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TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN
- RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

_________________________________________________
OPPILAS JA PUHELIN

_________________________________________________
KOULU JA LUOKKA

_________________________________________________
TYÖPAIKKA JA PUHELIN

_________________________________________________
OPO JA PUHELIN
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  RAPORTTI
                      TYÖELÄMÄÄN

       TUTUSTUMISESTA

______________________________________________________________________
Työpaikka

________________________________________________________________________
Työpaikan osoite

________________________________________________________________________
Vastuuhenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tämän raportin avulla tulet kertomaan luokallesi opo-tunnilla TET -paikastasi ja
osallistumaan työelämäkeskusteluun. Ole aktiivinen työpaikallasi ja tee muistiinpanoja jo
TETin aikana. Voit tehdä TET -paikkaasi koskevan raportin alla esitettyjen kysymysten
avulla. Mikäli et itse tiedä vastausta joihinkin kysymyksiin, tiedustele asiaa
vastuuhenkilöltä. Opettaja antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet kysymysten käsittelyyn.

1. Millä perusteella mielestäsi ihmisen pitäisi valita työpaikkansa? Mitä odotat tulevalta
ammatiltasi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Mille alalle olit tutustumassa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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3. Millaista koulutusta alalle vaaditaan?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

TYÖHÖN PEREHDYTTÄMINEN

4. Miten sinut perehdytettiin työhön?  Millaista ohjausta ja millaisia neuvoja sait?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

TYÖPAIKAN TEHTÄVIEN KUVAUSTA

5. Millaisia tehtäviä sait tehdä? Mainitse 3 mieluisinta tehtävääsi. Perustele, miksi?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Oliko työssäsi jotakin mistä et pitänyt? Perustele, miksi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ALAN KUVAUSTA

7. Onko työpaikka julkisen vai yksityisen sektorin?
Alan ansiotaso (palkkaus)? Kuka valvoo työntekijän etuja?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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8. Alan etenemismahdollisuudet?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Kuinka helppoa alalla on saada töitä? Tulevaisuudennäkymät?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Onko alalla vaarallisia töitä ja jos on, niin millaisia (työturvallisuus)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11. Mihin ammattiliittoihin alalla kuulutaan (ammattijärjestöt)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12. Mitä henkisiä ja ruumiillisia ominaisuuksia työntekijöiltä vaaditaan?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ILMAPIIRI TYÖPAIKALLA

13. Mitä näit, koit ja kuulit työpaikalla?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

18. Miten vakituiset työntekijät suhtautuivat sinuun?

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

19. Olivatko työt mielestäsi tarpeellisia, hyödyllisiä?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

20. Tuntuiko sinusta, että voisit saada tekemästäsi työstä sosiaalista arvostusta eli voit
tuntea kantavasi kortesi kekoon yhteiskuntamme rakentamisessa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

21. Olitko tyytyväinen työpaikkaasi? Jos et ollut, miksi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

22. Näkyikö työpaikalla yrittäjähenkisyyttä (sisäistä ja/tai ulkoista yrittäjyyttä)? Miten se
ilmeni?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SOPIVUUTESI ALALLE

23. Miten mielestäsi sovellut alalle, mitkä ovat vahvuutesi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

24. Arvioi, olivatko työtehtävät haasteellisia eli pohdi, missä onnistuit hyvin ja mikä ei
sujunut aivan toivotulla tavalla.

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

25. Tunsitko vastuuta työstäsi? Missä se esimerkiksi näkyi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

26. Kehittyikö Minä-käsityksesi hyvään suuntaan eli tuntuiko siltä, että selvisit ja muut
olivat tyytyväisiä sinuun? Miten se ilmeni?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

27. Mitä opit TET -jaksolla työelämästä?

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

28. Mitä opit TET -jaksolla itsestäsi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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TET- JAKSON LOPPUARVIOINTI (laita rasti mieleisesi vaihtoehdon kohtaan)

29. Minkä arvosanan antaisit koko TET -jaksostasi kaikkine puolineen?
a) 10 erinomainen
b)  9  kiitettävä
c)  8 hyvä
d) 7 kohtalainen
e)  6  tai sen alle

30. Olivatko työtehtävät
a) monipuolisia
b) yksitoikkoisia
c) siltä väliltä

31. Minkä pituinen tutustumisjakson pitäisi olla?
a) 1 viikko
b) 2 viikkoa
c) 3 viikkoa

32. Oliko TET -jaksostasi tulevaisuuttasi ajatellen
a) paljon hyötyä
b) jonkin verran
c) ei lainkaan hyötyä

33. Pystyikö työntekijä vaikuttamaan työhönsä (työn itsenäisyys)
a) paljon
b) jonkin verran
c) ei paljoakaan

34. Kuinka monella työpaikalla sinun täytyi käydä
      kysymässä TET -paikkaa ennen kuin sait sen?

a) 1 työpaikalla
b) 2-3 työpaikalla
c) useammalla

35. Mikä aika lukuvuodesta olisi mielestäsi sopiva aika TET -jaksolle?
a) syyslukukauden alku
b) syyslukukauden loppu
c) kevätlukukauden alku

36. Oliko koulusi millään tavalla yhteydessä työpaikkaan?  Jos oli, miten?
a) puhelimitse
b) opettaja kävi työpaik.
c) sähköpostitse
d) ei mitenkään
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37. Parannusehdotuksia TETin järjestämiseksi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Paikka ja aika
                                     /     200

Raportin laatijan allekirjoitus

________________________________________________

Opettajan kommentteja ja huomioita raportin läpikäymisen jälkeen:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Oppilaan muistiinpanoja:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kuvat : Carolin Piotrowski


