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TET - jakso
Kysely peruskoulun 9. ja 8. luokkalaisille 

Helmikuu 2020



Yleistä 1
▪ Kysely tehtiin Forms-kyselynä peruskoulun 9.- luokkalaisille Joensuun 

alueella; vastaajissa oli lisäksi yksi 8.- luokkalaisten ryhmä
▪ Vastaajia oli kaikkiaan 75

▪ Kaavioissa lukumäärä on vastausten kappalemäärä (ei prosenttimäärä)

▪ Kyselyn avulla selvitettiin, miten peruskoululaiset kokevat TET-jakson 
ja mitä toiveita heillä sille on. Näiden tietojen avulla pystymme 
kehittämään TET-jakson sisältöjä.



Yleistä 2
▪ TET-jaksoja pidettiin hyödyllisinä 

▪ Erityisesti korostui työkokemuksen saaminen ja oikeaan työelämään 
perehtyminen ja siellä tarvittavien taitojen oppiminen

▪ Tärkeänä pidettiin myös sitä, että jakson aikana pääsee katsastamaan eri 
ammatteja ja niistä saa paljon tietoa mm. ammatinvalintaa varten
▪ Jakson jälkeen yhteiset opotunnit ja kokemusten jakaminen

▪ TET-paikka valitaan yleensä alalta, mikä kiinnostaa eniten



Yleistä 3
▪ Vanhempien ja kavereiden rooli TET-paikan valinnassa oli vastausten 

perusteella selkeästi suurempi kuin oman opon 

▪ Vastaajat halusivat perehtyä yrityksen työturvallisuusasioihin ja 
yritykseen yleensä,  mutta ympäristöasiat eivät kiinnostaneet samalla 
tavalla

▪ Työpaikkaohjaajan merkitys koettiin tärkeäksi; erityisesti korostuivat 
hänen taitonsa kohdata nuori sekä hänen oma osaaminen työssä



Oletko ollut TET-jaksolla?

EN; 16

KYLLÄ; 59



Mitä hyötyä TET-jaksosta voisi olla sinulle?

0 5 10 15 20

En tiedä

Kesätyönpaikan saanti helpompaa

Oppii uusia asioita eri aloilta

Saa ideoita tulevaan ammattiin erilaisiin työpaikkoihin
tutustumalla

Oppii työntekoa ja työelämätaitoja

Saa työkokemusta, mitä voi hyödyntää



Haluaisitko työskennellä TET-jaksolla itsenäisesti?

KYLLÄ; 52

EN; 23



Luuletko, että TET-jakso parantaa 
kesätyönsaantimahdollisuuksiasi?

KYLLÄ; 73

EN; 2



Haluaisitko, että TET-päivään sisältyisi työn 
tekemisen lisäksi perehtymistä alaan / yritykseen?

KYLLÄ; 58

EN; 17



Valitsen TET-paikan

Alalta, joka kiinnostaa minua; 62

Vanhempien työpaikalta; 13

Opon ehdottamasta paikasta; 7

Työpaikalta, minne on helpointa kulkea; 10

Kaverin suosittelemasta paikasta; 8

Kaverin kanssa samasta paikasta; 13 Muu; 4



Mikä on mielestäsi sopiva TET-jakson pituus?
1 PÄIVÄ; 2 3 PÄIVÄÄ; 2

1 VIIKKO; 45

2 VIIKKOA; 26



Haluaisitko tietää ennen Tet-paikan valintaa, 
millaista koulutusta työntekijöiltä vaaditaan?

KYLLÄ; 55

EN; 20



Pidätkö työturvallisuusasioihin perehdyttämistä 
tärkeänä TET-jakson alussa?

KYLLÄ; 62

EN; 13



Haluaisitko tutustua TET-jakson aikana yrityksen 
ympäristöasioihin?

KYLLÄ; 40EN; 35



Haluaisitko, että sinulla olisi sama ohjaaja koko TET-
jakson ajan?

KYLLÄ; 57

EN; 18



Millainen olisi hyvä TET-jakson ohjaaja työpaikalla?

0 5 10 15 20

En tiedä
Vastuullinen

Iloinen
Yhteistyökykyinen

Rento ja reilu
Ymmärtäväinen, ei suutu heti
Antaa tehdä myös itsenäisesti

Positiivinen ja kannustava
Osaava ja asiantunteva

Mukava
Auttavainen

Kiltti, ystävällinen, helposti lähestyttävä
Kertoo, ohjaa ja neuvoo hyvin



Onko sinulla jotain pelkoja tai jännitettäviä asioita 
TET-jaksoon liittyen?

KYLLÄ; 9

EI; 66



Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä 
pelkäät / jännität?

▪ ”Et se menee huonosti ja teen vaikka huonon ensivaikutelman”

▪ ”Teenkö kaiken oikein”

▪ ”Jännitän sitä miten hyvä vaikutuksen itsestäni teen”

▪ ”Jännitän meneekö kaikki hyvin”



Millainen on mielestäsi hyvä TET-paikka?

Turvallinen ja siisti 
ympäristö

Ei kiroilla, vaan opetetaan 
tettiläistä

Tasa-arvoinen työpaikka

Saa palkkaa

Ei liian rankka 

Mielenkiintoiset ja monipuoliset tehtävät

Oppii uusia asioita ja saa työkokemusta

Hyvä perehdytys

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki, rento ja reilu paikka, jossa otetaan avoimesti vastaan

Itseä kiinnostava paikka, josta on hyötyä ja missä viihtyy


