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Yleistä TET-jaksosta  

Mikä on TET?
TET-jaksolla saat tietoa työelämästä. Tutustut oikeaan työpaikkaan, ammatteihin ja työteh-
täviin. TET-jakso auttaa sinua miettimään, millaista työtä haluaisit tehdä tai mitä haluaisit 
opiskella. 

Tässä oppaassa on tietoa TET-jaksosta. Lue ja opi tärkeät asiat TET-jaksosta! 

Miksi sopimus tarvitaan? 

Työsopimuksella sitoudutaan tekemään sopimukseen kir-
jattua työtä. Siihen kirjataan kaikki työn kannalta tärkeät 

asiat (palkka, työaika, sopimuksen alkamis- ja päättymisai-
ka ja pääasialliset työtehtävät) 

Kannattaa tehdä aina kirjallinen sopimus, koska se on 
parempi apu mahdollisissa ongelmatilanteissa. Suullinen 

sopimus on myös pätevä. 

Sopimus on aina molemmille osapuolille, niin työntekijälle 
kuin työnantajalle. 
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Mitä minun pitää tietää TET-jaksosta? 
TET-sopimus 

 - Tee aina kirjallinen työsopimus. Kirjallisesta sopimuksesta osapuolet näkevät  
 selkeästi, mistä on sovittu.

 - TET-sopimus (3kpl) pitää tehdä ennen TET-jaksoa. Yksi oppilaitokselle, yksi  
 työnantajalle ja yksi opiskelijalle. 

Työaika 

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

 - Työaikaan sisältyy ruoka- ja kahvitauko. 

Työsuhde  

 - TET on opiskelua. Opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan. 

Ohjaaja  

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

Palkka 

 - Palkka on rahaa, joka maksetaan työstä. TET-jaksosta ei makseta palkkaa, koska   
 opiskelija ei ole työsuhteessa. Paras palkka opiskelijalle on hyvä ohjaus ja perehdytys  
 sekä uudet kokemukset.  

Työsuojelu 

 - Opiskelija noudattaa työpaikan työsuojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä. 
  
TET-jakson tehtävät 

 - 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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Ennen TET-jaksoa 

 - Opin oikealla työpaikalla. 

 - Saan kokemuksia erilaisista ammateista ja työtehtävistä 

 - Opin asettamaan tavoitteita ja arvioimaan itseäni. 

 - Saan palautetta taidoistani ja tiedoistani. 

 - Saan todistuksen. 

 - Voin löytää oikean ammatin tai alan. 

 - Voin löytää työpaikan. 

  - Aloitan TET-paikan etsimisen ajoissa. 

  - Mietin, mitkä ovat minun tavoitteeni eli mitä minä haluan  
  tehdä, nähdä ja oppia. 

  - Olen rohkea ja kokeilen uutta. 

  - Mietin etukäteen, mitä työssä vaaditaan. 

  - Etsin hyödyllisen ja kiinnostavan TET-paikan. 

  - Teen päätöksen itse. 

Miksi TET on  
tärkeä minulle? 

Miten minä löydän 
hyvän TET-paikan? 
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- Tettie.fi -pilvipalvelusta. (katso ohjeet s. 11) 

- Tutustun lähialueen työpaikkoihin. 

- Internetistä (työpaikkojen internetsivut, karttasovellukset). 

- Kysyn vinkkiä kaverilta. 

- Kysyn vinkkiä opolta. 

   - Haen TET-paikkaa ajoissa. 

   - Suunnittelen, mitä haluan sanoa ja kysyä. 

   - Soitan tai menen käymään työpaikalla. 

   - Olen aina kohtelias, ystävällinen ja asiallinen. 
 
   - Osaan vastata kysymyksiin. 

   - Kysyn, jos en ymmärrä tai tarvitsen lisätietoa. 

Mistä minä etsin 
TET-paikkaa?  

Miten minä haen 
TET- paikkaa?   
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Minä soitan työpaikalle
- Kerron  

 - kuka minä olen, 

 - missä minä opiskelen ja 

 - mitä asiaa minulla on? 

- Jos saan TET-paikan, me sovimme ajan, 
milloin teemme kirjallisen sopimuksen 
(3kpl).

Minä menen käymään  
työpaikalla 
- Pukeudun asiallisesti. 

