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1. Mikä on TET  ?

TET-jakson järjestäminen on yksinkertainen keino päästä kertomaan nuo-
relle metsäalasta ja näyttämään millaisia töitä metsiin ja puun kestävään 
käyttöön liittyen oikeasti tehdään. Hyvästä kokemuksesta puhutaan hyvää 
myös ystäville. Positiivisena kokemuksena mieleen jäävän TET-jakson 
järjestäminen vaatii työyhteisöltä oikeanlaista asennetta. Omakohtaiset 
kokemukset työelämästä, aluksi niinkin pienet kuin viikko TET-harjoittelussa, 
tukevat nuoren päätöksentekoa. Ne voivat vaikuttaa uravalintaan, niin hy-
vässä kuin pahassa.

Harva yläkoululainen tietää varmasti, mitä hän tekee peruskoulun, saati 
mahdollisen lukion jälkeen. Opiskelupaikan valinta tehdään usein kiireessä 
ja epätietoisuuden vallitessa. Tällaisessa tilanteessa nuori valitsee alan tai 
opiskelupaikan, joka tarjoaa selkeän mielikuvan häntä kiehtovalla tavalla. 
Myös ystävien päätöksillä, mielipiteillä ja kokemuksilla on vaikutuksensa.

TET on suurelle osalle nuorista ensimmäinen kosketus työelämään, 

ensimmäinen kokemus työyhteisöstä ja ensimmäinen mahdollisuus nähdä, 
mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Kun yläkouluikäinen miettii TET-paikan valin-
taa, suuntana ovat usein omassa arjessa tutuksi tulleet työpaikat: lähikauppa, 
kirjasto, päiväkoti, omiin harrastuksiin ja vapaa-ajan mielenkiinnonkohteisiin 
liittyvät työpaikat ‒ tai usein omien vanhempien työpaikka.

Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana 
työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa pe-
rustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia oma-
kohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. 
Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus 
arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia.

S4 Työelämään tutustuminen: Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammat-
tialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden 
työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloi-
hin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti 
työelämään tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja 
palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden 
suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysy-
myksiin.

“

“
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Metsä ja puu ovat läsnä nuorten elämässä päivittäin. Metsäsektoriin ja puun 
käyttöön liittyviä työpaikkoja ei kuitenkaan tunnisteta eikä työnkuvia tunneta. 
Nuorten mielikuvissa metsäala tiivistyy kolmeen tyyppiin. 

2.1.  Nuorten mielikuva meistä

2. Miksi järjestää 
    TET –jakso?

Näin nuoret kuvasivat metsäalan työtehtäviä, kun heiltä kysyttiin 
millaisessa metsäalan ammatissa he voisivat itse työskennellä

Sienestäjä, 
se tienaa 
paljon!

Itselleni luontevin metsäalan ammatti on varmasti 
puuseppä. Pidän sitä  kiinnostavimpana sen 

monien mahdollisuuksien takia, ja ennenkaikkea 
siksi, että puuseppä saa käyttää paljon luovuutta, 

ja sitähän minulla riittää.

Metsien suojelia. Koska: en pidä 
roskaisesta metsästä, metsät ovat tärkeitä 

minulle ja niitä pitää suojella pahan tekijöiltä, ja 
siltä kun monet puut ovat monien eläinten koti 

ja saavat elantonsa siitä esim: orava, se 
asustaa puissa ja syö käpyjä eikä niitä saa 

muualta kuin puista.

Sahatyöntekijä, 
koska siinä saa 
leikkiä sirkkelillä.

Toki paperitehtailija liittyy 
sinänsä metsäalaan, sillä 
paperi tehdään puusta. 
Paperin tekoa olisi kiva 
seurata ja tietää, miten 

sitä tehdään.

En mä tiiä kaikki on 
ihan jees ! (: 

En oikee tiiä noista 
metsäaloista.

Istuttaja sillä hän luo koko ajan 
uutta metsää. Ammatissa saa 
olla metsän keskellä ja viettää 

leirielämää, mikä viehättää 
minua.

En keksi mitään 
mikä kiinnostaisi. 

Koska olen aloitteleva 
muusikko/tuottaja/DJ.



Olin TET-harjoittelussa Stora Enson Inkeroisten 
kartonkitehtaalla. Siellä oli mielenkiintoista oppia, miten 

monien työvaiheiden kautta puusta valmistetaan kartonkia 
ja kuinka monia erilaisia ammatteja siihen tarvitaan. 

