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Työelämässä tarvitaan samoja taitoja, joilla menestyy akateemisissa opinnoissa.  Tässä dokumentissa
esitettävien työkalujen tavoitteena on lisätä opiskelijan uteliaisuutta itseä kohtaan ja omiin arvoihin.
Tarkoituksena on, että opiskelija osaa tunnistaa omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita
suhteessa haluamaansa tulevaisuuteen. Opiskelijasta kasvaa aktiivinen oman tulevaisuuden rakentaja, joka
osaa laatia ja päivittää omaa tulevaisuus-suunnitelmaansa.

Työskentely tavaksi suositellaan oman pohdinnan ja pienryhmätyöskentelyn vuorottelua. Ohjaajan
tehtävä on suunnata opiskelijan omaa pohdintaa rakentaviin kysymyksiin. Pienryhmätyöskentely normittaa
tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä, tuo vertaistukea ja antaa mahdollisuuden kannustaa toisia heidän
kysymyksissään.

TYÖKALUJA
Elämänviiva

Tehtävän avulla voi tarkastella omaa elämää pitkällä aikavälillä. Harjoituksen avulla voi hahmottaa
esimerkiksi ammatillista osaamista, työelämävalmiuksia, persoonallisia vahvuuksia tai muita taitoja.
http://www.valmistu.net/uramatka/Elamanviiva.pdf

Minä-kertomus

Harjoituksen kautta on mahdollista saada uusia ulottuvuuksia näkemykseen itsestä.
Toteutus: Kirjoita itsestäsi kolmannessa persoonassa. Mieti, millainen tämä henkilö on, mitä harrastaa,
mitkä ovat erityiset kiinnostuksenkohteet, miksi hän aikoo isona, jne. Tarinat luetaan ääneen pienryhmässä,
toinen henkilö lukee tarinan, jolloin kirjoittaja kuulee itsestä tarinan toisen kertomana. Keskustellaan
harjoituksesta.

Tulevaisuuden muistelu

Tämän tehtävän avulla voi tehdä suunnitelmia kohden toivottua tulevaisuutta.
Toteutus: Kuvittele elämäsi 10-15 vuoden päähän. Kaikki asiat ovat hyvin. Kuvaile miten ne ovat kun ovat
hyvin. Mitä elämääsi kuuluu? Missä olet töissä? jne. Mitä elämässäsi on tapahtunut, jotta olet päässyt
tähän pisteeseen? Voidaan toteuttaa kirjoittamalla tai piirtämällä paperille, jonka jälkeen keskustelu
pareittain tai pienryhmissä.

Aktiivinen ote asioihin ja omaan tulevaisuuteen

Sinnikkyys ja suunnitelmallisuus

Uteliaisuus itseä kohtaan
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The things I really value

The following exercise will help you focus on the things you really value in your life at present.
http://www.windmillsonline.co.uk/interactive/section_1/subsection_4/page1.html

Arvopeli

Arvopelin kautta opiskelija voi pohtia omia arvojaan ja tavoitteitaan sekä niiden merkitystä
ammatinvalinnalle ja työelämään.

Toteutus: Oheisesta linkistä löydät ohjeet ja listauksen arvoista. Leikkaa arvot kukin omalle lapulleen ja
järjestä oman arvomaailmasi mukaisesti. Jos lapuilta puuttuu joku sinulle tärkeä teema, voit tehdä sitä
varten uuden lapun.
Jokainen osallistuja tekee oman listauksen. Tämän jälkeen voidaan ryhmässä puhua harjoituksesta: mikä oli
helppoa, mikä vaikeaa, oliko jotain yllättävää? Millaisissa töissä voisit tarvita tai hyödyntää itsellesi tärkeitä
arvoja?
http://vipuajavetoa.turkuamk.fi/wp-content/uploads/pohjat/_tyokorttipohja_arvopeli.pdf

Keirsey Temperament Sorter (KTS-II)

A widely used personality instrument with 70 questions that helps individuals discover their personality
type. http://www.keirsey.com/sorter/instruments2.aspx?partid=0
Lagueges: English, Francais, Deutsch, Espanol, Spanish

