
Oppilaanohjaaja KT | Petri Niemi 
 

 

Etä-TET   
 

Maanantai  Tiistai Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
Ammattiala-
mielenkiinto 

Arvot ja 
vahvuudet 

Työvoiman kysyntä 
ja muutos 

Koulutus- ja 
ammattialat 

Työnhaku ja 
työsopimus 

 
TET-projekti palautetaan opolle TET-viikon jälkeen. Tehtävissä mainitut Arvot ja Vahvuudet -sanamenut ovat 
viikkotehtävän lopussa.   
 
 

Ma -ammattialamielenkiinto 

1. Tee testit 
 
Ammatinvalintatesti 1: https://tat.fi/palvelu/duunikone/ 
Tehtävä: Vastaa kyselyyn. Löytyykö tuloksesta sinua kiinnostava ammatti? Valitse sinua kiinnostava ammatti ja 
tutustu siihen esim. googlettamalla ammattinimike. 
 
Ammatinvalintatesti 2.  https://www.studentum.fi/EducationTest/Start/11  
Tehtävä: Tee testi, käytä edu.turku.fi -osoitettasi pyydettäessä ja tutustu sinua kiinnostavaan ammattiin 
(esimerkiksi googlettamalla ammattinimike). 
 
Ammatinvalintatesti 3. https://asiointi.mol.fi/avo ja ohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=DlyV5oJfCFk  
(pahoittelen mainoksia) 
 

 

2. Tallenna koneellesi TET-projekti tiedosto ja tutustu projektiin, jonka palautat TET-viikon jälkeen 
opinto-ohjaajalle. Valitse yhteishakutoiveiden joukosta yksi tutkintonimike (osaamisala) tai yllä 
olevien testien perusteella yksi ammatti, josta teet viikon aikana esitelmän.  
Löydät lisäinfo täältä: Hakutulokset - Opintopolku 

 
 
 
 

Ti – arvot ja vahvuudet 

 
1. Katso videot! 
Arvovalinta 1. https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok (4.35 min, pahoittelen mainoksia).  
Arvovalinta 2. https://youtu.be/xDwWW3_Nz14  (1 min, pahoittelen mainoksia) 
Arvovalinta 3. https://www.facebook.com/DavidAvocadoWolfe/videos/10154518367256512/ (1.10 min) 
Arvovalinta 4.  https://youtu.be/lsUcKHtcOeM (2.30 min, pahoittelen mainoksia).  
 
 
 
 

https://tat.fi/palvelu/duunikone/
https://www.studentum.fi/EducationTest/Start/11
https://asiointi.mol.fi/avo
https://www.youtube.com/watch?v=DlyV5oJfCFk
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?koulutustyyppi=koulutustyyppi_26%2Ckoulutustyyppi_4&order=desc&size=20&sort=score
https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok
https://youtu.be/xDwWW3_Nz14
https://www.facebook.com/DavidAvocadoWolfe/videos/10154518367256512/
https://youtu.be/lsUcKHtcOeM
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2. Valitse kumpi arvo on sinulle tärkeämpi! 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? AIKA vai RAHA? 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? ULKONÄKÖ vai VIISAUS? 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? REHELLISYYS vai VOITTAMINEN? 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? TERVEYS vai RAHA? 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? YSTÄVYYS vai VOITTO? 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? AUTTAMINEN vai MENESTYMINEN? 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? LUONNONSUOJELU - KULUTTAMINEN 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? TIETO - LUULO 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? OMAISUUS - KOKEMUKSET 
Kumpi on sinulle tärkeämpää? OIKEUDENMUKAISUUS - OMA MENESTYMINEN 
 

3. Tutustutaan vahvuus-sanoihin (ks. Sanamenu, vahvuus). Liitä tai piirrä omakuva TET-projektin välilehdelle ja 
liitä siihen sanoja, jotka kuvaavat vahvuuksiasi.  

