
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN – TET 
 
Kauhavan yläkouluissa tutustutaan työelämään: 
 
7 lk  kaksi päivää vanhemman työpaikalla 
8 lk  viisi päivää 
9 lk 2 x viisi päivää 
 
 
Mitä TET:stä saa? 
 

- ensi käden tietoa työelämästä ja ammateista 
 
- aineksia opiskelu- ja uranvalintaratkaisuihin 

 
- onnistumisen elämyksiä oikeassa työympäristössä 

 
- oikeaa suhtautumista työntekoon 

 
- työelämän pelisääntöjen ymmärtämistä 

 
- mukanaoloa työyhteisössä 

 
- uusia kokemuksia 

 
- puhtia koulutyöhön 

 
 
Miten valitset TET-paikan? 
 

- mieti sinua todella kiinnostava ammatti tai työala 
- opo auttaa sinua tarvittaessa kiinnostavan työpaikan 

löytämisessä 
- helpoimmin saatu TET-paikka ei välttämättä ole mielekkäin 
- ole ennakkoluuloton – työt ja ammatit, joita et juuri tunne, voivat 

olla mielenkiintoisia 
- tutustu paikkakuntasi yritysluetteloon 
- huomioi työpaikan sijainti: normaalit koulukyydit ovat käytössä, 

mitään matkakorvauksia TET-paikkoihin ei makseta 
- ole itsenäinen – älä mene kavereiden mukana! 

 
TET-paikan kysyminen 
 



- varmista kulkuyhteydet ja aikataulut 
- käy kysymässä paikkaa henkilökohtaisesti (joihinkin paikkoihin 

kannattaa soittaa etukäteen, opo auttaa tarvittaessa) 
- muista hyvät tavat (ei purkka suussa, pojat ottavat lakin pois 

päästä, siisti vaatetus ym.) 
- puhu selvästi 
- älä sinuttele vanhempia henkilöitä, jollei kyseessä ole vanha tuttu 

 
 
 

1. Tervehdi ja esittele itsesi! 
2. Kerro millä asialla olet ja voit myös näyttää TET-sopimuspaperin. 
3. Jos onnistaa, täyttäkää yhdessä sopimuspaperi! Kiitä! 
4. Jos asia jää avoimeksi, kysy milloin ja miten voit ottaa uudelleen 

yhteyttä. 
5. Kiitä, vaikka et saisikaan TET-paikkaa. 
6. Palauta TET-sopimus opolle. 

 
 
TET: n yleiset ohjeet 
 
1. Tutustuminen on koulun toimintaa eikä kyseessä ole varsinainen 

työsuhde. Koulu on vakuuttanut oppilaat  
- koulun vakuutus on tapaturmavakuutus 
- jos oppilas aiheuttaa työpaikalla vahinkoa sääntöjen vastaisella 

toiminnalla, hän on korvausvelvollinen 
 
2. Oppilaalle ei tarvitse maksaa palkkaa. 
 
3. Oppilaan työaika on noin 6 tuntia päivittäin. 
 
4. Ruokailut tapahtuvat pääsääntöisesti koululla. Jos työnantaja 

haluaa tarjota oppilaalle ruoan, se on mahdollista työnantajan 
omalla kustannuksella. 
- ilmoita opolle, jos haluat ruokailla jollain muulla Kauhavan 

koululla 
 

5. Työnantajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka ohjaa ja valvoo 
tutustumista. 
- ilman vastuuhenkilöä TET-sopimusta ei voi tehdä 

 
6. Poissaolojen ilmoittamisessa harjoitellaan työelämän pelisääntöjä: 

Työnantajalle on esim. sairastumisesta ilmoitettava viimeistään 



”työn” alkamisajankohtana, mieluiten ennen. Ilmoita poissaolostasi 
myös opinto-ohjaajalle! 

 
7.  Salassapitovelvollisuus työpaikan asioista koskee TET-oppilasta. 
 
8.  Teetettävien töiden osalta tulee noudattaa nuoria työntekijöitä 

koskevia säädöksiä. 
- nuorilta on kielletty esim. kohtuuton rasitus, vaarallinen työ ja 

yötyö 
 
9. TET on oppilaan koulutyötä. Koulun järjestys- ja 

käyttäytymissäännöt ovat siis voimassa. 
 
 
 
 
 
 
Miten saat TET-jaksosi onnistumaan? 
 

1. Ilmoittaudu TET-paikkasi vastuuhenkilölle täsmällisesti. Esittele 
itsesi, koulusi ja odotuksesi TET-jakson suhteen. 

 
2. Pukeudu asiallisesti ja työpaikan vaatimusten mukaan. 

 
3. Vastuuhenkilö ohjaa sinua. Tarvitessasi neuvoja, kysy häneltä. 

 
4. Noudata tarkoin saamiasi ohjeita. 

 
5. Muista työturvallisuusohjeet ja vastuusi. 

 
6. Ole kiinnostunut tehtävistäsi. Ole myönteinen, aktiivinen ja oma-

aloitteinen. 
 

7. Ilmoita mahdollinen poissaolosi työpaikkasi vastuuhenkilölle ja 
koululle. 

 
8. Pidä silmäsi ja korvasi avoinna. Kysele TET-paikkasi ammatteihin 

liittyvistä asioista. 
 

9. Tee TET-jakson raportointi (tai päiväkirja) annettujen ohjeiden 
mukaan. Mikäli raportointiin liittyy haastattelu, sovi siitä heti TET-
jakson alussa. 



 
10. Muista, että TET-paikalla edustat itseäsi, kotiasi, kouluasi ja 

omaa sukupolveasi. 
 
  
TET: n jälkeen 
 

1. Arvioi työelämään tutustumisjaksoasi ja tee annetut tehtävät. 
2. Työnantaja arvioi oppilasta työpaikalla kiinnittäen huomiota mm. 

seuraaviin asioihin: käyttäytyminen, täsmällisyys, ahkeruus, 
oma-aloitteisuus, sopeutuminen työyhteisöön. 

 
Opinto-ohjaajasi auttaa sinua TET: n eri vaiheissa. Älä epäröi ottaa 
yhteyttä, kun on asiaa! 
 


