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Miten nuoria 
metsäteollisuuden TETiin? –
näkökulmia opinto-ohjaajilta
Metsäalan nuorisoviestinnän 
kehittämisfoorumi, Metsäpäivät 28.10.2022
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Miten koulusi oppilaat pääsääntöisesti 
etsivät TET-paikkaa?

Oppilaat etsivät itsenäisesti Vanhemmat auttavat Opon avustuksella

Nuoret ja TET-harjoittelu -
kysely opinto-ohjaajille

• Kysely toteutettiin elokuussa 2022

• Vastaamaan kutsuttiin opinto-ohjaajia eri 
puolilta Suomea

• Vastaajia 13

• TET-paikan valintaan vaikuttavat monet tekijät. 
Usein nuoria kiinnostaa…

– Paikka, jossa on tuttuja tai esim. omat 
vanhemmat töissä 

– Paikka, jonka sijainti on sopiva, myös esim. 
lounasetu innostaa

– Paikka, jonka nuoret tietävät ottavan 
TETtiläisiä ja jonne on helppo hakea

Työskentelypaikkakunnan väkiluku

Alle 10 000 10 000 - 29 999 30 000 - 49 999

50 000 - 99 999 Yli 100 000
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Haasteet hakuvaiheessa ja 
TET-jakson aikana

• 70 % vastaajista kertoi, että oppilailla on jonkin 
verran tai paljon haasteita TET-paikan 
löytämisessä

– Varsinkin pienissä kunnissa paikkoja vähän 
tarjolla

– Monet tahot eivät ota TET-harjoittelijoita

– Oppilaat eivät uskalla itse hakea 
paikkoja/ottaa yhteyttä työpaikkoihin

• Vain 15 % opoista kertoi, että lähialueen 
työnantajat ovat ilmoittaneet koululle vapaista 
TET-paikoista

• 5 vastajaa raportoi, että oppilailla on ollut 
haasteita TETin aikana

– Yksitoikkoisia päiviä, ei tarpeeksi tekemistä
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Mikä innostaisi nuoria metsäteollisuuden pariin?

• Miten nuoria metsäteollisuuden TET-harjoitteluun?

– Lisää tietoa kouluille ja nuorille, alaa voisi esitellä enemmän

– TET-paikkoja voisi myös suoraan tarjota

– Turvallisuuskysymykset selätettävä

– Maineen/imagon parantaminen, nuoret hyvin ympäristötietoisia

• Kommentteja ja terveisiä:

– ”Aikatauluhaasteita on, kouluilla lukkoon lyöty ajankohta TETille ja se ei välttämättä osu yksiin 
yrityksen toiveiden kanssa.”

– ”Rohkeasti yhteyttä kouluihin, opettajat kyllä levittävät tietoa eteenpäin jos/kun sitä saavat! 
Lisää tiedotusta ja yhteydenpitoa.”

– ”Metsäteollisuudessa on paljon mahdollisuuksia käyttämättä, puuraaka-aineesta voi tehdä 
vaikka ja mitä.”

– ”Mahdollisuuksien metsä –kampanja on ollut hyvä!”



Johtopäätökset

• Enemmän yhteydenpitoa koulujen suuntaan 
kaivataan

– Sekä yleistä tietoa metsäalasta että vapaita 
TET-paikkoja voi tarjota suoraan opoille

• Ala vieras opoille ja nuorille

– Vierailut kouluilla ja toisaalta koulujen 
vierailut yrityksiin tärkeitä

• TET-paikan etsiminen ja hakeminen voi olla 
nuorelle jännittävä kokemus – mitä työnantajat 
voivat tehdä?

– Avoin TET-paikka näkyväksi

– Hakuprosessi helpoksi ja kannustavaksi

– Työtehtävät oppilaan osaamista tukeviksi
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Metsäteollisuuden 
materiaaleja opinto-ohjaajille
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Metsäteollisuuden 
materiaaleja opinto-ohjaajille

• Mahdollisuuksien metsä –TET-malli sekä opinto-
ohjaajille ja kouluille suunnattu opon esite 
kannustavat nuoria metsäteollisuuden TETiin

• Opo-uutiskirje

– Teemana metsäala, metsäteollisuus sekä luma-
alojen koulutus

– Sisältöä Metsäteollisuus ry:ltä, alan yrityksiltä 
ja sidosryhmiltä

– Ilmestyy kolme kertaa vuodessa, tilattavissa: 
metsateollisuus.fi/opettajat-ja-opinto-ohjaajat

• Uudet metsäalan uravideot

– Tuotannonsuunnittelijan, mekaanisen 
kunnossapidon työntekijän ja tuotekehityksen 
parissa työskentelevän ammattilaisen 
uratarinat kuvataan tänä syksynä
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https://www.metsateollisuus.fi/opettajat-ja-opinto-ohjaajat


Kiitos!

Venla Kaplas, osaamisen ja vetovoiman 
asiantuntija

venla.kaplas@forestindustries.fi

@metsateollisuus

@mahdollisuuksienmetsa
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