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ARVOISA TYÖNANTAJAN EDUSTAJA 

  
Tämän kirjeen tuo Teille koulumme oppilas saapuessaan esittäytymään ja tiedustelemaan 
mahdollisuudesta tutustua työelämään (TET) organisaatiossanne. Ohessa mukana myös TET-
lomake, jonka työnantaja täyttää, jos oppilas saa TET-paikan (oppilas tuo lomakkeen kouluun). 
 

Käytännön järjestelyistä todetaan seuraavaa: 
 

- Pääpaino on tutustumisessa. Työtehtävien tulee olla sopivia n. 14-16-vuotiaille. 
 

- Mahdollinen oman perheen yritys on todennäköisesti jo entuudestaan oppilaalle 
tuttu, joten se ei sovellu KOULUN TET -paikaksi. Myöskään 8. ja 9. luokan TET-
paikat eivät voi olla samassa kohteessa. 

 
- Työpaikalla tulee olla VASTUUHENKILÖ, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan  

ja sen toimintaan sekä opastaa työtehtäviin. Työnantaja vastaa työturvallisuudes-
ta. Lisäksi hän täyttää työtodistuksen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä kouluun esim. 
oppilaan asiattoman käytöksen vuoksi.  

 
- Seinäjoen kaupunki on vakuuttanut oppilaat heille TET-jakson  aikana mahdollisesti 

aiheutuvien henkilövahinkojen varalta. Oppilaan aiheuttaman vahingon korvaa 
vahingonkärsineelle Seinäjoen kaupunki yksin tai yhdessä kaupungin vakuutusyhtiön 
kanssa. Jos oppilas on kuitenkin aiheuttanut vahingon tahallaan on hän 
velvollinen maksamaan Seinäjoen kaupungille ja kaupungin vakuutusyhtiölle niiden 
vahingonkorvauksena maksamat määrät. 
 

- Oppilaille ei makseta palkkaa. Työpaikka voi tarjota TET-viikolla ruokailun. Oppilas 
syö koululla tai jollakin kaupungin lounaspaikoista, mikäli TET-paikalla ei ruokailua. 

 
- Oppilaan työpäivän pituus on 6 tuntia (mielellään klo 8-20 välisenä aikana), johon 

sisältyy ruokailuaika, joka on n. ½ - 1 tunti riippuen mm. ruokailupaikan etäisyydestä 
(oppilas Seinäjoen Liikkuvan koulu -teemalla voi kävellä/pyöräillä 20 min ruokapaikalle 
ja 20 min ruokailla; ruokailupaikka siten noin 1,5-2 km etäisyydellä ja ruokailuaika 1 h) 

 
- Mikäli TET-jakson päivittäinen työaika alkaa klo 11-12 välillä, oppilas ruokailee ensin 

läheisellä koululla ennen työpäivän aloittamista. 
 

- Seinäjoen ulkopuolella TET-jaksolla olevat oppilaat eivät ole oikeutettuja 
matkakorvaukseen. Ruokailu korvataan eväsrahakäytännön mukaan (oppilas tuo 
opolle tiedot: tilinnumeron (IBAN), tilin haltijan, kotiosoitteen, hetun…). 

 
- Työnantaja voi halutessaan vaatia oppilaalta kirjallisen vaitiolosopimuksen. 

 
- TET-viikko voidaan myös tarvittaessa (käytös tms.) keskeyttää. Tällöin oppilas palaa 

Lyseolle opetukseen opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan. 
 

Terveisin  Sini Sippola  Esa Hulkki 
  opinto-ohjaaja opinto-ohjaaja   
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