Kerää 10 sanaa, jotka kuvaat arvojasi, vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteita. Ks. Arvo-sanamenut ja 
Vahvuus-sanamenu 

 

 

Ke – työvoiman kysyntä ja työelämän muutos 

 
 
1. Tutustu työvoiman kysyntään osoitteessa  https://ammattibarometri.fi/  

 

• Klikkaa ylhäältä otsikkoa “Tiivistelmät” ja/tai “Top 15” ja valitse tarkastelualueeksi esim. Varsinais-Suomi. 
Saat listan ammateista, joista on pulaa ja joista on ylitarjontaa Varsinais-Suomessa.  

• Klikkaamalla jotakin ammattinimikettä listalta näet, mikä on kyseisen ammatin tilanne koko Suomessa.  

• Klikkaa ylhäältä otsikkoa “Kartta”. Kirjoita kohtaan “Hae tulokset” itseäsi kiinnostava ammatti. 

• Klikkaa ammattia ja näet kartalta, onko kyseisen ammatin edustajista pulaa, ylitarjontaa vai tasapaino. Voit 
myös klikata kohtaa “Ammatit, joista arvio on tehty” niin näet, mistä kaikista ammateista arvio on tehty.  

 
2. Tehtävä: Selvitä, mistä ammateista on NYT pulaa ja mistä on ylitarjontaa. Pohdi miksi näin on. Löytyykö 

niiden ammattien joukosta sinua nyt kiinnostava ammatti?  
 
3. Miltä valitsemasi ammatin kysyntä näyttäytyy tulevaisuudessa megatrendien ja työelämän muutoksen 

näkökulmasta? Onko työelämän muutos uhka vai mahdollisuus? Pohdi sitä, voiko osaamisen kysyntä 
muuttua ja miksi! 
Megatrendi: https://youtu.be/jhBBp7i0eFY (1,5 min, pahoittelen mainoksia)  
Megatrendi: https://www.youtube.com/watch?v=dWkGwyoEn7Y (1 min, pahoittelen mainoksia) 
Megatrendi: sitratulevaisuustaajuusvideo6onlinesubs03122020.mp4 (5. min, pahoittelen mainoksia) 
 

Työelämän muutos: https://youtu.be/KmZOFTGF_Qs (4 min, pahoittelen mainoksia) 

Tulevaisuuden osaamisen kysyntä. https://youtu.be/WasmLT7izBU (1 min, pahoittelen mainoksia) 
 
 
 
 
  

https://ammattibarometri.fi/
https://youtu.be/jhBBp7i0eFY
https://youtu.be/Nz67AhWNx0c
https://media.sitra.fi/2018/05/08121944/sitratulevaisuustaajuusvideo6onlinesubs03122020.mp4?_=1
https://youtu.be/KmZOFTGF_Qs
https://youtu.be/WasmLT7izBU
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To - koulutus- ja ammattialat 

 
1. Selvitä, mihin koulutusalaan ja ammattialoihin valitsemasi ammatti kytkeytyy.  

• Ammatilliseen toisen asteen koulutuksen alat: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/suomen-
koulutusjarjestelma (>Koulutusjärjestelmä >Ammatilliset koulutukset aloittain)  

• Yliopisto opiskeluvaihtoehtoihin: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/mita-yliopistossa-voi-opiskella 

• Ammattikorkeakoulun opiskeluvaihtoehtoihin: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/mita-amk-ssa-voi-opiskella 

• Ammattialat: https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu/ammattitieto. Kirjoita valitsemasi ammattinimike 
Ammatti-hakukenttään 

 
2. Kerää tietoa TET-projektisi koulutusala ja ammattiala -välilehdille.  

 

3. Selvitä missä voit opiskella alalle 

• https://blog.edu.turku.fi/opo/toisen-asteen-koulutusvalinta/ 

• https://blog.edu.turku.fi/opo/korkea-asteen-koulutusvalinta/ 
 

4. Etsi ammatista kertova video googlettamalla. Upota tai liitä linkki PP-esitykseen. 

 
 

