TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN
Tiedoksi työpaikan vastuuhenkilölle
Kiitos, että otatte peruskoulun oppilaan tutustumaan työelämään luoksenne! Työelämään tutustuminen on
peruskoulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Tavoitteena on, että nuori tutustuu TET-jakson aikana yrityksen
ja työyhteisön toimintaan. Työelämään tutustumisjakson aikana nuori soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee
selviytymistään uudessa ympäristössä.
Työelämään tutustuminen järjestetään koulua koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Oppilas ei ole TETjaksolla työsuhteessa työnantajaan.

COVID-19 –ohjeistus
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme kaupungin antamia ohjeistuksia TET-jaksojen
järjestämisestä. Jos epidemiatilanne muuttuu huonommaksi, TET-jaksot voidaan perua tai keskeyttää. Jos joudutte
työpaikalla jo ennen TET-jakson alkua tilanteeseen, jossa TET-jakson järjestäminen ei ole epidemiatilanteesta johtuen
turvallista, toivomme, että olette mahdollisimman pian yhteydessä oppilaaseen.
Työnantajan tulee suojata oppilasta koronavirustartunnoilta opastamalla turvalliseen toimintaan työpaikalla. Oppilaan
tulee noudattaa työpaikalla työnantajan ohjeita ja määräyksiä turvallisuudesta, työvaatetuksesta ja suojainten
käytöstä. Oppilasta ei voi kuitenkaan velvoittaa hankkimaan omia suojavarusteita, esim. kasvomaskeja tai
kertakäyttökäsineitä. Jos työnantaja joutuu keskeyttämään TET-jakson epidemiatilanteeseen liittyvän syyn vuoksi
(työpaikalla havaittu tautitapaus, etätyömääräys tms.), tulee keskeytyksestä ilmoittaa oppilaan lisäksi kouluun.
Oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen lisäohjeiden saamiseksi.
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Työpaikalle ei saa mennä, jos on sairastumiseen viittaavia oireita, vaan oppilaan
on ilmoittauduttava sairaaksi. Oppilaan huoltajan tulee ottaa yhteyttä kaupungin koronaneuvontaan ja keskustella,
olisiko syytä hakeutua koronatestiin (puh. 09 310 10024 arkisin klo 7-16).

Työhöntutustumissopimus
TET-jaksosta täytetään työhöntutustumissopimus, joka on työsopimuksen kaltainen lomake. Työnantaja sitoutuu sillä
kantamaan vastuun oppilaan perehdyttämisestä työelämään. Sopimuksesta toimitetaan kopio tai toinen kappale
kouluun ennen TET-jakson alkua.

Työaika
Työelämään tutustuminen voi kestää muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Oppilaiden työaika on TET-jaksolla
sama kuin koulussa eli 30 h/vk, keskimäärin 6 h/pv. Työpäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Työaikaan
sisältyy ruoka- ja kahvitauko. Työaika voi sijoittua 15 vuotta täyttäneellä klo 06.00-22.00 ja alle 15-vuotiaalla klo 08.0020.00.

Poissaolot
Jos oppilas sairastuu TET-jaksolla, hän ilmoittaa asiasta työnantajalle ja kouluun. Sairaspoissaoloja ei tarvitse korvata.
Jos oppilas sairastuu TET-päivän aikana, tulee työpaikan vastuuhenkilön ottaa yhteyttä oppilaan huoltajiin. Mikäli
oppilaalla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, oppilaan huoltaja hakee hänet kotiin ja toimii yllä mainittujen
ohjeiden mukaan. Oppilaan tulee odottaa huoltajaa tilassa, jossa hän ei ole tekemisissä muiden ihmisten kanssa.
Oppilas voi lähteä myös yksin kotiin, mikäli työnantajan edustaja yhdessä huoltajan kanssa on arvioinut oppilaan
kykenevän siihen turvallisesti.
Mikäli oppilas on tutustumisjakson aikana luvattomasti pois, toivotaan työnantajan ilmoittavan asiasta välittömästi
koulun yhteyshenkilölle.

Palkka
Oppilaalle ei makseta palkkaa tutustumisjaksolta. Saatu kokemus, ohjaus ja mahdollisesti ruokailu TET -paikalla ovat
paras palkka tästä toiminnasta..

Ruokailu
Jos oppilas ei voi ruokailla työnantajan kustannuksella, hän käy ruokailemassa lähimmässä koulussa tai ruokailu on
järjestetty muulla tavalla

Työturvallisuus
Työpaikalla nimetään vastuuhenkilö, joka ohjaa oppilasta kaikissa työhön tutustumiseen liittyvissä asioissa.
Työnantajan tulee perehdyttää oppilas riittävästi työhön ja työolosuhteisiin. TET-harjoittelijalla ei saa teettää nuorille
työntekijöille haitallisia tai vaarallisia töitä (Asetus 475/2006). Työturvallisuuslain (738/2002) 41 §:n säännösten nojalla
tutustumiskohteen työantaja 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
Kouluissa oppilaille annetaan käyttäytymisohjeet ja selvitetään vastuukysymykset. TET on koulun opetussuunnitelman
mukaista toimintaa, jolloin kaupungin oppilaalle ottama tapaturmavakuutus on voimassa. Tapaturmavakuutus korvaa
oppilaalle TET-paikalla ja -matkalla sattuneen tapaturman. Vakuutuksesta korvataan vain julkisen sektorin
terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä aiheutuneita maksuja.
Oppilailla on TET-jaksoilla voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa laissa määritellyllä tavalla kolmannelle
osapuolelle aiheutetun vahingon. Tahallisesti aiheuttamansa vahingot oppilas korvaa itse. Jos oppilas aiheuttaa
vahingon työpaikalla, työnantajaa pyydetään tiedottamaan asiasta koulun yhteyshenkilöä.

Todistus työelämään tutustumisesta
Työpaikka antaa oppilaille kirjallisen todistuksen työelämään tutustumisesta. Arvion oppilaan TET -jaksosta kirjoittaa
vastuuhenkilö tai henkilö, joka on eniten työskennellyt oppilaan kanssa. Arviota annettaessa on hyvä muistaa, että
koululaiset ovat vasta tutustumassa työelämään, eivät vielä valmiita ammattilaisia.
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