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Alkusanat

Tämä materiaali on toteutettu RAIPE-hankkeen aikana. RAIPE-hanke oli käynnissä 
1.5.2018-31.12.2020 ja sen rahoitus tuli ESR-rahoituksen kautta. Hankkeen tavoitteena 
oli sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden 

työelämäjaksoja. Hankkeessa olivat mukana Kainuun Opisto, Lieksan kristillinen opisto, 
Eurajoen kristillinen opisto ja Valkealan kristillinen opisto. 

Materiaali on suunnattu opettajille ja ohjaajille, joiden työnkuvaan sisältyy TET-ohjausta 
aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajaopiskelijoille. Materiaalia voi käyt-
tää muillekin kohderyhmille. Materiaaliin on koottu RAIPE-hankkeen aikana toteutettuja 
harjoituksia, joita opettaja ja ohjaaja voivat käyttää omassa TET-jaksoon liittyvässä työssään 
jaksoja ennen, niiden aikana ja niiden jälkeen. Materiaali sisältää myös vinkkejä ohjaustyö-

hön.

TET-ohjausmallin avulla opettaja 
ja ohjaaja voivat sisällyttää ma-
teriaalia omaan työhönsä. Mate-
riaalista voi käyttää vain osan tai 
se voi toimia kokonaisen kurssin 
materiaalina.

Vinkit ohjaustyöhön

1. Ole positiivinen ja kannustava. 
2. Pyri helpottamaan asioiden sa-
noittamista (Kysymysten asettelu, 
kuvat, kokemukset yms.) 
3. ”Älä sulje ovia”. 
4. Muistuta opiskelijaa, että valin-
nat ja päätökset eivät ole lopullisia 
ja viimeisiä. 
5. Korosta positiivisten kokemus-
ten merkitystä ja oppimista. 
6. Jätä keskustelulle riittävästi 
tilaa. 
7. Varaa ohjaukselle aikaa.
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TET-ohjausmalli 

Tässä materiaalissa esitelty TET-ohjausmalli on selkeä reitti opiskelijan työelämäpolun 
tavoitteellistamiseksi. Mallia käyttämällä sekä opettaja että opiskelija saavat selkeän 
käsityksen TET-jakson eri vaiheista sekä siitä, mitä heidän kannattaa ottaa huomioon 

jotta opiskelija saa mahdollisimman paljon hyötyä TET-jaksostaan. Myös opettajan työ keve-
nee, kun hänellä on selkeä polku, mitä noudattaa omassa opetuksessaan.  

TET-ohjauksen tulee perustua lähtökohdille, jotka tukevat opiskelijan oppimista, itseohjautu-
vuutta ja tavoitteellistamista.  

TET-ohjauksen tulee olla kannustavaa ja positiivista. Ohjaukseen tulee varata riittävästi 
aikaa, jotta kiinnostuksen kohteita ja osaamista saadaan kartoitettua. Ohjausta voi toteuttaa 
sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Toisinaan opiskelijan voi olla vaikea sanoittaa omaa osaa-
mistaan, joten keskustelulle tulee varata aikaa. Opiskelijaa tulee muistuttaa, että työelämään 
ja koulutukseen liittyvät valinnat sekä päätökset eivät ole lopullisia. On tärkeää korostaa 
oppimista ja positiivisia kokemuksia. TET-jaksolla on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää 
itseään.  

Alla olevassa kuvassa on esitettynä esimerkki ohjausmallista.  

 

5. TET-paikan 
hakeminen 

  
1.Ohjauskeskustelu 

2. Oman osaamisen 
tunnistaminen ja 

kehittäminen 

3. Opiskelijan omien 
tavoitteiden 
asettaminen 

4. Kiinnostavien TET-
paikkojen löytäminen 

 
Tettie.fi 

6. TET-paikalla 
toimiminen 

7. Itsearviointi 8. Jatkosuunnitelma 
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Henkilökohtainen  
opiskelusuunnitelma (HOPS) 

Aikuisten perusopetuksessa kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiske-
lusuunnitelma (HOPS), joka toimii työkaluna opiskelijan oman osaamisen tunnis-
tamisessa ja sanoittamisessa. HOPS-lomaketta on myös hyvä päivittää osaamisen 

karttuessa tai uusia tavoitteita asetettaessa. Esimerkiksi ennen ja jälkeen TET-jaksoja HO-
PS-lomakkeita on luontevaa päivittää erityisesti työelämäosuuden osalta.  

HOPS-lomakkeessa ovat seuraavat aihealueet: 

- perustiedot 

- koulutuksen nimi ja arvio päättymisestä 

- osaamisen ja opiskelun lähtötason arviointi 

- aikaisempi koulutus 

- mahdollisiin oppimisvaikeuksiin liittyvät kysymykset    

- opiskelutaidot ja itsearviointi 

- oppiainekohtaiset huomiot 

- opiskeluolosuhteet, mahdolliset erityiset opetusjärjestelyt ja 
muuta tietoa 

- työkokemus kotimaassa ja Suomessa 

- muut tiedot

- työelämään tutustuminen 

- jatkosuunnitelma 
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Lomake 1.  HOPS 
 
Lataa tästä itsellesi HOPS-lomakkeen esimerkkimalli, jota voit itse muokata oppilaitokseesi 
sopivaksi. 

http://bit.ly/hops-muokattava-docx

Voit käyttää myös valmista PDF-versiota, jonka voit opiskelijan kanssa täyttää tietokoneella 
myös sähköisesti. 

http://bit.ly/hops-digital-pdf

PDF-version ladattuasi tee siitä ensin tarvittavat 
tyhjät kopiot opiskelijoillesi. Voit avata PDF-tie-
doston joko sille tarkoitetussa erillisessä ohjelmas-
sa, kuten Adobe Readerissä, tai vaihtoehtoisesti 
sen muokkaaminen onnistuu myös internet-selai-
milla, kuten Microsoft Edgellä tai vastaavalla. 

Muista tallentaa PDF-tiedosto ennen kuin suljet 
sen. Voit jatkaa myöhemmin saman opiskelijan 
PDF-tiedoston muokkausta, sekä tarvittaessa lä-
hettää sen vaikkapa sähköpostin liitetiedostona tai 
muulla valitsemallasi tavalla opiskelijalle itselleen. 
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Työelämä Suomessa 
Suomalaista työkulttuuria ja työelämäosaamista on hyvä käsitellä jo ennen TET-jaksoja. 
Opiskelijoiden kanssa voi keskustella kokemuksista suomalaisesta työelämästä ja vertailla 
Suomen ja kotimaan työelämää. Joskus perusopetuksessa opiskelevalla maahanmuuttajataus-
taisella aikuisella voi olla jo hyvinkin pitkä työura takanaan, joskus taas saattaa olla niin, että 
opiskelija on saamassa työelämään vasta ensimmäisen kokemuksensa TET-jakson kautta. 
Älä tee siis ennalta oletuksia, vaan selvitä opiskelijan tarpeet ja kokemukset keskusteluiden ja 
harjoitusten kautta. Opiskelijat oppivat paljon toisiltaan ryhmässä toimiessaan. 

Seuraavaksi tästä materiaalista löydät 
harjoituksia, joiden avulla voi palaut-
taa mieleen työelämän sanastoa sekä 
työntekijän oikeuksia ja velvollisuuk-
sia.  
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Harjoitus 1:  
Suomalainen työkulttuuri, tavat ja viestintä työpaikalla 
Kesto: Tehtävän kesto voi vaihdella tehtävän toteuttamistavasta riippuen.    

Välineet: Väittämät paperilla tai erillisinä lappuina. 

Tavoite: Tavoitteena on pohtia ja ymmärtää suomalaista työkulttuuria, tapoja ja viestintää.  

Ohjeistus: Tehtävässä opiskelijat sijoittuvat mielipidejanalle (kyllä – ei) väittämä kerrallaan. 
Saman väittämän voi käsitellä kaksi kertaa peräkkäin: ensiksi mielipiteet työelämästä Suo-
messa ja sen jälkeen työelämästä kotimaassa.  

Vinkki: Tehtävää voi muokata vaihtamalla osan väittämistä paikkansapitämättömiksi ja haas-
taa sillä tavoin opiskelijoita miettimään asioita enemmän, kun he joutuvat pohtimaan, pitää-
kö väittämä paikkansa vai ei. 

Väittämiä työkulttuurista ja tavoista: 

1. Tasa-arvo on tärkeää työpaikalla. 

2. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia työelä-
mässä. 

3. Laki kieltää kaiken syrjinnän työpaikalla. 

4. Samasta työstä maksetaan sama palkka 
kaikille. 

5. Työpaikoilla arvostetaan oma-aloitteisuut-
ta. 

6. Työtä tehdään usein ryhmässä tai tiimi-
työnä. 

7. Luotettavuus on tärkeää: teet sen, mitä on 
sovittu. 

8. Aikatauluista pidetään tarkasti kiinni. 

9. Työpaikalla arvostetaan vaatimattomuutta 
ja suoruutta.  

10. Työpaikalla puhutaan yleensä suoraan ja 
lyhyesti. 

11. Oma mielipide sanotaan suoraan. 

  

Väittämiä viestinnästä työpaikalla: 

1. Ihmiset puhuvat yleensä melko lyhyesti. 

2. Työpaikalla tervehditään lyhyesti. 

3. Työpaikalla arvostetaan hiljaisuutta. 

4. Työpaikalla ihmiset pysyvät mielellään 
aika kaukana toisistaan. 

5. Työpaikalla kätellään paljon. 

6. Työpaikalla on kohteliasta antaa ihmisten 
olla rauhassa. 

7. Kun kuuntelet tai puhut, katso toista 
silmiin. 

8. Työpaikalla ei käytetä paljon eleitä ja 
ilmeitä.  

9. Työpaikalla jokainen puhuu vuorollaan.   

10. Tunteita ei yleensä näytetä työpaikalla. 

11. Työpaikalla keskustellaan seuraavista 
asioista: sää, lomat, televisio-ohjelmat, uuti-
set. 

12. Työpaikalla ei keskustella seuraavista 
asioista: palkka, politiikka, uskonto. 

13. Etätyö on tänä päivänä luonnollinen osa 
työelämää.
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Harjoitus 2:  
Työelämäbingo  

Kesto: 15 minuuttia 

Välineet: bingoruudukko (6 erilaista vaihtoehtoa) ja kynä 

Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on oppia ja kerrata työelämän sanastoa, jota tarvitaan usein 
myös TET-jaksoilla. Joukkuepelissä tavoitteena on oppia myös toimimaan yhdessä oman 
joukkueen hyväksi. 

Ohjeistus: Opiskelijoilla on bingoruudukot. Opettaja sanoo sanoja yksi kerrallaan tai vaih-
toehtoisesti selittää sanat, jolloin opiskelijan tulee päätellä, mistä sanasta on kysymys. Ennen 
seuraavaa sanaa on hyvä kuitenkin varmistaa, että kaikki ovat merkinneet oikean sanan. 
Bingoa voidaan pelata myös ryhmissä. Pelissä mukana on kuusi ryhmää, joista jokaisella on 
erilainen bingoruudukko. Lopusta löydät vielä kaksi tyhjää bingoruudukkoa, jos haluat kir-
joittaa niihin omia sanojasi.

Vinkki 1: Opiskelijat voivat itse kirjoittaa valitsemansa sanat opettajan listasta tyhjään bingo-
ruudukkoon (bingoruudukko 7). 

