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JOHDANTO 

 

Ih iste  tulisi rake taa ura sa uudellee  joka 
aa u!  

LE.A.DE.R Project
1 

 

 

 

Eivät vai  kaikkei  voi akkai at ja 
älykkäi ät ole iitä, jotka jäävät he kii , vaa  
ne, jotka sopeutuvat parhaiten muutokseen   
Charles Darwin 

 

 
Tä ä käsikirja o  teht  ka sai älisessä hteist össä Eras us+ CA‘MA – Career Management Skills 

at VET School Level – projekti  ka ssa. Car a Projekti  pää äärä ä o  tarjota a atillise  
koulutuksen opettajille (VET) innovatiivinen t ökalu koulussa tapahtu aa  urahallintataitojen 

kehittä isee . 

Käsikirja  sisältö perustuu kirjallisuuskatsauksee  sekä a al sii  oleellisista kohder h istä 
hteist öku ppa i aissa: U karissa, Bulgariassa ja “uo essa. Käsikirja on pilotoitu Unkarilaisten, 

Bulgarialaisten ja Suomalaisten VET-opettajie  toi esta. Nä ä VET-opettajat ovat valmistautuneet 

erit isesti juuri tätä tehtä ää arte  testataksee  ja ar ioidaksee  tuloksia.  

Käsikirjan merkitys ja urahalli tataitoje  kehitt i e  Euroopassa o  itä il eisi i  hte dessä 
nopeasti muuttuvaa  t ö päristöö , t ö alleihi  sekä aadittuihin taitoihin, mutta toisaalta se voi 

olla het dessä koulu-pohjaisen urahalli tataitoje  kehittä ise  kehit ksee . Vaikka useat lähteet 
viittaavat urahalli tataitoje  kehittä isee  kä tä össä, e e silti ole o istu eet lö tä ää  
siihen tarkoitettuja strukturoituja oppimismateriaaleja.  

Urahalli tataitoje  kehittä i e  o  aja kohtai e  aihe sillä eljäs Teolli e  Valla ku ous o  
parhaillaa  kä issä päri aail aa. Neljättä Teollista Valla ku ousta o  ku attu sellaiseksi 
teknologiseksi kehittymiseksi, joka tulee sumentamaan linjat fyysisten, digitaalisten ja biologisten 

alueide  älillä. 2 

Neljättä Teollista Valla ku ousta lisä auhditta at gee itek ologia, kei oäl , ro otiikka, 
nanoteknologia, 3D-tulostus ja iotek ologia hdessä t öllis de  säil ise  lupaa ise  sekä uusie  
kulutus- ja tuota to e etel ie  ka ssa. Toisaalta, ä ä aiheutta at ös suuria haasteita. “uuri  
osa a ateista kä  läpi fu da e taalista uodo uutosta. “illä äli  ku  irtisa o i e  uhkaa 
osaa a ateista ja jotkut alat kas a at oi akkaasti, jo oi assa ole at a atit kä ät ös läpi 

uutosta iihi  kohdistu ie  o i aisuus aati uste  osalta . Merkittä iä uutoksia o  
huomatta issa ös liiketoi i ta alleissa sekä lisää t ässä a attitaido  puutteessa.3 

 

                                                           
1 Lähde: http://www.leaderproject.eu/images/documents/LEADER-Barcelona-LifelongGuidance_presentation_Iannis_1.PDF  
2
 Lähde: https://www.timeshighereducation.com/news/university-leaders-divided-over-fourth-industrial-revolution 

3
 Lähde: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 

file:///C:/Users/212480764/Downloads/%20http/www.leaderproject.eu/images/documents/LEADER-Barcelona-LifelongGuidance_presentation_Iannis_1.PDF
https://www.timeshighereducation.com/news/university-leaders-divided-over-fourth-industrial-revolution
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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Teoksessaa  The Fourth I dustrial ‘e olutio  Neljäs Teolli e  Valla ku ous  “ h a  esittää 
ajatukse  siitä, kui ka tek ologia ohjaa tätä alla ku ousta hdessä hallituksen, yritysten ja 

ka salaiste  ka ssa. Neljä ellä Teollisella Valla ku ouksella o  pote tiaalia aikuttaa siihe  
kui ka e elä e ja t öske tele e, utta e est s o  orga isaatioide , ka salaiste  ja 
hallitusten harteilla. 4 

Urahalli tataitoje  kehittä isen menestyksellisyys riippuu opettajien innokkuudesta ja k stä 
sisäll ttää urahalli tataitoje  kehittä isee  liitt ä toi i ta heidä  opetta aa sa ai eesee  
pakolliste  ele e ttie  lisäksi . Opettajie  tä t  olla al iita uudellee rake ta aa  ohjeet, jotta 

heidä  o  ahdollista tarjota tarpeeksi aikaa kehitt iselle. 

 

  

                                                           
4
 Lähde: https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/03/book-review-the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/ 

https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/03/book-review-the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/
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TYÖSKENTELY 2000-LUVULLA 

Elä e uude  taloude  aikaa - se toimii 

tek ologia , i for aatio  ja tiedo  avulla. 5
 

 Työ  teke i e  o  uuttu assa fyysisesti 
vähe ä  vaativaksi ja älyllisesti 
haastava aksi… 6

  

Tek ologise  alla ku oukse  seuraukse a uusi talouselä ä kohtaa haasteita. Neljä e  Teollise  
Valla ku oukse  uu tautu isk k iset ja häiritse ät aikutukset äk ät sekä t öllis dessä, 
a attitaidossa että koulutuksessa. Muutoksii  aikutta at ös sosioeko o iset, geopoliittiset ja 
de okraattiset tekijät. “uuri pia haasteita o at: 

 koko ais altai e  auto atisoi ti, äl kkäät järjestel ät, o iililaitteet pal elualalla, 

 s rjä tet t ja kas a at alat 

 lisää t ä a attitaido  puute, taitojen yhteensopimattomuus, vanhentuneet ja 

puutteelliset taidot 

 rekr toi tio gel at ja sopi ie  k k je  lö tä ättö s 

 häiriöt k issä joko a atissa, a attir h ässä tai koko toi ialalla 

Todellisuus riippuu paljon itse alasta, alueesta ja kyseessä ole asta t östä. O  ar ioitu, että % 
lapsista jotka aloitta at peruskoulu  k päi ä ä tulee tule aisuudessa t öske tele ää  aloilla, joita 

ei ielä ole edes ole assa.  