- Otan TET-paperit mukaani. 

- Minä kerron  

 - kuka minä olen, 

 - missä minä opiskelen ja 

 - mitä asiaa minulla on? 

- Jos saan TET-paikan, me teemme kirjallisen 
sopimuksen (3 kpl). 

Mitä minä teen  
ennen TET-jaksoa?   

- Varmistan ruokailupaikan ja kulkemisen. 

- Tallennan työnantajan puhelinnumeron omaan puhelimeen. 

- Tarkistan, mihin aikaan työ alkaa ensimmäisenä päivänä. 

Yleiset työturvallisuusohjeet 

- Vaadi riittävä perehdytys. 

- Noudata aina työpaikan sääntöjä ja ohjeita. 

- Tee työtehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti. 

- Ilmoita vioista tai vaarallisista asioista. 

- Käytä asianmukaisia varusteita ja vaatteita. 

- Pyydä apua, jos et osaa tai ymmärrä. 
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  - Noudatan aikatauluja, jotka on kirjattu sopimukseen. 
 
  - Olen oma-aloitteinen ja aktiivinen. 

  - Ilmoitan aina, jos en pääse töihin. 

  - Noudatan työpaikan sääntöjä. 

  - Noudatan työtehtävien ohjeita. 

  - Olen asiallinen.  

    - Kysyn, jos en ymmärrä.  

  - Keskustelen TET-jakson onnistumisesta. 

  - Kysyn ja annan palautetta. 

  - Pyydän todistuksen TET-jaksosta. 

  - Kiitän yhteistyöstä. 

  - Teen itsearvioinnin. 

  - Toimitan opettajalle tarvittavan TET-aineiston. 

  - Keskustele TET-jaksosta muiden opiskelijoiden kanssa. 

Miten minä toimin 
TET-paikalla?   

Mitä minä teen, kun 
TET-jakso päättyy?     

TET-jakson aikana 
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 Vinkit palautteen vastaanottamiseen ja antamiseen

  - Kuuntelen palautteen. 

  - Olen rehellinen. 

  - Olen kiinnostunut palautteesta. 

  - Kysyn tarvittaessa lisätietoa. 

  - Otan tilanne oppimisena. 

  - Kiitän palautteesta. 

   

   - Annan rehellistä palautetta. 

   - Kerron palautteen heti, kun tilanne on sopiva. 

   - En arvioi ihmisen luonnetta tai persoonaa. 

   - Kerron, mitkä asiat ovat onnistuneet  
   mielestäni hyvin. 

   - Kerron, mitä asioita voisi tehdä paremmin. 

Miten vastaanotan 
palautetta?   

Miten annan  
palautetta?      
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TET-jakson jälkeen  

Millainen on onnis-
tunut TET-jakso?   

   - Löysin työpaikan.  

   - Löysin itseä kiinnostavan ammatin.  

   - Opin uutta. 
   
   - Sain kokeilla uusia työtehtäviä. 

   - Kohtasin uusia ihmisiä. 

   - Keskustelin työelämästä  
   työntekijöiden kanssa. 

   - Sain hyvää palautetta. 

   - Opin asettamaan tavoitteita. 

   - Opin arvioimaan omaa työskentelyä. 

Mitä minun pitää tietää perehdyttämisestä? 

- Työnantaja antaa uudelle työntekijälle  
tärkeää tietoa työpaikasta. 

- Opin tuntemaan työpaikan tavat. 

- Opin työpaikan säännöt.

- Opin tuntemaan työpaikan ihmiset. 

- Opin tuntemaan työpaikan tilat ja ympäristön.

- Saan tietoa työturvallisuudesta. 
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Tettie.fi-palvelu

Tettie.fi-palvelun kautta opiskelijat voivat hakea TET-, työharjoittelu ja työkokeilupaik-
koja ympäri Suomen. Opiskelijat voivat asettaa tavoitteita ja kirjoittaa TET-päiväkirjaa 
työelämäjaksojen ajalta.

Seuraavilla sivuilla kuvataan opiskelijan tunnuksilla Tettie.fi-palvelun käyttöä. Opiskelija 
löytää omien tunnuksiensa käyttöä varten ohjeet Opiskelijan oppaasta.