Vinkki 2: Bingoruudukoita voi hyödyntää pelaamalla sananselityspeliä esimerkiksi pareittain. 
Toinen parista valitsee yhden sanan ruudukosta ja selittää sen. Toisen tehtävä on tunnistaa, 
mistä sanasta on kysymys.

Bingosanat opettajalle
ammattiliitto  

ansioluettelo 

esimies 

irtisanominen 

irtisanoutuminen 

kehityskeskustelu 

kesätyö 

koeaika 

kokoaikatyö 

luottamusmies 

osa-aikatyö 

palkka 

perehdytys 

sairausloma 

tuntityö 

työaika 

työehtosopimus 

työeläke 

työhaastattelu 

työhakemus 

työkaveri 

työkokemus 

työmatka 

työnantaja 

työnhakija 

työntekijä 

työpaikka 

työpaikkailmoitus 

työpäivä 

työsopimus 

työsuojelu 

työterveyshuolto 

työtodistus 

työttömyyskassa 

työturvallisuus 

työtön 

työvuoro  

urakkatyö 

vanhempainvapaa 

vero 

verokortti 

vuorotyö 

vuosiloma 

ylityö 

yrittäjä 

yötyö 
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työhaastattelu esimies työpaikka yötyö

työsuojelu perehdytys kehityskeskus-
telu

työaika

osa-aikatyö verokortti työpaikkailmoi-
tus

vuosiloma

työsopimus tuntityö työehtosopimus työhakemus

työhakemus sairausloma vuorotyö työehtosopimus

työntekijä ylityö työhaastattelu työterveyshuolto

kokoaikatyö osa-aikatyö urakkatyö työpaikkailmoi-
tus

yötyö työturvallisuus vanhempainva-
paa

kesätyö

Bingoruudukko opiskelijalle 1

Bingoruudukko opiskelijalle 2
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tuntityö työhakemus työeläke työpäivä

luottamusmies työsopimus työsuojelu työpaikkailmoi-
tus

yrittäjä työvuoro yötyö palkka

työpaikka työttömyyskassa työntekijä kehityskeskus-
telu

työtön esimies eerehdytys työpäivä

työterveyshuolto työhaastattelu irtisanominen työsuojelu

kehityskeskus-
telu

työnhakija työehtosopimus kesätyö

vero työsopimus työhakemus sairausloma

Bingoruudukko opiskelijalle 3

Bingoruudukko opiskelijalle 4
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työterveyshuolto kokoaikatyö työntekijä työturvallisuus

työsuojelu työtön luottamusmies sairausloma

ansioluettelo vero työpaikkailmoi-
tus

työkaveri

perehdytys kehityskeskus-
telu

palkka irtisanoutumi-
nen

vero luottamusmies irtisanoutumi-
nen

verokortti

työnhakija palkka yrittäjä työpäivä

sairausloma irtisanominen työhakemus työterveyshuolto

työturvallisuus yötyö tuntityö työeläke

Bingoruudukko opiskelijalle 5

Bingoruudukko opiskelijalle 6
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Bingoruudukko opiskelijalle 7

Bingoruudukko opiskelijalle 8
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Harjoitus 3: 
Ammattitarinoita  
Kesto: 30 min-1 tunti,  harjoituksen kesto riippuu opiskelijoiden taitotasosta. 

Välineet: Tehtäväpaperi ja kynä 

Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on tutustua eri ammatteihin lyhyiden tarinoiden kautta. 
Harjoituksen voi helposti yhdistää myös suomen kielen tunnille. Tarinat ja tehtävän kysy-
mykset ovat helppoa suomen kieltä. 

Ohjeistus: Opettaja jakaa opiskelijoille tehtäväpaperit. Ammattitarinat voi lukea yksin, yh-
dessä tai pareittain. Tehtäväpaperissa on kysymyksiä ammattitarinoista sekä helppo yhdistä 
oikein -tehtävä. 

Vinkki: Kirjoittakaa opiskelijoiden kanssa omat ammattitarinat. Tarinoista voi kirjoittaa to-
denmukaiset tai kuvitteelliset. Ammattitarinoita voi etsiä myös internetistä. 

Hei! Minä olen Maija. Olen 28-vuotias. Asun Eurajoella. Minun 
ammattini on opettaja. Olen töissä koulussa. Minä opetan aikuisia. 
Minulla on paljon opiskelijoita luokassa. Me opiskelemme suomen 
kieltä. Pidän työstäni, koska opiskelijat ovat ahkeria. 

Hei! Minä olen Pekka. Olen 36-vuotias. Asun Kouvolassa. Minun 
ammattini on postinjakaja. Olen töissä postissa. Vien ihmisille ko-
tiin kirjeitä ja mainoksia. Pidän työstäni, koska saan liikkua paljon. 
En halua istua koko päivää. 

Hei! Minä olen Anita. Olen 23-vuotias. Asun Lieksassa. Minun 
ammattini on autonasentaja. Olen töissä autokorjaamossa. Usein 
autonasentajat ovat miehiä. Joskus ihmiset yllättyvät, kun auton-
asentaja on nainen. Pidän autojen korjaamisesta.  

Hei! Minä olen Miisa. Olen 54-vuotias. Asun Paltamossa. Minun 
ammattini on lääkäri. Olen töissä sairaalassa. Joskus työpäivät ovat 
pitkiä. Pidän työstäni, koska voin auttaa ihmisiä.  
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Anna opiskelijan vastata seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on autonasentajan nimi?   

Missä lääkäri asuu?   

Kuinka vanha on opettaja?   

Missä postinjakaja asuu? 

Mikä on opettajan nimi?

Kuinka vanha on postinjakaja?  

Mikä on lääkärin nimi? 

Missä autonasentaja asuu?  

Mikä on postinjakajan nimi? 

Kuinka vanha on lääkäri? 

Missä opettaja asuu?

Kuinka vanha on autonasentaja?  
 

Mikä on Miisan ammatti?

Mikä on Pekan ammatti?

Mikä on Maijan ammatti?

Mikä on Anitan ammatti?

 

Miksi Anita pitää työstään? 

______________________________________________________ 

Miksi Miisa pitää työstään? 

______________________________________________________ 

Miksi Maija pitää työstään? 

______________________________________________________ 

Miksi Pekka pitää työstään? 

______________________________________________________ 

Missä Anita on töissä? 

______________________________________________________ 

Missä Miisa on töissä? 

______________________________________________________ 

Missä Maija on töissä? 

______________________________________________________ 

Missä Pekka on töissä? 

______________________________________________________ 

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________
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Kirjoita ammatti:

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

Yhdistä:

Miisa

Maija

Anita

Pekka

Hän tekee pitkiä työpäiviä 

Hänellä on paljon opiskelijoita. 

Hän on miesvaltaisella alalla. 

Hän jakaa ihmisille kirjeitä. 

Hänellä on ahkeria opiskelijoita. 

Hän auttaa sairaita ihmisiä.

Hän asuu Eurajoella. 

On viisikymmentäneljä vuotta. 

Hän ei pidä istumisesta. 

Hän opettaa aikuisia.

Hän asuu Kouvolassa. 

Hän opettaa suomen kieltä. 

Hän on kaksikymmentäkolme vuotta.

Hänen työ aiheuttaa ihmisille yllätyksen. 

Hän kävelee paljon työssään.
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Harjoitus 4: 
 Mikä on minun ammattini? -peli   

Kesto: 15-30 min 

Tarvikkeet: ei tarvikkeita 

Tavoite: Harjoituksen avulla palautetaan mieleen erilaisia ammatteja. 

Ohjeistus: Jokainen opiskelija valitsee itselleen ammatin, jota hän ei kerro muille. On mah-
dollista toteuttaa harjoitus myös niin, että opettaja valitsee arvuuteltavat ammatit. Toisten 
ryhmän jäsenten tavoite on arvata, mikä on opiskelijan ammatti. Opiskelija vastaa ryhmän 
jäsenten kyllä-/ei-kysymyksiin. He kysyvät esimerkiksi: 

  - Onko sinulla  
  yliopistokoulutus? 
 
  - Teetkö sinä vuorotyötä? 

  - Teetkö töitä ulkona? 

  - Oletko puutarhuri? 

Opiskelija vastaa kysymyksiin aina kyllä tai ei 
niin kauan, kunnes joku arvaa hänen ammat-
tinsa oikein. 

Vinkki: Ammattisanoja voi harjoitella myös 
bingo- ja sanaselityspelin avulla. 

Seuraavalla sivulla on ruudukko, jossa vaih-
toehtoja arvuuteltaviksi ammateiksi.
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opettaja varastonhoi-
taja

IT-tukihen-
kilö

lääkäri metsuri kampaaja

ajoneuvoasen-
taja

psykologi auton- 
kuljettaja

myyjä laborantti valokuvaaja

muusikko sairaanhoitaja sähköasentaja opas lähihoitaja leipuri

hitsaaja eläintenhoitaja kiinteistönvä-
littäjä

vartija nuoriso-oh-
jaaja

puuseppä

puutarhuri maanviljelijä vastaanotto-
virkailija

maalari tarjoilija poliisi

lentäjä putkiasentaja talonrakentaja ompelija asianajaja kokki

kaivosmies kosmetologi linja-auton-
kuljettaja

tutkija kalastaja yrittäjä



20

Harjoitus 5: 
 Ammattien ominaisuuksia     

Kesto: 30 min 

Välineet: tehtäväpaperi ja kynä 

Tavoite: Harjoituksessa kerrataan ammattien ominaisuuksia ja työn eri muotoja sekä pohdi-
taan niiden hyviä ja huonoja puolia. 
 
Ohjeistus: Opettaja jakaa opiskelijoille teh-
täväpaperit. Harjoituksen voi tehdä yksin, 
parin kanssa tai ryhmätyönä. Opiskelija voi 
kirjoittaa omia ammattejaan tai keksiä eri 
ammatteja erilaisiin töihin, vaikka ei olisi 
niitä itse tehnytkään, mutta ehkä tulevai-
suudessa olisi niistä kiinnostunut. Lopuksi 
harjoitus käydään yhdessä läpi keskustellen, 
jolloin voidaan keskustella myös ammattien 
hyvistä ja huonoista puolista. Opettaja voi 
kysyä esimerkiksi: 

  - Kuka opiskelijoista on  
  tehnyt  esimerkiksi  
  kausityötä? 

  - Kenelle opiskelijoista sopii  
  esimerkiksi vuorotyö?

Opettaja voi lisäksi keksiä opiskelijoiden 
kanssa yhdessä erilaisia työtyyppejä. 
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Ammatteja Hyvät puolet + Huonot puolet -
Kausityö

Vuorotyö

Kesätyö

Yötyö

Etätyö

Tiimityö

Työparityö

Päivätyö

Urakkatyö

Tuntityö

Ulkotyö

Sisätyö
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Harjoitus 6: 
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet     

Kesto: 30 min  

Välineet: Tehtäväpaperi ja kynä 

Tavoite: Harjoituksella opitaan ja kerrataan työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka tu-
levat opiskelijalle tutuksi myös TET-jaksolla. Harjoituksen avulla TET-jaksolla oleva opiskeli-
ja hahmottaa asemansa verrattuna työsuhteessa oleviin työntekijöihin. 

