
TET-TIEDOTE 
 
 
Lauttasaaren yhteiskoulun TET- eli työelämään tutustumisjaksot järjestetään seuraavasti lukuvuonna 2022-2023: 
 

● 8. luokkalaiset 5 arkipäivää: 6.-14.4.2023 (huomaa pääsiäisvapaat pe-ma) 
Täytetty TET-sopimuslomake tulee olla palautettuna oppilaanohjaajalle 24.3.2023 mennessä. 

● 9. luokkalaiset 9 arkipäivää: 28.11.-9.12.2022 (huomaa itsenäisyyspäivä tiistaina 6.12.) 
Täytetty TET-sopimuslomake tulee olla palautettuna oppilaanohjaajalle 11.11.2022 mennessä. 

● 7. luokkalaisille järjestetään koulun sisäinen TET Lykin keittiössä. Oppilaat viettävät pareittain keittiössä 
apulaisina yhtenä koulupäivänä klo 10.00-13.05. Keittiö-TET hajautuu lokakuusta alkaen koko 
lukuvuodelle. Oppilaita infotaan asiasta 1. jakson opotunneilla, tarkempi tiedote huoltajille 2. jakson alussa. 

 
TET-jakson tavoitteena on työelämätietouden lisääminen, koulun ja työelämän lähentäminen, itsetuntemuksen 
vahvistaminen ja uravalintaan liittyvän päätöksenteon helpottaminen. 
 
Paikkojen hankkiminen 
8. ja 9. luokalla jokainen oppilas hankkii TET-paikan itse, sillä hakiessaan harjoittelupaikkaa nuori voi aidosti 
harjoitella työnhakua. Koulu toivoo kodin olevan apuna oppilaan paikan haussa, minkä lisäksi oppilaanohjaajat 
tukevat oppilasta prosessissa. 
 
TET-sopimus 
Oppilas tarvitsee kaksi (2) TET-sopimusta: toinen palautetaan opolle ja toinen jää työnantajalle. Oppilaille jaetaan 
TET-sopimuslomakkeet opotunneilla. Täytetty ja allekirjoitettu TET-sopimuslomake tulee palauttaa opolle 
tiedotteen yläosassa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Sopimuksen avulla varmistetaan oppilaan 
vakuutusturva harjoitteluajaksi ja varataan mahdolliset matkaliput sekä selvitetään muut työhön liittyvät 
erityisvaatimukset. TET-sopimus on työsopimuksen kaltainen.  Työnantaja sitoutuu sillä kantamaan vastuun 
oppilaan perehdyttämisestä työelämään. 
 
Säädökset 
Työelämään tutustuminen on koulunkäyntiä koulun ulkopuolisissa oloissa. Oppilaat ovat TET-jakson aikana 
koulun oppilaita, eivät työnantajan palveluksessa. He noudattavat koulun järjestyssääntöjä ja työpaikan 
turvallisuusohjeita. TET on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa, ja kaikki koululaisia koskevat 
vakuutukset ovat tapaturmien osalta voimassa. Laki vahingon korvaamisesta ei tunne alaikärajaa; myös alle 18-
vuotiaat korvaavat tahallisesti aiheuttamansa vahingot itse. Mikäli oppilas toimii sopimattomasti TET-jakson aikana, 
pyydämme työnantajaa välittömästi ilmoittamaan asiasta oppilaanohjaajalle. 
 
 
Nuoria koskevan lainsäädännön mukaan koululaisen työviikko on 30 tunnin mittainen ja sama pätee TET-
jaksoon.  Työpäivä sijoittuu alle 15-vuotiailla klo 8.00 ja 20.00 välille ja 15-vuotta täyttäneillä klo 6.00 ja 22.00 välille 
ja kestää kuusi tuntia päivässä sisältäen ruoka- ja kahvitauot.  Olisi kuitenkin hyvä, että nuoren työpäivä sijoittuisi klo 
8.00 ja 15.00 väliin. Nuorelle ei saa teettää raskaita tai vaarallisia töitä. Mikäli työnantaja rikkoo 
turvallisuusmääräyksiä, hän tai hänen edustajansa saattavat joutua vastuuseen. Nuoria koskeva lainsäädäntö löytyy 
osoitteesta https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija. 
 
 
 



Vastuuhenkilö 
Työpaikka nimeää vastuuhenkilön, joka toimii päivittäin nuoren tukena työpaikalla.  Oppilaalle tulee järjestää 
työhöntulo-opastus.  
 
Työtehtävät 
Oppilas on tutustumassa työelämään, ei toimimassa ammattihenkilönä. Esiteltävien työtehtävien tulisi olla 
mahdollisimman monipuolisia ja niin alalle tyypillisiä, kuin mahdollista.   Nuorelle saa antaa vain hänen ikäänsä 
vastaavia, turvallisia työtehtäviä. Häntä ei saa myöskään jättää yksin työpaikalle. TET-työnantajan tulee huolehtia, 
että oppilaiden käyttöön luovutetut koneet ja laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa.  
 
Matkat 
Koulu maksaa tarvittaessa jakson matkat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Oppilas 
ilmoittaa TET-sopimuksessa mikäli tarvitsee matkakortin. Oppilaanohjaaja jakaa matkakortin oppilaille hyvissä ajoin 
ennen TET-jaksoa. 
 
Poissaolot 
Ennakkoon tiedossa olevat poissaolot TET-jaksosta tulee ilmoittaa työnantajalle sekä oppilaanohjaajalle 
ajoissa.  Poissaolot vastaavat koulun poissaoloja. 
 
Ruokailu 
Lämmin ruoka kuuluu koululaiselle peruskouluasetuksen mukaan joka päivä, joten olisi toivottavaa, että työnantaja 
tarjoaa päivittäisen lämpimän, maksuttoman aterian harjoittelijalle. Mikäli nuori menee työpaikkaan, jossa ei ole 
mahdollista ruokailla eikä nuorella ole mahdollista tulla koululle ruokailemaa oppilas ruokailee eväsruokailuna, ja 
anoo koululta jälkikäteen 5,36 euroa jokaista toteutunutta TET-päivää kohden ateriakorvauslomakkeella. 
Lomakkeen saa oppilaanohjaajalta TET-harjoittelun jälkeen ja se palautetaan omalle oppilaanohjaajalle viipymättä, 
viimeistään 2 viikkoa TET-harjoittelun jälkeen.  
 
Palkka 
Oppilaalle ei makseta palkkaa TET-jakson aikana. 
 
TET-todistus 
Oppilaalle tulee laatia todistus työelämään tutustumisesta. Todistus vastaa työtodistusta ja kelpaa kesätyöpaikkaa tai 
muuta tehtävää myöhemmin haettaessa. Oppilaille jaetaan pohja TET-todistusta varten ennen TET-jaksoa. 
 
Salmonellanäyte 
Mikäli työpaikka edellyttää salmonellanäytteen antamista, oppilaan tulee olla ennen TET-jaksoa yhteydessä koulun 
terveydenhoitajaan ja varata hänelle aika wilmassa. 
 
TET-tiedote löytyy myös Wilmasta kohdasta ’Tiedotteet’. 
 


