
TYÖELÄMÄJAKSOILLA KOULUMOTIVAATIOTA- TEHO- TET 

VARSINAIS-SUOMESSA

TEHOSTETUN OPPILAANOHJAUKSEN TYÖKALU



Mikä on teho-tet?

 Työelämäpainotteista opetusta 8. ja 9. luokan tehostettua 

oppilaanohjausta tarvitseville ja työelämäpainotteisuudesta 
hyötyville oppilaille

 Teho-tettiin valitut oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta (n. 2-5 

viikkoa) työpaikoilla tai tutustuvat ammatilliseen koulutukseen 

ammatillisessa oppilaitoksessa

 Hyödynnetään oppilaan omia vahvuuksia ja mietitään hänelle 

yksilöllinen oppimispolku



Tavoitteet

 Tutustuminen kiinnostaviin aloihin käytännönläheisesti

 Tekemällä oppii!

 Elämäntaitojen ja kansalaistaitojen vahvistaminen

 Onnistumisen kokemukset – itseluottamus kasvaa

 Minäpystyvyyden ja motivaation lisääminen

 Positiivinen asenne opiskeluun ja toisen asteen aloittamiseen



Kenelle?

 Oppilaat, joilla on haasteita koulumotivaatiossa, eikä pelkkä 

akateeminen opiskelutapa toimi

 Oppilaat, jotka  tarvitsevat kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksiensa 

kehittämiseen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen ja lisää 

motivaatiota, suunnitelmallisuutta ja tukea opintoihinsa

 Oppilaat, jotka tarvitsevat monipuolisuutta opintoihinsa

 Oppilaat, joilla on terveydelliset tekijät kunnossa!

 Huoltajat pyritään sitouttamaan malliin



Miten toimitaan?
 TET-viikot (samaa työpaikkaa kannattaa hyödyntää työpaikkaa 

mietittäessä, jos TET mennyt hyvin, voi mennä samaan paikkaa myös 
tehotettiin, jos työnantajalle sopii)

 Esim. lukuvuoden päätösviikot, MOK-viikot

 Yksi jakso toisen asteen oppilaitoksessa (esim.)

 Opetussuunnitelman mukainen opetus oppilaiden tavoitteisiin nähden 
toteutuu (Oppimissuunnitelma!)

 Kouluviikoilla oppilas opiskelee normaalisti luokkansa mukana

 Teho-tetviikoilla oppilaat voivat tehdä pieniä alaan liittyviä tehtäviä, 
jotka kytkeytyvät koulun oppiaineisiin. Oppilasta ei kuitenkaan 
kuormiteta liian useilla koulutehtävillä työelämäviikkojen aikana

 Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa (yhteistyö 
esim. erityisopettajan kanssa)

 Koulusta riippuen voidaan toteuttaa myös lyhyt valinnaisaine, jonka 
sisällä työelämäpainotteista opetusta



Oppilaiden valinta teho-tettiin

 Oppilaanohjaaja pohtii yhdessä oppilashuoltohenkilökunnan ja 

opettajien kanssa, ketkä tarvitsevat työelämäpainotusta tehostetun 
oppilaanohjauksen keinona 

 Huoltajien sitouttaminen tärkeää, esimerkiksi yhteisten palaverien 

yhteydessä keskustellaan asiasta

 Oppilas voi liittyä teho-tettiin myös kesken lukuvuoden, jos sen 

katsotaan olevan hyödyllistä oppilaalle

 Jos oppilas laiminlyö koulunkäyntiä tai ei toimi sovitusti 

työelämäjaksoilla, voidaan hänet poistaa teho-tetistä 

 OPSin täytyy toteutua 



Työpaikka ja toisen asteen 

oppilaitos

 Työelämäviikoille ja oppilaitosviikoille nimetty vastuuohjaaja, joka 

perehdyttää oppilaan työpaikkaan ja työtehtäviin (kuten TET)

 Mielekkäät ja monipuoliset työtehtävät

 Huomioidaan oppilaan taidot ja vahvuudet

 Varjostaminen (kokoukset, asiakastapaamiset, työtehtävät…)

 Harjoitustehtävät vastuuohjaajan kanssa



”Teho-tet”-suunnittelu

 Hyvissä ajoin keväällä

 Informaation kulku (koulu, yritykset, huoltajat)

 Aikataulutus 

 ”Teho-tet”viikoiksi esim. TET-viikot, lukukausien lopun viikot, MOK-viikot 

ym.

 Aineenopettajat: Teho-tetviikkojen sovelletut tehtävät, opetuksen 

sopeuttaminen

 Oppilaanohjaaja tukee työpaikan hakua ja suunnittelee toisen 
asteen tutustumisen yhdessä oppilaitoksen kanssa