Pe - työnhaku ja työsopimus 

 
1. Katso työnhakuvideo: https://www.youtube.com/watch?v=h5kZY1nYUcw&t=25s (2.30 min) 

 
2. Etsi sinua kiinnostava työpaikka Turusta 

• https://blog.edu.turku.fi/opo/tet-paikan-haku/ 

• https://www.tet-tori.fi/fi/yrityshaku 
 

3. Katso videot työsopimuksesta! 
• https://youtu.be/ta6hGShbHvo (1.10 min),  

• https://youtu.be/gBKqXsTBql8 (1.10 min) ja 

• https://www.youtube.com/watch?v=RVAGWrQpD7A (1.13 min, pahoittelen mainoksia) 
 

4. Pelaa Työelämäpelit.  https://tyoelamaan.fi/duunissapeli/ (5-6 min) 
 

5. Vastaa kysymyksiin! 
 

• Mikä on työpaikan luottamusmies ja mitä häneltä voi kysyä?  

• Onko suullinen työsopimus sitova?  

• Millaisessa tilanteessa suullinen sopimus voi olla ongelmallinen?  

• Mitä tarkoittaa toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus?  

• Mitä tarkoittaa osa-aikainen ja kokoaikainen työ?  

• Mikä on TES? 
 
 
6. Viimeistele TET-projektisi. Palauta valmis projekti oppilaanohjaajalle TET-viikon jälkeen  
 
 
 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/suomen-koulutusjarjestelma
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/suomen-koulutusjarjestelma
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/mita-yliopistossa-voi-opiskella
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/mita-amk-ssa-voi-opiskella
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu/ammattitieto
https://blog.edu.turku.fi/opo/toisen-asteen-koulutusvalinta/
https://blog.edu.turku.fi/opo/korkea-asteen-koulutusvalinta/
https://www.youtube.com/watch?v=h5kZY1nYUcw&t=25s
https://blog.edu.turku.fi/opo/tet-paikan-haku/
https://www.tet-tori.fi/fi/yrityshaku
https://youtu.be/ta6hGShbHvo
https://youtu.be/gBKqXsTBql8
https://www.youtube.com/watch?v=RVAGWrQpD7A
https://tyoelamaan.fi/duunissapeli/
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ARVOT -sanamenu 
 

auttaminen 
ahkeruus 

aistillisuus 

elämykset 

elämä 

epäitsekkyys 

hyvyys  

hyvyys  

hyöty 

identiteetti 

ihmisoikeudet 

ilo 

isänmaallisuus 

itsekkyys 

itsensä toteuttaminen 

kauneus 

kokemus 

koulutus  

kunnia 

kunnioitus 

kunto 

laillisuus 

laupeus 

luontokokemus 

luottamus 

luovuus 

läheisyys 

matkustaminen  

mielihyvä 

nautinto  

nöyryys 

oikeudenmukaisuus 

oivallukset  

omaisuus  

omakulttuurisuus 

onni 

oppi 

oppineisuus 

palkka 

puhtaus 

pyhyys  

raha 

rakkaus 

rehellisyys 

rikkaus 

sopusointuisuus 

sota  

suloisuus 

suvaitsevaisuus  

tahto 

taide 

taito 

tasa-arvo 

tasapuolisuus 

tavara  

tehokkuus 

tekniikka 

terveys 

tiede 

tieto 

toivo 

totuus 

turvallisuus 

työ 

ulkonäkö  

usko 

uskollisuus  

valta  

vapaus  

vastuullisuus  

veljeys  

viisaus 

voima  

voitto 

yksilöllisyys 

ylevyys 

ympäristö  

yrittäjyys 

ystävyys 

ystävällisyys 
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VAHVUUDET -sanamenu 
 