Ohjeistus: Opiskelija merkitsee, onko kyseessä työntekijän oikeus vai velvollisuus. Lisäksi 
opiskelijan tulee pohtia, onko hänellä opiskelijana TET-jaksolla myös kyseiset oikeudet ja 
velvollisuudet. 

Vinkki: Opiskelijoiden kanssa voi verrata, ovatko työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sa-
manlaiset Suomessa kuin muualla maailmassa. 

Opiskelijalle 

Työntekijällä on oikeuksia ja velvollisuuksia.  

Merkitse (x), onko kyseessä oikeus vai velvollisuus ja koskeeko kyseinen asia myös opiskelijaa 
TET-jaksolla. 

Työntekijällä on 
oikeus/velvollisuus

oikeus velvollisuus TET-jaksolla

järjestäytymiseen (ammattiliitto)

kieltäytyä työnantajan kanssa kil-
pailevasta toiminnasta
noudattaa sovittuja työaikoja

noudattaa työnjohdon ohjeita

ottaa huomioon työnantajan etu

pitää liike- ja ammattisalaisuus 
(salassapito)
suojaan, jonka lait ja sopimukset 
antavat (esim. irtisanomissuoja)
suorittaa työ huolellisesti

terveelliseen ja turvalliseen työym-
päristöön
työehtosopimuksen (TES) mukai-
seen palkkaan ja muihin vähim-
mäisehtoihin
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Harjoitus 7: 
Työpaikkailmoituksiin tutustuminen   
Kesto: 1 oppitunti 

Välineet: Älypuhelin tai tietokone. Vastaukset voi kirjoittaa tehtäväpaperille tai tietokoneella. 

Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on tutustua tarjolla oleviin työpaikkoihin. Opiskelija näkee 
ja lukee harjoituksessa oikeita työpaikkailmoituksia ja tutustuu työnhakuun liittyvään sanas-
toon. Harjoituksessa opiskellaan ja kerrataan samalla myös eri ammattien nimiä sekä ammat-
tien vaatimuksia. 

Ohjeistus: Aluksi on hyvä käydä yhdessä läpi, mitä tarkoittaa työpaikkailmoitus ja millaisia 
ne voivat olla rakenteeltaan ja sisällöltään. Opiskelijoiden kanssa voi keskustella, mistä avoi-
mia työpaikkoja voi etsiä ja löytää. Opiskelijat etsivät kiinnostavia työpaikkailmoituksia inter-
netistä (esimerkiksi te-palvelut). Valmiit kysymykset auttavat etsimään oikeita vastauksia. 

Vinkki: Opiskelijat on mahdollista jakaa ryhmiin niin, että ryhmillä on eri alojen ammatteja.  

Vaihtoehto 1 

Mitä työpaikkaa hakevalta odotetaan? 

Kuinka työpaikkaa haetaan? 

Milloin hakuaika päättyy? 

Mikä on työaika? 

Mikä on työn kesto? 

Miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpai-
kasta? 

 
Vaihtoehto 2 

Millaiseen työhön haetaan työntekijöitä? 

Kuinka monta työntekijää halutaan palkata? 

Millä tavalla työtä haetaan? 

Kuinka kauan työ kestää? 

Millaista ihmistä työhön haetaan? 

Kuka on työpaikan yhteyshenkilö ja miten 
häneen voi ottaa yhteyttä? 

Kuinka pitkä työkokemus hakijalla tulisi olla? 

Mihin mennessä hakemus tulee jättää? 

Opiskelijalle jaettavat kysymykset: 
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Vaihtoehto 3 

Jos teillä ei ole mahdollisuutta tarkastella internetistä oikeita työpaikkailmoituksia, lue seu-
raavalla sivulla olevat kuvitteelliset työpaikkailmoitukset. Valitse kaksi työpaikkailmoitusta ja 
vastaa kysymyksiin. 

Ilmoitus 1 Ilmoitus 2

Mitä koulutusta työtehtävään 
vaaditaan?

Onko työsuhde määräaikai-
nen vai toistaiseksi voimassa 
oleva?

Mitä työpaikasta kerrotaan?

Mitä kerrotaan työajasta?

Millaista henkilöä työhön 
etsitään?
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Lähihoitaja, Eurajoki  

Haemme lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ on kolmivuoro-
työtä. Tehtävä on vastuullista ja monipuolista vanhustyötä. Vanhainkodissamme asuu 25 
vanhusta, joille tarjoamme kodinomaista asumista.  

Hakijalta vaadimme lähihoitajan koulutusta ja hygieniapassia. Sinun tulee olla positiivi-
nen ja kiinnostunut tekemään töitä ihmisten parissa. Toivomme, että sinulla on iloinen 
ja oma-aloitteinen asenne työhön.  Työkokemus vanhustyössä katsotaan eduksi. Työssä 
pärjääminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. 

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän. Työyhteisö on iloinen ja avoin. 

 
Sähköasentaja, Paltamo 

Etsimme yritykseemme sähköasentajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Yritys tekee sähkö-
töitä uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin.  

Työtehtävä edellyttää sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa.  Sinun tulee olla ahkera ja 
oma-aloitteinen. Työtehtävä sisältää tiimityötä mutta myös itsenäistä työtä.  

Työaika on 40 tuntia viikossa. Työssä vaaditaan ajokorttia.  
 

Kokki, Lieksa 

Haemme ravintolaamme kokkia talvikaudelle. Ravintola sijaitsee keskustassa ja tarjoaa 
asiakkaille lounasta sekä a la carte-annoksia.  

Etsimme ammattitaitoista ja tunnollista kokkia.  Työtehtävä edellyttää ravintola- ja cate-
ringalan perustutkintoa. Aikaisempi työkokemus kokin työstä katsotaan eduksi.  Sujuva 
suomen kielen taito ja hyvä englannin kielen taito on hyödyksi.                                  

Kokilta toivomme kiinnostusta olla mukana kehittämässä ravintolan palveluita. Työteh-
tävä on määräaikainen ja osa-aikainen. Työaika on 30 tuntia viikossa ja se sisältää ilta- ja 
viikonlopputyötä. 

 
Myyjä, Kouvola 

Etsimme vaatekauppaamme myyjää vakituiseen työsuhteeseen. Meidän kauppamme 
työllistää 5 henkilöä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille iloista ja asiantuntevaa palvelua. 
Työyhteisö on positiivinen ja avulias. 

Toivomme, että työntekijä on reipas ja ystävällinen. Hänen täytyy olla kiinnostunut asia-
kaspalvelusta. Hakijalta edellytämme liiketalouden perustutkintoa tai muuta alalle sovel-
tuvaa koulutusta.   

Arvostamme hyvää kielitaitoa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Työaika on 40 
tuntia viikossa.
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Yleistä TET-jaksosta 
 Mikä on TET? 

  Työ- 
  Elämään 
  Tutustuminen 

TET eli työelämään tutustuminen voi olla monelle opiskelijalle ensimmäinen kosketus 
työelämään.  TET-jaksojen avulla on mahdollista kehittää työelämätaitoja ja lisätä ymmär-
rystä työelämästä. Opiskelijoiden osallisuus kasvaa ja integroituminen paikallisesti tai jopa 
kansallisesti paranee.  Työelämään tutustumisjaksoilla opiskelija saa lisää rohkeutta ja usein 
TET-jaksot ovatkin hyvin opettavaisia. TET-jaksot lisäävät opiskelijan itseohjautuvuutta ja 
kehittävät hänen vuorovaikutus- ja keskustelutaitojaan. 

TET-jaksot mahdollistavat tutustumisen ja perehtymisen erilaisiin ammatteihin ja aloihin. 
Opiskelijat voivat näin ollen saada selkeyttä ammatinvalintaan sekä jatko-opintojen ja työllis-
tymisen suunnitteluun. TET-jaksojen avulla opiskelijat saavat realistisen kuvan työelämästä 
ja sen tavoitteista sekä vaatimuksista. 

Opiskelijoiden itsearviointitaidot useimmiten kehittyvät TET-jaksojen aikana. Tavoitteiden 
asettaminen on olennainen osa työelämään tutustumista.  TET-jaksojen avulla opiskelija 
lisää ymmärrystä omista tavoitteista, unelmista ja osaamisesta. Lisäksi opiskelijan itsetunto ja 
minäkuva voivat kehittyä TET-jaksojen aikana. 

Ohjaavalla opettajalla on tärkeä rooli ennen ja jälkeen TET-jakson.  Ennen TET-jaksoa on 
oleellista käydä riittävän selkeästi läpi, mikä on työelämään tutustumisjakso ja mitä se sisäl-
tää. Ennen TET-jaksoa on myös tärkeää muistella, kuinka työpaikalla käyttäydytään TET-jak-
son aikana ja kuinka esimerkiksi pois-
saolo ilmoitetaan. TET-jakson jälkeen 
ohjaavan opettajan rooli on ohjata 
opiskelijaa tarkastelemaan tavoitteiden 
saavuttamista, onnistumisia ja kehittä-
miskohteita. 

Seuraavalla sivulla on listattuna sano-
ja, jotka oleellisesti liittyvät TET-jak-
soihin.  

Vinkki: Tärkeitä sanoja voi harjoitella 
pelaamalla sanaselitystä. TET-jaksoi-
hin liittyvät sanat voi sisällyttää myös 
bingopeliin.
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TET-sopimus 

 - Tee aina kirjallinen TET-sopimus. Kirjallisesta sopimuksesta osapuolet näkevät sel- 
 keästi, mistä on sovittu.  
 - TET-sopimus (3kpl) pitää tehdä ennen TET-jaksoa. 

Työaika 

 - Työaika on yleensä kuusi tuntia päivässä, joka vastaa yhtä koulupäivää. Opiskelija ja  
 työnantaja sopivat yhdessä työajat.  
 - Työaikaan sisältyy ruoka- ja kahvitauko. 

Poissaolosta ilmoittaminen 

 - TET-jaksolla poissaolosta pitää ilmoittaa työpaikalle ja oppilaitokseen. 

Työsuhde  

 - TET on opiskelua. Opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan. 

Ohjaaja  

 - Opiskelijalle nimetään ohjaaja työpaikalta. Ohjaaja ohjaa, neuvoo ja perehdyttää   
 opiskelijaa työpaikalla. 

Palkka 

 - TET-jaksosta ei makseta palkkaa. Paras palkka opiskelijalle on hyvä ohjaus ja pereh- 
 dytys sekä uudet kokemukset.  

Työsuojelu 

 - Opiskelija noudattaa työpaikan työsuojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä.  

TET-jakson tehtävät 

 - Työnantajan antamat työtehtävät TET-paikalla. 
 - TET-jaksoon voi liittyä opettajan antamia tehtäviä, jotka opiskelijan täytyy tehdä ja  
 palauttaa.  

TET-todistus  

 - Opiskelija saa todistuksen suoritetusta TET-jaksosta. 

Vastuu ja vakuutukset  

 - Oppilaitos on vakuuttanut opiskelijan tapaturman varalta. Itse aiheutetut vahingot  
 opiskelija korvaa itse. 

Salassapitovelvollisuus 

 - Opiskelija ei saa kertoa työpaikan tai asiakkaiden salassa pidettäviä asioita työpaikan  
 ulkopuolella.  
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Harjoitus 8:  
TET-kertomus     

Kesto: 15-30 min 

Välineet: Kynä ja tehtäväpaperi 

Tavoite: Harjoituksessa on tavoitteena tutustua TET- ja työelämäsanoihin. 

