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TIEDOTE OPPILAALLE JA HUOLTAJALLE

Pääkaupunkiseudun peruskoulujen yläluokilla työelämään tutustuminen eli
TET voidaan toteuttaa sekä kahdeksannella, yhdeksännellä että lisäluokalla,
viikon tai kahden viikon mittaisina jaksoina.

TETin tarkoituksena on lähentää koulua ja työelämää ammattien ja
koulutuksen tuntemuksen parantamiseksi.

TETin tukena toimii moni asia, kuten työntekoa ja opiskelua koskevat
keskustelut kotona, peruskoulun ainevalintojen mukaiset oppitunnit ja
oppilaanohjauksen sisällöt sekä vapaa-ajan harrasteet. Nuorta kansalaista
ohjataan monella tapaa varttumaan ammatti- ja koulutustietoiseksi.

TET -jakso toteutetaan keväällä 2020.

TET -jakso edellyttää ennakointia, ja niinpä teemaa valmistellaan monin eri
tavoin niin, että työelämään tutustujalla olisi hyvät valmiudet menestyä
työpaikalla.

TET -toiminnan kirjalliset materiaalit ovat:

· Tiedote vastuuhenkilölle (työnantajalle)
· Työelämään tutustumissopimus, työnantajan, oppilaan ja
     huoltajan täytettäväksi
· Työelämään tutustuminen -tiedote oppilaalle ja huoltajalle
· Työelämään tutustuminen oppilaan raportti
· Todistus työelämään tutustumisesta

TET -materiaalit käsittelevät perusteellisesti sen, mikä on tarpeen tietää
työpaikan haussa, työkohteessa toimittaessa ja myöhemmin
työpaikkakokemuksia luokan oppilaanohjauksessa puitaessa.

Olisi toivottavaa, että jokainen oppilas hankkisi tutustumispaikkansa
itse. Työnhaun harjoittelemisen kannalta omahaku on perusteltua ja
kannustettavaa. Koulu toivoo kodin tukevan nuorten omaehtoista
tutustumispaikan hakua. Mikäli tutustumispaikan hakeminen ei syystä tai
toisesta itsenäisesti luonnistu, niin oppilaanohjaaja tarjoaa lisätukea oppilaalle
tutustumispaikan haussa.
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Itse hankittu tutustumispaikka motivoi nuorta monella tapaa hoitamaan
asiansa työpaikalla hyvin. Hakiessaan tutustumispaikkaa nuori voi kokea
aidosti työnhakuun liittyvät ilmiöt. Työkohteen vaatimukset ja omat toiveet
kohtaavat aidossa haussa ja työelämässä.

Ravitsemus- ja elintarvikealojen yrittäjät saattavat edellyttää, että työelämään
tutustuja antaa salmonellanäytteen, vaikka tarkastukset rajataan henkilöihin,
joiden työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden. Tarkastus
tehdään työhön tullessa ja palattaessa vähintään 4 vuorokauden pituiselta
matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta. Näyte otetaan koulun terveydenhoitajan
opastamalla tavalla. Työnantaja ilmoittaa sopimuslomakkeella näytteenoton
tarpeesta ja muista työhön liittyvistä erityisvaatimuksista.

Oppilaalle ei makseta palkkaa työelämään tutustumisen ajalta.
Työnantajan huolehtiva opastus on paras korvaus, mitä nuori voi saada.
Työelämään tutustuminen on koulunkäyntiä koulun ulkopuolisissa oloissa ja
tiloissa. Kaikki koulunkäyntiin liittyvät säädökset ovat voimassa.
Täysipainoinen ateria kuuluu koululaiselle joka päivä perusopetuslain
mukaan. Muista mahdollisista ateriajärjestelyistä tulee sopia oppilaanohjaajan
kanssa.

Koululaista koskevien lakien rinnalla on voimassa eräitä nuoria työntekijöitä
suojelevia säädöksiä. Koululaisen työviikko on 30 tunnin mittainen. Sama
pätee työelämään tutustumisessa.

