TET-tiedote työpaikan vastuuhenkilölle

Veikkolan koulu

Työelämään tutustuminen on peruskoulun opetussuunnitelman mukaista
toimintaa. Tavoitteena on, että nuori tutustuu TET-jakson aikana ohjatusti yrityksen ja
työyhteisön toimintaan. Työelämään tutustumisjakson aikana nuori soveltaa koulussa
oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa ympäristössä. Omakohtaiset
kokemukset työelämästä syventävät nuoren työelämätietoutta sekä tukevat jatkoopintojen suunnittelua.
TET-jakso toteutetaan noudattaen perusopetuslakia sekä koulun järjestyssääntöjä.
Oppilas ei ole TET-jaksolla työsuhteessa työnantajaan. Osa TET-työstä voi olla myös toisen
henkilön työskentelyn seuraamista. On hyvä muistaa, että peruskoulun oppilaat vasta
opettelevat työelämän pelisääntöjä tällä jaksolla, eivätkä ole vielä minkään
alan ammattilaisia. Työtehtävät on hyvä pohtia mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä
nuoren kanssa. Kaikessa toiminnassa TET-jakson aikana on huomioitava ajantasaiset
covid-19 suositukset ja määräykset.
TET-sopimus
TET-jaksosta täytetään TET-sopimus, joka on työsopimuksen kaltainen
lomake. Työnantaja sitoutuu kantamaan vastuun oppilaan perehdyttämisestä työpaikan
sääntöihin ja käytänteisiin (esim. turvamääräykset) jakson aikana. Sopimusta täytetään
yksi kappale, joka palautetaan kouluun ennen TET-jakson alkua. Työnantaja voi ottaa
sopimuksesta itselleen kopion. Täytettävä TET-sopimus on oppilaalla mukana ja löytyy
myös koulun kotisivuilta osoitteesta: https://www.kirkkonummi.fi/veikkolan-koulunomat-sivut . Koulun kotisivuilta löytyvät tarvittaessa myös muut TET-jaksoon liittyvät
asiakirjat.

Työaika ja ruokailu
TET-jakson kesto on 8.-luokkalaisilla kolme (3) päivää ja 9.-luokkalaisilla viisi (5) työpäivää.
Oppilaiden työaika TET-jaksolla on sama kuin koulussa eli n. 30 t/vko, keskimäärin 6 t/pv.
Työaikaan sisältyy ruoka- ja kahvitauko. Työaika voi lain mukaan sijoittua 15 vuotta
täyttäneellä klo 6:00–22:00 ja alle 15-vuotiaalla klo 8:00–20.00 välille. Mitä nuorempi
oppilas on, sitä tärkeämpää säännöllisten taukojen pitäminen on.
TET-paikan ollessa maksimissaan yhden kilometrin etäisyydellä Veikkolan koulusta,
oppilas käy ruokailemassa koululla. (Matkat + ruokailu yhteensä 30 min.) Mikäli koululla
ruokaileminen ei pidemmän etäisyyden vuoksi ole mahdollista, korvataan oppilaalle
ateria- ja matkakorvauksia enintään 20 euroa viikon ajalta kuitteja vastaan. Työnantaja
voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota myös oppilaalle lounaan.

Palkka
Oppilaalle ei makseta TET-jaksolta.
Työturvallisuus
Mikäli oppilas on tutustumisjakson aikana luvattomasti pois tai käyttäytyy
sopimattomasti, toivotaan työnantajan ilmoittavan asiasta välittömästi koulun
yhteyshenkilölle.
Työpaikalla nimetään vastuuhenkilö, joka ohjaa oppilasta kaikissa työhön liittyvissä
asioissa.
Työnantajan
tulee
perehdyttää
oppilas
riittävästi
työhön
sekä työolosuhteisiin. Hänen tulee antaa oppilaalle riittävät tiedot haitta- ja
vaaratekijöistä.
Työtehtäviä annettaessa tulee noudattaa nuoria työntekijöitä ja työturvallisuutta
koskevia määräyksiä. Nuorten työntekijöiden käyttämisestä vaarallisiin töihin
annetun asetuksen (475/2006) tarkoittamia töitä ei oppilailla saa teettää.
Työturvallisuuslain (738/2002) 41§: säännösten nojalla tutustumiskohteen työnantaja
vastaa siitä, että oppilaiden käyttöön luovutetut koneet ja laitteet ovat asianmukaisessa
kunnossa. Työhön tutustuttamisessa on noudatettava yleisiä turvallisuuteen liittyviä
säännöksiä ja määräyksiä.
Vastuu ja vakuutukset
TET on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jolloin kunnan oppilaalle
ottama vakuutus on voimassa. Tapaturma- ja vahinkovakuutus korvaa TET-paikalla ja matkalla sattuneet tapaturmat ja vahingot. Mikäli oppilas aiheuttaa työpaikalla
sääntöjenvastaisella toiminnalla vahingon, on hän vahingonkorvauslain mukaan
korvausvelvollinen.
Poissaolot
Oppilas on velvollinen ilmoittamaan poissaosoistaan työpaikan vastuuhenkilölle sekä
koulun oppilaanohjaajalle.
Todistus työelämään tutustumisesta
Työpaikan vastuuhenkilö täyttää oppilaan hänelle TET-jakson alussa antaman TETtodistuksen. (TET-todistuspohja löytyy myös Veikkolan koulun kotisivuilta.) TETtodistuksessa arvioidaan mm. oppilaan vastuuntuntoa, omatoimisuutta sekä
yhteistyötaitoja. Arviota annettaessa on hyvä muistaa, että koululaiset ovat vasta
tutustumassa työelämään, eivät vielä valmiita ammattilaisia.

TET-jakson ajankohta Veikkolan koulussa: ____ / ____- ____ / ____
TET-jaksolle tulevan oppilaan yhteystiedot:
Nimi: ______________________________________________________________
Puhelinnumero: _____________________________________________________
Huoltajan nimi: ______________________________________________________
Huoltajan puhelinnumero: _____________________________________________

Mikäli teillä tulee kysyttävää tai muuta tarvetta yhteydenpidolle TET-jakson aikana,
voitte olla yhteydessä Veikkolan oppilaanohjaajiin.

Opojen yhteystiedot:
Lasse Nieminen

Laura Skaffari

p. 040 7697743

p. 040 1269387

lasse.nieminen@kirkkonummi.fi

laura.skaffari@kirkkonummi.fi