Ohjeistus: Opettaja jakaa opiskelijoille tehtäväpaperin. Opettaja ohjeistaa, että jokaista sanaa 
käytetään vain kerran. Tehtävä tarkistetaan ja luetaan yhdessä, kun kaikki ovat valmiita. Lisä-
tehtävänä opiskelijat voivat kirjoittaa vastauksen Miriamin viestiin.

Miriam on etsimässä ensimmäistä TET-paikkaa, mutta hän ei ole vielä varma, mitä pitäi-
si tehdä. Hän kirjoittaa ystävälleen viestin ja kysyy neuvoa. Sijoita alla olevat sanat tekstiin 
oikeille paikoille.

 TET-ohjaaja         TET-paikkaa         esimies          mennä käymään 

 ilmoittaa         myöhästy          sopimus               vakuutuksesta 

   työelämään tutustuminen          hyvissä ajoin         soittaa

Hei Tanja, 

Minulla on ongelma. Meillä alkaa kolmen viikon päästä TET eli___________________
__________. Meidän pitää etsiä paikka _________________________. En yhtään tiedä 
mistä voisin etsiä ______________________________. Voisitko sinä auttaa?  

Olisiko parempi ___________________ vai _____________________ siellä?  

Minulla pitää olla mukanani _______________________, kun menen sopimaan tutustu-
misesta. Se on tärkeää täyttää, koska siinä sovitaan TET:iin liittyvistä asioista ja onnetto-
muuksien varalta ____________________. 

Minua jännittää myös se, kenen kanssa minun pitäisi siellä puhua. Mistä tietää kuka on 
_______________? 

En ole vielä aikaisemmin ollut työelämään tutustumassa, mutta opettaja sanoi, että saan 
kyllä neuvoa ja apua, koska minulla on siellä _______________________________. Hä-
neltä voin kysyä, jos jokin asia on epäselvä.  

Opettaja sanoi, että minun pitää aina __________________ hänelle ja ohjaajalle, jos olen 
poissa ja on tärkeää, että ei ____________________. 

T. Miriam 
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Harjoitus 9: 
TET-riihi   
Kesto: 40 min 

Välineet: tehtäväpaperit ja kynät työpisteille 

Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on opiskelijoiden orientoituminen TET-jaksolle. Harjoituk-
sessa he myös oppivat ideoimaan ja toimimaan ryhmässä.  

Ohjeistus: Harjoituksessa orientoidutaan TET-jaksolle aivoriihen kautta. Aivoriihen periaat-
teita ovat:  

  - Määrä tuottaa laatua 

  - Ideointivaiheessa tulee ideoida rohkeasti ja arvioinnin aika on myöhemmin 

  - Toisten ideoita voi ja pitää jatkojalostaa.  

Opiskelijat jaetaan neljään ryhmään. Jokainen ryhmä käy jokaisella neljällä työpisteellä. 
Yhdellä työpisteellä ryhmällä on viisi minuuttia aikaa keksiä mahdollisimman monta uutta 
ideaa tai muokata aiempia vastauksia. Ryhmien kierrettyä kaikki työpisteet tehdään koonti 
opettajan johdolla. Opettaja kerää työpisteiden tuotokset kaikkien näkyville, esimerkiksi tau-
lulle, ja pyytää jokaista merkitsemään plussan kolmen parhaimman idean kohdalle jokaiseen 
paperiin. Lopuksi opettaja kiittää osallistujia kaikista ideoista ja kertoo jatkosta. Opiskelijoi-
den ideoihin palataan, kun on aika hakea TET-paikkaa. 

Vinkki: Opiskelijat voi jakaa ryhmiin monin eri tavoin: pituuden, nimen alkukirjaimen, iän 
tai vaikkapa kengännumeron mukaan. Toimittaessa muidenkin kuin parhaiden kaverien 
kanssa opitaan sosiaalisia taitoja. Myös työelämässä ja TET-jaksoilla on osattava toimia kaik-
kien kanssa. 

 Työpiste 1: Mistä etsin TET-paikkaa? 

 
 Työpiste 2: Miten haen TET-paikkaa? Mitä otan huomioon? 

 
 Työpiste 3: Mitä hyötyä TET-jaksosta on minulle? 

 
 Työpiste 4: Miten toimin TET-jaksolla?
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Harjoitus 10:
Paras mahdollinen TET-paikka     

Kesto: 15-30 min 

Välineet: Paperia ja kynä 

Tavoitteet: Harjoitus kehittää pari- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Harjoituksessa keskustellaan 
ja ideoidaan yhdessä.  

Ohjeistus: Ryhmä jaetaan pareihin. Jokainen pari pohtii keskenään seuraavia kysymyksiä: 

 - Millainen olisi paras mahdollinen työelämään tutustumispaikka ja miksi? 

 - Missä se olisi? 

 - Miten olisitte päässeet sinne tai mistä paikka löytyi? 

 
Lisäksi on mahdollista kuvailla työtehtäviä, työaikaa, työympäristöä ja työyhteisöä.  

Pari valmistautuu esittelemään valmiin pohdinnan koko ryhmälle. 
 
Vinkki: Tehtävässä voi käyttää apuna kuvia ja liittää niitä mukaan  
pohdintaan. Kuvien kautta on usein helpompi kertoa asioista. 
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Harjoitus 11:  
Miten toimin eri tilanteissa?    
Kesto: 20 min 

Välineet: Tarvittaessa kysymyspaperi 

Tavoitteet: Harjoituksessa on tavoitteena pohtia, kuinka työpaikalla toimitaan erilaisissa 
tilanteissa. Harjoituksessa opitaan myös huomiomaan toisia ja kertomaan itsestä. 

Ohjeistus: Opettaja näyttää yhden kysymyksen kerrallaan opiskelijoille. Opiskelijat pohtivat 
yksin, pareittain tai pienryhmissä, kuinka tilanteessa tulisi toimia. Kaikki kysymykset voi 
jakaa myös paperilla opiskelijoille. Opettaja voi keksiä lisää kysymyksiä. Opiskelijat voivat 
esittää kysymyksiä toisilleen. 

Vinkki: Kokeilkaa näytellä tilanteet!

1. Tulet aamulla ensimmäisen kerran 
TET-paikkaasi. Miten toimit? 

2.Tapaat sinulle aivan tuntemattoman ihmi-
sen TET-paikassasi. Miten huomioit hänet? 

3. Ensimmäisenä TET-päivänäsi menet 
yhteiselle kahvitauolle. Miten toimit tilan-
teessa? 

4. Heräät aamulla ja huomaat, että sinulla 
on kuumetta 38 astetta. Miten toimit? 
 

5. TET-paikan ohjaaja on antanut sinulle 
koko päiväksi (6 h ajaksi) tietyt tehtävät 
ja olet tehnyt ne jo muutamassa tunnissa. 
Miten toimit nyt? 

6. Sinulla on asiaa TET-paikkasi ohjaajalle. 
Et tiedä missä hän on. Mitä teet? 

7. Lapsesi sairastuu yöllä niin, että et voi 
viedä häntä hoitoon aamulla. Mitä teet? 

8. Et ole varma ymmärsitkö työnjohtajan 
ohjeet oikein. Mitä teet? 
 

9. Miten tervehdit työpaikalla? 

Tilanteet
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Oman osaamisen  
tunnistaminen ja kehittäminen 

Ennen TET-jaksoa opiskelijan kannattaa tunnistaa omaa osaamistaan ja oppia sanoitta-
maan sitä, oppia asettamaan tavoitteita itselleen sekä harjaannuttaa itseohjautuvuutta. 
Työpaikalla vuorovaikutukseen kuuluu positiivisen ja kriittisen palautteen antamista ja 

vastaanottamista, joten näitä on hyvä harjoitella ennen TET-jaksoa. 

Oman osaaminen tunnistaminen ja kehittäminen on jatkuva prosessi. Opiskelijoille onkin 
syytä muistuttaa, että osaamista voi hankkia muualtakin kuin koulusta tai työelämästä. Mer-
kityksellisiä oppimisympäristöjä ovat myös esimerkiksi harrastukset, kerhot, kaveriporukka 
tai oma koti.  

Haasteena on usein 
vaikeus sanoittaa asioita. 
Etenkin luonteenvah-
vuuksien tunnistaminen 
voi joskus olla vaikeaa. 
Olisi kuitenkin tärkeää 
oppia tunnistamaan 
omia vahvuuksia, sillä ne 
helpottavat esimerkiksi 
oman työn suunnittelua 
ja lisäävät tyytyväisyyttä. 
Osaamisen ja luonteen-
vahvuuksien tunnistamis-
ta voi harjoitella erilaisten 
osaamis- ja ominaisuus-
korttien avulla. 

Vahvuuksien ja osaami-
sen tunnistaminen lisää 
myönteistä itsetunte-
musta. Samalla opiske-
lija oppii huomaamaan 
kehittämiskohteet. 
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Harjoitus 12:  
Minä osaan ja opin    
Kesto: 30 min 

Välineet: tehtäväpaperi ja kynä 

Tavoite: Harjoituksessa on tavoitteena hahmottaa ja miettiä omaa osaamista, mielipiteitä sekä 
kehittämiskohteita. 

Ohjeistus: Harjoituksessa on erilaisia lauseen alkuja, joita opiskelijan pohtii ja jatkaa sopivalla 
tavalla. Opiskelijaa on hyvä muistuttaa, että osaamista on monenlaista ja sitä on voinut hank-
kia monissa eri paikoissa. 

Vinkki: Harjoitus on mahdollista tehdä myös TET-jakson aikana.  

Hieman muunnellen tehtävä on mahdollista yhdistää itsearviointiin. Harjoitus kokonaisuu-
dessaan tai osissa sopii myös osaksi HOPS-keskustelua. 

Minä olen

Osaan hyvin

Haluan oppia 

Minä harrastan

Minusta on vaikeaa

Minua kiinnostaa 

Haluan kehittyä

Tarvitsen apua, jos/kun 

Minun mielestäni työ on

Minä pidän työstä, jossa

Minä en pidä työstä, jossa

Työssä on tärkeää

Hyvä työaika on

Ihmisten kanssa työskentely on 

Hyvä TET-paikka on 

Hyvä työkaveri on

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Harjoitus 13:  
Elämänkehät     

Kesto: 45 min 

Välineet: tehtäväpaperi ja kynä 

Tavoite: Harjoituksessa opiskelija oppii näkemään ja sanoittamaan omaa osaamistaan elämän 
eri osa-alueilla. Tavoitteena on myös ymmärtää, ettei kaikkea työelämässä tarvittavaa osaa-
mista välttämättä saada kouluoppimisen kautta, vaan sitä hankitaan koko ajan esimerkiksi 
vapaa-ajan harrastuksissa. 

Ohjeistus: Ennen harjoitusta on hyvä käydä läpi, mitä tarkoittavat sanat rooli, taito, osaami-
nen ja ominaisuus. Elämänkehät -harjoituksessa on ytimen ympärillä neljä kehää. Ytimeen 
opiskelija kirjoittaa oman nimensä. Punaiselle kehälle opiskelija kirjoittaa tärkeitä paikkoja, 
joissa hän viettää tai on viettänyt paljon aikaa. Keltaiselle kehälle opiskelija kirjoittaa rooleja, 
joissa hän toimii tai on toiminut. Violetille kehälle opiskelija kirjoittaa taitoja, osaamisia ja 
ominaisuuksia, joita hän on oppinut tai hyödyntänyt edellä mainituissa paikoissa ja rooleissa 
toimiessaan. Oranssille kehälle opiskelija kirjoittaa tavoitteita, haaveita ja unelmia, joita hän 
ei vielä ole saavuttanut, mutta joita hän tavoittelee.
 
