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AVTAL OM ARBETSPRÖVNING PÅ EN ARBETSPLATS

Avtalsnummer

Försöksområdets kommun kan anvisa enskilda kunder arbetsprövning på en arbetsplats för klarläggande av alter-nativ för 
yrkesvalet och karriären eller för att stödja kundens möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden. Arbetsprövningen 
baserar sig på kundens servicebehov. Arbetsprövningen kan inledas när ett avtal har ingåtts.

Den som ordnar arbetsprövningen

FO-nummer

Adress Postnummer Postanstalt

Telefon E-post *)Person som på arbetsplatsen ansvarar för 
handledningen av och tillsynen över den som deltar i 
arbetsprövningen

Person som deltar i arbetsprövningen Personbeteckning

E-post *)

Adress

Telefon

PostanstaltPostnummer

Försöksområdets kommun Telefon

Adress Postnummer Postanstalt

Telefon

Betalare av arbetslöshetsförmån

Är det fråga om sådana uppgifter för vilka den som ordnar arbetsprövningen kräver ett intyg över narkotika-test enligt 6 § i 
lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)?

nej, varför inteja

Finns det en verksamhetsplan för företagshälsovården och en uppdaterad arbetsplatsutredning enligt lagen om 
företagshälsovård (1383/2001) och är dessa uppdaterade?

Är det fråga om uppgifter enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)? 
janej

janej

Antalet anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 

Försöksområdets kommun, den som ordnar arbetsprövningen och den som deltar i arbetsprövningen har ingått ett avtal om 
arbetsprövning med stöd av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 8 § på följande villkor:
1. Arbetsprövningen ordnas för att 

klarlägga alternativ för yrkesvalet och karriären stödja möjligheterna att på nytt komma in på arbetsmarknaden
2. Målen för arbetsprövningen (specificerad beskrivning)

3. De uppgifter som den som deltar i arbetsprövningen ska utföra under arbetsprövningen (specificerad beskrivning):

4. Arbetsprövningen genomförs (arbetsprövningen får pågå högst 6 månader hos samma anordnare eller om prövningen 
ordnas av en kommun, högst 6 månader i samma uppgifter)         /           20            -         /           20            
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5. Arbetsprövningens längd per vecka och dag: (dagar/vecka) Arbetsprövningens längd per vecka och dag (timmar/dag)

Arbetsprövningen genomförs under följande veckodagar (t.ex. mån-fre eller mån, ons, fre):

Arbetsprövningens förläggning (t.ex. i regel kl. 9-15, en vecka som kvällsarbete kl. 17-19):
6. Ställe där arbetsprövningen utförs

7. Den som ordnar arbetsprövningen förbinder sig att ansvara för handledningen av och tillsynen över den som deltar i 
arbetsprövningen under hela den tid arbetsprövningen pågår. 
  
8. Den som ordnar arbetsprövningen förbinder sig att lämna in en bedömning av deltagarens lämplighet för arbetet, yrket eller 
branschen till försöksområdets kommun efter arbetsprövningen och, om arbets-prövningen har ordnats för att stödja kundens 
möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden, en bedömning av behovet av att utveckla arbetslivsfärdigheterna och 
kompetensen. Om feedback lämnas med blanketten KK6.90, ger försöksområdets kommun den till deltagaren i 
arbetsprövningen. 
  
9. Försöksområdets kommun har rätt att vid behov bekanta sig med förhållandena på arbetsprövningsplatsen.
10. Övriga av försöksområdets kommun uppställda villkor som behövs för genomförande av arbetspröv-ningen eller med tanke 
på den som deltar i prövningen:

*) Försöksområdets kommun avsänder endast dold e-post

Den rättsliga ställningen för den som deltar i arbetsprövningen och skyldigheterna för den som ordnar arbetspröv-ningen 
bestäms enligt 4 kap. 7–11 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som följer: 

  
 • Den som deltar i arbetsprövning står inte i anställningsförhållande till den som ordnar arbetsprövningen eller till 

försöksområdets kommun. 
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och lagen om likabehandling (21/2004) tillämpas på den 

som deltar i arbetsprövning. 
 • Den som ordnar arbetsprövningen ansvarar för arbetarskyddet för den som deltar i arbetsprövningen enligt vad som 

föreskrivs i arbetarskyddslagen (738/2002) och lagen om unga arbetstagare (998/1993). Arbets- och 
näringsministeriet ordnar gruppansvarsförsäkring för dem som deltar i arbetsprövning. För olycksfall som in-träffat 
eller yrkessjukdomar som ådragits under arbetsprövning betalas ersättning av statens medel på mot-svarande 
grunder som gäller för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom enligt lagen om olycksfall i arbetet och om 
yrkessjukdomar (459/2015), om inte den enskilda kunden har rätt till en minst lika stor ersättning enligt nå-gon annan 
lag.  