EU pitää tärkeä ä t öllis skas u  tuke ista sekä e est ksekkäide  t öurie  luo ista niin 

ksilöille kui  rit ksilleki . Neljä tärkei tä prioriteettia Neu osto  Päätöslausel assa  o at: 
1. ka ustaa elä ä ittaisee  urahallintataitojen hankkimiseen; 

2. tarjota ka salaisille helppo pääs  eu o tapal eluihi ; 

3. kehittää laadu ar istus eu o a  varalle;  

4. ka ustaa ka sallisia, alueellisia ja paikallisia osakkaita koordi oi tii  ja hteist öhö  7 

  

                                                           
5
 Lähde: Futurework – Trends and Challenges for Work in the 21st Century 

https://www.dol.gov/oasam/programs/history/herman/reports/futurework/execsum.htm 
6
 Lähde: Alan Greenspan http://www.federal reserve.gov/Boarddocs/testimony/2005/20050315/default.htm 

7
 Lähde: http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/lifelong-guidance 

https://www.dol.gov/oasam/programs/history/herman/reports/futurework/execsum.htm
http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
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Koska a attitaito o  ääri äise  tärkeää kilpailuk  ka alta , Jäse altioide  pitäisi tehdä 
e e ä  t ötä ehkäistäksee  t öttö ttä, ostaaksee  t öllis ttä ja helpottaa pääs ä 
t öelä ää , erit isesti silloi  ku  k seessä o at pitkäaikaist öttö ät ja uoret. 8 

Lö tääksee  tai säil ttääksee  t öpaikka sa, uoret ja uut t öikäiset tar itse at taitoja. Taidot 

voidaa  ääritellä seuraa asti:  

 Taito tarkoittaa k k ä suorittaa tehtä ä tai t ö h i , erit isesti silloi  ku  ksilö o  opetellut 
sen 

9, tai 

 K k  ja kapasiteetti, joka o  ha kittu tarkkaa  harkitulla, s ste aattisella ja pitkäkestoisella 
t öske tel llä jotta ksilö oi ai atto asti ja ukautu asti suorittaa o i utkaisia tehtä iä 
tai t ötehtä iä sisältäe  ideoita kog itii iset taidot , asioita tek iset taidot  ja/tai ih isiä 
(ihmissuhdetaidot). 

10
 

Taidot o  lee sä jaettu kol ee  kategoriaa :  

 Perustaidot (kirjallisuus, numerot, tiede ja teknologia) 

 Peh eät tai tra s ersaalit  taidot / Ih issuhdetaidot  

 Kovat taidot (tai ammatilliset taidot, joskus ös kutsuttu tek isiksi tai asia tu tija taidoiksi  

Vuosik e ie  aja  ko at tai a attii  liitt ät taidot auttoi at saa aa  t öpaika  ja e riitti ät 
ös saa aa  le kse  tai palka korotukse . Nä ä ajat o at kuite ki  ohi. Muuta a  ii e 

vuosik e e  aika a peh eät taidot, toisi  sa oe  ih issuhdetaidot, o at osta eet 
erkit ksellis ttää . Ko illa taidoilla o  edellee  osa sa, utta peh eät taidot erkitse ät 
k päi ä ä huo atta asti e e ä  ja äi  olle  a aa at uusia o ia. Mitä kehitt ee ät 

ih issuhdetaitosi o at, sitä ar okkaa pi olet t ö a tajillesi. Puutteelliset ih issuhdetaidot o at s  
siihe , iksi t ö a tajat har ittele at sitä, ettei ät he p st  tä ttä ää  a oi ia t öpaikkoja, vaikka 

korkea uorisot öttö s o  leistä.
11

  

Peh eät taidot - se kui ka suhtaudut uihi  ih isii  ja t öhö  - säestä ät ko ia taitoja. “a alla ku  
ko ie  taitoje  harjoittelu o  h i  peri teistä, peh eide  taitoje  harjoittelu ja kehittä i e  ei ät 
ole ko i  leistä ja peh eide  taitoje  kehittä isee  liitt ää koulutusta o  tarjolla elko ähä . 
T ö a tajat odotta at t ö tekijöide  tietä ä  kui ka kä ttä t ä t öpaikalla, sillä ih issuhdetaitoje  
ajatellaa  ole a  leis aail alli e  taito. Ko ia taitoja testataa  o e laisilla testeillä koko 
ammatillise  koulutukse  aja , utta jo ki laise  todistukse  saa i e  peh eistä taidoista o  
lähes ahdoto ta. Mole at, sekä t ö hakijat että t ö a tajat, koitta at lö tää kei oja siihe  
kui ka peh eide  taitoje  äärittele i e  ja ha ai ollista i e  olisi helpompaa. Onneksi 

peh eitä taitoja o  ahdollista ah istaa ja kehittää uodollise  koulutukse  ja epä uodollise  
oppimisen kautta.  

Peh eät taidot - jotka oi äärittää useilla eri ta oilla - o at luo tee piirteitä tai 
luonteenominaisuuksia) ja ihmissuhdetaitoja jotka voivat suoraan vaikuttaa ihmissuhteisiin, 

                                                           
8
 Lähde: Draft Thematic Guidance Fiche for Desk Officers 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf 
9
 lähde: Ca ridge Di tio ar . http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill 

10
 Lähde: Busi ess Di tio ar . http://www.businessdictionary.com/definition/skill.html 

11
 Lähde:http://www.telegraph.co.uk/women/womens-business/11326058/Forget-the-CV-Why-soft-skills-are-more-important.html 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill
http://www.businessdictionary.com/definition/skill.html
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-business/11326058/Forget-the-CV-Why-soft-skills-are-more-important.html
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ko u ikoi tii  ja ka ssakä isee  uide  ih iste  ka ssa. Peh eät taidot oi at sisältää 
johta istaitoja, ih issuhdetaitoja, kriittistä ajattelua, o gel a ratkaisutaitoja ja paljo  uuta.  

