
Työnantajani esitti minulle kesken määräaikaisen työsuhteen, että tekisimme uuden toistaiseksi 
voimassa olevan työsopimuksen ja että siirtyisin sen myötä myyjästä esimiestehtäviin. Suostuin 
ehdotukseen siltä seisomalta ja allekirjoitin uuden työsopimuksen sitä lukematta. Jälkikäteen 
huomasin, että uuteen työsopimukseen oli kirjattu työsuhteeseen sovellettavan kuuden kuukauden 
koeaikaa. Asiaa jälkikäteen pohtineena haluaisin tietää, voidaanko koeajasta pätevästi sopia kesken 
työsuhteen ja oikeuttaako koeaikaehto päättämään työsuhteeni kokonaisuudessaan vai vain uuden 
työsopimuksen muutettuja työtehtäviä koskevan sopimusehdon?  
 
Epätietoinen 
 
--- 
 
Koeaikaehtoa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa 
työsopimuksissa. Pääsääntöisesti koeaika voi olla koeaikasäännöksestä ilmenevästi vain kerran 
työntekoa aloitettaessa eikä työsopimuslaissa oteta kantaa siihen, voidaanko koeaikaehto liittää 
päällekkäisiin samojen työsopimusosapuolten välillä tehtyihin työsopimuksiin. Lain esitöissä 
kuitenkin todetaan, että työnantaja ja työntekijä voivat toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen 
kestäessä sopia työntekijän uusista työtehtävistä tai hänen siirtymisestään toiseen asemaan ja 
todetaan, että jos sopimus merkitsee huomattavaa muutosta aikaisempiin työtehtäviin, myös 
tällaiseen uutta työtä koskevaan sopimukseen voitaisiin liittää niin sanottu erityinen koeaikaehto. 
Näissä tapauksissa kummallakin sopijapuolella olisi oikeus purkaa sovittua uutta työtä koskeva 
sopimus koeajan kuluessa, jos sopimus ei vastaa sopijapuolen tarkoitusta. Toisaalta työsuhteen 
kestäessä tehdyn sopimuksen purkaminen koeajan perusteella ei johtaisi työsuhteen päättymiseen, 
vaan työntekijällä olisi näissä tapauksissa oikeus palata aikaisempiin tehtäviinsä. Työsopimus olisi 
tällöin päätettävissä ainoastaan työsopimuslaissa säädetyin irtisanomis- tai purkamisperustein.  

Lain esitöissä ei oteta kantaa siihen, voidaanko koeajasta nyt tehdyllä tavalla sopia kesken 
määräaikaisen työsuhteen, mutta tämän voidaan katsoa olevan mahdollista samoin perustein kuin 
toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen kestäessä eli mikäli kysyjän siirto toisiin tehtäviin merkitsee 
huomattavaa muutosta hänen aikaisempiin työtehtäviinsä. Tällaisessa tilanteessa työntekijällä̈ tai 
työnantajalla on katsottu olevan oikeus koeaikaan vedoten purkaa uuden työsopimuksen 
muutettuja työtehtäviä koskeva sopimusehto, mutta ei koko työsuhdetta. 

Oma kysymyksensä on, mihin lain esitöissä tarkoitettuihin aikaisempiin tehtäviin kysyjä voi palata, 
mikäli uuden työsopimuksen muutettuja työtehtäviä koskeva sopimusehto koeaikaan vedoten 
puretaan. Kysymyksestä ei ole ennakkoratkaisua eikä asiaa ole oikeuskirjallisuudessakaan juuri 
pohdittu, mutta mikäli kysyjän määräaikainen työsopimus on jäänyt uuden työsopimuksen taustalle 
voimaan ja se on edelleen mahdollisen koeaikapurun aikana voimassa, hänellä voidaan katsoa 
olevan oikeus ja myös velvollisuus palata tässä työsopimuksessa sovittuihin aikaisempiin 
tehtäviinsä.  
 
 


