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Työelämään tutustuminen peruskoulussa 

Työelämään tutustuminen on peruskoulun opetussuunnitelmaan merkittyä toimintaa. 
Keskeisiä työelämään tutustumisen muotoja ovat TET-jaksot ja yritysvierailut. Kussakin 
turkulaisessa yläkoulussa järjestetään vähintään yksi viikon mittainen TET-jakso 
yhdeksännen syyslukukauden aikana. TET-jaksot on osa oppilaan uraohjausprosessia. 
Yrityksellä on mahdollisuus lisätä nuoren tietoa yrityksestä, alasta ja alalla 

tarvittavasta osaamisesta. 
 

TET-jakso 

TET-jaksot ovat osa koulujen työelämään tutustumista. Jaksolla olennaista on 
mielekkäiden työtehtävien ja innostavan työelämäkokemuksen ohella perehtyminen 
toimialaan. Yhdeksännen luokan TET-viikot järjestetään pääsääntöisesti viikkojen 40–
48 välillä ja kahdeksannen luokan harjoittelu huhti-toukokuussa. Koulujen TET-viikot 
löytyvät osoitteesta www.turku.fi/tet-tori. 

TET-Jakson järjestelyissä tulee huomioida seuraavaa: 

 Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan. 
 TET-jaksosta työpaikalla vastaa nimetty vastuuhenkilö ja koululla opinto-ohjaaja. 
 Oppilaan päivittäinen työaika on 6 tuntia. 
 Oppilas voi myös ruokailla Turun kaupungin koulussa. 
 Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman korvaamisasetuksen 

mukaisesti (maksuton sairaan- ja lääkärinhoito). 
 Turun kaupunki ei ole vakuuttanut oppilaita omaisuuteen kohdistuvan vahingon 

varalta. Vahingon sattuessa kyseeseen tulevat mahdollisesti oppilaiden ja 
työnantajien ottamat vakuutukset. Mikäli oppilas tahallisesti laiminlyö 
työharjoittelussa annettuja ohjeita, on hän itse korvausvelvollinen. 

 Oppilaalle tulisi järjestää mahdollisuus arvioida hankkimaansa tietoa ja kokemuksia. 

TET-polku 

Monelle TET-viikko on ensimmäinen kokemus työelämästä. TET-jaksolla on suuri 
yksilöllinen mutta myös yhteiskunnallinen merkitys. Tämän takia koulun, yrityksen ja 
kodin aktiivinen osallistuminen ohjaustyöhön on tärkeää. 

TET-jakson aikana on tarkoitus, että oppilas tutustuu oman ammatti- ja 
koulutusalakiinnostuksensa mukaiseen toimialaan. Tätä tavoitteen toteuttamisen tueksi 
on koottu TET-tori -sivusto. 
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TET-polku yrityksen näkökulmasta 
 

Yrityksessä tapahtuvaa ohjausta voidaan kuvata mielikuvalla TET-polku. TET-polku 
tarkoittaa TET-paikalla ennalta sovittua käytäntöä, jolla toteutetaan peruskoululaisten 
työelämään tutustuminen.  

TET-jakso on työelämään tutustumista, joten mielekkäiden työtehtävien ohella on 
tärkeää, että oppilaalla on mahdollisuus perehtyä yrityksen edustamaan toimialaan. 

On toivottavaa, että yritys jakaisi työviikon tutustumispisteisiin ja sopisi vastuunjaosta ja 
ohjauksen järjestämisestä tutustumispisteissä. TET-viikon vaiheita työnantajalle ovat 
oppilaan vastaanottaminen ja opastaminen, eri TET-paikan tehtäviin 
tutustuttaminen, TET -tehtävien käsittely ja arviointilomakkeen täyttäminen. 

TET-viikko parhaimmillaan on koulun ja yrityksen yhdessä rakentama 
kokonaisuus. Jos yritys haluaa yhdessä koulun kanssa pohtia TET-viikon toteutusta, se 
voi lähettää aloitteen oppilaanohjaus(at)turku.fi -osoitteeseen. 