Henkilökunta oli todella mukavaa ja sain vielä ilmaiset 
ruuatkin. Minusta tehtiin jopa juttu paikalliseen lehteen 

harjoittelussa ollessani. Halusin päästä johonkin 
mielenkiintoiseen paikkaan TETtiin ja huomasin Stora 

Enson Anjalankosken tehtaiden ilmoituksen TET-torilla ja 
soitin siihen sillä tuloksella, että sain paikan. 

TETissä ollessani huomasin, että en olisi voinut 
paljoa parempaan paikkaan päästä.

Viereisellä sivulla 16 vuotias poika kertoi ajatuksistaan TET -jakson jälkeen. Tällaisilla 
fiiliksillä takaisin kouluun palaava työhön tutustuja on parasta mahdollista mainosta 
alalle ja potentiaalinen metsäalan valitsija tulevaisuudessa.

MITÄ MEIDÄN TULISI ANTAA NUORELLE

     Perustiedot alasta kokonaisuutena ja ymmärryksen työtehtävien 
     moninaisuudesta.
     Ajatuksia omalle urapolulle. Ymmärrys siitä, kiinnostaisiko kyseinen ala        
     tulevaisuudessa.       Innostus ja mielenkiinto tulevaa työelämää kohtaan.
     Ymmärrys aikuisten todellisuudesta.       Kun näkee, että elannon eteen  
     tehdään monenlaisia töitä, arvostus työtä kohtaan kasvaa.
     Sosiaalisia taitoja, erilaisten ihmisten kohtaamisia.       Tietoa työelämän 
     säännöistä.       Tunne siitä, että pärjää.
     Kokemus siitä, että on tehnyt työtä, jolla on tarkoitus.       Onnistumisen 
     kokemuksia ja omanarvontuntoa

MITÄ VOIMME SAADA TAKAISIN

     Yritys voi hyödyntää nuoren uusia näkökulmia ja ideoita.
     Nuori voi markkinoida kaveripiirilleen metsäalaa ja yritystä tulevaisuuden
     työnantajana.
     Mahdollisuus löytää tulevaisuuden työntekijöitä.
     Kaksi kättä pieniin askareisiin.

MITÄ VOIMME SAAVUTTAA

     Jokainen kohdattu nuori ‒ myös kesätyöntekijä ja työharjoittelija ‒ on 
     työnantajalle mahdollisuus luoda positiivista työnantajakuvaa ja parem-
     paa kuvaa koko toimialasta.
     Nuorelle syntyy monipuolinen, realistinen ja konkreettinen kuva kes-
     tävästä metsien käytöstä ja puun käyttömahdollisuuksista – yhtään puuta
     ei kaadeta turhaan.
     Sana positiivisesta kokemuksesta leviää nuoren ystäväpiiriin, kouluun
     ja vanhemmille.

2.2. Mitä haluamme kertoa?



3. TET käytännössä

Unelmien tet-paikka 
metsäalalla olisi ainakin, 
että pääsisi tutustumaan 

erinlaisiin työtehtäviin. Olisi 
kiva kokeilla erilaisia työ-
tehtäviä ja ottaa vastuuta 
niistä. Olisi kiva myös jos 
saisi itse kokeilla ja tehdä 

kaikenlaisia töitä. Työtehtävistä 
oppisi mistä tykkää ja 

minkälaista työtä haluaisi 
vanhempana tehdä tai 

mikä kiinnostaa.

Haluaisin että TET -paikka on lähellä kotikylää 
ja muut työn tekijät olisivat mukavia, positiivisia 
ja  iloisia:) ja ketään ei syrjittäisi kiusattaisi tai 

haukuta:) ja työ olisi tietenkin mukava!!! 
KAIKILLA TÄYTYY OLLA 

MUKAVAA JA HAUSKAA!!!:)

Tiivistettynä unelmieni 
TET-viikolla metsäalan parissa 
tekisin joitain pieniä ja minulle 

mahdollisia töitä hyvässä 
työilmapiirissä, ilman 

suorituspaineita.

Työ, jossa saisi tutustua metsäalan 
eri osa-alueisiin aina metsänhakkuusta 

selluloosan valmistukseen, puun jalostukseen 
rakennusteollisuutta varten sekä erilaisten 

        kuitujen ja luonnontuotteiden 
               valmistukseen.