Vinkki: Ihmisellä on luonteenvahvuuksia, joihin voi perehtyä enemmän esimerkiksi VIA-tes-
tin avulla (VIA Institute on Character 2020). Eri luonteenvahvuudet voivat ilmetä eri pai-
koissa ja rooleissa. Luonteenvahvuuksia on aina mahdollista kehittää. Voitte vaihtoehtoisesti 
antaa opiskelijoiden itse piirtää kehät paperille.
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Osaamis- ja ominaisuuskorttien käyttövinkkejä     
Erilaisia osaamis- ja ominaisuuskortteja löytyy sekä myytävinä että ilmaisversioina. Voit etsiä 
niitä internetistä. Niiden kanssa voi tehdä erilaisia harjoituksia: 

 - Opiskelijat sijoittuvat janalle sen mukaan, kuinka paljon heillä mitäkin  
 ominaisuutta on (erittäin paljon – ei lainkaan). Jana voi olla muodostettu  
 opiskelijoista luokkahuoneen päästä päähän, jolloin opiskelijat saavat nousta   
 ylös ja liikkua.  

 - Kortteja voidaan käydä läpi yhdessä tai pienemmissä ryhmissä ja opiskelijat voivat  
 näyttää vihreillä, keltaisilla ja punaisilla korteilla (paljon, jonkin verran, ei ole),  
 kuinka paljon heillä on tätä osaamista tai ominaisuutta. 

 - Kortit voidaan levittää pöydälle/lattialle. Jokainen opiskelija valitsee sieltä  
 esimerkiksi kolme itseään parhaiten kuvaavaa korttia. Keskustelussa opiskelija kertoo,  
 miten ominaisuus tai osaaminen hänessä näkyy. 

 - Kortteihin voidaan miettiä ammatteja ja aloja, joilla  
 kyseistä osaamista tai ominaisuutta tarvitaan. 

 - Eri aloihin ja ammatteihin voidaan yhdistää  
 ominaisuuksia ja osaamisia. 
 
 - Harjoituksen voi tehdä myös luokan poikki  
 vedettävällä mielipidejanalla: ”Kuinka tärkeä kielitaito  
 on mielestäsi tarjoilijan ammatissa?” 

 - Kortteja voidaan jakaa myös opiskelukavereille. Silloin  
 täytyy miettiä toisen vahvuuksia sekä oppia antamaan  
 ja vastaanottamaan palautetta. On mielenkiintoista   
 tarkastella, näkevätkö toiset minut samalla tavoin kuin  
 itse näen itseni. 

 - Korttien avulla voi tehdä tavoitteiden asettamista   
     tulevalle TET-jaksolle tai niiden avulla voi  
 tehdä yhteenvetoa TET-jaksosta ryhmän kesken. 
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Harjoitus 14:  
Positiivisen palautteen kortti     

Kesto: 20 min (ryhmän koosta riippuen) 

Välineet: Palautekortti ja kynä 

Tavoite: Harjoituksessa opitaan huomaamaan hyvä ja antamaan positiivista palautetta.  

Ohjeistus: Opiskelijat istuvat ringissä. Jokaisella on palautekortti sekä kynä. Myös opettaja voi 
hyvin osallistua. Jokainen kirjoittaa korttiinsa oman nimen ja ojentaa kortin oikealla puolella 
istuvalle henkilölle. Nyt jokaisella on vierustoverin kortti, johon tulee kirjoittaa positiivista 
palautetta vierustoverin teoista — ei luonteesta tai ominaisuuksista. Sen jälkeen kortti siir-
tyy taas oikealle puolelle. Palautetta kirjoitetaan kortti kerrallaan niin kauan, että oma kortti 
palaa itselle. Tässä harjoituksessa ryhmän jäsenten on hyvä vähän jo tuntea toisiaan. 

Vinkki: Käyttäkää oikeita postikortteja.
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Harjoitus 15:  
Oman osaamisen kuvakollaasi     
Kesto: 30 min-60 min 

Välineet: paperia, kyniä, liimaa, saksia ja lehtiä 

Tavoitteet: Harjoituksessa on tavoitteena pohtia ku-
vien kautta omaa osaamista, kiinnostuksen kohteita, 
vahvuuksia ja tavoitteita. Harjoitus kehittää taitoa 
kertoa itsestään. Harjoitus vaatii vähän mielikuvitusta. 

Ohjeistus: Opettaja ohjeistaa opiskelijaa etsimään mai-
noksista, aikakauslehdistä ja sanomalehdistä kuvia, 
jotka ovat itselle merkityksellisiä. Kuvien pitäisi liittyä 
seuraaviin kysymyksiin: 

 - Mitä sinä osaat? 

 - Mistä sinä olet kiinnostunut? 

 - Mitä vahvuuksia sinulla on? 

 - Mitä tavoitteita ja unelmia sinulla on? 

Kuvat leikataan lehdestä ja liimataan kauniisti sommi-
tellen paperille.  

Jokainen opiskelija valmistautuu kertomaan omasta 
kuvakollaasista. Esittelyn voi toteuttaa esimerkiksi 
pareittain tai pienryhmissä. 

Vinkki: Kuvakollaasin voi toteuttaa myös sähköises-
ti. Internetistä löytyy kuvapankkeja, joista kuvia voi 
ladata vapaasti ja ilmaiseksi. Yksi kuvapankeista on 
Pixabay, jonka osoite on  
https://pixabay.com/fi/
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Harjoitus 16:  
Vahvuus- ja taitokäsi     

Kesto: 30 min 

Välineet: Kynä ja paperi 

Tavoitteet: Tavoitteena on tunnistaa omia vahvuuksia ja taitoja.  

Ohjeistus: Opettaja jakaa opiskelijoille paperit. Opiskelijat piirtävät paperille oman käden ku-
van. Jokaisen sormen kohdalle opiskelijan tulisi kirjoittaa oma vahvuus, taito tai asia, jossa on 
erityisen hyvä. Opiskelijat voivat miettiä, millä tavalla näitä omia vahvuuksia ja taitoja voisi 
hyödyntää TET-jaksolla. 

Vinkki 1: Käykää ryhmän kanssa ensin läpi erilaisia vahvuuksia, taitoja ja ominaisuuksia esi-
merkiksi osaamis- ja ominaisuuskorttien avulla. Vahvuus voi olla myös luonteenpiirre! 

Vinkki 2: Jakautukaa 5 hengen ryhmiin. Pohtikaa vahvuus- ja taitokäteen jokaiselta ryhmän 
jäseneltä yksi vahvuus, taito tai ominaisuus. Sen jälkeen miettikää, mikä voisi olla työpaikka 
missä jokainen pääsisi käyttämään omaa vahvuuttaan. 

Osaan käyttää hyvin tietokonetta Osaan puhua monia kieliä

Osaan soittaa ja/tai laulaa Osaan kuunnella toisia

Osaan puhua ja esiintyä Osaan olla huolellinen

Osaan laittaa ruokaa Osaan rakentaa

Osaan korjata Osaan neuloa 

Osaan urheilla Osaan olla hyvä ystävä

Osaan tulla hyvin toimeen muiden kanssa Osaan uida

Osaan piirtää ja/tai maalata Osaan hitsata

Osaan laskea hyvin Osaan oppia nopeasti

Osaan kutoa mattoja Osaan tanssia
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Osaan kirjanpitoa Osaan myydä

Osaan hoitaa eläimiä Osaan ratsastaa

Osaan tehdä videoita Osaan kirjoittaa tarinoita

Osaan tehdä runoja Osaan asiakaspalvelua

Osaan ratkaista ongelmia Osaan tehdä yhteistyötä

Osaan etsiä tarvittavaa tietoa Osaan hoitaa lapsia

Osaan olla joustava Osaan ottaa vastuuta

Osaan johtaa muita Osaan olla oma-aloitteinen

Osaan suunnitella vaatteita Osaan sovitella riitoja

Osaan sisustaa Osaan remontoida

Osaan tehdä kauniin kampauksen Osaan hoitaa puutarhaa

Osaan askarrella Osaan ajaa hyvin autolla tai muulla kulkuväli-
neellä

Osaan kalastaa ja/tai metsästää Osaan keskittyä asioihin

Osaan hiihtää/luistella Osaan soutaa

Osaan ohjelmoida Osaan istuttaa puita

Osaan käyttää moottorisahaa Osaan itse säveltää musiikkia

Osaan ommella Osaan kierrättää
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Opiskelijan omien  
tavoitteiden asettaminen

Ennen TET-paikan hakemista opiskelijan on asetettava tavoitteet TET-jaksolle. Silloin 
TET-jakso todennäköisimmin tarjoaa enemmän hyötyä tulevaisuuden suunnittelua 
varten. Myös tavoitteiden asettaminen on taito, jota tulee harjoitella jatko-opintoja ja 

työelämää varten.  Tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan aina ole ihan helppoa. Olisi tär-
keää oppia hahmottamaan, mikä merkitys tavoitteella on itselle. Tavoitteen tulisi olla henkilö-
kohtaisesti tärkeä, koska silloin sen merkityksellisyys kasvaa. On myös tärkeää, että tavoitteet 
ovat linjassa omien arvojen kanssa. 

Oman osaamisen tunnistamisen yhtey-
dessä tehdyssä Elämänkehät -harjoituk-
sessa jo kirjattiin tavoitteita, haaveita ja 
unelmia. Ne saattoivat olla hyvin erilaisia 
ja eri elämänalueita koskettavia. Nyt 
TET-jakson lähestyessä on kuitenkin 
hyvä keskittyä asettamaan tavoitteita en-
nen kaikkea TET-jaksolle. 
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Harjoitus 17:  
TET-jana     
Kesto: 15 min 

Välineet: Ei tarvittavia välineitä 

Tavoite: Tavoitteena on alustavasti pohtia TET-jakson tavoitteita ennen niiden kirjaamista.  

Ohjeistus: Luokan päästä toiseen vedetään kuvitteellinen jana. Janan ääripäät ovat Kyllä ja Ei. 
Ääripäät voi merkitä esimerkiksi vihreällä ja punaisella värillä tai plus- ja miinus -merkeillä. 
Opettaja sanoo väittämiä TET-jaksoon liittyen. Opiskelijat liikkuvat janalla oman mielipi-
teensä mukaisesti. 

Vinkki: Samantyyppisen tehtävän voi liittää työelämäkäytänteiden ja -sanaston harjoitteluun. 

Väittämiä voivat olla esimerkiksi:  

Työssä on tärkeää hyvä palkka. 

Voin tehdä vuorotyötä. 

Haluan tehdä tiimityötä. 

Haluan tehdä urakkatyötä. 

Haluan tehdä ulkotöitä. 

Haluan olla yrittäjä. 

Työnhaku on helppoa. 

Säännöllinen kuukausipalkka on tärkeä. 

Haluan olla pomo. 

Haluan tehdä työtä, jolla on merkitystä 

Haluan yhdistää työn ja harrastuksen 

Haluan tehdä töitä sisällä. 

