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Koeaika 
 
Nuori eläinlääkäri on menossa töihin yksityiselle eläinlääkäriasemalle.  Aseman johtaja tarjoaa 
hänelle vakituista työsopimusta, jossa on kuuden kuukauden koeaika.  
 
Työnantaja perustelee koeajan tarvetta ja pitkää kestoa eläinlääkäriaseman talouden 
tämänhetkisellä epävarmalla tilalla. Nuorta eläinlääkäriä mietityttää myös koeajan ehdotettu 
pituus, sillä hänen käsityksensä mukaan lain mukaan vain neljän kuukauden koeaika on sallittu. 
Lisäksi eläinlääkäri ihmettelee koeajan tarvetta ylipäätään, sillä hän on kolmena aikaisempana 
kesänä ollut sijaisena samalla eläinlääkäriasemalla, ja nyt alkavat työtehtävät ovat samoja, joita 
hän on tehnyt jo aiempina kesinä. 
 
Nykyään lähes poikkeuksetta uusiin työsopimuksiin kirjoitetaan koeaikaehto. Koeaika on 
työsuhteen alkuun sijoittuva lyhyehkö ajanjakso, jonka aikana sekä työnantaja että työntekijä 
saavat lopettaa työsuhteen. Työsuhteen lopettamista koeaikana kutsutaan nimellä koeaikapurku ja 
se saadaan tehdä ilman määriteltyä syytä. Ainoa rajoitus on, ettei koeaikapurun syy saa olla 
”epäasiallinen”, esimerkiksi syrjivä. 
Koeaikapurkua käytettäessä työsuhde päättyy välittömästi, eli samana päivänä kun purku 
tapahtuu. 
Koeajan tarkoitus on uuden työntekijän ja työnantajan tutustuminen toisiinsa. Se on pituudeltaan 
enintään neljä kuukautta ja kahdeksaa kuukautta lyhyemmissä määräaikaisissa työsuhteissa 
enintään puolet määräaikaisuuden kestosta. Huomaa, että julkisella sektorilla koeajan normaali 
pituus on neljän kuukauden sijasta kuusi kuukautta. 
 
Mikäli työnantaja tarjoaa koeajan kuluessa työntekijälle pitkäkestoista ja erittäin vaativaa 
perehdyttämiskoulutusta työhön, voi koeajan kesto olla poikkeuksellisesti enintään kuusi 
kuukautta. Eläinlääkintäalalla kuuden kuukauden koeajan käyttäminen on käytännössä erittäin 
harvinaista, mutta silti mahdollista esimerkiksi sellaisella eläinlääkäriasemalla, jonne uusi 
eläinlääkäri tulee käyttämään laitetta, jonka käytön oppiminen edellyttää useamman kuukauden 
koulutusta ulkomailla. Pelkkä normaali työpaikan sisällä tapahtuva työhön perehdytys ei oikeuta 
käyttämään kuuden kuukauden koeaikaa. 
Nuoren eläinlääkärin tilanteessa vaikuttaisi vahvasti siltä, että koeaika on perusteeton eli 
työsopimuslain vastainen sekä pituudeltaan että tarkoitukseltaan. Työpaikan epävarma 
taloudellinen tilanne ei milloinkaan oikeuta käyttämään koeaikaa. Lisäksi nuori eläinlääkäri tuntee 
jo edelliskesien pohjalta sekä työpaikan ihmiset että työtehtävät. 
Nyrkkisääntönä voidaankin sanoa, että koeaikaa saadaan käyttää vain silloin, kun työntekijä tulee 
ensimmäistä kertaa töihin uuteen työpaikkaan, elleivät työtehtävät ole olennaisesti erilaisia kuin 
aiemmin. 
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