ahkera 

aikaansaava 

aktiivinen 

aloitteellinen 

analyyttinen 

anteeksiantokykyinen  

armollisuus 

arvostelukykyinen 

asiakeskeinen 

aurinkoinen 

auttavainen 

avoin 

avulias 

diplomaattinen 

edustava 

elämänmyönteinen 

eläytymiskykyinen 

empaattinen 

energinen 

esiintymistaito 

eteenpäinpyrkivä 

hahmottamistaitoinen 

hahmotuskykyinen 

harkintakyky 

harkitseva 

hengellinen 

hienotunteinen 

huolellinen 

huoleton 

huomaavainen 

huumorintajuinen 

hyväntahtoinen 

 

 

hyväntuulinen 

idearikas 

ihmiskeskeisyys 

ilmaisutaitoinen 

iloinen 

innokas 

innostava 

itsekuri 

itseluottamus 

itsenäinen 

itsepäinen 

itsetunto 

itsevarmuus 

johtamistaitoinen 

joustava 

jämerä 

järjestelmällinen 

järkevä 

karismaattinen 

kauneutta arvostava 

kekseliäs 

keskittymiskykyinen  

kielitaitoinen 

kiitollisuus 

kilpailuhenkinen 

kiltti 

kohtelias 

kritiikinsietokykyinen 

kurinalainen 

kärsivällinen 

kätevä 

käytännönläheinen 

 

 

laskutaitoinen 

lempeä 

liikunnallinen 

lojaali 

looginen 

luonnollinen 

luotettava 

luova 

lämmin 

markkinointihenkinen 

mielikuvituksekas 

miellyttävä 

mukava 

musiikillinen 

myönteinen 

myötätuntoinen  

määrätietoinen 

neuvottelutaitoinen 

nokkela 

nopea 

nöyrä 

objektiivinen 

oikeudenmukainen 

oma-aloitteinen 

omaperäinen 

omatoiminen 

ongelmanratkaisutaitoinen 

oppimishaluinen 

oppivainen 

optimisminen 

organisointitaitoinen 

palveluhenkinen 
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paineensietokykyinen 

peloton 

perusteellinen 

peräänantamaton 

pikkutarkka 

pitkäjänteinen 

pohdiskeleva 

ponteva 

positiivinen 

puhelias 

päättelytaitoinen 

päättäväinen 

päätöksentekotaitoinen 

rakastava 

rakentava 

rauhallinen 

realistinen 

rehellinen 

reilu 

reipas 

ripeä 

rohkea 

ryhmätyötaitoinen 

sanavalmis 

seikkailunhaluinen 

seurallinen 

sinnikäs 

sivistynyt 

sisukas 

sitoutuva 

sivistynyt 

sopeutuva 

sosiaalinen 

spontaani  

sovitteleva 

suostuttelutaitoinen 

suora 

suunnitelmallinen 

suurpiirteinen 

suvaitseva 

sydämellinen 

sympaattinen 

syvällinen 

säntillinen  

säästäväinen 

tarkka 

tarmokas 

tasapainoinen 

tasapuolinen 

tavoitteellinen 

tiedonhaluinen 

tiedonhankintataitoinen  

toimelias 

tunnollinen 

tunteellinen 

täsmällinen 

tyylikäs 

ulospäinsuuntautunut 

uskalias 

uskollinen 

uskottava 

uuttera 

uteliaisuus 

uusiutumiskykyinen 

vaatimaton  

vaativa 

vahva 

vakuuttava 

valpas 

varovainen 

vastuuntuntoinen 

velvollisuustuntoinen 

viisas 

vilkas 

vilpitön 

voimakastahtoinen 

vuorovaikutustaitoinen 

välitön 

yhteistyötaitoinen 

yhteistyökykyinen 

yritteliäs 

yksilöllinen 

ymmärtäväinen 

yritteliäs 

ystävällinen 

älykäs 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