Unelmien TET 
-paikka olisi sel-

lainen missä näkisi 
millaista työ oike-
asti on ja missä 
saisi tehdä jotai 
eikä vain siivota.

Unelmien TET-paikassa pääsee tutus-
tumaan alaan hyvässä ja innostavassa 

porukassa jossa otetaan hyvin mukaan ja 
osataan ohjata, neuvoa ja innostaa hyvin 
alaan liittyvissä asioissa. Asiat kerrotaan 
niin, että minäkin ymmärrän ja olisi kiva 

tuntea kuuluvani joukkoon.

Näin nuoret kuvailivat unelmiensa TET-paikkaa metsäalalla:



TET-harjoittelijalla tulee olla työpaikalla nimettynä vastuuhenkilö, joka ohjaa oppilasta 
tutustumisjakson aikana, kertoo työsuojelusta ja auttaa ongelmatilanteissa. Harjoitteli-
jalla on myös koulussa vastuuhenkilö, useimmiten opinto-ohjaaja, johon työnantaja on 
yhteydessä käytännön kysymyksissä.

Nuori ei ole TET-jakson aikana työsuhteessa. TET-jaksolta ei makseta palkkaa. TET-jak-
so on koulun opetussuunnitelmaan kuuluvaa toimintaa, joten oppilas noudattaa koulun 
toimintaa sääteleviä normeja. Työpaikalla on lisäksi noudatettava työpaikkakohtaisia 
sääntöjä ja määräyksiä liittyen muun muassa työturvallisuuteen. 

TET-jakson pituus on muutamasta päivästä kahteen viikkoon. TET-harjoittelijan työaika 
on kuusi tuntia päivässä ja enintään 30 tuntia viikossa. Työtuntien suositellaan sijoit-
tuvan aikavälille 8‒15, mutta 15 vuotta täyttäneellä työaika voi olla välillä 5‒22 ja alle 
15-vuotiaalla aikavälillä 8‒20. Työaikaan kuuluu kahvi- ja ruokatauko. 

Ihanteellista olisi, että työpaikka tarjoaisi TET-harjoittelijalle lounaat ja että harjoittelija 
voisi ottaa osaa työpaikan ruokatunteihin muiden työntekijöiden tavoin. Jos tämä ei on-
nistu, harjoittelijalle voidaan järjestää ruokailu lähimmällä koululla tai lounaaksi voidaan 

sopia otettavan tarvittaessa myös eväät.

Oppilas kirjoittaa koulun ohjeiden mukaisen raportin TET-jaksosta. Jakson päätyttyä op-
pilas saa työpaikalta mukaansa kirjallisen todistuksen TET-jaksosta.

Koska TET-jakso on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa, on koulun oppilaille 
ottama tapaturmavakuutus voimassa jakson aikana. Se korvaa siis harjoittelupaikalla ja 
matkoilla sinne tai sieltä pois sattuneet tapaturmat. 

Tapaturmavakuutus ei sisällä vastuuvakuutusta. Jos oppilas aiheuttaa työpaikalla 
sääntöjen vastaisella käyttäytymisellä tai tuottamuksellisesti vahinkoa, hän on korvaus-
velvollinen. 

Työhönopastuksessa ja työn valvonnassa tulee noudattaa erityistä tarkkuutta, jotta voi-
daan olla varmoja siitä, että nuori on oppinut tekemään annetun tehtävän oikein ja tur-
vallisesti. Nuorelle annettavat työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henki-
seen suorituskykyyn.

TET-jakson aikana nuorella ei saa teettää töitä, joita ei pidetä nuorille sopivina. Eräät 
työt ovat kokonaan kiellettyjä alle 18-vuotiailta (asetus nuorten työntekijäin suojelusta 
508/1986 2 §). Näitä töitä voivat olla:

3.1. Lait ja vastuut

1.  VASTUUHENKILÖ

2.  TET –JAKSOLAISEN TYÖSUHDE TYÖNANTAJAAN

3.  TYÖAIKA

4.  RUOKAILU

5.  RAPORTOINTI JA TYÖTODISTUS

6.  VAKUUTUS JA VASTUULLISUUS

7.  TYÖSUOJELU JA LAKI NUORISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ

1.  työt, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista  
     rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomat- 
     tavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tun-
     nistamaan tai välttämään;

2.  yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan 
     vaara;

3.  työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai syöpää, perinnöllisiä 
     perimävaurioita taikka sikiövaurioita aiheuttaville aineille tai aineille, jotka jol-
     lakin muulla tavalla voivat vaikuttaa ihmisen terveyteen pysyvästi;

4.  palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja erittäin helposti syttyvien nesteiden 
     käsittely ilmeisen vaarallisissa olosuhteissa;

Ei liene haitaksi osoittaa, 
että meillä on töissä hyviä 

tyyppejä jotka pitävät työtään 
merkityksellisenä.