 • Vid arbetsprövningen tillämpas bestämmelserna om dagliga raster i 24 § och bestämmelserna om arbets-
skiftsförteckning i 30 § i arbetstidslagen (872/2019). 

 • Vid arbetsprövning tillämpas 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1, 2 och 4 mom., 6 §, 7 § 1–3 mom., 9, 10, 14 och 15 §, 5 och 
6 kap., 21 § 2 mom. och 22 och 24 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. 

 • Den som ordnar arbetsprövningen kan inte överföra skyldigheterna enligt detta avtal på någon annan. 
 • Den som ordnar arbetsprövningen ska anmäla namnet på den enskilda kund som deltar i arbetsprövningen och 

uppgifterna om villkoren för avtalet om arbetsprövning till förtroendemannen eller någon annan som föret-räder de 
anställda hos den som ordnar arbetsprövningen. 

 • Den som ordnar arbetsprövningen är skyldig att anmäla deltagarens frånvarodagar till betalaren av arbetslös-
hetsförmån. 

 • Försöksområdets kommun fattar beslut om hävande av avtalet om arbetsprövning, om den som deltar i pröv-ningen 
utan tillstånd har varit frånvarande fem prövningsdagar utan avbrott eller om han eller hon annars har varit 
frånvarande så mycket att målen för prövningen inte nås. Den som ordnar arbetsprövningen måste också underrättä 
försöksområdets kommun om sådan frånvaro. 

 • Försöksområdets kommun och den som ordnar arbetsprövningen har rätt att häva avtalet om arbetsprövning av annat 
skäl än frånvaro genom att meddela detta skriftligt till de andra parterna. Hävandet av avtalet får dock inte basera sig 
på en diskrimineringsgrund som förbjuds i lag eller på någon annan ogrundad orsak. 

Underskrifter av avtalet och namnförtydliganden
Ort och datum Underskrift av den som ordnar arbetsprövningen

Namnförtydligande
Ställning i sammanslutningen av den som ordnar arbetsprövningen

Ort och datum Underskrift av den som deltar i arbetsprövningen

Namnförtydligande
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Namnförtydligande

Underskrift av företrädare för försöksområdets kommunOrt och datum

Exemplar av detta avtal:  
1. Till den som deltar i arbetsprövningen 2. Till den som ordnar arbetsprövningen 3. Till försöksområdets kommun


