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1. KOULUN HALLINTA

Kumppani- 
yritykset



Koulun perustiedoissa näkyvät 
oppilaitoksen perustiedot.

1.1 KOULUN PERUSTIEDOT Koulun tietoja voi 
muokata valinnasta.



Koulu hallitsee TET-kumppanuus-
yrityksiä Kumppaniyritykset-välilehdellä.

1.2 KUMPPANIYRITYKSET
Koulu voi kutsua 
työnantajia palveluun.



1.3 KÄYTTÄJÄT
Koulun käyttäjät näkyvät listattuna Käyttäjät-näkymässä. Lisää uusi käyttäjä



1.4 LUOKAT
Kouluja ja luokkia voi tarkastella 
kohdassa Luokat.

Avaamalla luokan 
tiedot pääsee 
tarkastelemaan 
TET-oppilaita.



1.5 KAIKKI SOPIMUKSET
Koulu hallitsee kaikkia sopimuksia ja 
TET-jaksoja.



1.6 TET-OPPILAAT
TET-oppilaita voi tarkastella suodattamalla oppilaita koulun, 
luokan ja TET-sopimuksen valmiuden mukaan.

Opinto-ohjaaja näkee missä 
vaiheessa oppilaan TET-jakso on.

Tästä voi tarkastella 
oppilaan TET-sopimusta, 
päiväkirjamerkintöjä ja 
loppuraporttia tarkemmin.



1.7 OPPILAAN TET-TIEDOT
Avaamalla TET-sopimuksen opinto-ohjaaja 
voi tarkastella oppilaan tietoja tarkemmin.

Sopimuksen voi avata pdf:nä ja 
tulostaa tarvittaessa.

Oppilas tekee TET-
sopimuksen ja täydentää 
nämä tiedot sovelluksessa

Työnantaja täydentää 
oppilaan tekemää 
sopimusta



Vaihe 1
TET-paikan etsiminen

Vaihe 2
TET-jakso
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2. OPISKELIJAN KÄYTTÖ



2.1 PROFIILIN LUONTI
Oppilas luo sovellukseen profiilin.

Oppilas täydentää 
nimi- ja 
puhelintiedot sekä 
valitsee profiililleen 
tunnukseksi 
sähköpostin ja 
salasanan.

Profiilia voi 
muokata 
myöhemmin 
vasemmasta 
valikosta Profiili-
valinnasta.



2.2 TYÖPAIKAN ETSIMINEN
Oppilas voi hakea ja löytää kartalta yrityksiä. 
Avaamalla yrityksen tiedot yrityksestä saa 
näkyviin lisää tietoa. 

Oppilas voit kutsua haluamansa työnantajan 
palveluun, kun hän on sopinut TET-jaksosta 
työnantajan kanssa. Työnantaja kutsumaan 
palveluun TET-sopimuksen kohdassa 
”Työnantaja”. 



Oppilas tekee sovelluksessa TET-
sopimuksen. 

Oppilas määrittelee sopimukseen 
koulun tiedot, TET-jakson ajankohdan, 
sekä valitsee työnantajan.

Muista tallentaa 
tiedot välillä.

Tallenna tiedot  
aina lopuksi.

2.3 TET-SOPIMUS

Jos yritys ei ole 
vielä 
rekisteröitynyt 
palveluun, voi 
oppilas kutsua 
työnantajan 
palveluun 
”Lähetä 
kutsu”-
valinnasta.



Opiskelija tekee sovelluksessa TET-
sopimuksen. 

Opiskelija määrittelee sopimukseen 
koulun tiedot, TET-jakson ajankohdan, 
sekä valitsee työnantajan.

2.3 TET-SOPIMUS
Muista tallentaa tiedot!



2.3 TET-SOPIMUS
Sopimus on valmis, kun kaikki osapuolet 
ovat hyväksyneet sen.

Tallentamisen jälkeen 
oppilas lähettää sopimuksen 
työnantajalle hyväksyntään.

Oppilas lisää sopimukseen 
tavoitteensa TET-jakson 
suhteen.

Oppilas ja huoltaja 
hyväksyvät sopimuksen 
allekirjoituksella.



Oppilas pitää TET-jaksosta 
oppimispäiväkirjaa. 

Jokainen TET-päivä arvioidaan asteikolla 
sekä sanallisesti. 

2.4 TET-PÄIVÄKIRJA



TET-jakson päätteeksi opiskelija tekee 
itsearvioinnin. Arvioinnin voi tehdä, kun 
oppimispäiväkirja on täydennetty 
kaikilta päiviltä. 

2.5 LOPPURAPORTTI



Vaihe 1
TET-paikat

Vaihe 2
TET-jakso
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3. YRITYKSEN KÄYTTÖ



3.1 YRITYKSEN TET-KUMPPANUUS
Yritys rekisteröityy ja luo yritysprofiilin Tiitukseen osoitteessa secure.tiitus.fi. Ollakseen 
TET-työnantaja, yritys valitsee toimialueekseen Tetti-toimialueen.

Toimialue-valinnan jälkeen 
vasempaan valikkoon tulee 
näkyviin Tet-välilehti.



3.1 YRITYKSEN TET-KUMPPANUUS
Yritys hallitsee TET-kumppanuuttaan TET-välilehdellä.

Yritys määrittelee näkyvyytensä 
kartalla TET-työnantajana.

Yritys voi sallia TET-hakemusten 
lähettämisen palvelun kautta. 
Tällöin oppilaat voivat valita 
yrityksen TET-työnantajaksi 
luodessaan TET-sopimusta.



3.2 YRITYKSEN TOIMIPAIKAT
Yrityksen pitää täydentää yrityksensä 
toimipaikat TET-sopimusta varten. Voit muokata yrityksen 

toimipaikkoja tai lisätä niitä.



3.3 YRITYKSEN TET-SOPIMUKSET
Yritys hallitsee TET-sopimuksia kohdassa 
Kaikki sopimukset.

Tila kertoo, ovatko TET-
sopimuksen osapuolet 
hyväksyneet sopimuksen.

Voit tarkastella sopimusta 
tarkemmin valitsemalla Avaa 
sopimus.

Suoritetut ja arvioidut TET-
jaksot ja sopimukset siirtyvät 
arkistoituihin jaksoihin.



3.4 TET-SOPIMUS
Työnantaja täydentää TET-sopimusta 
tarvittavin osin. 

Pakollisia tietoja ovat työaika ja ohjeistus 
ensimmäiselle päivälle.

Kaikkien osapuolten pitää 
hyväksyä sopimus.

Tallenna tiedot lopuksi.



3.5 TET-SOPIMUKSEN HYVÄKSYNTÄ
Sopimus on valmis, kun kaikki osapuolet 
ovat hyväksyneet sen.

Työnantaja allekirjoittaa 
sopimuksen valinnasta 
Allekirjoita sopimus.



3.6 LOPPUARVIOINTI
Työnantaja arvioi TET-jaksolaisen 
hyviä ja kehitettäviä 
ominaisuuksia, sekä arvioi 
asteikolla oppilaan 
käyttäytymistä, täsmällisyyttä, 
ahkeruutta ja oma-aloitteisuutta.

Työnantaja voi merkitä 
loppuarvioon 
kiinnostuksensa tarjota 
oppilaalle kesätyöpaikkaa.

Loppuarvio tallennetaan ja lähetetään lopuksi.

Loppuarviointi tehdään 
TET-sopimuksen lopusta 
löytyvästä valinnasta Tee 
loppuarviointi.


