
TET-sopimus ja -ohje 

Turun TET-tori: www.turku.fi/tet-tori     
 
Palvelusähköpostiosoite: oppilaanohjaus@turku.fi  

 

TET-sopimus 
 

TET-jakson ajankohta 19.11.2018 - 23.11.2018 

Koulu S:t Olofsskolan Puhelinnumero 

Oppilaanohjaaja Kim Johansson 044-907 46 98 

Osoite Luostarinkatu 11 

E-mail kim.johansson@turku.fi 

Oppilas tai huoltaja täyttää  Luokka Puhelinnumero  

Oppilas                   

Huoltaja             

Osoite       

E-mail (huoltaja)       

TET-paikan vastuuhenkilö täyttää 

TET-paikka       Puhelinnumero 

Vastuuhenkilö             

Osoite       

E-mail       

Kotisivu       

Työaika klo       -       (6h/ päivä) 

Työvaatteet       

TET-tehtävät 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

Muuta       
 

 Koulun edustaja voi tulla käymään TET-paikalla TET-jakson aikana. Koulu sopii ajan-
kohdan erikseen. 

 Yrityksen yhteystiedot voi lisätä TET-paikkaa etsiville tarkoitettuun linkkilistaan. Linkki-
lista löytyy internetissä osoitteessa www.turku.fi/tet-tori.  

 Oppilas saa kuvata TET-raporttia varten TET-paikalla 

TET-paikan vastuuhenkilö ja huoltaja täyttävät 

Ruokailu   TET-paikka tarjoaa lounaan (TET-paikan vastuuhenkilö täyttää) 

  Oppilas ruokailee Turun kaupungin koulussa. Missä?        

  Oppilas ruokailee omakustanteisesti (huoltaja täyttää) 

 
Olen tutustunut TET-ohjeeseen ja sitoudun noudattamaan ohjeistusta. 
 Allekirjoitus 

     .     .20      Paikka 
Oppilas 
 

     .     .20      Paikka 
TET-paikan vastuuhenkilö  
 

     .     .20      Paikka 
Huoltaja 
 

Oppilas palauttaa lomakkeen koululle viimeistään 5. 11. 2018. Muut osapuolet kopioivat tarvit-
semansa tiedot.  



TET-sopimus ja -ohje 

Turun TET-tori: www.turku.fi/tet-tori     
 
Palvelusähköpostiosoite: oppilaanohjaus@turku.fi  

 

TET-ohje 
 
TET-jakson ajankohta: 19. 11.2018 - 23. 11.2018 
 

TET-jaksolla noudatetaan tätä ohjeistusta ja voimassa olevaa Suomen lakia ja asetusta nuorista työtekijöistä (ks.www.finlex.fi).  
 
Työelämään tutustumisen (TET) tavoitteena on, että oppilas tutustuu TET-jakson aikana ohjatusti yrityksen ja työyhteisön toi-
mintaan. Tutustuminen voi pitää sisällään esimerkiksi ammattilaisen haastattelua, työntekijän varjostamista ja työtehtäviä TET-
paikan eri työtehtävissä. Varjostaminen tarkoittaa sitä, että oppilas seuraa todellista työtilannetta. Toivottavaa siis olisi, että op-
pilaalle muodostuisi moni-ilmeinen kuva TET-paikasta ja sen eri työtehtävistä. 
 
TET-jakson aikana oppilas kerää tietoa TET-paikan ammateista ja toimialasta. TET-jakson jälkeen oppilas toimittaa TET-rapor-
tin ja arviointilomakkeen TET-jaksosta oppilaanohjaajalle. Oppilas tarvitsee näiden tehtävien tekemiseen apua ja tähän tulisi 
varautua TET-jaksoa suunniteltaessa.  