Jotkut alat tarvitse at ko ia taitoja ja ähe ä  peh eitä taitoja. Jotkut taas tar itse at molempia, 

ku  taas jotkut etsi ät suuri aksi osaksi peh eitä taitoja ja ei ät ii kää  ko ia taitoja.  

M ös e päi ät o at ohi jolloi  ih iset oli at koulutukse sa jälkee  al iita t öelä ää  ei ätkä 
tä ä  jälkee  kouluttautu eet lisää ura sa aika a. Itse sä kehittä i e  a atillisesti tai elä ä  

ittai e  oppi i e  o  koko ura  aja  kestä ä el ollisuus.  

Tra s ersaalit taidot, erit isesti kielelliset ja digitaaliset taidot, o at uuttu assa hä tärkeä iksi. 
EU:ssa usei issa a ateissa edell tetää  jo ähi tää  perustasoisia digitaalisia taitoja.  
Varhai e  a atilli e  koulutus o  ai io lähde erilaiste  taitoje  ja k k je  kehittä isee  

EU:ssa. A atilli e  koulutus ös helpottaa siirt istä koulusta t öelä ää . Varhaiste  VET-

e etel ie  tulee tarjota perustaitoja, tra s ersaaleja taitoja sekä a atillisia taitoja, jotka 
kohtaa at t ö a taja  tarpeet sekä arusta at oppijat o aksu aa  idea  elä ä  ittaisesta 
oppimisesta. VET- e etel ie  tä t  ös auttaa oppijoita sel i t ää  koulusta t öelä ää  
siirt isestä, t öpaika  aihdoksista sekä t öttö destä ja t öelä ää  siirt isestä. Maat, joissa 
VET- e etel ät o at ah oja p st ät t öllistä ää  uoria pare alla e est ksellä kui  aat, 
joissa VET- e etel ät o at heikot. 12

 

Taulukko 1: Sisäiset ja ulkoiset peh eät taidot 
 

Sisäiset peh eät taidot Ulkoiset peh eät taidot: 
1. Itsevarmuus 

2. Tietoisuus itsestä 

3. M ötätu to itseää  kohtaa  

4. Kritiiki  h äks i e  

5. Kriittinen ajattelu / ongelmanratkaisu 

6. Joustavuus 

7. Määrätietoisuus 

8. Tunteiden hallinta 

9. Havaintokyky 

10. Kasvun ajattelutapa 

1. Yhteistyöhön perustuva tiimityö 

2. Tehokas kommunikointi 

3. Ihmissuhdetaidot 

4. Itsepromootio 

5. Konflikteista selviäminen 

6. Sopeutumiskyky 

7. Suhteiden solminta 

8. Vaikuttaminen 

9. Neuvottelu 

10. Ennakko-odotusten hallinta 

Seuraava taulukko havainnollistaa kuinka nopeasti taitovaatimukset ovat muuttuneet. Taulukko 

auttaa ös ärtä ää , kui ka taito aati uste  uuttu i e  aikuttaa koulutuksee .  

                                                           
12

 Lähde: The Underrated Skills That Will Make You a Better Employee (and Human Being). https://www.themuse.com/advice/the-

underrated-skills-that-will-make-you-a-better-employee-and-human-being 

https://www.themuse.com/advice/the-underrated-skills-that-will-make-you-a-better-employee-and-human-being
https://www.themuse.com/advice/the-underrated-skills-that-will-make-you-a-better-employee-and-human-being
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Taulukko: Muutokset kysytyimpien kykyjen Top 10 -listassa 

 

Vuonna 2020  Vuonna 2015: 

1. Haastava ongelmanratkaisu 

2. Kriittinen ajattelu 

3. Luovuus 

4. He kilöhalli ta 

5. Muiden ihmisten kanssa 

koordinointi 

6. Tu eäl kk s 

7. Arvostelu- ja päätökse tekok k  

8. Palvelutaito 

9. Neuvottelutaidot 

10. Kognitiivinen joustavuus 

 1. Haastava ongelmanratkaisu 

2. Muiden ihmisten kanssa 

koordinointi 

3. He kilöhalli ta 

4. Kriittinen ajattelu 

5. Neuvottelutaidot 

6. Laadunvalvonta 

7. Palvelutaito 

8. Arvostelu- ja 

päätökse tekok k  

9. Aktiivinen kuunteleminen 

10. Luovuus 

 
EU-kansalaisten tulisi panostaa e e ä  elä ä  ittaisee  taitoje  päi ittä isee  ja 
kehittä isee , sillä ...A oi te  t öpaikkoje  äärä kas aa, koska iihi  sopi ia k k jä o aa ia 
t ö tekijöitä ei ole tarjolla. 13

  

Skills Mismatch eli kykyjen yhteensopimattomuus tarkoittaa epätasapai oista tila etta, jossa 
ih iste  k k je  ja t ö arkki oide  aati uste  älillä o  aukko. Tä ä o  keskei e  o gel a 
Euroopassa. K k je  htee sopi atto uudet oi at olla ertikaalisia k k je  tai koulutukse  taso 
on alhaisempi tai korkeampi kui  k k je  tai koulutukse  taso, jota aaditaa  t ötehtä ä  
suoritta isee , horiso taalisia koulutukse  tai k k je  t ppi ei astaa t ö  aati uksia, utta 
koulutukse  tai k k je  taso puolestaa  astaa  tai aa tieteellisiä aaditta at taidot ja 
koulutukse  sekä iistä aaditta at t pit ja tasot o aa at t ö tekijät o at aassa tai aaku assa, 
jossa k seisiä taitoja ei aadita).

