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Perehdytykset
• Keskeisiin osa-aluesiin perehdyttäminen
(turvallisuus, työmaan toiminta, työyhteisö, organisaatio)
• Lain ja jakson pelisääntöjen läpikäynti
• Kaikki on nuorelle
uutta, joten varaa tälle riittävästi aikaa.
• Nuoren odotukset
viikolta.

Siisteys ja kierrätys
• Miten jätehuolto ja
logistiikka on toteutettu työmaalla ja
miten ympäristöasiat
otetaan toiminnassa
huomioon.
• Eri jakeisiin tutustuminen ja ympäristön
siistiminen.

Kaupallinen toiminta

Työmaan johtaminen

Suunnittelu

Nettisivut

• Miten hankkeet
saavat alkunsa ja
mitkä ovat tilaajan
sekä (pää)urakoitsijan
roolit.
• Miten hankinnat ja
kilpailutus toteutetaan.
• Mikä on rahavirtojen
suuruusluokka rakentamisessa.

• Eri osapuolten roolit
työmaan johtamisessa.
• Mitä koulutuksia ja
osaamista tehtävät
edellyttävät.
• Eri osapuolten työtehtävien varjostamista ja avustamista
mahdollisuuksien
mukaan.

• Kuka toteuttaa
teknisen suunnittelun
ja mitä suunnitellaan
paikan päällä.
• Mitä koulutusta ja
osaamista suunnittelutyö edellyttää.
• Mahdollisuuksien
mukaan oma suunnitteluprojekti (esim
aluesuunnitelma pienemmästä osasta).

• Tietojen etsiminen
yrityksen nettisivuilta
(esimerkiksi kysymyspohjan kysymyksiin
vastaaminen).
• Löytyykö tietoa
helposti tai puuttuuko
jotain.
• Millaisen kokonaiskuvan nettisivut
yrityksestä antavat.

Määrälaskenta

Turvallisuus

Toteutus ja valvonta

Sosiaalinen media

• Sopivan laajuinen
määrälaskentatehtävä, joka voidaan
antaa itsenäiseksi
projektiksi.
• Tarkastuksen jälkeen tehdään tilaus
laskentaan perustuen.

• Turvallisuuden organisointi ja valvonta.
• TR/MVR-mittauksessa osallistuminen
havainnontiin.
• Pohdintaa, kuuluuko
töissä olla vaarallista
vai turvallista, ja mikä
rakennustöissä on
suurin uhka työturvallisuudelle.

• Suunnitelmista
toteutukseen. Kuka
lukee suunnitelmia ja
toteuttaa ne.
• Mitä koulutusta ja
osaamista tämä edellyttää.
• Oman suunnitelman
mukainen toteutus.

• Mitä erilaisia SOMEkanavia on käytössä
ja millainen yrityskuva niistä syntyy.
• Oman TET-jakson
tarinan kirjoittaminen
yrityksen sosiaalisen
median kanaviin.
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CV
• Oppilaan kanssa
CV:n laadintaa valmista pohjaa käyttäen.
• Mitä työmarkkinoilla vaaditaan hyvältä
CV:ltä?
• Mihin CV:tä voi
käyttää ja mitä siinä
kannattaa korostaa?
• Jo olemassa olevan
kehittely tai uuden
CV:n laatiminen

Etäpäivä

Toimistotutustuminen

Oppilaan toive

• Oppilas tekee ennalta sovitun oman
projektin kuten turvallisuus- tai aluesuunnitelman, turvallisuusraportin tai
muun suunnittelutyön
etätyönä haluamassaan paikassa.

• Mitä eri yksiköitä
toimii yrityksen toimistolla ja mitä käytännön työ siellä on.
• Oppilas voi esimerkiksi kiertää haastattelemassa työntekijöitä.

• Päivän ohjelma
muodostuu sen mukaan, mitä oppilas
toivoo.
• Kartoitetaan jakson
aikana, mikä rakennusalalla kiinnostaa
eniten tai mikä on
ollut mieluisinta ja
toteutetaan päivä sen
mukaan mahdollisuuksien puitteissa.

Inventaario		
• Työmaan varaston
tai vastaavan alueen
inventaario ja ylläpito.
• Voidaan ottaa myös
jatkuvaksi osaksi jaksoa oppilaan omaksi
vastuualueeksi.

• Tarkoituksena on
tutustuttaa nuori eri
työskentelytapoihin
• Tuotos käydään
myöhemmin läpi ohjaajan kanssa.

Johtajan matkassa		
• Toimitusjohtajan,
työ- tai projektipäällikön tai muun johtajan
”varjostaminen”.
• Tarkoituksena avata
tarkemmin yksittäistä
työnkuvaa.

Elämys
• Jokin loppuhuipennus tutustumisjaksolle, kuten torninosturiin kiipeäminen tai
räjäytystöiden seuraaminen. Työturvallisuudesta on jälleen
huolehdittava!

Yhteenveto ja palaute
• Työelämään tutustumistodistuksen täyttäminen ja molemminpuolinen palaute
kuluneesta viikosta.
• Kertaus mahdollisuuksista rakennusalalla ja kysymyksiin
vastaaminen.

