
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ope-TET  
 
 
Osanottajat Ope-TET -jaksolle voivat osallistua aineenopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, 

oppilaanohjaajat ja luokanopettajat 
 
Ajankohta ja kesto Ope-TET on pääsääntöisesti oppilaiden TET-viikon aikana ja se kestää 1-2 päivää. 
 
TET-paikka Opettaja hankkii itseään kiinnostavan työpaikan ottamalla yhteyttä suoraan yrityk-

seen/työpaikkaan ja sopimalla alkutapaamisen. Työpaikka voi olla yritys, viranomainen, jär-
jestö, säätiö tms. 

 
Työnantaja  TET-paikalla tulisi nimetä TET-jakson vastuuhenkilö, joka suunnittelee TET-jakson ohjelman 

opettajan kanssa ja huolehtii sen toteutumisesta. Tutustumisjakson aikana opettajan tulisi 
saada monipuolinen ja mahdollisimman laaja kuva työpaikan toiminnoista ja työelämästä. 

 
Opettaja Opettaja sopii rehtorin ja työpaikan kanssa tutustumisjakson ajankohdasta ja kestosta. Hän 

tutustuu ja työskentelee ohjelman mukaan työpaikalla eri työpisteissä, työpaikan sääntöjen 
mukaan. Tutustumisen lopuksi hän raportoi kokemuksistaan ja hyödyntää tutustumista mah-
dollisuuksien mukaan opetuksessaan. 

 
Tavoitteet Tutustumisjakso pyrkii ajanmukaistamaan opettajien tietoa työelämästä ja siellä tarvittavista 

tiedoista ja taidoista. Antaa opettajalle mahdollisuuden hankkia uusia kokemuksia ja kontakte-
ja, joita voi hyödyntää opetuksessa ja ohjauksessa koulun oppimisympäristössä. 

 
Sisältö Opettaja osallistuu monipuolisesti työpaikan eri toimintoihin havainnoimalla, keskustelemalla 

ja myös työtehtäviä tekemällä eri ammattihenkilöiden ohjauksessa. 
 
Käytännön järjestelyt Ruokailujen, työmatkojen ja vakuutusten osalta ope-TET rinnastuu normaaliin opettajatyöpäi-

vään ja koulutustapahtumaan.  



 

  

 
 
 
 
OHJEET OPETTAJALLE 
 
Ope-TET antaa mahdollisuuden tutustua tämän päivän yritysmaailmaan ja työelämään. Opettaja päivittää omia tietoja ja 
taitoja omasta alasta. Hän voi muodostaa yhteistyökuvioita paikallisten työnantajien kanssa ja tuoda tietoa alalle kouluttautu-
misesta. 
 
Ennen tutustumisjaksoa 

 Yhteydenotto työpaikkaan ja tutustumisjaksosta sopiminen  

 Tutumisohjelmasta sopiminen vastuuhenkilön kanssa 

 TET-sopimuksen tekeminen 

 Koulutushakemuksen tekeminen  

 Tet-raporttiin tutustuminen  
 
Tutustumisjakson aikana 

 Eri ope-TET -paikan työtehtäviin tutustuminen 

 Koulu-yritys yhteistyön rakentaminen (oppilaiden TET, yritysvierailut) 
 
Tutustumisjakson jälkeen 

 TET-kokemuksien arviointi 

 Kokemuksesi jakaminen kollegoille  
 
 
 
OHJEET TYÖNANTAJALLE 
 
TET-jakson tarkoituksena on tutustuttaa opettaja tämän päivän elinkeinoelämää ja hänen oppiaineensa mukaisiin ammattei-
hin sekä luoda mahdollisesti yhteistyötä koulun ja työpaikan välille. Opettaja voi saada virikkeitä opetustyöhönsä ja yritys saa 
tietoa tämän päivän peruskoulutuksesta ja koulumaailmasta. 
 
Ennen tutustumisjaksoa 

 Jakson tavoitteista, aikataulusta ja ohjelmasta sopiminen  

 Työpaikan vastuuhenkilöstä sopiminen  
 
Tutustumisjakson aikana 

 Työpaikan käytänteitä ja ohjeiden läpikäyminen  

 Selkeän kokonaiskuvan antaminen alasta, ammateista ja työtehtävistä 

 Opettajan osaamisen hyödyntäminen  

 Mahdollisista yhteistyömalleista sopiminen opettajan tai koulun kanssa 
 
Tutustumisjakson jälkeen 

 Palautekeskustelu 