Vaikka nuorille toivotaan järjestettävän TET –jakson aikana myös todellisia työtehtäviä 

ja tilanteita, joskus esimerkiksi tehdasolosuhteissa, oikeisiin töihin käytännössä osal-

listuminen saattaa olla mahdotonta. Tällöin on hyvä muistaa, että TETissä on ennen 

kaikkea kyse työhön ja työelämään tutustumisesta. 

KUINKA SITTEN JÄRJESTÄÄ TET -VIIKKO PAIKASSA, JOSSA VARSINAISEN 

TYÖN TEKEMISEN SIJAAN KOROSTUU TYÖHÖN TUTUSTUMINEN?

Jokainen TET -jakso kannattaa aloittaa kertomalla tiiviisti työpaikasta. Mitä tehtaalla 

tehdään. Mistä raaka-aine tulee, mihin lopputuotteita käytetään ja niin edelleen. Pitkät 

kalvosulkeiset eivät pidä teini-ikäisen mielenkiintoa yllä. Luvut ilman konkretiaa me-

nevät toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. 

 Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään työpaikan 

 merkityksellisyyden: mistä puut tulevat? Miksi niistä sahataan 

 lautaa? Mitä vanerista tehdään?

TOIMISTOSSA

Toimiston työntekijöillä on useita erilaisia työnkuvia. Työhön tutustuja kannattaa laittaa 

haastattelemaan työntekijöitä. Mitä tekee markkinointi, entä taloushallinto tai työn-

johto?

Toimistoissa tehdään usein pieniä kopioimiseen, aakkostamiseen, postitukseen tai 

muuhun järjestelyyn liittyviä askareita joita TET-harjoittelija voi hyvin tehdä itsenäisesti. 

 Ehkä joitakin tällaisia hommia voisi säästellä mahdollista TETiläistä varten.

Selvitä nuoren vahvuudet ja erityisosaamisalueet. Hän saattaa esimerkiksi  hallita 

kuvankäsittelyohjelmia tai olla taitava valokuvaaja.

Ota nuori mukaan palavereihin ja tapaamisiin, jos se suinkin on mahdollista.

Miltä yrityksenne internetsivut näyttävät nettinatiiviin nuoren silmin? Löytyvätkö tärkeät 

tiedot helposti? Onko jossain parantamisen varaa?

Entä miltä näyttävät esitteenne ja muu markkinointimateriaali nuoren, alan ulkopuoli-

sen henkilön silmin?

Loppuviikosta TETiläiselle kannattaa antaa aikaa oppimispäiväkirjan viimeistelyyn.

TEHTAALLA

Mieti tarkkaan mihin kaikkeen nuori voi oikeasti osallistua. Onko tehtaassa mitään 

työtehtäviä, joita ala-ikäinen nuori voisi turvallisesti tehdä? 

Työntekijöitä voi myös ”varjostaa” hommissaan, jos itse tekeminen ei ole mahdollista 

ja näin tutustua työhön tarkkailemalla.

Voisiko tehtaalle päästä esimerkiksi laborantin tai käyttöinsinöörin matkassa ottamaan 

näytteitä ja osallistumaan päiväksi näytteiden analysointiin.

Sellutehtailla ja suurilla sahoilla prosessia hoidetaan valvomoista käsin. Voisiko TET 

–harjoittelija päästä työntekijöiden mukaan eri valvomoihin tutustumaan prosessin 

vaiheisiin? Olisiko mahdollista antaa harjoittelijan osallistua työhön jollain tapaa?

 Ainakin työtehtävästä, omasta koulutuksesta ja urapolusta kertominen   

 lienee usein mahdollista valvomotyön ohessa.

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA

Olisiko harjoittelijan mahdollista päästä päiväksi puuta kuljettavan auton kyytiin hake-

maan raaka-ainetta hakkuutyömaalta?

