut 
työehtosopimuksen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

• Muuten työsopimuksessa sovittavat asiat

• Ennen työn aloittamista työkokeilijalle hankitaan työturvallisuuskortti ja työssä tarvittavat työ-
ja suojavarusteet sekä veronumeron sisältävä kuvallinen tunniste. Työmaaperehdytys 
hoidetaan yrityksen normaalin käytännön mukaisesti.

• Työkokeilijan työsuojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.



Työkokeilusopimuksen päättäminen
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• Jos työsopimus puolin tai toisin päätetään, se tapahtuu 

samoilla perusteilla kuin koeaikaisen työsopimuksen 

purkaminen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Sen 

jälkeen purku voi tapahtua normaaleilla työsopimuslain 

mukaisilla purkuperusteilla tai erikseen sopimalla.

• Koeaikapurkuilmoitukseen laitetaan työsuhteen 

päättymisen perusteeksi vain koeaika eikä mitään muuta. 

Työkokeilijan on työvoimatoimistolle tehtävään 

selvitykseen syytä ilmoittaa päättymisen perusteeksi myös 

ainoastaan koeaika. Näin vältetään väärinymmärrykset 

työvoimaviranomaisten kanssa eikä työkokeilijalle aiheudu 

perusteettomia työttömyysturvan karensseja.



Jatkotoimenpiteitä
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• RT:n sivuille oma sivu kuuden euron työkokeilusta, linkitys RL:n
sivuille? Ohjaamoiden käyttöön!

• Osoite: www.rakennusteollisuus.fi/6eurontyokokeilu

• Sisältö: 
‐ 6 € työkokeilua koskevat työehtosopimustekstit ja ohjeet
‐ Ohjeet 6 € työkokeilijoille soveltuvista töistä ja työturvallisuusasioiden 

huomioon ottamisesta
‐ Luettelo yrityksistä, joissa on tehty raamisopimus ja joihin voidaan ottaa 

Kuuden euron työkokeilijoita ja yhteyshenkilöt (luottamusmies vai HR)
‐ Jatkomahdollisuuksista (koulut,

• Keräämme yhdessä palautteen yrityksistä, luottamusmiehiltä ja 6 € 
työkokeilussa olleilta
‐ Onko sovittu raamisopimus 6 euron työkokeilijoiden ottamisesta, jos ei 

niin miksei
‐ Onko ollut 6 € työkokeilijoita, jos ei niin miksei
‐ Kokemukset 6 € työkokeilusta

http://www.rakennusteollisuus.fi/6eurontyokokeilu