14
 

Toisin sanoen, voimme sopeutua muutokseen vain, jos olemme sitoutuneita oppimiseen. Opettajat 

ja kasvattajat voivat mainostaa t öllis ttä ja tukea t ö  liikku uutta suu ittele alla ja tarjoa alla 
kursseja, koulutusohjel ia ja akti iteetteja taitoje  kehittä isee . Taitoihi  i estoi isella 
tarkoitetaa  ...k k je  htee sopi atto uudesta sel iä istä, taitoje  ja päte ksien parempaa 

huo ioi ista ja taitoje  tarpee  e akoi tia sekä s ergia  edistä istä koulu- ja t ö aail oje  
älillä. 15

 

  

                                                           
13

 Lähde: Draft The ati  Guida e Fi he for Desk Offi ers. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf 
14

 Lähde: Skills Panorama Glossary, Cedefop, European Union http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/glossary/m 

http://www.skillsmismatch.thinkyoung.eu/,  http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=568 
15

 Lähde: Draft The ati  Guida e Fi he for Desk Offi ers. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/glossary/m
http://www.skillsmismatch.thinkyoung.eu/
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=568
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_employment_labour_mobility.pdf
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Tietopohjaisissa ka sa talouksissa t ö allit o at uuttu assa ja peri teise  löspäi  suu tautu a  
urapolu  lisäksi eidä  tä t  lisätä epäli eaariste  tai horiso taaliste  urapolkuje  kulkua 
si uttai . Ei älttä ättä toiselta osastolta toiselle aa  pare i ki  toiselle osa-alueelle.  

Diagra i 1. Vaihtoehtoiset työjärjestelyt16
 

 

Vuoden 2013 Talent Shortage Survey (Taitojenpuute kysely) toteaa puutteiden vaikuttavan 

usea paa  kui  htee  kol asosaa  aail a  rit ksistä. T ö a tajilla o  aikeuksia tä ttää 
a oi et t öpaikat johtue  saata illa ole ie  k k je  puutteesta. Vuode   k sel  tuloste  
mukaan taitojen puute Bulgariassa on 54%, Unkarissa 35% ja Suomessa 27% samalla kun 

aail a laajui e  keskiar o o  %. Ku  k s ttii  hdeltä iidesosalta t ö a tajista %  heidä  
ukaa sa o gel a o  se, että t ö tekijöide  t ö arkki akelpoisuus tai peh eät taidot o at 

vajavaisia. 

  

  

                                                           
16

 Lähde: Future ork – Trends and Challenges for Work in the 21st Century Executive Summary 

https://www.dol.gov/oasam/programs/history/herman/reports/futurework/execsum.htm 

Tulevia  työpaikkoja:  

     Vaihtoehtoiset työjärjestelyt 

Itse äiset urakoitsijat 6.1% 
Tarvittaessa töihi  kutsuttavat 1.6% 

Vuokratyö tekijät 1.0% 

  Sopimusyritysten                 

työ tekijät 0.6% 

    Vaihtoehtoiset työjärjestelyt 90.01% 

https://www.dol.gov/oasam/programs/history/herman/reports/futurework/execsum.htm
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Niin sanotussa EMEA-alueella (Eurooppa, Keski-itä ja Afrikka , aikei i  t öllistettä iä o at 
t ö a tajie  ukaa  seuraa at t öpaikat: 

Taulukko 3: Top Ten vaikeusalueet
17

 

 
1. A attitaitoiset t ö tekijät 

2. I si öörit  

3. Myyntiedustajat 

4. Johtaminen / johtajat 

5. Teknikot 

6. Kuljettajat 

7. Kirjanpidon- ja taloushalli o  he kilöstö 

8. “ihteerit, he kilökohtaiset assistentit, toimistoassistentit, hallinnon assistentit ja toimiston 

tukihe kilöstö 

9. T ö tekijät (ruumiillisen t ö  tekijät)  

10. IT-he kilöku ta 

 

 

  

                                                           
17

 Lähde: http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/587d2b45-c47a-4647-a7c1-

e7a74f68fb85/2013_Talent_Shortage_Survey_Results_US_high+res.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/587d2b45-c47a-4647-a7c1-e7a74f68fb85/2013_Talent_Shortage_Survey_Results_US_high+res.pdf?MOD=AJPERES
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/587d2b45-c47a-4647-a7c1-e7a74f68fb85/2013_Talent_Shortage_Survey_Results_US_high+res.pdf?MOD=AJPERES
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URAHALLINAN TAIDOT JA NIIDEN TÄRKEYS 

 

Urahalli ta o  äärätietoista työ , oppimisen ja 

uide  elä ä äkökohtie  halli taa 

reflektion, arvio  ja päätökse tekoprosessi  
avulla.

18
 

  
Urahallintaa on uskomme siitä, että eillä o  

kyky vaikuttaa ja ohjata omaa uraamme.
19

  

 

Ottae  huo ioo  sekä e eillää  ole a  kehit kse  jäse altioissa, että urahalli nan taidon 

merkityksen he kilökohtaiselle kehitykselle, urahallinnan taitoja oidaa  pitää selkeästi tärkei pä ä 
päte te ä: Tar e opiskelijoide  urakelpoisuude  kehittä isee  o  ollut suuri ja monissa maissa 

onkin tartuttu toimeen. Kouluissa halutaan vahvistaa oppilaiden urakelpoisuutta, jotta he voisivat 

kerätä tietoa jäse ell sti, tehdä tietoo  perustu ia päätöksiä ja toteuttaa äitä koulutuksen- ja 

ammatin valinnan pohjalta. He haluavat antaa kansalaisille oikeat taidot, jotta he suoriutuisivat 

paremmin nopeasti muuttuvista t öprofiileista, koulutuksesta ja koulutuspoluista, ja jotta he etsisi ät 
uusia t öpaikkoja, aikka t ö arkki oilla äliaikaiset t öpaikat ja rake e uutokset o at 
yleist ässä.   

Urahalli a  taitoje  kehittä i e  aikuttaa t ö oi a  kehit ksee , rit ste  suoritusk k  ja 

kansalaisien jatkuvaa  t öllistettä tee , joko t ö tekijä ä tai rittäjä ä." (Raimo Vuorinen, 2016)
20

 

 

Termi CMS viittaa taitoihin, ominaisuuksiin ja asenteisiin, joiden ajatellaan vaikuttavan siihen, 

kuinka ih iset oi at suu itella, hallita ja kehittää uraa sa tehokkaasti koko elä ä sä ajan. 21
 

 

Toisin sanoen urahallinnan taidot viittaavat erilaisiin kompetensseihin, jotka tarjoavat ksilöille ja 
r h ille jäse elt jä tapoja koota, a al soida, hdistää ja järjestää he kilökohtaisia, koulutukseen 

liitt iä sekä a atillisia tietoja ja taitoja, jotta he olisivat k ke e iä teke ää  ja toteutta aa  
päätöksiä ja uutoksia.

