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Yleistä TET-jaksosta  

Mikä on TET?

Työelämään tutustuminen eli TET on osa kaikille perusopetuksen opiskelijoille tarkoi-
tettua työelämäosaamisen kehittämistä. TET-jaksolla opiskelijat tutustuvat ohjatusti 
työpaikan ja työyhteisön toimintaan. Kyseessä ei siis ole vielä virallinen työharjoittelu 

tai työssä oppiminen kuten ammattiin opiskelevilla ammatillisine tavoitteineen. 

Aikuisperusopetuksessa opiskeleville eri kieli- 
ja kulttuuritaustaisille opiskelijoille TET-jakso 
voi olla ensimmäisiä kokemuksia suomalaises-
ta työelämästä. Opiskelija ei välttämättä tiedä 
vielä, miten suomalaisella työpaikalla toimi-
taan, ja joskus myös työelämässä itsestään-
selvyyksinä pidetyt asiat eivät ole sitä hänelle. 
Toisaalta opiskelijalla voi olla jo aikaisempaa 
työkokemusta ja siten osaamista työelämästä. 
TET-jakson aikana opiskelija pääsee näke-
mään ja kokemaan työpaikkojen toimintata-
poja, vaatimuksia ja työtehtäviä. TET-jakso voi 
vaikuttaa opiskelijan ammatinvalintaan oman 
osaamisen tunnistamisena, sekä toimia innos-
tavana askeleena kohti omaa alaa ja työuraa. 

Tavat toimia ja reagoida asioihin voivat olla 
erilaisia eri kulttuureissa ja eri yksilöiden 
välillä. Eroja voi olla esimerkiksi taustassa ja 
elämäntilanteessa (esim. perhe, arvomaailma, 
kiinnostukset, koulutus ja työkokemus).
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Mitä minun työnantajana on hyvä tietää TET-jaksosta? 

TET-sopimus 

 - Tee aina kirjallinen työsopimus. Kirjallisesta sopimuksesta osapuolet näkevät  
 selkeästi mistä on sovittu. Sopimuspohjan saat oppilaitokselta, yleensä opiskelijan   
 toimittamana. 

 - 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. 

 - Nämä asiat tulee kirjata selkeästi TET-sopimukseen. 

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  
 perehdytys sekä uudet kokemukset.  

Työsuojelu 

 - Opiskelija noudattaa työpaikan työsuojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä. Näihin   
 liittyvät asiat kannattaa puhua opiskelijan kanssa. 
  
TET-jakson tehtävät 

 - TET-jaksoon voi liittyä opettajan antamia tehtäviä, jotka opiskelijan täytyy tehdä ja  
 palauttaa.  
  
TET-todistus  

 - Opiskelija saa todistuksen suoritetusta TET-jaksosta. Todistuspohjan työnantaja saa  
 oppilaitokselta. 

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 

Miksi TET on tärkeä minulle työnantajana?
 - Voin tuoda esille oman työpaikan toimintaa ja  
 työmahdollisuuksia.  

 - Tulen tutuksi, saan näkyvyyttä ja löydän  
 uusia verkostoja.

 - Saan “lisäkäsiä” käyttöön. 
 
 - Pääsen tutustumaan mahdollisiin tuleviin  
 työntekijöihin. 

 - Edistän osallisuutta ja sosiaalista vastuullisuutta. 

 - Minulla on mahdollisuus tutustua uusiin  
 ihmisiin ja erilaisiin kulttuureihin.

Miten valmistaudun  
opiskelijan tuloon?
 - Varmistan opiskelijan TET-jaksolle asetetut  
 tavoitteet. 

 - Tutustun saamiini TET-jaksoon liittyviin  
 papereihin ja allekirjoitan sopimuksen. 

 - Huomioin miten opiskelijan tulo vaikuttaa  
 työpaikan arkeen. 

 - Nimeän työpaikalta vastuullisen ohjaajan ja  
 perehdytän hänet tehtäväänsä. 

 - Suunnittelen, mitkä ovat opiskelijan työtehtävät.  

 - Varaan aikaa opiskelijan palautekeskustelua varten. 
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TET-jakson aikana

Mitä tapahtuu ensimmäisenä päivänä  
perehdytyksen aikana? 
 - Otan opiskelijan vastaan.

 - Perehdytän opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin. 

 - Esittelen henkilökuntaa. 

 - Käyn yhdessä opiskelijan kanssa keskustelun työajasta. 