Sijaitseeko lähiseudulla muita metsäalan toimijoita, joiden kanssa teette yhteistyötä, 

joiden luona TETiläinen voisi tutustua heidän työhönsä esimerkiksi yhden päivän ajan 

TET –viikon kuluessa?

Pääsisikö TET-harjoittelija päiväksi metsään tekemään maastomittauksia tai istut-

tamaan taimia paikallisen metsänhoitoyhdistyksen tai oman yrityksenne metsätoimis-

ton työntekijän kanssa?

Entä sijaitseeko lähistöllä alaan liittyvää oppilaitosta johon TET –harjoittelija voisi 

mennä vierailemaan päiväksi jakson aikana?

Myös esimerkiksi paikallinen 4H –yhdistys voisi olla potentiaalinen päivän vierailu-

kohde ja erilaisen näkökulman antaja työhön tutustujalle.

3.2. Kuinka muut sen tekevät? Esimerkkejä ja vinkkejä



Viikkokalenterirunko ja ideoita tehtaalle



Viikkokalenterirunko ja ideoita toimipisteisiin



ENNEN TET -JAKSOA

Nuori alkaa muodostaa käsitystä yrityksistä jo harjoittelupaikkaa valitessaan 
ja hakiessaan. Luodaan hyvä ensivaikutelma, missä ikinä nuoria kohdataan- 
kaan. 

TET-harjoittelijaan ollaan etukäteen yhteydessä.
 Harjoittelijalla on tiedossa vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot 
 Harjoittelijaa on informoitu mahdollisesti tarvittavista eväistä ja va-
 rusteista, jos esimerkiksi pukeutumisessa pitää ottaa jotain erityistä
  huomioon

TET-harjoittelusta tehdään työhöntutustumissopimus, jonka allekirjoittavat 
työnantaja, harjoittelija ja nuoren huoltaja
 Harjoittelija tuo sopimuslomakkeen mukanaan ja se allekirjoitetaan
 kahtena kappaleena mahdollisuuksien mukaan jo ennen TET-
 jakson alkua

TET -JAKSON AIKANA

Työpaikalla kaikkien pitäisi tietää, että TET-harjoittelija on tulossa sekä 
tuntea harjoittelujakson tavoitteet niin harjoittelijan kuin työpaikankin kan-
nalta.

Olisipa kiva, jos jokainen tietäisi jo etukäteen harjoittelijan nimen. Pienillä 
asioilla on merkitystä.

Vastuuhenkilöksi ja perehdyttäjäksi valitaan mukava tyyppi, ei tittelin perus-
teella valittu “pönöttäjä”. 

Suunnitellaan TET-jakson ohjelma etukäteen. Vastuuhenkilön ei tarvitse 
pitää harjoittelijaa jatkuvasti kädestä. Sitä parempi, mitä enemmän erilaisia 
työnkuvia harjoittelija näkee.

Myös käytännön asioiden, kuten ruokailujen, aikataulun ja varusteiden jär-
jestymisestä on huolehdittu.

Harjoittelijalle annetaan positiivinen, totuudenmukainen ja kattava kokonais-
kuvan alasta.

Harjoittelijalle annetaan riittävästi aikaa jaksosta raportoimiseen koulusta 
saatujen ohjeiden mukaisesti.

Pidetään harjoittelijan kanssa palautekeskustelu hyvässä hengessä.

Harjoittelija saa jaksosta ”työtodistuksen”, jonka on allekirjoittanut vastuu- 
henkilö tai joku muu eniten harjoittelijan kanssa tekemisissä ollut henkilö.
 Todistuksessa voidaan arvioida muun muassa käyttäytymistä, 
 täsmällisyyttä, ahkeruutta, oma-aloitteisuutta ja sopeutumista työ-
 yhteisöön.
 Voitaisiinko harjoittelijalle antaa jonkin kiva muisto 
 harjoittelusta.

TET -JAKSON JÄLKEEN

Kysele harjoittelijalta, millainen fiilis hänelle jäi jaksosta. Kokemuksista voi 
oppia.

Harjoittelijan kuulumisia voi kysellä myöhemminkin, vaikka joulukortilla.

Harjoittelija voi tarvita suosittelijan kesätöiden hakemista varten. Tätä kan-
nattaa tarjota hänelle.