22
  

  

                                                           
18

 Lähde: http://www.leaderproject.eu/images/documents/LEADER-Barcelona-LifelongGuidance_presentation_Iannis_1.PDF 
19

 Lähde: https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/our-products/career-management-skills/ - downloaded on 20 April 

2017 
20

 Lähde: Work Pa kage : Career Management Skills, Vilnius, 2009, Reflection Note, Ronald G. Sultana 
21

 Lähde: http://www.sqw.co.uk/files/9114/6714/3071/Best_Practice_Literature_Review_-_Career_Management_Skills.pdf – downloaded 

on 20 April 2017 
22

 Lähde: Lifelo g Guida e Poli  De elop e t: A Europea  ‘esour e Kit also a aila le i  Bulgaria , Fi ish a d Hu garia  

http://www.elgpn.eu/publications/elgpn-tools-no1-resource-kit 

http://www.leaderproject.eu/images/documents/LEADER-Barcelona-LifelongGuidance_presentation_Iannis_1.PDF
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/our-products/career-management-skills/
http://www.sqw.co.uk/files/9114/6714/3071/Best_Practice_Literature_Review_-_Career_Management_Skills.pdf
http://www.elgpn.eu/publications/elgpn-tools-no1-resource-kit
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Urahalli a  taidot oi at auttaa ksilöitä kaikkissa ikär h issä ärtä ää : 

 ite  t ö arkki at toi i at ja itä se  uutos erkitsee 

 ite  he pääse ät t ö arkki oille ja lö tä ät t öpaikkoja erilaisia ura-tuotteita ja -palveluja 

kä ttä ällä 

 miten voi edetä uralla 

 ite  he oi at tehdä uraa  liitt iä päätöksiä pare i  sekä hallita uutoksia 

 miten tunnistaa heidä  ole assa ole at taito sa 

 ite  tu istaa heidä  oppi istarpee sa 

 ite  kehittää heidä  t öllistettä de  taitojaan
23

 

Urahallinan taidot voidaan jakaa taitoihin, ominaisuuksiin ja asenteisiin. Ei ole olemassa 

yleismaailmallista sopi usta siitä, itkä taidot tar itaa  ura  tehokkaaseen hallintaan, joten 

urahallinnan taitoja ei ole ääritelt  eri ta oi  tiet illä oppi isalueilla. Kansalliset kehykset - kuin 

urahalli a  taitoje  ka salliset ääritel ät - aihtele at aittai , hteisessä Euroopassa 
edell tetää  hteis ärr stä. 

Teoksessaan Learning Career Management Skills in Europe: a Critical Review, Sultana tarjoaa 

vertailun urahallinnan taidoista sekä ja eurooppalaisen viitekehyksen eli ikäisee  oppi isee  

tar itta ista päte ksistä.
24

 

Usei at keh kset o  järjestett  kol ee  pääluokkaa :  

 he kilökohtai e  halli ta - itse sä ärtä i e  ja kehittä i e  

 elä ä , oppi ise  ja t ö  tutki i en 

 he kilökohtaise  ura  kehittä i e  ja halli ta –  elä ä /t ö  rake ta i e  

  

                                                           
23

 Lähde: http://www.leaderproject.eu/images/documents/LEADER-Barcelona-CMSpresentation_Neary.pdf 
24

 Lähde: https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0020/144119/CMS_in_Europe JE_and_W.pdf 

http://www.leaderproject.eu/images/documents/LEADER-Barcelona-CMSpresentation_Neary.pdf
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0020/144119/CMS_in_Europe%20JE_and_W.pdf
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Taulukko 4: Alla olevasta tekstistä löydät uuta ia esi erkkejä urahallinnan taitojen kehyksistä25
 

Itse sä tu te i e  "Missä ole  t?": ar ot, kii ostukse  kohteet j e.  

Vaihtoehtojen tutkiminen ja se  päättä i e , itä oidaa  tehdä 'Mihi  halua  päästä?': 
ura ahdollisuudet, t ö arkki at, tar itta at tiedot, taidot  

‘ ht ä toi ee : "Kui ka pääse  si e?": erkostoitu i e , t öpaikkoje  lö tä i e , 
hakemusprosessi –  ansioluettelot, motivaatiokirje, valintaperusteet, haastattelutaidot) 

 

Taulukko 5: Urakehitykse  oppi isalueet ja iihi  liittyvät ko pete ssit26
 

Itsetietoisuude  kehittä i e  – Ko pete ssit, joide  a ulla uoret ärtä ät itseää  ja       sen 

ikä heihi  aikuttaa 

Mahdollisuuksien tutkiminen – Kompetenssien avulla nuoret voi at tutkia oppi ise  ja t ö  
mahdollisuuksia, sekä liittää iitä itsee sä 

Päätökse teko ja toimiminen – Kompetenssit, joiden avulla nuoret oi at tehdä ja ukauttaa 

heidä  suu itel iaa , hallita uutoksia ja siirt isiä sekä r ht ä asia ukaisii  toi ii  

 

  

                                                           
25

 Lähde: http://w3.unisa.edu.au/studentengagementunit/Careers/career-management-skills.html 
26

 Lähde: Lähde: Ma ka , “., Morris, M., Hoole , T., Near , “. : Ma i isi g the I pa t of Careers “er i es o  Career Ma age e t 
Skills. A Review of the Literature  

http://www.sqw.co.uk/files/9114/6714/3071/Best_Practice_Literature_Review_-_Career_Management_Skills.pdf 

http://w3.unisa.edu.au/studentengagementunit/Careers/career-management-skills.html
http://www.sqw.co.uk/files/9114/6714/3071/Best_Practice_Literature_Review_-_Career_Management_Skills.pdf
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Taulukko 6: Search terms relating to career management skills 

 

Taulukko 6: Urakehityksen oppi isalueet ja iihi  liittyvät ko pete ssit 

Itse sä ärtä i e  ja kehittä i e :  