 
Toimintaohjeet TET-jaksolle 
 

1. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan.  
2. TET-jakso on koulun opetussuunnitelmaan merkittyä toimintaa, joten ensisijassa noudatetaan koulun toimintaa sääte-

leviä normeja.  
3. TET-harjoittelusta vastaa työpaikalla nimetty vastuuhenkilö ja koululla oppilaanohjaaja.  
4. Vastuuhenkilö työpaikalla 

 vastaanottaa oppilaan ja antaa loppupalautteen (TET-arviointilomake), 

 antaa työturvallisuusohjeet ja  

 vastaa, että oppilas saa monipuolisen kuvan alasta ja siitä, että  TET-tehtävät ovat vaihtelevia ja mielekkäitä, 

 auttaa oppilasta kokoamaan TET-raportin . 
5. Oppilaan päivittäinen työaika on 6 tuntia. Lähtökohtana on, että TET-päivä sijoittuu klo 8-16 väliin. Jos ajankohdasta 

poiketaan, on noudatettava lakia nuorista työntekijöistä.  
6. Jos oppilas joutuu olemaan pois TET-jaksolta, oppilas ilmoittaa poissaolostaan välittömästi TET-paikan vastuuhenki-

lölle. Jos poissaolo kestää yli kaksi päivää, on siitä ilmoitettava välittömästi myös oppilaanohjaajalle. Sairauspoissaolo-
jen lisäksi oppilaalla voi olla TET-jakson aikana esim. koulun edustustehtäviä. Oppilaan tulee ilmoittaa niistä hyvissä 
ajoin TET-paikallle. 

7. On toivottavaa, että työnantaja voi tarjota oppilaalle maksuttoman aterian. Oppilas voi ruokailla myös Turun kaupungin 
koulussa.  

8. Oppilaat on vakuutettu työaikana sekä kodin/majapaikan ja TET-paikan välisillä matkoilla tapaturmalain ja opiskeluta-
pahtuman korvaamisasetuksen mukaisesti.  Tapaturman sattuessa noudatetaan Turun kaupungin antamia ohjeita (ks. 
http://www.turku.fi/perusopetus).  

9. Turun kaupunki ei ole vakuuttanut oppilaita toisen omaisuuteen kohdistuvan vahingon varalta (ks. 
http://www.turku.fi/perusopetus). Tällaisen vahingon sattuessa kyseeseen tulevat mahdollisesti oppilaiden ja työnanta-
jien ottamat vakuutukset. Mikäli oppilas tahallisesti laiminlyö annettuja ohjeita, on hän itse korvausvelvollinen.  

10. Jos oppilas suorittaa TET-jakson Turun talousalueen ulkopuolella, huoltaja sitoutuu kustantamaan tästä aiheutuvat 
erilliset kulut ja järjestelyt (esim. matkat ja majoitus).  

11. Jos oppilas suorittaa TET-jakson Turun talousalueen ulkopuolella, huoltajan on syytä ottaa hänelle matkavakuutus. 
Matka TET-paikkakunnalle sekä kaikki muu toiminta TET-harjoittelun ulkopuolella katsotaan tapahtuneeksi vapaa-
ajalla, jolloin koulutyöhön liittyvät vakuutukset eivät ole voimassa.  Jos TET-jakso suoritetaan Suomen rajojen ulkopuo-
lella EU:n alueella, oppilaalle on syytä hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti (ks. www.kela.fi). 

 

Säädöksiä nuoresta työntekijästä (ks. www.finlex.fi) 
 
Alle 18-vuotiailta ovat kiellettyjä  

1. työt, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten 
turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään; 

2. yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara; 
3. psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto; 
4. kuolleiden käsittely ja kuljetus; 
5. teurastus; 
6. sukellus; 
7. työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai syöpää, perinnöllisiä perimävaurioita taikka sikiövaurioita aiheuttaville aineille 

tai aineille, jotka jollakin muulla tavalla voivat vaikuttaa ihmisen terveyteen pysyvästi; 
8. palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja erittäin helposti syttyvien nesteiden käsittely ilmeisen vaarallisissa olosuhteissa; sekä 
9. työ, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle. 

Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan. 
Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. 


