
  SOPIMUS TYÖHARJOITTELUSTA/TYÖELÄMÄVALMENNUKSESTA

 

 
Työelämävalmennus

 
Työharjoittelu

 Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä  Työ- tai virkasuhteessa olevan
 henkilöstön määrä

  Postitoimipaikka Osoite

 Yhteyshenkilö työpaikalla  Puhelin

 Henkilötunnus

 Puhelin

 Puhelin

Postitoimipaikka

 Osoite Postitoimipaikka

 Osoite

 Työ- ja elinkeinotoimisto 

 Työpaikan luottamusmies tai työntekijöiden edustaja

Onko työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä ennen tämän sopimuksen tekemistä edeltäneiden yhdeksän kuukauden 
aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä tai lyhentänyt heidän työaikaansa? 

 ei  kyllä

Työ- ja elinkeinotoimisto, työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä ja työharjoitteluun/työelämävalmennuk-
seen osallistuva henkilö ovat tehneet sopimuksen työharjoittelusta/työelämävalmennuksesta julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain nojalla seuraavin ehdoin:

 Y-tunnus

 Sähköpostiosoite Puhelin

 Sähköpostiosoite
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 Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö

 Puhelin 

 
  
 1. Työharjoittelu/työelämävalmennus toteutetaan            /          20       -           /          20         välisenä aikana.  (Kesto voi
      olla enintään 6 kuukautta saman järjestäjän työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa.)

 2. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen viikoittainen ja päivittäinen kesto on :             päivää/viikko             tuntia/päivä
     Työharjoittelu/työelämävalmennus toteutetaan seuraavina viikonpäivinä (esim. ma-pe tai ma, ke, pe):

 3. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen suorituspaikka: 

 4. Tehtävät työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa (yksilöity kuvaus):

 5. Työllistymissuunnitelmassa työharjoittelulle/työelämävalmennukselle sovitut tavoitteet:

 

 6. Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö ei ole työ- tai muussa palvelussuhteessa tässä
     sopimuksessa mainittuun työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjään eikä työ- ja elinkeinohallintoon.

 7. Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö ei saa tehdä muun kuin tämän sopimuksen tehneen 
     työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän tehtäviä sovitussa suorituspaikassa.

 8. Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvaan henkilöön sovelletaan työaikalain 7 luvun 35 §:n säännöksiä
     työvuoroluettelosta. 

 9. Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvaan henkilöön sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvos-
     ta annettua lakia ja yhdenvertaisuuslakia.  Lisäksi työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa sovelletaan soveltuvin 
     osin yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia. 

10. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän on työharjoittelun/työelämävalmennuksen tavoitteiden toteutumiseksi
      tuettava ja opastettava työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvaa henkilöä.

11. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän on ilmoitettava työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvan
       henkilön poissaolopäivät työ- ja elinkeinotoimistoon sen määräämällä tavalla.

12. Työelämävalmennuksen järjestäjän on osallistuttava työelämävalmennukseen osallistuneen henkilön ammattitaidon
       ja osaamisen sekä niiden kehityksen arviointiin.

13. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän on annettava työharjoittelusta/työelämävalmennuksesta todistus. 

 

     

 Sähköpostiosoite

Ohje
1. Käytä pieniä kirjaimia  lomaketta täyttäessäsi  (erisnimien alkukirjaimet isolla kirjalle).2. Täytä kenttään tietoa vain sen verran, kun siinä näkyy keralla.3. Ohjeet saat avattua kaksoisklik-kaamalla ohjeikoniaja suljettua vasemmasta ylälaidasta.4. Muista allekirjoittaa lomake tulostuksen jälkeen.



Paikka ja aika

Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän allekirjoitus, nimenselvennys ja 
asema yhteisössä 
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Sopimuksen allekirjoitukset ja nimenselvennykset  

Paikka ja aika

Tämän  sopimuksen  kappaleet: 1. Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvalle henkilölle, 2. Työharjoittelun/
työelämävalmennuksen järjestäjälle, 3. Työ- ja elinkeinotoimistolle. 
      

 

Työ- ja elinkeinotoimiston edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvan henkilön allekirjoitus ja 
nimenselvennys

14. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä vakuuttaa, että työterveyshuoltolaissa tarkoitettu työterveyshuollon
        toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys on tehty ja että ne ovat ajantasaiset.

15. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä vastaa työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvan 
      henkilön työturvallisuudesta niin kuin työturvallisuuslaissa ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa on säädetty.

16. Työ- ja elinkeinotoimistolla on oikeus tarvittaessa tutustua työharjoittelu-/työelämävalmennuspaikan olosuhteisiin.

17. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvun 4 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi asettaa työharjoit-
      telun/työelämävalmennuksen toteuttamisen tai siihen osallistuvan kannalta muita tarpeellisia ehtoja.
     