1. Tiedä  kuka i ä ole  ja issä ole  h ä 

2. Olen itsevarma ollessani vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin 

3. Muutu , kehit  ja sopeudu  koko elä ä i aja  

Elä ä , oppimisen ja t ön tutkiminen:  

4. Opi  koko elä ä i aja  

5. Etsi  ja kä tä  h äkse i uilta ih isiltä saatua apua ja tukea 

6. Y ärrä  kui ka uutokset hteisku assa, politiikassa ja talouselä ässä aikutta at 
elä ää i, oppi isee i ja t öhö i 

7. Y ärrä  kui ka roolit elä ässä, oppimisessa ja t össä uuttu at aja  saatossa 

Elä ä , oppi ise  ja t ö  kehittä i e  ja halli oi i e  

8. Tee  tehokkaita päätöksiä liitt e  elä ää i, oppi isee i ja t öhö i 

9.  Etsi , luo  ja säil tä  t ö  

10. “äil tä  i ulle sopi a  tasapai o  elä ässä i, oppi isessa i ja t össä i 

11. Suunnittelen, kehitä  ja halli oi  elä ää i, t ötä i ja oppi ista i 
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URAHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMISEN DIDAKTIIKKA  

Urakoulutus –  tar itta ie  taitoje  ja päte ksie  suu iteltu, järjestel ällinen ja systemaattinen 

kehittäminen - viittaa oppimisohjelmiin ja -aktiviteetteihin, jotka alkavat jo peruskoulussa, ja 

kehitt ät läpi ura . Ei ole ole assa ai  tiett ä kehit saikaa, sillä urahalli tataitoja oidaa  kehittää 

jo e e  töide  alkua, koulutukse  edetessä atkalla kohti t ö saantia, töitä tehdessä, töiden 

ulkopuolella, ja ku  al istaudutaa  töide  äärä  ähe e isee  tai t öelä ästä poistumiseen.  

Urahalli tataitoja oidaa  kehittää lukuisin tavoin erilaisissa asia hte ksissä muodollisten ja 

epämuodollisten oppimiskokemusten kautta niin koulutuksessa kui  t öelä ässäki , eikä se rajoitu 
koulu uosie  äärää , aa  jatkuu läpi elä än: 

 Peri teiste  ja hä kä tössä yleisesti olevien opetus- ja harjoittelumenetelmien kautta  

 Itsetu te ukse  ärtä istä kolmen tason kautta: tiedonhankinta, tiedon soveltaminen 

ja itsepohdiskelu 

 Kä ttäe  erit isiä urahalli tataitoje  kehittä isakti iteetteja itse äisesti, pareittai  tai 
r h ätöissä 

 Kä ttäen (henkilökohtaisesti räätälöit ä) valmennusta 

 T össäoppimisvalmennuksen kautta 

 Ottamalla osaa paikalliste  toi ijoide  järjestämille kursseille o ie  taitoje  päi ittämiseksi 

 Opiskella ura oppi is ateriaaleja itse äisesti kä ttäe  h öd ksi e - päristöistä lö t iä 
t ökaluja ja lähteitä 

 “aade  t öneuvoja, informaatiota ja ohjausta 

 Teke ällä oppiminen 

 Kommunikoimalla toisten kanssa 

 Kohdennetun valvonnan ja tukemisen avulla jne. 

Ottaen huomioon, että urahallintataidot ovat taitoja, ominaisuuksia, asenteita, tietoa ja 

itse ärr stä (vaikkaki  lukuisia erilaisia ääritel iä o  ole assa  o  sel ää, että perinteisiä 
opetus- ja harjoittelulähestymistapoja oidaa  tehokkaa i  kä ttää tiedon hankintaan, 

kriittisem ä  ko septie  ja suhteide  ärryksen hankintaan jne. Kuitenkin tietoisuuden 

lisää iseksi, taitoje  kehittäminen voi olla tehokkaampaa, jos se tehdää  he kilökohtaistetun ja 

interaktiivisten oppimis- ja kehityskeinojen kautta, a arakatseisessa oppi is päristössä. Näide  
oppi is päristöjen tulisi perustua avoimuuteen, muiden mielipiteiden ja ideoiden 

kunnioittamiseen ja h äks tää  keske t ksittä, ähättele ättä sekä irheistä oppi isee .  
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O  tärkeää, että urahalli tataitoje  kehittämisen tulisi perustua interaktiiviselle ja rakentaville 

opetusmenetelmille. Oppimisprosessin tulisi olla mahdollisimman personoitua, jotta 

oppi iskoke us olisi he kilökohtainen. 

Urahalli tataitoja oidaa  ääritellä monin keinoin, kuten esimerkiksi: 

 Uraportfoliolla oppi isprosessi  jäljittä i e  sekä todisteide  kerääminen 

oppimisprosessista ja valmiista lopputuloksesta) 

 Muodollisilla testeillä esi erkiksi ieraskielisten kielten kokeet) 

 Haastatteluilla esi erkiksi t öhaastattelut) 

 Tarkkailemalla (esimerkiksi work shadowing) 

 Saavutuksien kirjaamisella (esimerkiksi valokuvat, jotka osoitta at kä tössä olevia taitoja) 

 Mallinnuksilla ja roolipeleillä 

 Kä tä ö  esi erkeillä 

 Itsearvioinnilla (esimerkiksi omien digitaalisten taitojen arviointi ja kielitaidon arviointi 

CV:hen) 

 Vertaisarvioinnilla 

 Projekteilla ja tehtä ä annoilla  

 Pohdiskele illa päi äkirjoilla ja muistiinpanoilla 

 T ökokemuksilla 

 Artefakteilla 

Arviointistrategia  ali assa o  tiett jä haasteita silloi , ku  sekä oppi isprosessi, että lopputulos 
o at tärkeitä ja koska urahalli tataitoje  opettelu oi kestää pitkiäkin aikoja (esimerkiksi oppivuoden, 

koko uran ajan jne.) Arvioinnin tulisi olla osa oppimista (kehitysarviointi), jotta arviointi tukisi 

oppimisprosessia. O  erittäi  tärkeää, että oppimisen ja ei-oppi ise  ar ioi ti o  kä tössä. 

