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KOULULAISTEN KESÄHARJOITTELUOHJELMA "TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA 
TIENAA" SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALALLA VUONNA 2022  
 
 

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolina olevat Sähkötekni-
set työnantajat STTA ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Sähköalojen ammatti-
liitto ry haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukio-
laisten ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA – koulutukseen 
(1.8.2022 lähtien TUVA) tai TELMA-koulutukseen osallistuvien nuorten mahdolli-
suuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman 
puitteissa.  
 
Ohjelman tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta toi-
mialan yritysten toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakentees-
ta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä samalla tarjota 
koululaisille sopivaa käytännön työtä. 
 
Tämän vuoksi allekirjoittaneet työehtosopimusosapuolet ovat sopineet sähköistys- ja 
sähköasennusalaa koskien seuraavaa: 
 
1. Jäljempänä olevat määräykset koskevat 14–17-vuotiaita peruskoululaisia, kymppi-
luokkalaisia, lukiolaisia ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA / TUVA 
tai TELMA koulutukseen osallistuvia nuoria, joiden työsuhde perustuu "Tutustu työ-
elämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelmaan. 
 
2. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen 
työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliseen aikaan vuonna 2022. Nuorella voi olla 
vain yksi tähän kesäharjoitteluohjelmaan perustuva tutustumisjakso. 
 
3. "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta makse-
taan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2022. Kertakaikkinen palkka sisäl-
tää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuk-
sen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet. Kuusitoista vuotta täyttäneen työntekijän pal-
kasta maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu. 
 
4. Voimassa olevan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen palkkoja, 
palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei 
sovelleta niihin peruskoululaisiin, kymppiluokkalaisiin, lukiolaisiin ja ammatilliseen 
koulutukseen valmentavaan VALMA / TUVA tai TELMA koulutukseen osallistuviin 
nuoriin, joiden työsuhde perustuu tässä sopimuksessa tarkoitettuun kesäharjoitte-
luohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta, heihin ei myöskään so-
velleta työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli ne vaikeuttaisivat 
kesätyöharjoitteluohjelman käytännön toteutusta. 
 
5. Harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat tutustumisluonteisia ja sen laatui-
sia, ettei kesäharjoitteluohjelmaan perustuva yhden tai useamman peruskoululaisen, 
kymppiluokkalaisen, lukiolaisen tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaan 
VALMA / TUVA tai TELMA koulutukseen osallistuvan nuoren työskenteleminen yri-
tyksessä ole ristiriidassa työsopimuslain eikä Sähköistys- ja sähköasennusalan työ-
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ehtosopimuksen työvoiman vähentämistä, lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takai-
sinottoa koskevien määräysten kanssa.  
 
6. Harjoittelun alussa työhön tutustujat tulee perehdyttää työpaikkaan ja sen turvalli-
suusolosuhteisiin sekä tarvittaviin työsuojeluvälineisiin. 

 
7. Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. 
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