Haluan tehdä itsenäistä työtä. 

Haluan tehdä käytännönläheistä työtä. 

Haluan kohdata uusia haasteita. 

Pidän uusien työtehtävien kokeilemisesta. 

Käytän mielelläni kielellisiä taitoja. 

Haluan käyttää työssä käsiäni. 

Minulle on tärkeää käyttää liikunnallisia 
taitoja. 

Minulle on tärkeää matemaattisten taitojen 
käyttäminen. 

Ongelmanratkaisutaidot ovat tärkeitä minulle. 

Haluan käyttää sosiaalisia taitoja. 

Haluan käyttää taiteellisia taitoja. 

Minusta on tärkeää olla oma-aloitteinen ja 
aktiivinen. 

Minulle on tärkeää oppia suomen kieltä ja 
uusia sanoja. 

TET-jakso auttaa minua saamaan selville, 
kiinnostaako ala/ammatti minua. 

Tiedon saaminen ammatin/alan opiskelusta 
on tärkeää minulle. 

Tiedon saaminen ammatin/alan työtehtävistä 
on tärkeää minulle. 

Haluan saada uutta tietoa työelämästä (esim. 
Työturvallisuus, palkkaus). 

Haluan saada tietoa yrittäjyydestä. 

Minulle on tärkeää työskennellä itsenäisesti. 

Minulle on tärkeää työskennellä ryhmässä. 

Haluan työskennellä uudessa ympäristössä. 

Haluan työskennellä uusien ihmisten kanssa. 

Pidän työskentelystä sisällä. 

Pidän työskentelystä ulkona. 

Haluan, että TET-paikka on lähellä kotiani. 

Pidän fyysisesti vaativista työtehtävistä. 
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Lomake 2:  
TET-tavoitteet     

Vaihtoehtoiset lomakkeet sen mukaan kumpaa haluat käyttää:

 - TET-tavoitteiden painotukset (merkitään janalle) 
 - Tärkeimpien TET-tavoitteiden valinta

Ohjeistus: Tavoitteet TET-jaksolle asetetaan riittävän ajoissa. Näin opiskelijan on etsittävä ja 
haettava tavoitteiden mukaista TET-paikkaa. Tavoitteiden asettamisessa voi käyttää apuna 
aiemmin tehtyä Elämänkehät -harjoitusta. 

Työelämään tutustuminen (TET)             
Opiskelijan nimi: ____________________________ Ryhmä: _____________
Päivämäärä: _________________________

TET-jaksolla tavoitteenani on:
      tehdä työtehtäviä, jotka vaativat minulta: 
  o kädentaitoja
  o matemaattisia taitoja
  o sosiaalisia- tai asiakaspalvelutaitoja
  o kielellisiä taitoja
  o ongelmanratkaisutaitoja
  o digitaitoja
  o liikunnallisia taitoja
  o musikaalisia/taiteellisia taitoja
  o ____________________________________________________
 o tehdä työtehtäviä, jotka vaativat minulta fyysistä jaksamista
 o tehdä työtehtäviä, jotka vaativat minulta henkistä jaksamista
 o työskennellä uudessa työympäristössä
 o työskennellä ryhmässä
 o työskennellä itsenäisesti
 o kokeilla uusia työtehtäviä
 o olla oma-aloitteinen ja aktiivinen
 o kohdata uusia haasteita
 o oppia alan sanastoa
 o saada selville, kiinnostaako ammatti/ala minua
 o saada uutta tietoa ammatin/alan opiskelusta
 o saada uutta tietoa ammatin/alan työtehtävistä
 o saada uutta tietoa työelämästä (esim. työturvallisuus, palkkaus)
 o saada uutta tietoa yrittäjyydestä
 o ___________________________________________________________
 o ___________________________________________________________
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Työelämään tutustuminen (TET)             
Opiskelijan nimi: ____________________________ Ryhmä: _____________
Päivämäärä: _________________________

TET-jaksolla tavoitteenani on:
tehdä työtehtäviä, jotka vaativat minulta: 

  o kädentaitoja
    EI      KYLLÄ
  o matemaattisia taitoja
    EI      KYLLÄ
  o sosiaalisia- tai asiakaspalvelutaitoja
    EI      KYLLÄ
  o kielellisiä taitoja
    EI      KYLLÄ
  o ongelmanratkaisutaitoja
    EI      KYLLÄ
  o digitaitoja
    EI      KYLLÄ
  o liikunnallisia taitoja
    EI      KYLLÄ
  o musikaalisia/taiteellisia taitoja
    EI      KYLLÄ
 o tehdä työtehtäviä, jotka vaativat minulta fyysistä jaksamista
   EI      KYLLÄ
 o tehdä työtehtäviä, jotka vaativat minulta henkistä jaksamista
   EI      KYLLÄ
 o työskennellä uudessa työympäristössä
   EI      KYLLÄ
 o työskennellä ryhmässä
   EI      KYLLÄ
 o työskennellä itsenäisesti
   EI      KYLLÄ
 o kokeilla uusia työtehtäviä
   EI      KYLLÄ
 o olla oma-aloitteinen ja aktiivinen
   EI      KYLLÄ
 o kohdata uusia haasteita
   EI      KYLLÄ
 o oppia alan sanastoa
   EI      KYLLÄ
 o saada selville, kiinnostaako ammatti/ala minua
   EI      KYLLÄ
 o saada uutta tietoa ammatin/alan opiskelusta
   EI      KYLLÄ
 o saada uutta tietoa ammatin/alan työtehtävistä
   EI      KYLLÄ
 o saada uutta tietoa työelämästä (esim. työturvallisuus, palkkaus)
   EI      KYLLÄ
 o saada uutta tietoa yrittäjyydestä
   EI      KYLLÄ
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TET-paikan hakeminen

TET-jaksolla on tarkoitus tutustua suomalaiseen työelämään, kulttuuriin ja tapaan 
tehdä työtä sekä oppia ammattisanastoa. TET-paikka tulee valita niin, että se palvelee 
näitä päämääriä.  

Opettajan on hyvä tietää etukäteen mistä opiskelija hakee TET-paikkaa.  Hakuvaiheessa 
opiskelijaa kannattaa ohjeistaa etsimään useita vaihtoehtoisia TET-paikkoja. Opiskelijoiden 
kanssa on hyvä tässä vaiheessa keskustella, millaisia vaihtoehtoiset TET-paikat ovat, millaisia 
työtehtäviä niissä todennäköisesti tulee olemaan ja millaisiin tilanteisiin saattaa joutua. 

Opiskelijan kannattaa hakea sellaista TET-paikkaa, jossa on mielekästä tekemistä ja näke-
mistä koko jakson ajalle. Opiskelijaa tulee kannustaa ottamaan itse yhteyttä TET-paikkoihin, 
koska itseohjautuvuus on tärkeä taito jatko-opinnoissa ja työelämässä.  

Opiskelijoiden kanssa on hyvä käydä yhdessä läpi TET-jaksoon liittyvät asiakirjat eli sopimus 
ja todistus. On tärkeää korostaa kirjallisen sopimuksen merkitystä. On myös hyvä muistuttaa, 
että allekirjoitettu sopimus on luottamuksen osoitus. Opettajan tai ohjaajan on myös syytä 
kertoa, että TET-todistus on tärkeä asiakirja, jota voi käyttää apuna esimerkiksi kesätyötä 
haettaessa. TET-todistuksen kirjoittaa työnantaja.
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Harjoitus 18:  
TET-haastatteluharjoitus     
Kesto: 30 min 

Välineet: paperia ja kynät 

Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on harjoitella TET-paikan hakua. Harjoituksessa harjoitel-
laan kertomaan itsestä ja omista tavoitteita sekä odotuksista. 

Ohjeistus: Harjoitus tehdään parin kanssa. Pari sopii keskenään, että mistä yrityksestä työtä 
haetaan. Aluksi molemmat lukevat apukysymykset läpi ja kirjoittavat vastaukset ylös. Sen 
jälkeen harjoitus käydään läpi yhdessä haastattelun tapaan. 

Vinkki: Opiskelijat voivat valita harjoitukseen työpaikat internetistä ja harjoitella oikean 
työpaikan hakemista. Mahdollisuus on käyttää myös tässä materiaalissa olevia kuvitteellisia 
työpaikkailmoituksia.  

Ohessa kysymykset haastattelun avuksi (haastattelija lukee lihavoidut kysymykset. Lihavoi-
dun kysymyksen alla on apukysymyksiä vastaajalle.): 

1. Esittäytyminen 

 - Oma nimi 
 - Koulun nimi 
 - Kerro, että olet kiinnostunut tulemaan TET-jaksolle. 

2. Miksi haluat suorittaa TET-jakson meillä? 

 - Haluatko opiskella alaa? 
 - Oletko kiinnostunut alasta? 
 - Haluatko nähdä millainen työpaikka tämä on? 

3. Mitä odotat TET-jaksolta? 

 -Mitä haluat tehdä? 
 - Mitä tavoitteita olet asettanut TET-jaksolle? 
 - Mitä haluat oppia? 

4. Kiitos! Tervetuloa TET-jaksolle! Katsotaan ja allekirjoitetaan vielä  
TET-sopimus. 
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Harjoitus 19:  
Esittelykortti- tai video     

Kesto: 30 - 60 min 

Välineet: Tehtäväpaperi ja kynä 

Tavoite: Harjoituksessa tavoitteena on oppia kertomaan itsestä positiivisia asioita. Tavoitteena 
on, että esittelykorttia voi käyttää apuna TET-paikan haussa tai sen voi laittaa TET-paikan 
ilmoitustaululle. 

Ohjeistus: Opettaja jakaa opiskelijoille tyhjät esittelykorttipohjat. Korttiin täydennetään 
taidot, vahvuudet ja tavoitteet. Apuna voi käyttää aiemmin tehtyjen harjoitusten vastauksia. 
Korttiin voi lisätä myös oman kuvan.  

Opettaja ohjeistaa, että kortti voi olla mukana, kun opiskelija hakee TET-paikkaa. Opiskelija 
voi TET-paikan saadessaan antaa kortin työpaikalle, jolloin he voivat laittaa sen ilmoitustau-
lulle tiedoksi kaikille työntekijöille. 

Vinkki: Tee esittelyvideo itsestäsi TET-paikan hakua varten. Voit kuvata videon itse tai 
parin kanssa. Kuvauksen voi tehdä omalla puhelimella, jolloin video on mukana, kun hakee 
TET-paikkaa. Kerro siinä esimerkiksi seuraavia asioita: 
 - Kuka olet? 
 - Miksi olisit hyvä työelämään tutustuja? 
 - Millaisia taitoja ja osaamista sinulla on? 
 - Mitä odotat tulevalta TET-paikalta?

  Työelämään tutustumisjakso (TET) ___ . ___. ______ - ___ . ___ . ______ 

   Minä olen _______________________.  

  Opiskelen _________________________________________.  

  Taidot ja osaaminen:  

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________

  ____________________________________________ 
 
Vahvuuteni:      TET-jaksolla tavoitteenani on muun muassa:

________________________________  ________________________________

________________________________  ________________________________

________________________________  ________________________________

Kuva
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Harjoitus 20:  
Selkeä ansioluettelo     
Kesto: 60 min 

Välineet: Tietokone 

Tavoite: Edellä mainitun esittelykortin lisäksi opiskelijat voivat laatia myös ansioluettelot 
TET-paikan hakua varten. Tavoitteena on, että opiskelija osaa kirjata oman osaamisen ja 
taidot. 