Portfolioide  kä ttö, ete ki  kehit shistoriaa esittele ä ä t ökaluna, on todella suositeltavaa. 

Portfolioihi  opiskelijat oi at kerätä, järjestää ja ä ttää esi erkkejä oppimisestaan ja 

saavutuksistaan.  

Urahalli tataitoje  kehittä isessä opettajilla o  tärkeä rooli – ei uraneuvojien korvaajina – vaan 

auttaaksee  uoria ih isiä ärtä ää  ja kehittä ää  k k jään joita vaaditaan onnistuneesti 

al istautuaksee  t öelä ään. 27  

 

                                                           
27

 Lähde: Education Working for All, 2014 
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KÄSIKIRJAN PÄÄMÄÄRÄ 

Pää äärä ä e oli luoda käsikirja, jonka tehtä ä ä on: 

 olla kokoelma aktiviteeteista, joita oi at kä ttää opettajat, valmentajat ja opiskelijat itse 

taitojaa  kehittäessää  kä ttäen opetuksia ja oppi is etodeja ja lähteitä, jotka tehokkaasti 

tukevat CMS-kehit stä erilaisissa asia hte ksissä ja eri tasoilla, 

 lähdekirjana tarpeelliselle taustatiedolle t ön maailmasta,  

 oppaana siihe  kui ka kä ttää aktiviteetteja tarjotakseen tarvittavan haasteen ja tuen 

oppijoille todellisissa ja kuvitteellisissa tilanteissa, ja  

 toimia kokoelmana esimerkkiaktiviteetteja, jotka rohkaise at kollegoita kehittä ään 

samanlaisia aktiviteetteja, joita voidaan soveltaa erityisiin asiayhteyksiin.  
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URAHALLINNAN TAITOJEN (CMS) MATRIISI  

Käsikirjassa kä tetään seuraavia kolmea CMSaa: 

1. Itse sä ärtä i e  ja kehittä i e  taitoihi , ah uuksii  ja saa utuksii  keskitt en 

2. O a  elä ä , oppi ise  ja t ö  tarkkailua keskittyen mahdollisuuksien etsimiseen 

oppi isessa ja töissä 

3. O a  ura  kehittä istä ja lläpitoa keskitt e  päätökse tekoo  ja järjestelemiseen  

Lisäksi ole e sisäll ttä eet kaksi avainasiaa: iesti tätaidot ja digitaaliset taidot. Vaikka ne ovat 

luonnollisesti osa kol ea CM“aa, pääalueina niille tulisi antaa isompi painoarvo Projektin 

Kumppanimaissa.  

URAHALLINTA-TAIDOT AKTIVITEETIT 

Itse sä y ärtä i e  
ja kehittä i e  

 

 

 

Elä ä i, oppi ise i ja 
työ i tarkastelu 

 

 

 

 

Ura i kehittä i e  ja 
hallinta 

 

 

 

Viesti tätaidot  

 

Digitaaliset taidot  
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KUINKA KÄSIKIRJAA TULISI KÄYTTÄÄ - SUOSITUKSET 

Käsikirja on luotu opettajille, valmentajille, uraneuvojille jne. Kä tettä äksi t ökaluna silloin kun 

kehitetää  oppilaa  urataitoja. Käsikirjaa ei ole tarkoitus antaa oppilaalle. Kun puhutaan 

oppilaskä töstä, kopioita tärkeistä osista oidaa  tehdä ja a taa kä tettä äksi tai ä ttää leisi ä 
esi erkkei ä ruudulla tai valkokankaalla.  

 Tarkista, että käsikirjan kieli on tarkoituksenmukaista jokaisessa Kumppanimaassa.  

 Kerää ja kä tä esimerkkejä paikallisesta CM“ kehit ksestä ja tue hteist ötä CMSsa jokaiselle 

kumppanuusmaalle ja koululle.  

 Ota huomioon asiayhteys ja taso, jolla oppilaasi o at e e  kui  kä tät käsikirjan metodeja.  

 Tuota erityisohjeita keskitt e  he kilöpiirteisii  o issa oppilaissasi tehdessäsi CMS 

aktiviteetteja. 

 Kartoita ja kä tä jo olemassa ole ia ka sallisia CM“ lähteitä ja kehitä uusia CM“ lähteitä 

oppilaillesi.   

 Ohjaa Käsikirjaa kohtaamaan tarpeet joita tarvitaan juuri sinun maassasi ja koulussasi. 

 Varmista, että oppilaasi ovat tietoisia siitä iksi o  äärettö ä  tärkeää edistää heidä  
CMSsaansa. 

 Varmista, että oppilaasi ärtä ät iksi heidä  pitäisi tunnistaa jo olemassa olevat 

taito sa, kehittää ura  oppi ispää ääriä ja tehdä ratkaisuja uransa parantamiseksi. 

 Mai ostaa Käsikirja  le it stä ja h öd tä istä.  

 Liittäkää ukaa  t önantajat, teollisuus ja bisneskumppanit tunnistaaksenne taitojen 

puutealueita, sekä ar istaakse e, että taitoje  kehit ksee  aaditta a sisältö on alan 

kannalta asianmukaista. 

 Kehitä taitoje  kehittä isee  liitt ää sisältöä / ohjel ia sekä taitojen arviointimetodeja ja 

t ökaluja hteistöissä. 

 Yritä karsia rodullisia, et isiä ja sukupuolittu eita eroa aisuuksia räätälöi ällä taitojen 

kehit stä heidä  he kilökohtaisia tarpeitaa  ajatelle . 

 Priorisoi erit istä tukea tar itse at he kilöt. 

 Kä tä Kansallisia tai Alueellisia Taitojen Arviointeja ja olemassa olevia taitojen kartoituksia ja 

raportteja p s äksesi h i  i for oitu a siitä, itä taitoja tarvitaan ja itkä taidot ei ät 

vastaa maan tarpeita, jotta oit keskitt ä kaikista tärkeimpie  o i aisuuksie  kehittä isee . 
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 Malli  sitoutu i e  taitoje  kehittä isee . 

