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ZestMarkin laatima lista työelämässä 
tarvittavista taidoista yritysten 
työnhakuilmoitusten perusteella 

• Yrittäjämäisyys

• Projektiosaaminen

• Kirjoittaminen ja 
sisällöntuotanto

• Tiimityöskentely

• Aikaansaaminen ja 
ahkeruus

• Vuorovaikutustaidot

• Kulttuuriosaaminen

• Kriittinen ajattelu

• Moniosaajuus

• Oma-aloitteisuus

• Joustavuus

• Itseluottamus

• Halu ottaa vastuuta ja 
riskejä

• Verkostoitumistaidot

• Itsensä johtamisen taidot

• Tiedon soveltamistaidot

• Elämänhallinta



Tietoa opintopoluista

Mun unelma –
suunnitelmia lukion jälkeen

Tulevaisuuden työpaikat ja 
tulevaisuudennäkymät

Vierailujemme teemoja syksyllä 2016



Taustalla

Harjoitus parihaastatteluna 
(15 min): 
Lähtökohtia opiskelualan ja 
ammatin valintaan.
- Haastattelija kirjaa 

vastaukset lomakkeelle
- Muista Miksi? –

kysymykset, kysele 
perusteluja



Tavoitteet ryhmätoiminnalle

• Oman opiskelualan tai ammatinvalinnan selkiintyminen.

• Tutustutaan erilaisiin opinto- ja ura polkuihin sekä erilaisiin 
ammatteihin.

• Joka kerta harjoitellaan kannustavaa ja positiivista 
vuorovaikutusta näihin liittyen.

• Toimintamallit vahvistavat yrittäjämäistä toimintatapaa 

• Teesse! Tekeminen tärkeämpää kuin ammattinimikkeet. Mieluummin 
’mitä haluan tehdä isona’ kuin ’mikä sinusta tulee isona’ 
lähtökohdaksi.

• Tulevaisuuden suunnittelu omiin käsiin!

• Aloitteellisuus ja rohkeus tarttua asioihin



Terveisiä nuorille

• Perille pääsee montaa reittiä

• Korkeakoulututkinnon suorittaneista (Akavan jäsenistä), 5 vuotta 
valmistumisen jälkeen työskentelevät muissa kuin 
koulutusalaansa vastaavassa työssä.

• Rohkaistaan miettimään uravaihtoehtoja, vähintään 3 alaa

• Noin ¼  lukiolaisista suunnittelee pitävänsä välivuoden lukion 
jälkeen

Syyt: halutaan miettiä opiskelupaikkaa, hengähdystauko

Välivuosi hyvä, jos käyttää kokemusten ja näkemysten etsimiseen

• 79% haluaa ”aika varmasti” hakeutua opiskelemaan yliopistoihin

• Rohkeutta valintoihin!



Toimintasuunnitelma tulevaisuuteen

• 1. harjoitus

• Minna Katteluksen Onni-kertomus

• https://www.youtube.com/watch?v=fcDLMLQTJHw (kohta 9:15)

• Kirjaa oma unelma-ala lomakkeelle.

• Lisäksi vaihtoehtoiset alat. Mieti perusteluja

• Esittele ryhmällesi suunnitelmasi. Ryhmä kommentoi

• 2. harjoitus

• ’Mun Unelma’ - Suunnitelmia lukion jälkeen

• Tehdään parihaastatteluna. Parit haastattelevat vuorotellen toinen 
toisiaan. 

• Haastattelija kirjaa haastateltavan vastaukset vihkoon ja antaa sen 
haastateltavalle haastattelun päätteeksi.

• Pohjana Ben Furmanin ja Tapani Aholan Reteaming-malli

https://www.youtube.com/watch?v=fcDLMLQTJHw


Esimerkkejä työkaluista, joissa uratarinoita ja 
tilastotietoa ammateista

http://www.mytech.fi/
- Teknologiayrityksissä työskentelevien ammattilaisten uratarinoita, eri 
koulutusasteilta

http://toissa.fi/
- Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneiden uratarinoita

https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/osaajat/mirja-illikainen
- Tekniikan alan vaikuttajia

TAT: https://www.asiantuntijaverkosto.fi/tallenteet/#
- Muutamia ammattiesittelyjä mm. ei-akateemisia ammatteja 

ForeAmmatti.fi 

http://www.mytech.fi/
http://toissa.fi/
https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tek-120-vuotta/osaajat/mirja-illikainen
https://www.asiantuntijaverkosto.fi/tallenteet/


ForeAmmatti

• Kuinka paljon ammatissa on tarjolla työpaikkoja ja missä päin 
Suomea

• Mitä osaamista työnantajat työnhakijoilta haluavat

• Kuinka kovaa kilpailu työpaikoista on nyt ja lähitulevaisuudessa

• Millaisia ovat ammattien työtehtävät ja keskipalkka?



Pohjoisten yliopistojen koulutusalojen esittely

• Oulun ja Lapin yliopiston hakukohteet ja mistä lisätietoa niistä 
(hakuoppaat)

• Esimerkkejä, mitkä oppiaineet ovat hyödyllisiä Oulun yliopistoon 
haettaessa

• Myöhemmin tutustumiskäynnit yliopistolle

• Tutkijan yö

• Luentoralli

• ABI-päivät / Lukiolaispäivät

• Tutkinto-ohjelmakohtaiset käynnit



Äidinkieli

Pitkä matematiikka

Fysiikka

Kemia

Biologia

Maantiede

Luonnontieteellinen ala

Teknillistieteellinen ala

Lääketieteellinen ala

Terveystieteet

Humanistinen ala

Kauppatieteellinen ala

80% tekniikan ja 
lääketieteen 

opiskelijoista on 
kirjoittanut 

yhdistelmän AI-
EN (pitkä)-MA 

(pitkä)-Fy/Ke/Bi

Terveystieto

PsykologiaNämä 
suosittuja 

kirjoituksissa

Näistä eniten 
hyötyä jatko-

opintoihin 
hakemisessa

Historia

Yhteiskuntaoppi

Kasvatustieteellinen ala

Uskonto

Filosofia

Maantiede 
kaikilla muilla 
aloilla paitsi 
lääketiede

Tyypillisiä opintopolkuja Oulun yliopiston koulutusaloille

https://vimeo.com/171082665/9e4e52db9f

Valitse viisaasti – lukion ainevalinnat ja 
ylioppilaskirjoitukset, Jouni Pursiainen

https://vimeo.com/171082665/9e4e52db9f


Videoita tulevaisuuden työstä

• http://kunkoululoppuu.fi/video/

• Tehtävänanto, esim. tarkkaile videosta millainen on tulevaisuuden 
työelämä, mitkä asiat/kommentit ovat sinulle mielenkiintoisia tai 
tärkeitä.

• http://rohkeasuomi.fi/2015/09/sina-olet-syy-maailman-kehitykseen/

• Tehtävänanto, esim. millaisia ajatuksia tai tuntemuksia video 
herättää? 

http://kunkoululoppuu.fi/video/
http://rohkeasuomi.fi/2015/09/sina-olet-syy-maailman-kehitykseen/

