
  

  

Hyrylän yläasteen tiedote TET- harjoittelusta työnantajille   
 
Hyvä työnantaja, 

Tuusulassa TET- harjoittelu toteutetaan porrastetusti eri yläasteilla työpaikkojen saannin varmista-

miseksi. Kahdeksannella luokalla on harjoittelua keväällä yksi viikko ja yhdeksännellä luokalla kaksi 

viikkoa syksyllä. 

TET -jakso on oppilaiden suuresti odottamaa vaihtelua koulun arkeen. TET ei kuitenkaan ole lo-

mailua tai pelkkää hupia, vaan harjoittelulla on myös tärkeä opetuksellinen ja ohjauksellinen tehtävä.  

Nuorilla on vain vähän mahdollisuuksia hankkia omakohtaisia kokemuksia työstä ja työelämästä − 

TET tarjoaa kuitenkin jokaiselle oppilaista yhden mahdollisuuden. Te voitte antaa oppilaalle pal-

jon uusia eväitä omien jatko-opintojen ja ammatinvalinnan pohdintaan sekä tilaisuutta ko-

keilla omia ihmissuhdetaitoja aikuisten maailmassa. Toivonkin, että oppilas voisi harjoittelunsa 

aikana osallistua kaikkiin hänelle mahdollisiin työpaikkanne tehtäviin. Lisäksi nuoren tulee harjoitte-

lunsa aikana hankkia tietoa työpaikan ammateista, niihin vaadittavasta koulutuksesta jne. Kertokaa 

oppilaalle mahdollisuuksienne mukaan myös esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnasta, työehtosopi-

muksista, työsuojelu- ja työturvallisuusasioista ja yrittäjyydestä. Oppilaalla on koulusta tehtäviä, 

joihin hän saattaa tarvita apua työpaikalla. 

Järjestelyihin liittyvät asiat: 

Ennen TET- jaksoa teidän tulee täyttää erillinen TET- sopimus, jossa nimetään oppilaalle vas-

tuuhenkilö työpaikalta. Vastuuhenkilön tehtävänä on pohtia miten nuori saisi eniten irti TET- jak-

sosta, viikko-ohjelmarungon laatiminen valmiiksi eli harjoitteluajan sisällön suunnittelu, tulevasta 

TET- harjoittelijasta tiedottaminen henkilökunnalle, nuoren työtehtävien ohjeistaminen, seuraami-

nen ja ohjaamisen pohdintaa. 

Oppilaan päivittäinen työaika on kuusi tuntia, johon sisältyy ruokatauko, sekä muut mahdolliset 

tauot, jotka yhdessä oppilaan kanssa tarpeellisiksi sovitte. Päivittäistä työaikaa tulee noudattaa. 

Oppilaan ruokailu tapahtuu ensisijaisesti lähikoululla, joka on kilometrin säteellä työpaikasta. Halu-

tessanne voitte työnantajana tarjota aterian oppilaalle. Mikäli ruokailua ei voida järjestää näillä tavoil-

la, oppilas ottaa päivittäin mukaansa eväät. Ruokailun järjestämisestä sovitte oppilaan kanssa hänen 

käydessään tekemässä TET -sopimuksen. 

Mikäli oppilas sairastuu TET -jakson aikana, hänen tulee ilmoittaa mahdollisesta poissaolostaan 

sekä teille että myös koululle. Työhön tutustumisjakson aikana oppilaalla on voimassa koulun ta-

paturmavakuutus. Työpaikalla tulee noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lakia ja asetusta. Pyy-

dänkin teitä perehdyttämään oppilaan heti TET -jakson aluksi työpaikan sääntöihin ja ohjeisiin tur-

vallisuuden ja harjoittelujakson sujuvuuden varmistamiseksi. Tutustumisjaksoon osallistuva oppilas 

on edelleen koululainen eikä hän ole työsuhteessa. 

Toivomme teidän käyvän palautekeskustelun TET- harjoittelun päätteeksi. Palautekeskustelun 

pohjaksi oppilas arvioi ensin itse toimintaansa harjoittelun aikana. Tämän jälkeen te työnantajana 

kerrotte oman näkemyksensä oppilaan toiminnasta harjoittelussa. Näkemyksenne voivat poiketa toi-

sistaan, jolloin toivomme teidän perustelevan oman näkemyksenne. Palautekeskustelun jälkeen op-

pilas saa TET- todistuksensa. Todistus näytetään opinto-ohjaajalle harjoittelun jälkeen.  TET- to-

distus toimii oppilaan ensimmäisenä työtodistuksena, esimerkiksi hänen hakiessaan tulevia kesätöitä.   

Yhteistyöterveisin  oppilaanohjaaja Minna Harsunen  040 314 32 65  minna.harsunen@tuusula.fi 