Myers-Briggs testi

Another widely used personality test based on Carl Jung’s and Isabel Briggs Myers’ typological approach to
personality. http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp

URA-ANKKURIT

Ihmisillä on erilaisia motiiveja, tarpeita, lahjakkuuksia, taitoja ja arvoja, jotka vaikuttavat uraan liittyviin
valintoihin. Näitä kuvaavat ura-ankkurit. Ura-ankkureihin liittyvä järkeily nopeuttaa niistä tietoiseksi
tulemista. Linkkejä:
https://www.ekonomit.fi/ura-ankkurit
http://www.valmistu.net/uramatka/Ura-ankkurit%28schein%29.pdf
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/julkaisu/urat/uratp
http://www.tuimakka.fi/uramagneetti/
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_952-476-052-5.pdf
Toteutus: Perehdy ura-ankkureihin esimerkiksi edellä mainittujen linkkien kautta. Anna ura-ankkureille
pisteytys välillä 1-10 (1 kuvaa vähiten omalta tuntuvaa ja 10 eniten itselle sopivaa, sama luvun voi antaa
useammalle). Keskustelkaa pienryhmässä harjoituksesta: mikä oli helppoa, mikä vaikeaa, löysinkö
vastauksia kysymykseen ’Mikä ohjaa päätöksiäni?’.
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Osaaminen 1

Tämän harjoituksen avulla voidaan opetella sanoittamaan omia taitoja ja osaamisia.

Toteutus: Mieti jotain onnistumista. Mikä teki kokemuksesta hyvän? Mitä taitoja onnistuminen vaati?
Löysitkö itsestäsi jotain kehitettävää?

Harjoituksesta voidaan tehdä myös Taitokäsi tehtävänä (kts. alla). Tällöin piirretään paperille käsi ja siihen
merkitään vihreällä ne taidot, joita omaat, ja punaisella ne, joita haluaisit vielä hankkia lisää.

Osaaminen 2

Tämän harjoituksen avulla voidaan opetella sanoittamaan opiskelun myötä tulevaa osaamista.

Toteutus: Mieti viimeisintä kurssia, jonka suoritit. Mieti millaisia asioita opit ja miten voit hyödyntää niitä
jatkossa? Mitä opit itsestäsi ihmisenä tai oppijana? Opitko jotain taitoja, joita voit hyödyntää jatkossa?
Pohdinnan voi toteuttaa esimerkiksi kotitehtävänä ja siitä voidaan keskustella lähitapaamisessa
pienryhmässä.

Osaaminen ja omat vahvuudet

Tämän harjoituksen avulla voidaan opetella tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksia.

Toteutus: Mieti vahvuuksiasi ja nimeä viisi keskeisintä. Pyydä henkilöitä, jotka tuntevat sinut hyvin
nimeämään kolme vahvuuttasi. Vertailkaa ja keskustelkaa listauksista. Mitä eroja ja mitä
samankaltaisuuksia listauksissa on. Mitä tämä kertoo sinulle itsestäsi? Voidaan toteuttaa myös kolmen
hengen ryhmässä, jossa kaikki tuntevat hyvin toisensa ja jokaisen vahvuuksia käsitellään vuorollaan.

Osaaminen ja työelämä

Tämän harjoituksen kautta voidaan hahmottaa, millaista osaamista tällä hetkellä yrityksiin haetaan ja
millaista osaamista yleisesti työelämässä tarvitaan.

Toteutus: Seuratkaa kahden viikon ajan työpaikkailmoituksia. Minkälaiset osaamisvaatimukset tai taidot
hakemuksissa näyttävät toistuvan? Miten noita taitoja voi saavuttaa tai harjoitella?

Taitokäsi

Taitokäden avulla voi hahmottaa omaa osaamistaan, jo opittuja asioita ja taitoja sekä omia
oppimistavoitteita.