Jos sinulla ei vielä ole opiskelijan tunnuksia, voit rekisteröityä osoitteessa  
https://www.tettiefi/. Napsauta auki ylävalikosta linkki Palvelut opiskelijalle.

Jatka seuraavalla sivulla napsauttamalla alhaalta linkkiä Jos haluat luoda työnhakijan profii-
lin, luo se täältä.
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Täytä seuraavaksi tunnustasi varten seuraavat tiedot joko kirjoittamalla tai valitsemalla ne 
listasta:

 - Käyttäjänimi
 - Etunimi
 - Sukunimi
 - Salasana ja toista sama salasana uudelleen
 - Email eli sähköpostiosoite
 - Puhelinnumero
 - Osoite, jossa asut
  - Tätä tietoa käytetään etäisyysrajan määrittämiseen  
  mahdollisista TET-pai koista.
 - Esittely, jossa kerro itsestäsi (ei pakollinen)
 - CV, jonka voit halutessasi ladata palveluun (ei pakollinen)
 - Video CV, jonka voit halutessasi ladata palveluun (ei pakollinen)
 - Koulu, jonka voit valita listalta valmiista vaihtoehdoista
  - Jos oma koulusi puuttuu listalta, pyydä opettajaasi ottamaan yhteys  
  Tettie.fi-palveluun koulusi liittämiseksi palveluun.
 - Valitse itseäsi kiinnostavat ammattialat napsauttamalla niiden vieressä olevaa ruutua
 - Kirjoita tavoitteet joita olet asettanut TET-jaksoa varten
 - Päiväkirjaa voit täyttää ollessasi TET-paikassa työjaksolla, riippumatta siitä oletko  
 löytänyt TET-paikkaa Tettie.fi -palvelun kautta

Sinun täytyy lukea ja hyväksyä käyttöehdot palvelun käyttämiseksi.  

Voit myös valita, haluatko sähköpostiisi tunnustiedot napsauttamalla valinnan laatikkoon 
Send these credentials via email eteen.

Kun olet valmis, napsauta lopuksi painiketta Register. Olet nyt rekisteröitynyt palveluun ja 
voit aloittaa sen käytön.

Jos sinulla on jo valmiiksi tunnukset, voit avata internet-selaimella osoitteen https://www.tet-
tie.fi/. Valitse yläpalkin valikosta Profiili ja avautuvasta ponnahdusvalikosta Kirjaudu sisään. 
Kirjoita tunnuksesi ja salasanasi, ja paina vielä Kirjaudu sisään. Pääset nyt halutessasi muok-
kaamaan aiemmin syöttämiäsi tietoja ja käyttämään palvelua TET-paikkaa etsiäksesi.
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Aloittaaksesi avoimien TET-, työharjoittelu tai työkokeilupaikkojen etsimisen, napsauta itsesi 
yläreunan valikosta takaisin Etusivulle. Jatka sitten napsauttamalla Työpaikkahaku-painiket-
ta.

Yllä olevan kuvan mukaisesti voit rajata etäisyyttä kuinka kaukana TET-paikkoja näytetään 
kodistasi. Tällä tavalla voit halutessasi rajata alueen itsellesi sopivaksi. Jos jätät rajoituksen 
nollaksi, näytetään oletuksena kaikki TET-paikat jotka olet aloittain valinnut.

Jos haluat valita lisää aloja 
joilta etsit TET-paikkoja, voit 
tehdä sen viereisen kuvan esit-
tämältä listalta.

Karttanäkymässä voit 
liikuttaa karttaa vetämäl-
lä sitä eri suuntiin, sekä 
zoomata lähemmäs ja 
kauemmas alareunan + ja - 
painikkeilla. 

Kotiosoitteesi tunnistat 
talon kuvasta ja löytämä-
si TET-paikat punaisesta 
paikkamerkistä, kuten 
viereisessä kuvassa.

Napsauttamalla punaista 
paikkamerkkiä saat auki 
työpaikan tiedot. Voit 
lukea millaista TET-paik-
kaa he tarjoavat ja milloin 
TET-jakso on. Lisäksi 
löydät TET-paikan yhte-
ystiedot, joiden kautta voit 
olla yhteydessä heihin joko 
internetin kautta sähköpos-
tilla tai soittamalla puhelimella.
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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.


