Tiedote oppilaille ja huoltajille
Työelämään tutustuminen (TET)
Nummelanharjun koulussa 2020-2021
Peruskoulun oppilaanohjauksen yksi osa-alue on TET, työelämään tutustuminen.

Oppituntien, mahdollisten vieraiden, esitelmien ja muun materiaalin lisäksi oppilaat
tutustuvat eri aloihin itsenäisesti olemalla useamman päivän eri työpaikoilla koulun
TET-jaksojen aikana.

7. luokkalaisten TET koostuu lähinnä muutaman tunnin mittaisista ruokalavalvonnoista ja
avustavista töistä, jolloin oppilaille tulee tutuksi ruokapalvelun henkilökunnan ja siistijöiden
työ. Tutustumiseen osallistuu kerrallaan kaksi oppilasta, kahden päivän ajan. Oppilaat ovat
tetissä noin klo 10.45-14 välisen ajan.

8. luokalla TET ajoittuu lukuvuonna 2020–2021 kevätlukukaudelle. Tutustumiset ovat
puolelle luokasta viikolla 10 (ma 8.2. – pe 12.2.2021) ja toiselle puolelle viikolla 11 (ma
15.2.– pe 19.2.2021). Oppilaat ovat viiden päivän TET-jaksolla itse valitsemassaan
yrityksessä tai toimipisteessä.

9. luokan työelämään tutustumisia on yhteensä kaksi viikkoa. Ensimmäinen viikko on
puolelle luokasta viikolla 40 (ma 28.9.– pe 2.10.2020) ja toiselle puolelle viikolla 41 (ma
5.10.– pe 9.10. 2020). Toinen TET-viikko on joko viikolla 4 (ma 25.1.– pe 29.1.2021) tai
viikolla 5 (ma 1.2.– pe 5.2.2021).
TET-jakson tarkoituksena on lisätä oppilaiden työelämän tuntemusta, antaa kuvaa työnteon
arvosta ja merkityksestä sekä tutustuttaa lähemmin elinkeinoihin, ammatteihin ja
työolosuhteisiin. Näin pyritään myös selkeyttämään nuoren omaa ammatinvalintaa itse
koetun kautta.

Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa. Työpaikalla oppilasta
koskevatkin samat säännöt ja määräykset kuin koulussa. Lisäksi hänen on noudatettava
työpaikan omia määräyksiä. Kunta on huolehtinut oppilaiden tapaturmavakuutuksesta.

Työpäivän pituus on kuusi (6) tuntia. Matkoihin sovelletaan koulumatkoista annettuja ohjeita,
ja oppilas voi käyttää hallussaan olevaa kuvallista näyttökorttia tai Matkahuollon bussikorttia

normaalin koulukäytännön mukaisesti. Mahdollisia ylimääräisiä matkakuluja ei korvata.
Ensisijaisina ruokailupaikkoina ovat työpaikan lähimmät kunnan omat koulut ja laitokset.
Ennen TET-jaksoa on hyvä keskustella asiasta opon kanssa, sillä muissa kuin omassa
koulussa ruokailusta on sovittava etukäteen.

Nuoria työntekijöitä koskevat seuraavat lait ja asetukset: laki nuorista työntekijöistä 998/93
sekä asetukset nuorten työntekijöiden suojelusta 679/90, 1428/93, 755/1996 ja 265/1997 sekä
valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
475/2006. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille
vaarallisista töistä 302/2007. Vihdin kunta ei ole anonut lupaa, joka mahdollistaisi oppilaiden
käyttämisen
em.
päätöksissä
lueteltuihin
vaarallisiin
työtehtäviin.
Vahingonkorvaustapauksissa on voimassa laki 412/74. Rikosoikeudellinen vastuu on 15
vuotta täyttäneillä.

TETin käytännön toteuttamisesta vastaavat koulun oppilaanohjaajat. He jakavat oppilaille
kirjeen työnantajaa varten sekä työpaikalla täytettävän lomakkeen, jolla työnantaja ottaa
oppilaan työelämään tutustujaksi. Lomake on vielä kotona huoltajan allekirjoitettava ja sitten
se palautetaan kouluun omalle opolle.

Oppilaille jaetaan myös TET-todistus työnantajan täytettäväksi ja tutustumisjakson päätteeksi
oppilas palauttaa sen kouluun omalle opolleen. TET-todistus palautuu oppilaalle opon luettua
sen.

Työpaikan haku on oppilaan oma tehtävä, mutta oppilaanohjaajat ovat tarvittaessa valmiita
auttamaan paikan etsimisessä.
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