Esimerkkityöskentely: piirrä käsi paperille. Mieti jotain kurssia ja siinä hankkimaasi tai hyödyntämääsi
osaamista. Kirjoita sormien kohdalle vihreällä kurssin aikana hankittu tai hyödyntämäsi osaaminen. Kirjoita
lisäksi punaisella värillä ne osaamiset, joita olisit tarvinnut lisää.
http://vipuajavetoa.turkuamk.fi/wp-content/uploads/pohjat/_tyokorttipohja_taitokasi.pdf
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TAITO-URA ja AIKA-URA

TAITO-URAlla hahmotat persoonallisuuden piirteitäsi, tietojasi ja taitojasi. AIKA-URAn avulla tunnistat
vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ajankäytössä. Molemmista palveluista saa itseä kuvaavan raportin
kyselyyn vastaamisen jälkeen. http://www.uraohjaus.net/

Työelämähahmo

Testaa, millainen työelämähahmo olisit linkistä http://rohkeasuomi.fi/visat/tyoelamahahmo/
Linkistä löydät työelämää koskevia kysymyksiä. Kysymysten vastaamiseen menee noin 10 min. Vastausten
perusteella työkalu määrittää profiilin, kuinka monta prosenttia kutakin hahmoa vastaukset edustavat.

Toteutus: kyselyyn vastataan itsenäisesti, jonka jälkeen voidaan käydä pienryhmäkeskustelu. Keskustelussa
voidaan käsitellä työkalun käyttöä, mikä oli helppoa, mikä hankalaa, tunnistatteko itsenne/toisenne
profiileista, mikä tuntui tutulta, mikä ei, tuliko esiin jotain yllättävää, jne.

AVO-ohjelma

TE-palveluiden ammatinvalintaohjelma, jossa on kuusi osa-aluetta:

- Työn ominaisuudet - kun haluat selvittää, mitä asioita työssä pidät tärkeinä
- Kiinnostukset - kun haluat arvioida, mitkä asiat sinua kiinnostavat
- Kyvyt - kun haluat arvioida omia kykyjäsi
- Rajoitteet - kun haluat rajata, mitä työtä et voi tehdä esim. terveydellisistä syistä
- Ammattitiedot - kun tutkit ammatinkuvauksia ja työtehtäviä eri ammateissa
- Koulutustiedot - kun haet perustietoja eri koulutusvaihtoehdoista

http://www.mol.fi/avo/

Tulevaisuuden simulaatio – Get A Life

Tästä linkistä löytyy tulevaisuuden simulaatiotyökalu http://getalife.fi/game/getalife?lang=fi-FI
Ohjeistuksineen tämän tekemiseen on hyvä varata aikaa n. 45 min., jonka jälkeen käydään keskustelu
pienryhmissä. Keskustelu pienryhmissä esim. Millä perusteilla teen valintoja tai päätöksiä? Mikä
simulaatiossa oli helppoa, mikä vaikeaa? Tuliko esille jotain yllättävää? Mitä opin simulaatiosta?
Hahmottuiko tulevaisuus? Mitä pitäisi opiskella/tehdä/valita, että pääsen haluamaani tulevaisuuteen? Mikä
on historiani suhteessa tulevaisuuden kuvaan? Mitä muuta pitäisi tehdä?

Töissä.fi

Sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet
työskentelevät. Työskentely voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että opiskelija valitsee kolme itseä
kiinnostavaa uratarinaa, pohtii mikä niissä on itselle mielenkiintoista ja miksi. Pienryhmäkeskustelu.
http://toissa.fi/

hae täältä työkaluja http://ammatinvalinta.fi/ohjattava/apua_ammatinvalintaan/opi-tuntemaan-itsesi/
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Upeaa työtä! http://upeaatyota.fi/

Valttia työelämään sivusto http://www.valmistu.net/uramatka/ ja VALTTI-uratyökirja
http://www.valmistu.net/uramatka/Aikkola2010Valttiuratyokirja.pdf

Windmills-harjoitteita http://www.windmillsonline.co.uk/interactive/

ForeAmmatti http://www.foreammatti.fi

Vipua ja vetoa töihin! –projektin julkaisu: Haataja, Lehti, Metsävuori, Poutanen, Ritvanen & Viitaniemi
(toim.) 2014. TULEVAISUUDEN URAPOLUT. Korkeakoulutettujen ohjaus muuttuvassa työelämässä.
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164483.pdf