KK682_sv 11/2020
Blanketkod: KK882
Blanketkod: KK882
 / 
Sidonummer
Sidonummer
.\Logot\BU\TYKK_logo_sv.png
Logo: Kommunförsök med sysselsättning
Logo: Kommunförsök med sysselsättning
 / 
Sidonummer
Sidonummer
KK682_sv 11/2020
Blanketkod: KK882
Blanketkod: KK882
AVTAL OM ARBETSPRÖVNING PÅ EN ARBETSPLATS
SOPIMUS TYÖKOKEILUSTA TYÖPAIKALLA
SOPIMUS TYÖKOKEILUSTA TYÖPAIKALLA
Försöksområdets kommun kan anvisa enskilda kunder arbetsprövning på en arbetsplats för klarläggande av alter-nativ för yrkesvalet och karriären eller för att stödja kundens möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden. Arbetsprövningen baserar sig på kundens servicebehov. Arbetsprövningen kan inledas när ett avtal har ingåtts.
Försöksområdets kommun kan anvisa enskilda kunder arbetsprövning på en arbetsplats för klarläggande av alter-nativ för yrkesvalet och karriären eller för att stödja kundens möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden. Arbetsprövningen baserar sig på kundens servicebehov. Arbetsprövningen kan inledas när ett avtal har ingåtts.
Försöksområdets kommun kan anvisa enskilda kunder arbetsprövning på en arbetsplats för klarläggande av alter-nativ för yrkesvalet och karriären eller för att stödja kundens möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden. Arbetsprövningen baserar sig på kundens servicebehov. Arbetsprövningen kan inledas när ett avtal har ingåtts.
Är det fråga om sådana uppgifter för vilka den som ordnar arbetsprövningen kräver ett intyg över narkotika-test enligt 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)?
Är det fråga om sådana uppgifter för vilka den som ordnar arbetsprövningen kräver ett intyg över narkotika-test enligt 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)?
Är det fråga om sådana uppgifter för vilka den som ordnar arbetsprövningen kräver ett intyg över narkotika-test enligt 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)?
Finns det en verksamhetsplan för företagshälsovården och en uppdaterad arbetsplatsutredning enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) och är dessa uppdaterade?
Finns det en verksamhetsplan för företagshälsovården och en uppdaterad arbetsplatsutredning enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) och är dessa uppdaterade?
Finns det en verksamhetsplan för företagshälsovården och en uppdaterad arbetsplatsutredning enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) och är dessa uppdaterade?
Är det fråga om uppgifter enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)?	
Är det fråga om uppgifter enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)?	tehtävistä?
Är det fråga om uppgifter enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)?	tehtävistä?
Försöksområdets kommun, den som ordnar arbetsprövningen och den som deltar i arbetsprövningen har ingått ett avtal om arbetsprövning med stöd av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 8 § på följande villkor:
Försöksområdets kommun, den som ordnar arbetsprövningen och den som deltar i arbetsprövningen har in-gått ett avtal om arbetsprövning med stöd av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av syssel-sätt-ningen 8 § på följande villkor:
Försöksområdets kommun, den som ordnar arbetsprövningen och den som deltar i arbetsprövningen har in-gått ett avtal om arbetsprövning med stöd av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av syssel-sätt-ningen 8 § på följande villkor:
1. Arbetsprövningen ordnas för att 
1. Arbetsprövningen ordnas för att
1. Arbetsprövningen ordnas för att
4. Arbetsprövningen genomförs (arbetsprövningen får pågå högst 6 månader hos samma anordnare eller om prövningen ordnas av en kommun, högst 6 månader i samma uppgifter)
4. Työkokeilu toteutetaan (kesto voi olla saman järjestäjän työkokeilussa enintään 6 kuukautta tai jos järjestäjänä on kunta, enintään 6 kuukautta samoissa tehtävissä)
4. Työkokeilu toteutetaan (kesto voi olla saman järjestäjän työkokeilussa enintään 6 kuukautta tai jos järjestäjänä on kunta, enintään 6 kuukautta samoissa tehtävissä)
        /           20            - 
        /           20            
Arbetsprövningen genomförs under följande veckodagar (t.ex. mån-fre eller mån, ons, fre):
Arbetsprövningen genomförs under följande veckodagar (t.ex. mån-fre eller mån, ons, fre):
Arbetsprövningen genomförs under följande veckodagar (t.ex. mån-fre eller mån, ons, fre):
Arbetsprövningens förläggning (t.ex. i regel kl. 9-15, en vecka som kvällsarbete kl. 17-19):
Arbetsprövningens förläggning (t.ex. i regel kl. 9-15, en vecka som kvällsarbete kl. 17-19):
Arbetsprövningens förläggning (t.ex. i regel kl. 9-15, en vecka som kvällsarbete kl. 17-19):
7. Den som ordnar arbetsprövningen förbinder sig att ansvara för handledningen av och tillsynen över den som deltar i arbetsprövningen under hela den tid arbetsprövningen pågår.
 
8. Den som ordnar arbetsprövningen förbinder sig att lämna in en bedömning av deltagarens lämplighet för arbetet, yrket eller branschen till försöksområdets kommun efter arbetsprövningen och, om arbets-prövningen har ordnats för att stödja kundens möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden, en bedömning av behovet av att utveckla arbetslivsfärdigheterna och kompetensen. Om feedback lämnas med blanketten KK6.90, ger försöksområdets kommun den till deltagaren i arbetsprövningen.
 