TET-jakso on koulun opetussuunnitelmaan merkittyä toimintaa ja koulu vastaa 
osaltaan suunnitelman toimeenpanosta. TET-jaksolla yläkoululainen harjoittelee mm. 
työpaikan hakemista ja työpaikalle sopivaa käyttäytymistä. Yritys vastaa TET-jakson 
toteutuksesta yrityksessä ja oppilaan ohjeistamisesta. Huoltaja hyväksyy tai hylkää 
TET-sopimuksen omalta osaltaan ja vastaa sen toimeenpanosta, kuten muustakin 
koulutyöstä.  

TET-jaksoon valmistautuessa kannattaa selvittää seuraavat asiat: 

Yrityksen TET-yhteyshenkilön nimeäminen  

 Keneen oppilaat voivat ottaa yhteyttä TET-asioissa.  
TET-jakson sisällön (polku) suunnittelu  

 Mitä yritys haluaa TET-jaksolaisille viestiä  

 Miten oppilaat saavat mahdollisimman kattavan kuvan yrityksen toiminnasta  

 Mitä työvaiheita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti 

 Mitä työsuojelullisia rajoituksia on olemassa  
TET-ohjaajien nimeäminen  

 Miten TET-jaksolaisia ohjataan  

 Tehtävän työn seuranta, valvonta ja ohjaus 
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TET-jakso etenee yrityksen näkökulmasta pääpiirteittäin seuraavasti: 

 TET-paikkaa etsivien oppilaiden tiedusteluihin vastaaminen.  
 TET-hakemuksen käsittely. 
 TET-sopimuksen laatiminen. 
 TET-viikon alussa oppilaan vastaanottaminen ja opastaminen, 
 TET-paikan eri työtehtäviin tutustuttaminen. Yritys voi laatia opinto-ohjaajan 

avustuksella yritykseen TET-polun, joka on ennalta laadittu suunnitelma 
työtehtävistä, joihin oppilas tutustuu TET-viikon aikana. Tekemisen avulla yrityksen 
toimintaan tutustumisen rinnalla voi käyttää esim. varjostamista, jolloin oppilas 
seuraa jonkun työntekijän toimintaa ja haastattelee työtehtävästä häntä. Näiden 
lisäksi oppilas voisi haastatella yrityksen eri työntekijöitä. 

 Koulun edustajan yhteydenotto yritykseen tai vierailu yrityksessä. 
 TET-viikon lopussa arviointikeskustelu. Oppilaan TET-raportin käsittely. Oppilaalle 

on annettu tehtäväksi TET-raportin kokoaminen, jonka tekeminen edellyttää sitä, 
että oppilaalla on mahdollisuus TET-viikon aikana haastatella TET-paikan 
edustajaa. 

 Oppilaan TET-jakson arviointi ja TET-todistuksen täyttäminen. 

 

TET-polku huoltajan näkökulma 
 

Huoltaja hyväksyy allekirjoituksellaan oppilaan hankkiman TET-paikan. Oppilas 
palauttaa kouluun TET-sopimuksen, jossa on yrityksen edustajan ja huoltajan 
allekirjoitus.  

TET-jakso etenee huoltajan näkökulmasta seuraavasti; 

 Mahdollisten TET-paikkojen etsiminen esim. osoitteesta www.turku.fi/tet-tori 
 Työelämän käyttäytymistapojen harjoittelu. 
 TET-sopimuksen hyväksyminen tai hylkääminen. 
 TET-jakson käytännön toteutuksen organisointi. Jos TET-jakso toteutetaan Turun 

ulkopuolella, huoltaja vastaa TET-jaksoon  liittyvistä järjestelyistä (matkat, ruokailu, 
lisävakuutukset). Koulutyöhön liittyvät vakuutukset ovat voimassa TET-jakson ajan 
paikasta riippumatta.  