15 vuotta täyttänyt voi työskennellä klo 06.00 - 22.00, alle 15-vuotias klo
08.00 - 20.00. Nuorella ei voida teettää raskaita tai vaarallisia töitä. On hyvä
korostaa, että nuori, joka on tutustumassa työelämään, ei toimi vielä
varsinaisessa ammatissa.

Oppilaan tukena toimii tutustumispaikan nimeämä vastuuhenkilö. Tämä
ohjaa nuoren päivittäistä työskentelyä ja valvoo, ettei nuori joudu
sopimattomiin oloihin työpisteessään. Muutama pelisääntö valaisee
työelämään tutustumista:
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Haastattelutilaisuus

Oppilaan tulee käydä työnantajan puheilla esittelemässä itsensä ja asiansa
sekä täyttämässä lomakkeet. Tapaamisesta on hyvä sopia ennakkoon.

Työesteisyys

Oppilaalla saattaa olla esim. allergisuutta, mikä rajoittaa osallistumista
tiettyjen alojen tehtäviin.

Työvaatetus

Työ asettaa usein pukeutumisvaatimuksia tai rajoituksia korujen, lävistysten
ym. käyttöön. Mikäli työpaikan toimintoihin kuuluu pukeutua suoja- tai
työasuun, niin tällöin tulee noudattaa työpaikan pukeutumissääntöä.

Poissaolot

Ennakkoon tiedossa olevat poissaolot työstä tulee ilmoittaa työnantajalle
ajoissa. Poissaolot ovat muodollisesti koulusta poissaoloja, joten ne
merkitään koulun käytäntöjen mukaisesti TET -jakson päätyttyä.

Tapaturmat

Kaupungilla on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattuvan tapaturman
varalle vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. TET on koulun
opetussuunnitelman puitteissa järjestämää toimintaa, jolloin vakuutus on
voimassa.

Vahingon korvaus

Vahingonkorvauslaki ei tunne alaikää. Alle kahdeksantoistavuotiaat korvaavat
tahallisesti tai tuottamuksesta (esim. varomattomuudesta) aiheuttamansa
vahingon itse. Rikosoikeudellinen vastuu koskee vasta 15-vuotiaita. Jos
oppilas aiheuttaa vahingon työpaikalla, työnantajaa pyydetään tiedottamaan
asiasta koulun vastuuhenkilölle (yleensä oppilaanohjaaja).

Oppilailla ei ole opetuksen järjestäjän puolesta vastuuvakuutusta.

Oppilaan Työpaikoilla on aina omia tapoja, joita tulee noudattaa.
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muistilista
· Kysy rohkeasti neuvoja jollet osaa, tiedä tai ymmärrä

jotakin asiaa. Tutustumispaikan aikuiset ovat
valmistautuneet sinun tuloosi ja he neuvovat
mielellään.

· Ole aina täsmällinen ja ennakoivasti paikalla.
· Ole kiinnostunut, huolellinen ja oma-aloitteinen.
· Toimi avoimesti ja rehellisesti.

· Esiinny luontevasti, kohteliaasti ja asiallisesti itsesi,
kotisi ja koulusi edustajana.

Työtodistus Todistus työelämään tutustumisesta on kuin varsinainen
työtodistus. Se kelpaa kesätyöpaikkaa tai muuta
tehtävää myöhemmin haettaessa.

Työelämään tutustumissopimus palautetaan oppilaanohjaajalle heti, kun
paikka on saatu.  Lomake on työsopimuksen kaltainen. Työnantaja sitoutuu
sillä kantamaan vastuun Sinun perehdyttämisestäsi työelämään.

Mukavia hetkiä työpaikalla toivovat luokanvalvojat ja oppilaanohjaajat

P.S. Työelämään tutustumassa -raportti ja todistus palautetaan
oppilaanohjaajalle heti TET -jakson päätyttyä.


