
Energia-TET
ohjeet oppilaanohjaajalle

Energia-TET on uusi TET-malli, jonka Nuorten Akatemia on tuottanut yhdessä Energiateol-

lisuus ry:n kanssa. Se johdattaa nuoren tutustumaan energia-alan työpaikkoihin kestävän 

tulevaisuuden rakentajina. TET-jaksolla nuori tutustuu energia-alan mahdollisuuksiin rat-

kaista ilmastonmuutosta erilaisten kestävien energiantuotannon ratkaisujen avulla. Nuoren 

TET-tehtävät on suunniteltu yhdessä TET-ohjaajan kanssa ja polku tetin läpi etenee selkeiden 

askelten avulla. 

Tämä ohje auttaa sinua ohjaamaan nuoria Energia-TETtiin ja motivoimaan heitä tutustumaan 

Energia-TETin mahdollisuuksiin. 

Tilaa maksuton Energiamaailma-peli ja -kouluvierailu Nuorten Akatemiasta: 

www.nuortenakatemia.fi/opettajalle/tee-tilaus

Lisätietoa energia-alasta: www.energiamaailma.fi

Vinkki!

Miksi energia-TETtiin?

• Tutustut energia-alaan kestävän tulevaisuuden rakentajana tekemällä monipuolisia tehtäviä

• Saat vaikuttaa TET-jaksosi sisältöön ja suunnitella TET-jakson yhdessä ohjaajasi kanssa

• Saat työkokemuksen yritysmaailmasta 

http://www.nuortenakatemia.fi/opettajalle/tee-tilaus


Haku TETtiin [hakemus +/ soitto]

”Sinut on valittu  
meille TETtiin,  

tulisitko suunnittelu- 
tapaamiseen?” 

Suunnittelu- 
tapaaminen  
n. 2 viikkoa  

ennen TETtiä

Valmistautuminen: 

• lupalaput

• kirjeet 

• aikataulut

Nuoren polku  
Energia-TETtiin

Loppukeskustelu,  
kiitos & todistus

TET-jakso  
alkaa!

TET-päivät

• 6h sis. ruokatunti

• Ideointia / kehittämistä

• Tutustuminen energia-alan  
työtehtäviin

• Työntekijän haastattelu

Aloituspalaveri  
ohjaajan kanssa 

Saapuminen  
TET-paikkaan sovitusti

Mikä on Energia-TET?  
– oppaaseen tutustuminen



FAQ

 » Missä Energia-TET tehdään?

Energia-TET tehdään esimerkiksi paikallisessa energiayhtiössä. Voimalaitoksiin ei turvalli-

suussyistä oteta TET-harjoittelijoita, mutta energiayhtiöillä on useimmiten voimaloiden ul-

kopuolella sijaitsevia toimistoja, joissa TET-harjoittelijat voivat tutustua alaan turvallisesti. 

Lista TET-harjoittelijoita ottavista energiayhtiöistä löytyy www.tetjakso.fi -nettisivuilta. 

 » Minkälainen on Energia-TET?

Energia-TET perustuu monipuolisiin energia-alaa tutuksi tekeviin tehtäviin. Energia-TET avaa 

erityisesti energia-alan mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta 

esimerkiksi innovaatioiden, energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden kautta. Tarkoi-

tus ei ole, että nuori tekisi kaikkia tarjolla olevia TET-tehtäviä, vaan hän valitsee oppaasta 

itseään kiinnostavimmat tehtävät yhdessä työpaikkaohjaansa kanssa. Työnantajalla voi olla 

tarjota myös joitain muitakin tehtäviä tettiläiselle. TET-jakso voidaan toteuttaa myös etäto-

teutuksena, jolloin tettiläinen osallistuu TET-jaksolle etäyhteydellä oman tietokoneen avulla. 

Tästä sovitaan erikseen työnantajan kanssa.  

 » Esimerkkejä Energia-TET tehtävistä: 

• Viisi faktaa uusiutuvista -juliste tai -sarjakuva

• Ilmasto & energia -blogikirjoitus

• Energiatehokas työpaikka-tutkimustehtävä

• Kaukolämpötilastoihin tutustuminen

• Työntekijän haastattelu

 » Miten Energia-TETtiin pääsee? 

Jos nuori kiinnostuu Energia-TETistä, hakeminen tapahtuu www.tetjakso.fi -sivuston kaut-

ta. Sivustolle on listattuna kaikki Energia-TETtiin mukaan lähteneet energia-alan yritykset 

sekä tarkemmat hakuohjeet ja TET-materiaalit, kuten nuorille suunnattu TET-tehtäviä ja vink-

kejä sisältävä opas. 

http://www.tetjakso.fi
http://www.tetjakso.fi