 - Kerron työturvallisuuden kannalta tärkeät seikat.

 - Kerron työpaikan säännöt.

Miten kohtaan opiskelijan? 
 - Kohtaan opiskelijan avoimin mielin.  

 - Annan selkeät ohjeet ja näytän mallia tekemiseen.  

 - Keskustelen ja rohkaisen opiskelijaa osallistumaan.  

 - Luon mukavan ja turvallisen ilmapiirin.  

Miten mahdollistan onnistuneen TET-jakson?
 - Annan opiskelijalle aidon mielikuvan työpaikasta ja työtehtävistä sekä työpaikan   
 arjesta. 

 - Kerron opiskelijalle, mitä häneltä odotetaan TET-jakson aikana. 

 - Kysyn opiskelijan omista tavoitteista. 

 - Perehdytän, ohjaan ja neuvon opiskelijaa. 

 - Otan opiskelijan osaksi työyhteisöä.   

 - Annan opiskelijalle rakentavaa palautetta.
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Mitä asioita huomioin palautekeskustelua varten?  
 - Valmistaudun kertomaan TET-jakson kuulumiset jakson lopussa. 

  - Työtehtävien tekeminen ja hallinta. 

  - Osallistuminen ja yhteistyö. 

  - Tavat ja säännöt. 

 - Tuon esille opiskelijan onnistumiset, vahvuudet ja kehittämiskohteet. 

 - Annan ja kysyn palautetta. 

 - Tuon esille opiskelijan mahdollisia ammattivaihtoehtoja.  

 - Annan todistuksen TET-jaksosta. 

Vinkit palautteen vastaanottamiseen ja antamiseen 
Miten vastaanotan palautetta? 

 - Kuuntelen palautteen. 

 - Olen rehellinen. 

 - Olen kiinnostunut palautteesta. 

 - Kysyn tarvittaessa lisätietoa. 

 - Otan tilanne oppimisena. 

 - Kiitän palautteesta. 

Miten annan palautetta? 

 - Annan rehellistä palautetta. 

 - Kerron palautteen heti, kun tilanne on sopiva. 

 - En arvioi ihmisen luonnetta tai persoonaa. 

 - Kerron, mitkä asiat ovat onnistuneet mielestäsi hyvin. 

 - Kerron, mitä asioita voisi tehdä paremmin. 
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TET-jakson jälkeen 
- Keskustelen TET-jaksosta muiden työtekijöiden 
kanssa. 

- Kehitän tarvittaessa työpaikan toimintamalleja 
TET-jaksoja ja työharjoitteluita varten. 
 
- Olen tarvittaessa yhteydessä koulun  
yhteyshenkilöön.  

- Jatkan yhteistyötä oppilaitosten kanssa omien  
resurssien puitteissa. 

- Näihin voivat kuulua halutessasi esimerkiksi oppi-
laitoksen opiskelijoiden vierailu työpaikallasi, yhtei-
set projektit opiskelijoiden kanssa, oman   
urapolkusi esittely opiskelijoille jne. 
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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 TET-paikan edustajan tunnuksilla Tettie.fi -palvelun käyttöä. 
Opiskelija löytää omien tunnuksiensa käyttöä varten ohjeet Opiskelijan oppaasta.

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

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

 - Yrityksen nimi
 - Yrityksen toimiala
 - Yrityksen esittely
  - Tähän laatikkoon kirjoitetaan myös esittely tarjottavasta TET- tai harjoittelu- 
  paikasta.
 - Verkkosivut
 - Osoite
 - Yhteyshenkilö
  - Etunimi
  - Sukunimi
  - E-mail eli sähköpostiosoite
  - Puhelinnumero
   - Muista kirjoittaa puhelinnumeron alkuun maatunnus +358
 - Harjoittelun kuvaus
  - Valitse listalta parhaiten harjoittelua kuvaava tyyppi: TET, työharjoittelu tai
  työkokeilu.
 - Aikaväli milloin harjoittelujaksot ovat tarjolla Tettie.fi -palvelussa
  - Kannattaa ajoittaa harjoittelun tarjoaminen jo huomattavasti ennen  
  varsinaisen jakson alkamista, jotta opiskelijat voivat nähdä avoimet paikkasi.
 - Käyttäjänimi
 - Salasana ja toista sama salasana uudelleen

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

Kun olet valmis, napsauta lopuksi painiketta Register. Olet nyt ilmoittanut opiskelijoille avoi-
mesta harjoittelupaikasta.

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.
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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.