 Oppilaan poissaolosta ilmoittaminen TET-paikalle ja koululle. 
 Keskustelu TET-jakson kokemuksista. 

https://posti.turku.fi/owa/redir.aspx?SURL=L1-pT7Gndqgl18FvbPtquA0p1mTB6TSO8TGHx1ArJPIVpn_Yc3LSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AHUAcgBrAHUALgBmAGkALwB0AGUAdAAtAHQAbwByAGkA&URL=http%3a%2f%2fwww.turku.fi%2ftet-tori
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TET-polku koulun näkökulmasta 
 

TET -jakso on kokonaisuus, jonka osia ovat TET-hakemuksen laatiminen, TET-paikan 
hakeminen, TET -sopimuksen laatiminen, TET -harjoittelu, kokemuksen arviointi ja 
raportointi. 

Koulussa oppilaanohjaaja käy läpi TET-harjoittelun asiakirjat, ohjeistaa TET-paikan 
hakemisen ja antaa käyttäytymisohjeet TET -viikon ajalle, vierailee TET -paikoilla ja 
käsittelee TET-tehtävän ja -raportin. 

TET-jaksoa voidaan hyödyntää eri oppiaineissa. Esimerkiksi TET-hakemuksia ja 
raportteja voidaan laatia äidinkielentunneilla. Opettajat voivat antaa oman 
oppiaineensa näkökulmasta TET-tehtäviä, jotka puretaan jakson jälkeen. Eri 
oppiaineiden opettajat voivat osallistua TET -kokemuksen jakamisen toteuttamiseen. 
TET-jaksosta voidaan tehdä toimialoja ja yrityksiä esittelevä näyttely, nettilehti, video- 
dokumentti, seinälehti, kouluradio-ohjelma, oppilaskuntalehti jne. Opettajat, jotka ovat 
vapautuneet opetustehtävästä harjoittelun takia voivat vierailla TET-paikoilla. 

TET-jakso etenee koulussa seuraavasti: 

 TET-viikon organisointi koululla. 
 TET-asiakirjojen läpikäyminen. 
 TET-paikan hakemisen ohjeistaminen. 
 Työelämän käyttäytymistapojen harjoittelu. 
 TET-raportin tekemisen ohjeistaminen. 
 TET-jakson käytännön toteutuksen organisointi (ruokailu, TET-matkat) 
 TET-viikon ohjaustehtävien jakaminen eri opettajille. TET-jakso on 

opetussuunnitelmaan merkittyä toimintaa ja jakso ohjaustehtäviin osallistuminen on 
koko opettajakunnan tehtävä. 

 TET-jakson kokemuksen arviointi oppilaanohjaajan tunnilla 
 Oppilaan TET-raportin käsittely oppilaanohjaajan tunnilla 
 Oppilaan TET-kokemuksen käsittely eri oppitunneilla ja eri oppiaineiden 

näkökulmasta. 
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TET-polku oppilaan näkökulmasta 
 

TET-jakso on kokonaisuus, joka alkaa koulutusalamielenkiinnon tunnistamisesta ja 
päättyy kokemuksen arviointiin ja raportointiin. Riippumatta siitä vastasiko TET-viikko 
odotuksiasi on tärkeää, että pyrit oppimaan TET-paikan hakemisesta, työelämästä ja 
yrityksen edustamasta toimialasta mahdollisimman paljon. TET-harjoittelusi etenee 
pääpiirteittäin seuraavasti. 

 Koulutusalamielenkiinnon pohdiskelu 

 Tutustu www.turku.fi/tet-tori ja www.oppilaanohjaus.fi -sivustoihin 

 TET-paikan hakeminen ja yritykseen tutustuminen 

 TET-hakemuksen laatiminen 

 Työelämään sopivan käyttäytymisääntöihin perehtyminen 

 Yhteydenotto yritykseen joko sähköpostitse tai puhelimella. 

 Käynti TET-paikalla 

 TET-sopimuksen laatiminen 

 TET-viikon arviointi 

 TET-viikon raportointi 

 