9. Försöksområdets kommun har rätt att vid behov bekanta sig med förhållandena på arbetsprövningsplatsen.
7. Työkokeilun järjestäjä sitoutuu huolehtimaan työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. 8. Työkokeilun järjestäjä sitoutuu antamaan työkokeilun päätyttyä kokeilualueen kunnalle arvion työkokeiluun osallistuvan henkilön soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle sekä, jos työkokeilu on järjestetty työmarkkinoille paluun tukemiseksi,työelämävalmiuksien ja osaamisen kehittämistarpeista. Jos palaute annetaan lomakkeella KK6.90, antaa kokeilualueen kunta sen työkokeiluun osallistuneelle. 9. Kokeilualueen kunnalla on oikeus tarvittaessa tutustua työkokeilupaikan olosuhteisiin.
7. Työkokeilun järjestäjä sitoutuu huolehtimaan työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. 8. Työkokeilun järjestäjä sitoutuu antamaan työkokeilun päätyttyä kokeilualueen kunnalle arvion työkokeiluun osallistuvan henkilön soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle sekä, jos työkokeilu on järjestetty työmarkkinoille paluun tukemiseksi,työelämävalmiuksien ja osaamisen kehittämistarpeista. Jos palaute annetaan lomakkeella KK6.90, antaa kokeilualueen kunta sen työkokeiluun osallistuneelle. 9. Kokeilualueen kunnalla on oikeus tarvittaessa tutustua työkokeilupaikan olosuhteisiin.
*) Försöksområdets kommun avsänder endast dold e-post
*) Kokeilualueen kunta lähettää sähköpostia vain salattuna
*) Kokeilualueen kunta lähettää sähköpostia vain salattuna
Den rättsliga ställningen för den som deltar i arbetsprövningen och skyldigheterna för den som ordnar arbetspröv-ningen bestäms enligt 4 kap. 7–11 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som följer:
 
