
TIEDOTE OPPILAALLE JA HUOLTAJALLE

Peruskoulun yläluokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustumisjakso eli TET.
Työelämään tutustuminen on koulunkäyntiä, joten oppilaalle ei makseta palkkaa työelämään tutus-
tumisen ajalta. Tutustumisjaksot kestävät muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Tavoitteena työelämään tutustumisessa on, että nuori tutustuu TET-jakson aikana ohjatusti yrityk-
sen ja työyhteisön toimintaan. TET-jakso voi olla nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus saada tie-
toa työelämästä.

Työelämään tutustumisjaksojen aikana nuori soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee sel-
viytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät
nuoren itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan
jatko-opintoihin hakeutumista.
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 Jakson kirjalliset materiaalit ovat:

· Tiedote työpaikanvastuuhenkilölle
· Työelämään tutustumissopimus
· Työelämään tutustuminen -tiedote oppilaalle ja huoltajalle
· Työelämään tutustuminen oppilaan raportti
· Todistus työelämään tutustumisesta

Tavoitteena on, että oppilas hankkii itse työhön tutustumispaikan ja harjoittelee samalla työnhakua.
Tutustumispaikan haun tukena toimii pääkaupunkiseudun TET-tori (www.pkstet.fi), jonka kautta
oppilaat pääsevät tutkimaan kiinnostavia TET-paikkoja. Jos tutustumispaikan hakeminen ei onnistu
itsenäisesti, oppilaanohjaaja auttaa oppilasta. Ennen TET-jakson alkua oppilaan tulee käydä työn-
antajan luona esittelemässä itsensä ja täyttämässä tutustumissopimus. Tapaamisesta sovitaan
ennakkoon.

Työelämään tutustumisjakson aikana koululaista koskevien lakien rinnalla on voimassa eräitä nuo-
ria työntekijöitä suojelevia säädöksiä. Koululaisen työviikko on 30 tunnin mittainen, eikä nuorella
voida teettää raskaita tai vaarallisia töitä. 15 vuotta täyttänyt voi työskennellä klo 06.00 - 22.00, alle
15-vuotias klo 08.00 - 20.00. Nuori, joka on tutustumassa työelämään, ei toimi vielä varsinaisessa
ammatissa. Tutustumispaikassa jokaiselle nuorelle nimetään vastuuhenkilö, joka ohjaa päivittäistä
työskentelyä.

Terveydelliset syyt on hyvä huomioida TET-paikkaa haettaessa. Ravitsemus- ja elintarvikealojen
yrittäjät saattavat edellyttää, että työelämään tutustuja antaa salmonellanäytteen. Näyte otetaan
koulun terveydenhoitajan opastamalla tavalla. Työnantaja ilmoittaa sopimuslomakkeella näytteen-
oton tarpeesta ja muista työhön liittyvistä erityisvaatimuksista.

Lisätietoa työelämään tutustumisjaksosta löytyy verkosta osoitteesta www.pkstet.fi



TET-jakson pelisäännöt

Työvaatetus Työ asettaa usein pukeutumisvaatimuksia tai rajoituksia korujen, lävis-
tysten ym. käyttöön. Mikäli työpaikan toimintoihin kuuluu pukeutua suo-
ja- tai työasuun, niin tällöin tulee noudattaa työpaikan pukeutumissään-
töä.

Ruokailu Maksuton ateria kuuluu koululaiselle joka päivä perusopetuslain mu-
kaan. Jos työnantaja ei tarjoa oppilaalle ateriaa, oppilas ruokailee lähi-
koululla tai ruokailu järjestetään muulla tavoin.

Poissaolot Ennakkoon tiedossa olevat poissaolot työstä tulee ilmoittaa työnantajal-
le ajoissa. Poissaolot ovat koulusta poissaoloja, joten ne merkitään kou-
lun poissaolokirjaan TET -jakson päätyttyä.

Tapaturmat TET on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jolloin kaupun-
gin oppilaalle ottama tapaturmavakuutus on voimassa. Tapaturmava-
kuutus korvaa oppilaalle TET-paikalla ja –matkalla sattuneen tapatur-
man.

Vahingonkorvaus Tapaturmavakuutus ei sisällä vastuuvakuutusta. Vahingonkorvauslaissa
ei ole alaikärajaa. Alle kahdeksantoistavuotiaat korvaavat tahallisesti tai
tuottamuksesta (esim. varomattomuudesta) aiheuttamansa vahingon it-
se. Rikosoikeudellinen vastuu koskee vasta 15-vuotiaita. Jos oppilas ai-
heuttaa vahingon työpaikalla, työnantajaa pyydetään tiedottamaan asi-
asta koulun vastuuhenkilölle (yleensä oppilaanohjaaja).

Työtodistus Todistus työelämään tutustumisesta kelpaa kesätyöpaikkaa tai muuta
tehtävää myöhemmin haettaessa. Työelämään tutustumisjakson todis-
tus palautetaan oppilaanohjaajalle heti TET -jakson päätyttyä.

Oppilaan Työpaikoilla on aina omia tapoja, joita tulee noudattaa.
muistilista

· Kysy rohkeasti neuvoja jollet osaa, tiedä tai ymmärrä jotakin asiaa. Tu-
tustumispaikan aikuiset ovat valmistautuneet sinun tuloosi ja he neu-
vovat mielellään.

· Ole täsmällinen ja ajoissa paikalla.
· Ole kiinnostunut, huolellinen ja oma-aloitteinen.
· Toimi avoimesti ja rehellisesti.
· Työpaikan vaitiolovelvollisuuden piirissä olevat asiat koskevat myös

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

edustajana.

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

Mukavia hetkiä työpaikalla toivovat opettajat ja oppilaanohjaajat!


