
 

KÄYNTIOSOITE: KELLOKOSKEN KOULU, KOULUTIE 7, 04500 KELLOKOSKI 
 

 SOPIMUS TET- harjoittelusta    Kellokosken koulu       Palautus   

OPPILAS 
 
 
 

Nimi                                                                      Luokka 
 
Puhelin 
 

TYÖPAIKAN 
YHTEYSTIEDOT 

Työpaikan nimi 
Osoite 
Vastuuhenkilö 
Puhelin 
Sähköposti 
 

MATKAT Matka kilometreissä, jos yli 5 km / suunta.  _________km / suunta. 
Kuljen matkat 
 

RUOKAILU Lähikoulu, mikä? 
Työnantaja tarjoaa oppilaalle ilmaisen aterian____ 
Omat eväät___ 
Tiedotettavaa lähikoululle 

TYÖAIKA   
viikko    11                           viikko    12 
Harjoitteluaika on 6 h / päivä 
Klo ______-______ 
Oppilas tulee ensimmäisenä päivänä klo___  ja ilmoittautuu 
_________________________ 
 

TEHTÄVÄT 
HARJOITTELUSSA 

 
 
 

MUUTA 
HUOMIOITAVAA 
 

Pukeutuminen 
Salmonellatodistus 
Muuta huomioitavaa 
 

PÄIVÄYS 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
____ / ____20 ____ 

  
        
Työpaikan vastuuhenkilö______________________________ 
 
 
Huoltaja____________________Oppilas __________________  
 

Leikkaa tästä 
 
MUISTILAPUKSI 
TYÖNANTAJALLE 
 

 
 
Kellokosken yläasteen oppilas                        Puhelin 
                                                         
TET- harjoittelu ajalla 

YHTEYSHENKILÖ 
KOULULLA 

Opinto-ohjaaja  
p. 040 314 3412 

Tuusulan kunta 
 KELLOKOSKEN KOULU 



 

KÄYNTIOSOITE: KELLOKOSKEN KOULU, KOULUTIE 7, 04500 KELLOKOSKI 
 

 Koulutie 7 
 04500 Kellokoski 
 

     TODISTUS TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA 
 
      8. luokan oppilas ________________________________________________________ 
 
      on suorittanut oppilaanohjaukseen liittyvän työelämään tutustumis- 
 
      jakson ajalla _____/_____  -  _____/_____  20____. 
 
 
       TYÖNANTAJA    _________________________________________________________ 
 
 
 
       OPPILAAN TEHTÄVÄT TET-JAKSON AIKANA 
 
                    ________________________________________________________________ 
 
                    ________________________________________________________________ 
 
                                       

 TYÖNANTAJAN ARVIOINTI OPPILAASTA 
                                         
                                                    Kiitettävä       Hyvä       Tyydyttävä    Välttävä 
 
       KÄYTTÄYTYMINEN                 ____            ____          ____          ____    
                                      
       AHKERUUS                              ____            ____          ____          ____ 
 
       OMA-ALOITTEISUUS              ____            ____          ____          ____ 
 
       VASTUULLISUUS                    ____            ____          ____          ____ 
 
       YRITTELIÄISYYS                       ____            ____          ____          ____ 
 
 
       Erityistä mainittavaa oppilaasta   
 
       ______________________________________________________________________ 
     
    Poissaoloja ______ tuntia. 
 
       _____/_____  20____        _____________________________________  
                                                 Työnantajan/vastuuhenkilön allekirjoitus         (leima) 

Kellokosken koulu 
Koulutie 7 
04500 Kellokoski      



 

KÄYNTIOSOITE: KELLOKOSKEN KOULU, KOULUTIE 7, 04500 KELLOKOSKI 
 

 
TIEDOTE TET - JAKSON VASTUUHENKILÖILLE 
 
Kiitän lämpimästi myönteisestä suhtautumisestanne Kellokosken yläasteen 8. -
luokkalaisten viikon pituista työelämään tutustumisjaksoa kohtaan. Olette 
tarjonneet yhdelle nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään ja sen tehtäviin. 
Tutustumisjakson onnistumiseksi haluan vielä muistuttaa teitä muutamasta asiasta.  
 
Oppilaan päivittäinen työaika on kuusi tuntia, johon sisältyy ruokatauko, sekä 
muut mahdolliset tauot, jotka yhdessä oppilaan kanssa tarpeellisiksi sovitte. 
Työaika ajoittuu arkipäiville (ma-pe). Oppilaan ruokailu tapahtuu joko lähikoululla 
tai työnantajan kustannuksella − ruokailun järjestämisestä olette sopineet oppilaan 
kanssa hänen käydessään tekemässä TET -sopimuksen. Mikäli ruokailua ei voida 
järjestää muuten, oppilas ottaa päivittäin mukaansa omat eväät. 
 
Mikäli oppilas sairastuu TET -jakson aikana, hänen tulee ilmoittaa mahdollisesta 
poissaolostaan sekä teille että myös koululle. Työhön tutustumisjakson aikana 
oppilaalla on voimassa koulun tapaturmavakuutus. Työpaikalla tulee noudattaa 
nuorta työntekijää koskevaa lakia ja asetusta. Pyydänkin teitä perehdyttämään 
oppilaan heti TET -jakson aluksi työpaikan sääntöihin ja ohjeisiin turvallisuuden ja 
harjoittelujakson sujuvuuden varmistamiseksi. 
 
TET -jakso on oppilaiden suuresti odottamaa vaihtelua koulun arkeen. TET ei 
kuitenkaan ole lomailua 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 paljon uusia 
eväitä omien jatko-opintojen ja ammatinvalinnan pohdintaan. Toivonkin, että 
oppilas voisi harjoittelunsa aikana osallistua kaikkiin hänelle mahdollisiin 
työpaikkanne tehtäviin.  
 
Jokaisella oppilaalla on mukanaan työtodistuslomake, jonka toivon teidän TET -
jakson päättyessä täyttävän. Todistusta näytetään minulle koulun vastuuhenkilönä, 
mutta lisäksi se toimii oppilaan kenties ensimmäisenä työtodistuksena, esimerkiksi 
hänen hakiessaan kesätöitä. Keskustelkaa jakson päättyessä oppilaan kanssa 
siitä, kuinka harjoittelu on mielestänne sujunut. 
 
Voitte aina halutessanne ottaa TET -jakson aikana minuun yhteyttä. Toivon, 
että TET -jakso työpaikallanne sujuu hyvin!  

Yhteistyöterveisin 
 

__________________________________________________ 
OPO  

 Kellokosken koulu puh. 040 314 3412 