Ohjeistus: Opiskelijat tarvitsevat ansioluettelon laatimiseen tietokoneen. Ansioluettelon tulee 
olla selkeä ja virheetön.  

Ansioluetteloon kirjataan seuraavat asiat: 

 - henkilötiedot 

 - koulutus 

 - työkokemus 

 - kielitaito ja IT-taidot 

 - harrastukset 

 - (suosittelijat) 

Ansioluettelo on mahdollista liittää opiskelijan tunnuksen 
yhteyteen Tettie.fi -pilvipalvelussa. Näin myös työnantajat ja 
TET-paikkojen tarjoajat pääsevät tutustumaan opiskelijan 
ansio- 
luetteloon.

Vinkki: Ansioluettelo on mahdollista toteuttaa myös vide-
ona. Osalle suullinen ilmaisu on helpompaa, jolloin videon 
tekeminen voi olla hyvä ratkaisu.  Myös videon voi liittää 
opiskelijatunnuksen yhteyteen pilvipalvelussa. Video on 
samalla osoitus kielitaidosta. 
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Lomakkeet 2-4:  
Dokumentit opiskelijan mukaan  

työpaikalle haun aikana     

Seuraavilta sivuilta löydät tarvittavat dokumentit, jotka opiskelija voi ottaa mukaan hakies-
saan TET-paikkaa. Dokumentit auttavat opiskelijaa tiedottamalla työnantajaa, sekä varmista-
vat että hänellä on mukana sekä tarvittavat TET-sopimuspohjat, että myös TET-todistukset.

Lomake 2: TET-sopimus 

 
Tavoite: TET-sopimuksen tavoite on tutustuttaa opiskelija työelämän virallisiin asiakirjoihin. 

Ohjeistus: Sopimuspohja kannattaa käydä läpi opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden on 
tärkeää ymmärtää, mitä tietoja sopimukseen kirjataan. Opettajan on hyvä muistuttaa, että 
allekirjoituksella sopimus hyväksytään. Opiskelijalla on hyvä olla mukana TET-sopimusta 
kolme kappaletta, joista yhden hän pitää itsellään, yksi jää työnantajalle ja yksi palautetaan 
takaisin oppilaitokseen.  

 
Lomake 3: TET-todistus 

Tavoite: TET-sopimuksen tavoite on tutustuttaa opiskelija työelämän virallisiin asiakirjoihin. 

Ohjeistus: Opettajan on hyvä muistuttaa opiskelijoita, että TET-todistus pyydetään työn-
antajalta TET-jakson päättyessä. TET-todistus on tärkeä esimerkiksi haettaessa seuraavaa 
TET-paikkaa tai kesätöitä. 

 
Lomake 4: TET-tiedote työnantajille 

Tavoite: Tiedotteen tarkoitus on kertoa työnantajalle, mikä on TET-jakso.  

Ohjeistus: Opettaja ohjeistaa opiskelijaa ottamaan tiedote mukaan TET-paikan hakemiseen. 
Kopioi lomakkeen sisältö itsellesi ja lisää alkuun tarvittavat tiedot koskien oppilaitostanne ja 
TET-jakson ajankohtaa, sekä loppuun oppilaitoksenne yhteystiedot.
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SOPIMUS TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA 

 
Tutustumislupa 
 

 

Opiskelija__________________________________________________ 

saa tutustua työpaikkaamme (pvm) _____________________________ 

 
Oppilaitoksen 
yhteyshenkilö 

  
Puh:   

 
Työpaikan nimi ja 
yhteystiedot 

Nimi: 
 
 
Lähiosoite: 
 
 
Postinumero: 
 
 

Postitoimipaikka: 
 

Vastuuhenkilö: 

Puh: e-mail: 

 
Ilmoittautuminen 
 

 
Opiskelija ilmoittautuu  
ensimmäisenä TET-päivänä _____/_____/________  klo_______ 

                      □ vastuuhenkilölle 

                   □ muulla tavalla, miten? __________________________________________ 

 
Työaika 
 

 
 
 

 
Työtehtäviä TET-
jaksolle 
  

 

 
Muita huomioon 
otettavia asioita 
(ruokailu, 
pukeutuminen 
yms.) 

 

 
Päiväys ja 
allekirjoitukset 
 

 
______/______/_________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 
Työnantajan allekirjoitus                       Opiskelijan allekirjoitus 
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Todistus työelämään tutustumisesta (TET) 
 

 

 

 
Opiskelijan nimi: 

 
 
 
 

 
Työpaikan nimi 
ja yhteystiedot: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TET-jakson 
ajankohta: 
 

 
TET-jakso toteutettiin ____ /____ /_______-____ /____ /_______ 
välisenä aikana. 
 

 
Opiskelijan 
tehtävät TET-
jaksolla: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sanallinen 
arviointi: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Päiväys ja 
vastuuhenkilön 
allekirjoitus: 
 
 

 
 
_______/________/___________                   
 
___________________________________________ 
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     TIEDOTE TYÖNANTAJALLE 

Arvoisa työnantaja, 

_______________________________________ opiskelijat ovat työelämään tutustumisjaksolla                 
_______________________________________. 

Jakson aikana opiskelija saa tietoa työelämästä sekä tutustuu erilaisiin työtehtäviin ja ammatteihin.  

Sopimus työelämään tutustumisesta:  

Ennen työelämäjakson alkamista työnantaja ja opiskelija allekirjoittavat sopimuksen. Opiskelija toimittaa 
sopimuspohjan työpaikalle. Opiskelija ei ole TET-jaksolla työsuhteessa työnantajaan. 

Työaika ja ruokailu: 

TET-jakso kestää 10 päivää. Työaika on 25 h/vko eli keskimäärin 5  h/pv. Työaikaan sisältyy ruoka- ja kahvi-
tauko. Mikäli opiskelijan ei ole mahdollista ruokailla työpaikalla, hän hoitaa ruokailun omatoimisesti. 

Työturvallisuus ja vastuu: 

TET on opiskelua, joka toteutetaan työnantajan ohjauksen alaisena. TET-jakson aikana opiskelija noudattaa 
työpaikan sääntöjä ja ohjeita. Oppilaitoksen tapaturmavakuutus koskee opiskelijoita myös TET-jakson aika-
na. Tahallisesti aiheutetut vahingot opiskelija korvaa itse.  

Mikäli opiskelija käyttäytyy sopimattomasti tai on luvattomasti pois, toivotaan työnantajan ottavan yhteyttä 
koulun yhteyshenkilöön. 

Todistus työelämään tutustumisesta:  

Työpaikka antaa opiskelijalle kirjallisen todistuksen työelämään tutustumisesta. Opiskelija tuo todistuspoh-
jan työpaikalle.  

Muuta tietoa: 

Oppilaitoksemme työntekijät vierailevat mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden TET-paikoissa tai ovat 
muulla tavoin yhteydessä TET-jakson aikana. Mikäli toivotte, että vierailuajankohta sovitaan etukäteen, pyy-
dämme ottamaan yhteyttä. 

Yhteistyöstä kiittäen!
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Tettie.fi-palvelu

Tettie.fi-palvelun kautta opiskelijat voivat hakea TET-, työharjoittelu ja työkokeilupaik-
koja ympäri Suomen. Lisäksi palvelun kautta työnantajat voivat ilmoittaa kyseisistä 
paikoista ja oppilaitoksen edustajat voivat seurata oppilaan asettamia tavoitteita ja 

TET-päiväkirjaa työelämäjaksojen ajalta.

Seuraavilla sivuilla kuvataan oppilaitoksen edustajan tunnuksilla Tettie.fi-palvelun käyttöä. 
Opiskelijan ja työpaikan edustajan oppaista löydät ohjeet heitä varten.

Jos sinulla ei vielä ole oppilaitoksen edustajan tunnuksia, voit pyytää niitä hankkeen edustaji-
ta. Varmistamme jokaisen pyynnön erikseen taataksemme, että palvelun laatu pysyy varmasti 
oikealla tasolla. Tämän vuoksi kuka tahansa ei pysty luomaan itsenäisesti oppilaitostunnuk-
sia.

Tunnuksia voit kysyä sähköpostilla osoitteesta toimisto@kainuunopisto.fi tai tettie.fi-sivuston 
kautta yhteydenottolomakkeella.

Kun sinulla on tunnukset, avaa internet-selaimella osoite https://www.tettie.fi/. Valitse yläpal-
kin valikosta Profiili ja avautuvasta ponnahdusvalikosta Kirjaudu sisään. Kirjoita tunnuksesi 
ja salasanasi, jotka olet saanut palvelun ylläpidolta ja paina vielä Kirjaudu sisään.
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Napsauta vielä auki Profiili-valikko ja sieltä valitse Oma profiili.

Näet listan kaikista oppilaitoksesi opiskelijoista, mutta voit halutessasi valita listasta nimen 
perusteella tietyn opiskelijan tiedot. Nimen lisäksi näet opiskelijan kirjoittamat tavoitteet 
omaa TET-jaksoaan varten, sekä hänen TET-jakson aikana kirjoittamansa vapaamuotoisen 
päiväkirjan.

Kun lopetat palvelun käytön, muista aina kirjautua ulos avaamalla ensin Profiili-valikon, josta 
valitse vielä lopuksi Kirjaudu ulos.
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TET-paikalla toimiminen 

Oppilaitoksen ohjaajan on suositeltavaa käydä TET-paikalla tapaamassa opiskelijaa ja 
samalla myös työpaikan edustajaa. Tällä tavoin tulee varmistettua opiskelijan läsnä-
olo työpaikalla. Toisinaan myös työpaikalla saatetaan kaivata ohjausta, ja työpaikka-

käynti on hyvä tapa pitää yllä luontevaa kontaktia työpaikan kanssa.  

Muistilista opettajalle: 

 - Ota tarvittaessa etukäteen yhteyttä opiskelijan TET-paikkaan, mikäli aiot vierailla  
 siellä. 

 - Tutustu ennen vierailua opiskelijan asettamiin tavoitteisiin. 

 - Varaa riittäväsi aikaa vierailulle. 

 - Keskustelun apuna voi käyttää opiskelijan asettamia tavoitteita. 

 - Keskustelussa on hyvä käydä läpi jakson aikana opitut asiat, onnistumiset ja  
 kehittämiskohteet 

 - Kysy opiskelijalta, mitä tunteita ja ajatuksia hänellä on herännyt TET-jakson aikana 

 - Mikäli vierailu ei onnistu, on hyvä soittaa TET-paikkaan tai järjestää vaikkapa  
 etätapaaminen virtuaalisesti.

Opettajan kannattaa muistuttaa opiskelijaa palautekeskustelun tärkeydestä. Palautekeskuste-
lulla tarkoitetaan työnantajan ja opiskelijan välistä keskustelua TET-jakson lopussa. Opiske-
lijalle on erittäin palkitsevaa, kun hän saa kuulla palautetta. Työnantaja voi kertoa opiskeli-
jalle onnistumisista ja kehittämiskohteista. Tässä yhteydessä työnantajan on luontevaa antaa 
TET-todistus opiskelijalle. 
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Harjoitus 21:  
Päiväkirja     
Kesto: Toteutetaan TET-jakson aikana 

Välineet: Tehtäväpaperi / Tettie.fi -pilvipalvelu 

Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada 
opiskelija pohtimaan TET-jakson aikana 
suoritettuja työtehtäviä ja sen aikana opit-
tuja asioita. Tavoitteena on harjoitella myös 
tavoitteiden saavuttamisen arviointia. 

