
YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT   PÖYTÄKIRJA 

TEOLLISUUSLIITTO  

 

”TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA” –KESÄHARJOITTELUOHJELMA VUOSILLE 2022 – 2023 

Yksityismetsätalouden työnantajat ja Teollisuusliitto haluavat omalta osaltaan 
tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja VALMA-
koulutukseen osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään 
osana "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelmaa. 
  
Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista kokemusta 
metsätaimitarha-alasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, 
henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista 
mahdollisuuksista sekä antaa koululaisille mahdollisuus tehdä heille sopivaa 
käytännön työtä. 
 
Tämän vuoksi osapuolet ovat sopineet seuraavaa: 

 
1. Jäljempänä olevat määräykset koskevat peruskoululaisia, 

kymppiluokkalaisia, lukiolaisia ja VALMA-koulutukseen osallistuvien 
nuoria, joiden työsuhde perustuu "Tutustu työelämään ja tienaa" -
kesäharjoitteluohjelmaan. 
 

2. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman 
mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliseen aikaan vuosina 
2022-2023. Nuorella voi olla vain yksi tämän suosituksen mukainen 
tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna. 
 

3. "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman 
suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 380 euroa vuonna 
2022 ja 390 euroa vuonna 2023. Palkka sisältää tutustumisjaksolta 
kertyneen lomakorvauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset 
sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. 
 

4. Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, 
palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia 
määräyksiä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, kymppiluokkalaisiin, 
lukiolaisiin ja VALMA-koulutukseen osallistuviin nuoriin, joiden työsuhde 
perustuu tässä pöytäkirjassa tarkoitettuun kesäharjoitteluohjelmaan. 
Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta heihin ei myöskään 
sovelleta työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli ne 
vaikeuttaisivat kesätyöharjoitteluohjelman käytännön toteutusta. 
 

 
Helsingissä, maaliskuun 8. päivänä 2022 
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