Den som deltar i arbetsprövning står inte i anställningsförhållande till den som ordnar arbetsprövningen eller till försöksområdets kommun.Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och lagen om likabehandling (21/2004) tillämpas på den som deltar i arbetsprövning.Den som ordnar arbetsprövningen ansvarar för arbetarskyddet för den som deltar i arbetsprövningen enligt vad som föreskrivs i arbetarskyddslagen (738/2002) och lagen om unga arbetstagare (998/1993). Arbets- och näringsministeriet ordnar gruppansvarsförsäkring för dem som deltar i arbetsprövning. För olycksfall som in-träffat eller yrkessjukdomar som ådragits under arbetsprövning betalas ersättning av statens medel på mot-svarande grunder som gäller för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), om inte den enskilda kunden har rätt till en minst lika stor ersättning enligt nå-gon annan lag. Vid arbetsprövningen tillämpas bestämmelserna om dagliga raster i 24 § och bestämmelserna om arbets-skiftsförteckning i 30 § i arbetstidslagen (872/2019).Vid arbetsprövning tillämpas 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1, 2 och 4 mom., 6 §, 7 § 1–3 mom., 9, 10, 14 och 15 §, 5 och 6 kap., 21 § 2 mom. och 22 och 24 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.Den som ordnar arbetsprövningen kan inte överföra skyldigheterna enligt detta avtal på någon annan.Den som ordnar arbetsprövningen ska anmäla namnet på den enskilda kund som deltar i arbetsprövningen och uppgifterna om villkoren för avtalet om arbetsprövning till förtroendemannen eller någon annan som föret-räder de anställda hos den som ordnar arbetsprövningen.Den som ordnar arbetsprövningen är skyldig att anmäla deltagarens frånvarodagar till betalaren av arbetslös-hetsförmån.Försöksområdets kommun fattar beslut om hävande av avtalet om arbetsprövning, om den som deltar i pröv-ningen utan tillstånd har varit frånvarande fem prövningsdagar utan avbrott eller om han eller hon annars har varit frånvarande så mycket att målen för prövningen inte nås. Den som ordnar arbetsprövningen måste också underrättä försöksområdets kommun om sådan frånvaro.Försöksområdets kommun och den som ordnar arbetsprövningen har rätt att häva avtalet om arbetsprövning av annat skäl än frånvaro genom att meddela detta skriftligt till de andra parterna. Hävandet av avtalet får dock inte basera sig på en diskrimineringsgrund som förbjuds i lag eller på någon annan ogrundad orsak.
Työkokeiluun osallistuvan oikeusasema ja työkokeilun järjestäjän velvollisuudet työkokeilun aikana määräytyvät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 7-11 §:n mukaisesti seuraavasti: - Työkokeiluun osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa työkokeilun järjestäjään eikä kokeilualueen kuntaan.- Työkokeiluun osallistuvaan henkilöön sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986) ja yhdenvertaisuuslakia (21/2004)- Työkokeilun järjestäjä vastaa työkokeiluun osallistuvan henkilön työturvallisuudesta siten kuin työturvallisuus-laissa (738/2002) ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/1993) säädetään. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää työkokeiluun osallistuvalle ryhmävastuuvakuutuksen. Työkokeilussa sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta ammattitaudista suoritetaan korvaus valtion varoista vastaavin perustein kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista, jollei henkilöasiakkaalla ole oikeutta vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain nojalla.- Työkokeilussa sovelletaan työaikalain (872/2019) 24 §:n säännöksiä päivittäisistä tauoista ja 30 §:n säännöksiä työvuoroluettelosta.- Työkokeilussa sovelletaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2 momenttia, 5 §:n 1, 2 ja 4 momenttia, 6 §:ää, 7 §:n 1-3 momenttia, 9, 10, 14 ja 15 §:ää, 5 ja 6 lukua, 21 §:n 2 momenttia sekä 22 ja 24 §:ää.- Työkokeilun järjestäjä ei voi siirtää tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan muulle taholle - Työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava työkokeiluun osallistuvan henkilön nimi sekä tiedot työkokeilua koskevan sopimuksen ehdoista luottamusmiehelle tai muulle henkilölle, joka edustaa työkokeilun järjestäjän palveluksessa olevia työntekijöitä.- Työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava työkokeiluun osallistuvan henkilön poissaolopäivät työttömyysetuuden maksajalle- Työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen työkokeilua koskevan sopimuksen purkamisesta, jos työkokeiluun osallistuva on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi kokeilupäivää tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät työkokeilulle asetetut tavoitteet täyty. Tällaisista poissaoloista työkokeilun järjestäjän pitää ilmoittaa myös TE-toimistolle.- Työ- ja elinkeinotoimistolla ja työkokeilun järjestäjällä on oikeus purkaa työkokeilua koskeva sopimus muusta syystä kuin poissaolojen perusteella ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille osapuolille. Sopimuksen purkaminen ei kuitenkaan saa perustua laissa kiellettyyn syrjintäperusteeseen tai muuhun epäasialliseen syyhyn.
Työkokeiluun osallistuvan oikeusasema ja työkokeilun järjestäjän velvollisuudet työkokeilun aikana määräytyvät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 7-11 §:n mukaisesti seuraavasti: - Työkokeiluun osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa työkokeilun järjestäjään eikä kokeilualueen kuntaan.- Työkokeiluun osallistuvaan henkilöön sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986) ja yhdenvertaisuuslakia (21/2004)- Työkokeilun järjestäjä vastaa työkokeiluun osallistuvan henkilön työturvallisuudesta siten kuin työturvallisuus-laissa (738/2002) ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/1993) säädetään. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää työkokeiluun osallistuvalle ryhmävastuuvakuutuksen. Työkokeilussa sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta ammattitaudista suoritetaan korvaus valtion varoista vastaavin perustein kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista, jollei henkilöasiakkaalla ole oikeutta vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain nojalla.- Työkokeilussa sovelletaan työaikalain (872/2019) 24 §:n säännöksiä päivittäisistä tauoista ja 30 §:n säännöksiä työvuoroluettelosta.- Työkokeilussa sovelletaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2 momenttia, 5 §:n 1, 2 ja 4 momenttia, 6 §:ää, 7 §:n 1-3 momenttia, 9, 10, 14 ja 15 §:ää, 5 ja 6 lukua, 21 §:n 2 momenttia sekä 22 ja 24 §:ää.- Työkokeilun järjestäjä ei voi siirtää tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan muulle taholle - Työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava työkokeiluun osallistuvan henkilön nimi sekä tiedot työkokeilua koskevan sopimuksen ehdoista luottamusmiehelle tai muulle henkilölle, joka edustaa työkokeilun järjestäjän palveluksessa olevia työntekijöitä.- Työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava työkokeiluun osallistuvan henkilön poissaolopäivät työttömyysetuuden maksajalle- Työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen työkokeilua koskevan sopimuksen purkamisesta, jos työkokeiluun osallistuva on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi kokeilupäivää tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät työkokeilulle asetetut tavoitteet täyty. Tällaisista poissaoloista työkokeilun järjestäjän pitää ilmoittaa myös TE-toimistolle.- Työ- ja elinkeinotoimistolla ja työkokeilun järjestäjällä on oikeus purkaa työkokeilua koskeva sopimus muusta syystä kuin poissaolojen perusteella ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille osapuolille. Sopimuksen purkaminen ei kuitenkaan saa perustua laissa kiellettyyn syrjintäperusteeseen tai muuhun epäasialliseen syyhyn.
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Exemplar av detta avtal: 
1. Till den som deltar i arbetsprövningen 2. Till den som ordnar arbetsprövningen 3. Till försöksområdets kommun
Tämän sopimuksen kappaleet: 1. Työkokeiluun osallistuvalle henkilölle 2. Työkokeilun järjestäjälle 3. Kokeilualueen kunnalle
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