
Olet aloittamassa työelämään tutustumis- eli TET-jakson. Se on sinulle hyvä 
mahdollisuus nähdä, mitä työpaikalla oikeasti tapahtuu ja millaista työnteko 
on. Jakso on sinua, mutta myös työnantajaa varten, sillä myös metsäala tar-
vitsee tulevaisuudessa uusia työntekijöitä, ehkä sinä voisit olla yksi heistä. 

Tervetuloa 
TET-harjoittelun!

Ennen TET-jakson alkua sinun, koulun ja TET-paikkasi on tehtävä 
sopimus TET-jaksosta. Saat koulusta sopimuskaavakkeen, jonka viet TET-paikan yhteyshenkilön 
allekirjoitettavaksi. Myös vanhempiesi on allekirjoitettava sopimus, mielellään ennen jakson 
alkua. 

Jos käytJos käyt TET-paikassa etukäteen, voit samalla keskustella yhteyshenkilön kanssa jaksosta. 
Kysele reippaasti varusteista, ohjelmasta, ruokailusta jne. Voitte keskustella mahdollisesti myös 
toiveistasi sen suhteen, mitä jaksolla tehdään ja mihin asioihin tutustutaan. Muista myös kysyä 
yhteyshenkilösi puhelinnumero ja laita se talteen. 

TET-jakson aikana saat yhteyshenkilöltä työpaikalla tarvittavat välineet. 
Muistathan, että ne eivät ole sinun, vaan työpaikan omaisuutta. Pidä niistä siis hyvää huolta ja 
varmista, että voit jakson päättyessä palauttaa ne työpaikalle. 

TTYÖAIKAsi on kuusi tuntia päivässä. Matkat kotoa työpaikalle ja takaisin sinun täytyy 
järjestää itse, mutta saattaa olla, että koulu antaa sinulle matkarahat jälkikäteen – selvitä asia 
opettajiesi kanssa. Muistathan tulla työpaikalle ja kaikkiin sovittuihin tapaamisiin aina ajallaan. 

Työpäivään sisältyy 30 minuutin LOUNASTAUKO puolenpäivän aikaan. Jotkut työnantajat 
kustantavat lounaasi TET-jakson aikana. Joskus on tarpeen ottaa omat eväät mukaan. Jos 
työnantaja ei muista mainita asiasta, kysele reippaasti miten ruokailu on työpaikalla järjestetty.

Muistathan, että töihin ei saa tulla sairaana. Muistathan, että töihin ei saa tulla sairaana. JOS SAIRASTUT, ilmoita siitä välittömästi 
yhteyshenkilöllesi puhelimella. Kun sinusta tuntuu, että voit jatkaa jaksoasi, ilmoita siitäkin 
etukäteen yhteyshenkilöllesi. 

Jos et tiedä, miten jossakin asiassa työpaikalla toimitaan, aina kannattaa kysyä. Se on takuuvar-
masti parempi vaihtoehto kuin tehdä asioita väärin.  

PUKEUDU työpaikalle vaatteisiin jotka eivät haittaa työntekoa. Jos tiedät, että olet päivän tai 
osan siitä ulkona, pukeudu sen mukaisesti ja ota huomioon, että myös sade voi yllättää. Esittele 
itsesi reippaasti uusille ihmisille sanomalla nimesi, kättelemällä ja kertomalla, että olet suoritta-
massa TET-jaksoa. TET-paikkasi työntekijät kertovat mielellään sinulle omasta työstään, kysele 
siis rohkeasti. 

Työturvallisuuden vuoksi noudata aina annettuja ohjeita. Jos et ymmärrä jotain, kysy neuvoa. Jos 
et ymmärrä, miksi ohjeet ovat sellaiset kuin ovat, voit kysyä syytä ohjeisiin. 

TTee työsi huolellisesti ja tunnollisesti. Olet tekemisissä toisten omaisuuden kanssa, ja sinuun 
luotetaan. 

OLE LUOTTAMUKSEN ARVOINEN. Jos et tiedä, miksi mikäkin työ tehdään ja 
miksi se tehdään juuri niin kuin se tehdään, kysy ja keskustele. Kun saat annetun tehtävän 
valmiiksi, kerro se hänelle, jolta tehtävän sait. 

Älä kerro työpaikastasi työpaikan ulkopuolella mitään, mikä saattaa olla Älä kerro työpaikastasi työpaikan ulkopuolella mitään, mikä saattaa olla LIIKESALAISUUS. 
Älä vie työpaikalta papereita, esineitä tai muuta materiaalia työpaikan ulkopuolelle, ellei se ole sel-
laista, mikä erikseen sinulle annetaan esimerkiksi kotiin tai kouluun vietäväksi. Muistathan myös, 
että VALOKUVAAMINEN työpaikalla saattaa olla kielletty joko kokonaan tai joissakin 
paikoissa. Työpaikalle ei saa tulla päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Myös tupa-
kointi on kielletty TET-jakson ajan. 

Omat, kaveripiirin ja perheen asiat kuuluvat vapaa-aikaan. Työajalla oma MATKAPUHELIN 
on syytä pitää kiinni tai äänettömällä. Jos jokin kiireellinen kotiasia kuitenkin vaatii sitä, että puhe-
lin on päällä, keskustele aiheesta yhteyshenkilösi kanssa. 

Noudata aina TYÖTURVALLISUUDESTA annettuja määräyksiä ja käytä turvalaitteita 
/ -varusteita, jos työnjohtaja niin ohjeistaa. Pidä kykyjesi mukaan huolta myös työtovereidesi ja 
työpaikan työturvallisuudesta. Jos työturvallisuusasiat askarruttavat sinua, kysy niistä työnjohdolta 
tai yhteyshenkilöltä. 

TET-jakson päättyessä jaksosta laaditaan RAPORTTI koululle. 
Tässä raportissa on usein lupa käyttää luovuutta. Kysy jo ennen jaksoa opettajaltasi, voisiko 
raportin toteuttaa vaikka videona, työtovereidesi haastatteluna tai valokuvakoosteena. Jos saat 
tähän luvan, muista sopia asiasta myös työpaikalla, sillä kuvaaminen saattaa olla työpaikalla kiel-
letty joko kokonaan tai osittain. 

TET-jakson päätteeksi myös yhteyshenkilösi tekee arvion jaksostasi. Tässä arviossa hän kiinnit-
tää huomiota muun muassa käytökseesi, täsmällisyyteesi, ahkeruuteesi, oma-aloitteisuuteesi ja 
siihen, miten olet sopeutunut työtovereidesi muodostamaan työyhteisöön. 

Jakson päätteeksi yhteyshenkilösi järjestää myös PALAUTEKESKUSTELUn, jossa 
voitte keskustella siitä, miten olet kokenut jakson ja millaista palautetta haluat siitä työpaikalle 
antaa. Myös yhteyshenkilö antaa sinulle palautetta toiminnastasi. Mikäli haluat kertoa jaksostasi 
esimerkiksi koulussa ja tarvitset sitä varten materiaaleja tai muuta tukea, kysy sitä rohkeasti 
yhteyshenkilöltäsi – vaikka jälkikäteen. 

Lopuksi muista palauttaa kaikki työpaikaltasi saamasi avaimet, kulkuluvat ja muut 
tavarat. Voit palauttaa ne yhteyshenkilöllesi. 