      Työ- ja elinkeinotoimiston määräämät muut sopimusehdot :
      
      

      
18. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvalle henkilölle lakisääteisen tapa-
      turmavakuutuksen ja ryhmävastuuvakuutuksen.

19. Tämä sopimus purkautuu sinä päivänä, jona työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö on aloittanut
      työ- tai virkasuhteisen työn. 

20. Työ- ja elinkeinotoimisto ja työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä voivat purkaa tämän sopimuksen, jos 
      työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö on luvattomasti ja ilman hyväksyttävää syytä poissa harjoit-
      telusta/valmennuksesta ja työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, etteivät harjoittelulle/valmennukselle asetetut tavoitteet täyty.



  SOPIMUS TYÖHARJOITTELUSTA/TYÖELÄMÄVALMENNUKSESTA

 

 
Työelämävalmennus

 
Työharjoittelu

 Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä  Työ- tai virkasuhteessa olevan
 henkilöstön määrä

  Postitoimipaikka Osoite

 Yhteyshenkilö työpaikalla  Puhelin

 Henkilötunnus

 Puhelin

 Puhelin

Postitoimipaikka

 Osoite Postitoimipaikka

 Osoite

 Työ- ja elinkeinotoimisto 

 Työpaikan luottamusmies tai työntekijöiden edustaja

Onko työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä ennen tämän sopimuksen tekemistä edeltäneiden yhdeksän kuukauden 
aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä tai lyhentänyt heidän työaikaansa? 

 ei  kyllä

Työ- ja elinkeinotoimisto, työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä ja työharjoitteluun/työelämävalmennuk-
seen osallistuva henkilö ovat tehneet sopimuksen työharjoittelusta/työelämävalmennuksesta julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain nojalla seuraavin ehdoin:

 Y-tunnus

 Sähköpostiosoite Puhelin

 Sähköpostiosoite
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 Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö

 Puhelin 

 
  
 1. Työharjoittelu/työelämävalmennus toteutetaan            /          20       -           /          20         välisenä aikana.  (Kesto voi
      olla enintään 6 kuukautta saman järjestäjän työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa.)
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     ta annettua lakia ja yhdenvertaisuuslakia.  Lisäksi työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa sovelletaan soveltuvin 
     osin yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia. 

10. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän on työharjoittelun/työelämävalmennuksen tavoitteiden toteutumiseksi
      tuettava ja opastettava työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvaa henkilöä.

11. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän on ilmoitettava työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvan
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12. Työelämävalmennuksen järjestäjän on osallistuttava työelämävalmennukseen osallistuneen henkilön ammattitaidon
       ja osaamisen sekä niiden kehityksen arviointiin.

13. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän on annettava työharjoittelusta/työelämävalmennuksesta todistus. 

 

     

 Sähköpostiosoite

                  Luottamusmiehelle tai muulle työntekijöiden edustajalle

Ei täytetä                                                                         Ei täytetä                                                 Ei täytetä  

Ei täytetä 



Paikka ja aika

Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjän allekirjoitus, nimenselvennys ja 
asema yhteisössä 
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Sopimuksen allekirjoitukset ja nimenselvennykset  

Paikka ja aika

Tämän  sopimuksen  kappaleet: 1. Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvalle henkilölle, 2. Työharjoittelun/
työelämävalmennuksen järjestäjälle, 3. Työ- ja elinkeinotoimistolle. 
      

 

Työ- ja elinkeinotoimiston edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

Työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvan henkilön allekirjoitus ja 
nimenselvennys

14. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä vakuuttaa, että työterveyshuoltolaissa tarkoitettu työterveyshuollon
        toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys on tehty ja että ne ovat ajantasaiset.

15. Työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä vastaa työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvan 
      henkilön työturvallisuudesta niin kuin työturvallisuuslaissa ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa on säädetty.

16. Työ- ja elinkeinotoimistolla on oikeus tarvittaessa tutustua työharjoittelu-/työelämävalmennuspaikan olosuhteisiin.

17. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvun 4 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi asettaa työharjoit-
      telun/työelämävalmennuksen toteuttamisen tai siihen osallistuvan kannalta muita tarpeellisia ehtoja.
     
      Työ- ja elinkeinotoimiston määräämät muut sopimusehdot :
      
      

      
18. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuvalle henkilölle lakisääteisen tapa-
      turmavakuutuksen ja ryhmävastuuvakuutuksen.

19. Tämä sopimus purkautuu sinä päivänä, jona työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö on aloittanut
      työ- tai virkasuhteisen työn. 

20. Työ- ja elinkeinotoimisto ja työharjoittelun/työelämävalmennuksen järjestäjä voivat purkaa tämän sopimuksen, jos 
      työharjoitteluun/työelämävalmennukseen osallistuva henkilö on luvattomasti ja ilman hyväksyttävää syytä poissa harjoit-
      telusta/valmennuksesta ja työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, etteivät harjoittelulle/valmennukselle asetetut tavoitteet täyty.
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