
 
TYÖHÖNTUTUSTUMISSOPIMUS TET-JAKSO 

 
Peruskoulun yläluokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustuminen eli TET. Oppilaat ovat tutustumisjakson aikana 
koulun oppilaita, eivät työnantajan palveluksessa. He noudattavat koulun järjestyssääntöjä ja työpaikan turvallisuusohjeita. Viikoittainen 
tutustumisaika on 30 t/vko ja päivittäinen keskimäärin kuusi tuntia sisältäen kahvi- ja ruokatauon. Tältä ajalta ei makseta palkkaa. TET on 
koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jolloin Espoon kaupungin oppilaalle ottama tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus ovat 
voimassa TET-jaksolla. Tapaturmavakuutus korvaa oppilaalle TET-paikalla ja -matkalla sattuneen tapaturman. Toiminnassa huomioidaan 
COVID-19-pandemian aiheuttamat suositukset. 
 

Oppilas  Nimi  Luokka 

Osoite  Puhelinnumero 

Koulu ja   
yhteyshenkilö 

Koulu  
 
Osoite 

TET-jakson yhteyshenkilö  
 
Sähköposti  
 
Puhelin 

TET-jakson   
ajankohta 

      /        -         /       20__          arkityöpäivää 

TET-paikka  Työpaikan nimi  Työpaikan katuosoite 

Vastuuhenkilö 

Vastuuhenkilön sähköposti  Vastuuhenkilön puhelin 

Työtehtävät  Alustavasti suunnitellut työtehtävät: 

Työaika  
n. 30 t /vko  
n. 6 t / pv 

Kirjataan työajat (Jos vaihtuvia vuoroja, kirjataan alustava suunnitelma.) 

Ilmoittautuminen ensimmäisenä TET-päivänä (missä, mihin aikaan ja kenelle) 

Ruokailu  Työnantaja tarjoaa ruoan/lounassetelin         kyllä        ei 

Muuta  
huomioitavaa 

Tarvitaanko salmonellatodistus?         kyllä         ei   
Muuta esim. kielitaito, vaatetus, sisäkengät, allergia tms.? 

Päiväys ja   
allekirjoitukset 

  
     /        20__                        _____________________________    ________________________________  

                                                          Työnantajan edustaja                             Oppilas 
 

 
 
 
 

  

  



 
Oppilas täyttää huoltajan kanssa alla olevat tiedot. TET-jakson ohjaaja koululta vahvistaa tiedot myöhemmin. 

Työmatka Matkan pituus kotoa työpaikalle ____________ kilometriä. 
Täytetään, mikäli matka lyhyintä kävelykelpoista reittiä pitkin on YLI 5,0 km:  
 
Oppilas tarvitsee TET-jaksolle matkakortin:   

tarvitsee matkakortin alueelle Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa (+ max HSL:n D-vyöhyke) _____ vyöhykkeelle 

ei tarvitse matkakorttia 

Ruokailu  Täytetään, mikäli työnantaja EI tarjoa oppilaalle ruokaa:   
        oppilas ruokailee Espoossa omalla koululla  
 
        ruokailu järjestetään eväsruokailuna, ateriakorvaus on mahdollista anoa toteutuneiden  
        TET-päivien osalta jakson päätyttyä 5,36 € / pv 

Sijainti  Merkitään, mikäli TET-paikka on alueen Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa (+ max. HSL:n D-vyöhyke) 
ulkopuolella. Tällöin TET-jaksosta aiheutuvia kuluja ei korvata.  
       Huoltaja vastaa nuoren kaikista TET-jaksosta aiheutuneista kuluista. Niistä ei voi anoa kulukorvauksia. 

Huoltajan   
hyväksyntä   
sopimukselle 

 
 

__________________________________   __________________________________ _________________________  
Huoltajan allekirjoitus                                     Huoltajan nimen selvennys                          Huoltajan puhelinnumero 
 

 

TÄMÄ SOPIMUS ALLEKIRJOITUKSINEEN TEHDÄÄN KAHTENA KAPPALEENA, JOISTA TOINEN PALAUTETAAN KOULULLE TET-
JAKSON OHJAAJALLE ENNEN TET-JAKSOA. 
 

 
 

 

 

 