Ohjeistus: Opettaja jakaa päiväkirjapohjan 
ennen TET-jaksoa tai ohjeistaa opiskelijaa 
käyttämään sähköistä päiväkirjaa. Päiväkir-
jan täyttäminen kannattaa käydä huolellisesti 
yhdessä läpi ennen TET-jaksoa. Päiväkir-
jan lisäksi opiskelijoille voi antaa täyden-
nettäväksi TET-raportin, jossa käsitellään 
TET-jaksoa tarkemmin. 

Vinkki: Päiväkirjan voi toteuttaa myös muil-
la tavoin. Kokeile esimerkiksi videointia, 
valokuvausta tai WhatsAppia. Myös sosiaa-
lisen median palvelut toimivat, esimerkiksi 
Instagram. Muista hyvä ohjeistus tehtävien 
tekoon.
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TET-PÄIVÄKIRJA JA RAPORTTI 

Opiskelijan nimi: ___________________________________________________________ 

TET-jakson ajankohta: ________________________________________________________ 

TET-paikka: _________________________________________________________________ 

TET-jakson tavoitteet: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________   

Päivä ja työaika Mitä tein? Mitä opin? 

 

____/____/______ 

klo _____-______ 

  

 

____/____/______ 

klo ______-_____ 

  

 

____/____/______ 

klo _____-_____ 

  

 

____/____/______ 

klo ____ _-____ 

  

 

____/____/______ 

klo ______-_____ 
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Itsearviointi 

Itsearviointi on tärkeä taito jatko-opinnoissa ja työelämässä, joten sitä on hyvä harjoitella. 
Sitä kannattaa sisällyttää kaikkiin perusopetuksen kursseihin, mutta se on myös luonteva 
osa TET-jaksoa. 

TET-jakson jälkeen on hyvä tarkastella, että miten TET-jakso sujui. Itsearvioinnissa opiskelija 
pohtii omaa osaamista, suoriutumista ja kehittymistä. Lisäksi hän arvioi, kuinka hyvin hän 
saavutti TET-jaksolle asetetut tavoitteet. Itsearviointia voi harjoitella ja siinä voi kehittyä. Se 
on myös osa itsetuntemusta.  

Itsearviointia voi toteuttaa pareittain, ryhmissä tai yksilöharjoituksena.

Lomake 5: TET-itsearviointi 
Tavoite: Itsearvioinnin tavoitteena on arvioida omaa osaamista, suoriutumista ja kehittymistä. 

Ohjeistus: Opettaja jakaa opiskelijoille valmiin tehtäväpaperin. Jokainen täyttää tehtävän itse. 
Lopuksi TET-jaksosta voi keskustella yleisesti yhdessä.  

Vinkki: TET-jaksojen sisältöä voi käydä läpi myös niin, että opiskelijat laativat omasta 
TET-paikasta pienet esitelmät. Esitelmässä voi kertoa TET-paikan nimen lisäksi mitä teki, mitä 
oppi ja missä haluaisi kehittyä. On myös mahdollista tehdä harjoitus käyttäen TET-riihityöta-
paa.  

TET-riihen apukysymykset voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

 - Missä olit TET-jaksolla? 

 - Mitä teit TET-jaksolla? 

 - Mitä opit TET-jaksolla? 

 - Mikä oli vaikeaa TET-jaksolla? 

 - Mitä tunteita koit TET-jaksolla? 
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Opiskelija: _________________________   Ryhmä: _________________ 

Opiskelijan itsearviointi    Päivämäärä: ________________________ 
(voidaan tehdä ryhmäohjauksessa TET-jakson jälkeisellä viikolla) 

1 = täysin eri mieltä 

2 = melko eri mieltä 

3 = ei samaa eikä eri mieltä 

4 = melko samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä

Itsetuntemus: 

 1    2    3    4    5 TET-jakso oli kiinnostava. 

 1    2    3    4    5 Viihdyin työssä. 

 1    2    3    4    5 Fyysinen kuormitus oli sopiva. 

 1    2    3    4    5 Kohtasin työssä haasteita. 
 
Tiedonhakutaidot ja monilukutaito: 

 1    2    3    4    5 Ymmärsin millaista tietoa työssä tarvitaan. 

 1    2    3    4    5 Etsin itse lisätietoa työstä tai alasta. 

 1    2    3    4    5 Ymmärsin ohjeet. 
  
Oppimaan oppimisen taidot: 

 1    2    3    4    5 Sain perehdytystä työhön. 
 
 1    2    3    4    5 Opin uusia asioita. 

 1    2    3    4    5 Onnistuin ratkaisemaan haasteita. 

Tavoitteiden asettaminen: 

 1    2    3    4    5 Saavutin TET-jaksolle asettamani tavoitteet. 

Työelämään suuntautuva oppiminen: 

 1    2    3    4    5 Työskentelin erilaisissa työtehtävissä. 

 1    2    3    4    5 TET-jaksolla tutuksi tullut ammatti/ala kiinnostaa minua. 

 1    2    3    4    5 Haluan tutustua eri ammattiin/alaan seuraavalla                                    
    TET-jaksolla.
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Osallisuus ja aktiivinen osallistuminen: 

 1    2    3    4    5 Työskentelin ryhmässä. 

 1    2    3    4    5 Työskentelin itsenäisesti. 

 1    2    3    4    5 Kannoin vastuun työtehtävistäni. 

 1    2    3    4    5 Olin aktiivinen. 

 1    2    3    4    5 Olin oma-aloitteinen. 

 1    2    3    4    5 Noudatin aikatauluja. 

 1    2    3    4    5 Noudatin työpaikan sääntöjä. 

 1    2    3    4    5 Noudatin työtehtävien ohjeita. 

Koulutus- ja työelämätietous: 

 1    2    3    4    5 Sain uutta tietoa ammatin/alan opiskelusta. 

 1    2    3    4    5 Sain uutta tietoa ammatin/alan työtehtävistä. 

 1    2    3    4    5 Sain uutta tietoa työelämästä (esimerkiksi                                               
työturvallisuus ja palkkaus). 

 1    2    3    4    5 Sain uutta tietoa yrittäjyydestä. 

 1    2    3    4    5 Yrittäjyys kiinnostaa minua.

Avoimet kysymykset TET-jaksosta: 

Mitä opit TET-jaksolla? 

 

 

Mitä työelämän tietoja ja taitoja haluaisit oppia lisää?
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Jatkosuunnitelma

TET-jaksojen jälkeen on aiheellista päivit-
tää opiskelijoiden kanssa heidän hen-
kilökohtaisia opiskelusuunnitelmiaan. 

Opiskelijoiden kanssa voi keskustella seuraa-
vasta TET-jaksosta ja kirjata toiveet ja tavoitteet 
jo valmiiksi. Lisäksi koulutussuunnitelmat on 
tarpeellista käydä yhdessä läpi TET-jaksojen 
jälkeen, koska opiskelija on mahdollisesti löytä-
nyt uusia koulutus- ja alavaihtoehtoja. 

TET-jakson jälkeen HOPS-lomakkeeseen voi 
täydentää ja päivittää seuraavia kohtia: 

 - Työkokemus Suomessa 

 - Mitkä ammatit kiinnostavat sinua? 

 - Mitä toiveita ja tavoitteita sinulla on  
 TET-jaksoille? 

 - Jatkosuunnitelma 

Tässä vaiheessa voi myös päivittää  
Elämänkehät-harjoitusta. 
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Oppilaitoksen ja työnantajien  
välinen yhteistyö

TET-jaksot ovat hyvä tapa pitää yllä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Muitakin 
yhteistyönmuotoja löytyy ja niitä kannattaa käyttää ja kehittää. Tässä esiteltynä muu-
tama vaihtoehto yhteistyön lisäämiseen.  

Yritysvierailut ovat hyvät tapa tutustua eri työpaikkojen ja alojen toimintaan. Vierailu kannat-
taa sopia hyvissä ajoin, jotta molemmat osapuolet ehtivät valmistautua. Opiskelijoiden kanssa 
kannattaa etukäteen etsiä tietoa yrityksestä sekä laatia kysymyksiä vierailua varten. Molem-
minpuolinen valmistautuminen kertoo innokkuudesta ja kiinnostuneisuudesta.  

Oppilaitosvierailu mahdollistaa myös tutustumisen eri aloihin. Se antaa tietoa alan opiskelus-
ta ja työllistymismahdollisuuksista.  

Yrittäjän päivää vietetään 5.9. Se on hyvä ajankohta toteuttaa teemapäivä tai yrittäjän vierailu 
koululla. Työelämä on aiheena oppiainerajat ylittävä, joten se tarjoaa mahdollisuuden toteut-
taa ilmiöoppimista. Yhteisen projektin toteuttaminen haastaa kaikkia oppimaan! 
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ely-keskus.    /   www.facebook.com/raipe-hanke   /   tettie.fi

Ripeämpi siirtymä Aikuisten Perusopetuksen 
työelämäjaksoille (RAIPE)

Katse kohti työelämää!

Haaste? 
Työnantajien tarpeet ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden mah-
dollisuudet eivät kohtaa ja maahanmuuttajien työllistyminen on Suomes-
sa heikkoa.
Työelämään mukaan pääseminen voidaan havaita selkeästi jo opiske-
luvaiheessa työharjoittelupaikkojen ja työelämään tutustumispaikkojen 
saamisen haasteena. 

Miksi?
Aiempien työllistymiskokemuksien ja uuden opetussuunnitelman perus-
teiden myötä työelämäintegraatiota pidetään entistä tärkeämpänä osa-
na myös aikuisten perusopetuksessa. 
Jo alkuvaiheessa saadut positiiviset kokemukset työharjoittelussa voivat 
auttaa opiskelijaa myöhemmin polulla työelämään. 
Työnantajan suhtautumisen ja mielipiteiden vieraasta kulttuurista ja maas-
ta tuleviin työharjoittelijoihin ja työntekijöihin toivotaan parantuvan.

Kenelle?
RAIPE-hankkeessa keskityimme maahanmuuttajataustaisten 
aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen 
sujuvoittamiseen sekä opiskelijoiden että työantajien näkökulmasta.

Miten?
Asioihin saatiin muutoksia luomalla yhteistyöverkosto työnantajien ja 
oppilaitosten välille uudenlaisten yhteistyön käytänteiden ja 
pilvipalvelun avulla. Hankkeen aikana pyrittiin kohdistamaan entistä 
paremmin työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
tarpeita ja tekemään työelämäjaksoista onnistuneempia kokemuksia 
kaikille osapuolille.
Pitkällä aikavälillä hanke helpotti paikkakunnilla työelämäjaksojen jär-
jestämistä, hälvensi ennakkoasenteita sekä helpotti maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden hakeutumista ammattiopintoihin ja työelä-
mään.
Hanke toteutettiin 1.5.2018 - 31.12.2020 välisenä aikana neljässä 
kansanopistossa ja niiden lähiseuduilla eri puolilla Suomea. Mukana 
olivat hanketta koordinoiva Kainuun Opisto, Valkealan kristillinen 
opisto, Eura-joen kristillinen opisto ja Lieksan kristillinen opisto.