Harjoittelijalle kannattaa jättää työpaikan yhteystiedot ja vinkata tulevista 
kesätöistä.

3.3. TET -jakson järjestäjän muistilista



5. TET -paikkojen
    markkinointi

Ei ole ollenkaan itsestään selvää, että nuoret hakeutuisivat TET-jaksolle oman paik-
kakuntansa metsäalan yrityksiin, vaikka paikkoja olisi tarjollakin. Jos kaupungissa 
on suuri saha tai sellutehdas, sen läsnäoloa ei voi olla huomaamatta, mutta sitä ei 
silti välttämättä tiedosteta mahdollisena TET-paikkana. 

Kun yrityksessä päätetään ottaa TET-harjoittelijoita, kannattaa asiasta aluksi ilmoit-
taa lähialueen kouluihin. Oikea kontaktihenkilö on opinto-ohjaaja. Hän myös tietää, 
miten nuorille voi TET-paikoista viestiä.

Saako koulun seinälle viedä ”wanted” julisteen? Voitko mennä opinto-ohjaajan 
tunnille kertomaan metsäalasta koko luokalle ja tarjota samassa yhteydessä TET-
paikkaa? Pyydä ainakin lähialueen koulujen  ohjaajia vinkkaamaan TET-mahdolli-
suudesta nuorille, joita metsäala voisi kiinnostaa.

5.1. Markkinointi suoraan oppilaille

OMAT VARKKOSIVUT

Löytyykö yrityksenne verkkosivuilta helposti tieto siitä, miten suhtaudutte TET-
harjoittelua koskeviin tiedusteluihin? Entä siitä, kenelle tulee osoittaa kesätöihin ja 
TET-jaksoihin liittyvät kysymykset? Jo maininta mahdollisuudesta TET-harjoitteluun 
tai kesätöihin saattaa rohkaista nuorta ottamaan yhteyttä. Se kertoo, että yri-
tyksessänne on ennenkin ollut TET-harjoittelijoita ja että siellä tiedetään mistä on 
kyse. 

5.2. Markkinointi verkossa

TET -TORI

Opinto-ohjaajien usein oppilaille tarjoama verkkokanava TET-paikkojen etsimiseen on 
TET-tori. Se löytyy osoitteesta http://peda.net/veraja/tori. TET-torilla kannattaa ehdotto-
masti olla näkyvissä. 

5.3. Teemapäivä opinto-ohjaajille

Oppilaan ohjaukseen varattujen tuntien määrä peruskoulussa on rajallinen. Opinto-
ohjaajan mielikuvilla on merkitystä sille, mihin aloihin tunneilla ehditään pureutua 
tarkemmin ja mihin vähemmän tarkasti. Opinto-ohjaajien kuva metsäalasta saattaa 
olla rajoittunut ja vanhanaikainen.

Siksi kannattaisikin järjestää lähialueen metsäalan yritysten, oppilaitosten ja muiden 
työnantajien kesken opinto-ohjaajille tarkoitettu metsäpäivä ‒ tai edes puoli päivää. 
Monipuoliseen metsäpäivään osallistuminen on Metsä puhuu -hankkeen aikana 
todettu silmiä avaavaksi kokemukseksi opinto-ohjaajille. 

Laajempaan joukkoon opinto-ohjaajia saa yhteyden heidän alueyhdistystensä 
kautta. Oman alueen alueyhdistyksen tiedot löytyvät osoitteesta http://www.sopo.fi/
alueyhdistykset.

METSÄOPETUS.FI

Pohjois-Karjalan alueella toimii Metsäopetus.fi -TET. Siihen kuuluvalle TET-jaksolle 
haetaan Metsäopetus.fi-verkkosivun kautta. TET-viikko koostuu tutustumisesta 
metsäalan ammatteihin. Viikko painottuu erityisesti metsäpään työtehtäviin. Nuori 
saa hakulomaketta verkossa täyttäessään valita kolme kiinnostuksen kohdetta lis-
talta, jolle on koottu nuoren ilmoittaman alueen mahdolliset vierailukohteet. Listalta 
löytyy ammattilaisia metsäkoneenkuljettajasta metsäasiantuntijaan, puukaupan teki-
jöihin ja teollisuuteen. Harjoittelija ohjataan mahdollisuuksien mukaan tutustumaan 
häntä eniten kiinnostaviin ammatinkuviin. Mallista on suunniteltu valtakunnallista.




