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Saate kemian alojen harjoitteluoppaaseen vuodelle 2022
Täydennyksenä kemian alan harjoitteluoppaaseen:
Muutokset laissa nuorista työntekijöistä ovat tulleet voimaan 1.8.2021 oppivelvollisuuden laajentuessa

Ks. oppaan sivut 12-13.
• 12 § Selvitys työhön otettavan iästä ja perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta:
Ennen kuin 18 vuotta nuorempi henkilö otetaan työhön, tulee hänen iästään sekä siitä, onko hänen osaltaan perusopetuksen suorittaminen päättynyt siten kuin perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa säädetään, olla luotettava selvitys.
• 4 § 2 mom. Säännöllinen työaika: Työntekijä, joka on velvollinen suorittamaan perusopetuslaissa tarkoitettua perusopetuksen oppimäärää, päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun
vapaapäivinä olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi tuntia. Koulupäivän ja
työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12
tuntia.
• 7 § 5 mom. Työajan sijoittelu: Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 4 §:n mukaista perusopetuksen jälkeistä oppivelvollisuuteen kuuluvaa koulutusta suorittavan työntekijän työaika on sijoitettava siten, ettei se ole esteenä opetussuunnitelman tai muun koulutusta koskevan suunnitelman
mukaiseen koulutukseen osallistumiselle. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hyvissä ajoin,
milloin hänen läsnäolonsa opinnoissa on välttämätöntä. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työvuorosta, joka estää hänen osallistumisensa opetukseen.
• 9 § 2 mom. Työn turvallisuus ja terveellisyys: Nuorella saa teettää ainoastaan sellaista
työtä, joka ei aiheuta erityistä tapaturmanvaaraa tai terveyshaittaa tai joka ei ole 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla nuorelle työntekijälle itselleen tai muille vahingoksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä, niiden teettämisen edellytyksistä koulutuksen yhteydessä ja muutoin sekä tällaisen
työn teettämiseen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta työsuojeluviranomaiselle ja nuoren huoltajalle.
Tutustu työelämään ja tienaa -nuoret

Ks. oppaan sivu 14.
Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliseen aikaan vuosina 2022–2023. Nuorella voi olla useampi tämän
suosituksen mukainen tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna.
Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksettava korvaus on
kertakaikkisena palkkana 365 euroa vuonna 2022.
Muuta
Harjoitteluopas päivitetään yhteisesti vuonna 2022. Mikäli oppaaseen liittyen herää kehitysideoita, otathan yhteyttä liittosi yhteyshenkilöön.
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