URAHALLINNAN TAITOJEN KEHITYKSEN SUUNNITELMA 

2000-lu ulla taitoja aaditaa  hä ete e issä ääri  öhe piä opiskeluja arte  tai töiden 

aloittamista arte  ja iitä pitää kehittää koko läpi elä ä . Vaikka jatka e äide  taitoje  
kehit stä pitkää  se ki  jälkee , kun ole e päässeet koulusta, iide  kehit s ielä opi to-

ohjelman jälkee ki  o  h i  tärkeää. Joitai  taitoja voidaan kehittää paljo  tehokkaa i , ikäli 
iitä harjoitetaa  tiukkoje  opi toje  ötä. “iitä johtue  tä ä on luontainen elementti useimmille, 

ellei peräti kaikille kansallisille opinto-ohjelmille. Taidot ja pätevyydet on sulautettu suunnitelmiin. 

Koulut oi at keskitt ä useisiin kriittisiin pehmeiden taitojen alueisiin valmistaakseen oppilaitaa  
heidä  tul aisuuttaa  varten ja tutkimukset osoittavat, että taitoihi  liitt ät ohjeet pitäisi olla 

sulautettuna opinto-ohjelmaan ja iide  pitäisi ojata ah asti esi erkkeihi , alli ta isee  ja 
harjoitteluu . 28

 

Sen lisäksi, että äitä taitoja ah istetaa  perusteellisesti opetussuu itel a  a ulla, iitä olisi 
ah istetta a e tisestää  asiaa kuulu alla toi i alla ja ah istetta a kä tä ö  toiminnan avulla. 

Mitä e e ä  se  pare pi. O  kuite ki  sel ää, että e si äiset askeleet olisi tehtä ä 
luokkahuoneessa opetukse  ohessa opetukse  sisältöö , tietoisuude  lisää isee  ja perus taitojen 

kehittä isee  liitt e . Kouluopetuksessa perus- ja peh eitä taitoja oidaa  kehittää ri akkai , ja 
kovien taitojen kehittyminen tapahtuu ammatillisessa koulutuksessa. Kaikki tä ä oi edistää ja tukea 
edelleen korkeamman tason urakehityksen johtamistaitoja. 

E e  kui  kä tät käsikirjaa, ka attaa kartoittaa opetussuu itel a. Kerää ja kirjoita kaikki 
opetussuu itel aa  liitt ät tiedot, jotka äärittele ät kä tet t taidot, e etel ät ja t ökalut, 
sekä arvioinnit jokaiselle aihealueelle ja arvosteluluokalle. Tä ä opetussuu itel a  kartta auttaa 
si ua seuraa aa , itä o  opetettu ja itä opetetaa . Ku  tiedät tä ä , si u  o  helpo pi ähdä 
meriitit ja mahdollisuudet, joita tä ä käsikirja tarjoaa t ökalu a urakehit ksee . 

Älä issään i essä u ohda, että ku  kehität urahalli tataitoja et opeta htä aihetta aa  opetat 

oppilaitasi elä ää varten, valmistat oppilaitasi tosielä ää varten. Toisen asteen opintojen 

koulusaavutukset ja standardisoidut testitulokset oi at olla ah oja e us erkkejä tulevaisuuden 

akateemisesta osaamisesta ja hyvät ja uokkaa isk k iset peh eät) taidot voivat olla ennusteita 

tulevaisuuden t ö arkki a e est ksestä.  

  

                                                           
28

 Lähde: Incorporating Soft Skills into the K-12 Curriculum) 

http://www.hanoverresearch.com/media/Incorporating-Soft-Skills-into-the-K-12-Curriculum.pdf 

 

http://www.hanoverresearch.com/media/Incorporating-Soft-Skills-into-the-K-12-Curriculum.pdf
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URAHALLINNAN KEHITYKSEN AKTIVITEETIT  

 

ITSENSÄ YMMÄRTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN 

Yhteistyö ja tii ityö 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e. : 

Belbin-testi, maa- ja koulukohtaiset ideat 

Tyyppi ja vaikeustaso:   

Harjoituksen tyyppi: 

Haastava 

A ai osaa ise  kehittä i e , 
r h ät öske tel taitoje  kehittä i e , 
edesauttaa tehokasta t öske tel ä ja luo aa 
r h äajattelua 

Oppilailta aadittu tietä s:  Tii it ö  perusosaa i e  ja asia tu te a 
tietä s tiimin eri tehtä istä  

(Taustat ö  tekijä, Diplomaatti, Koordinaattori, 

Keksijä, Arvioija, Asiantuntija, Muotoilija, 

Toimeenpanija, Vii eistelijä) 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelija  tulee ärtää roolit 
tii it öske tel ssä 

Opiskelijoiden pitää kä ttää ksi kertaisi pia 
hteist ötapoja 

Välttä ättö ät äli eet: Fläppitaulu, A -arkkeja, k iä, matkapuhelin, 

tietokone, Internet-yhteys 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  2x45 minuuttia aktiviteetin seurantaan 
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Aktiviteetin kuvaus:  

"Tiimirooli tarkoittaa taipumusta kä ttä t ä, osallistua ja sitoutua toisii sa tiet llä ta alla "29  

1. Ensiksi valitse aihe, josta r h ät teke ät töitä, esimerkiksi päristö suojelu alueella 

jossa asutte, urheilutapahtu a  järjestä i e  j e. 

2. Opiskelijoiden tulee t öske ellä -  he ge  r h issä. 

3. Jokaiselle r h äläiselle jaetaa  rooli (katso edeltä  

4. Jokaise  r h ä  tulee kehittää hteistoi i allisia r h ätöitä, esi erkiksi blogin tai 

videoesitel ä  luo i e , joka keskittyy tiettyyn aiheeseen. 

5. Oppilaiden tulee tehdä suu itel a siitä, ite  he käsittele ät resursseja, aikaa jne. 

6. Kun oppilaat ovat valmiita, ksi r h ä  jäse istä e ee luoka  etee  ja esittelee 
suunnitelman. 

7. Yhde  iiko  seura a  jälkee  - ku  r h ät al ista at "tuotteita" - opiskelijoiden tulisi 

arvioida omia roolejaan ja kuinka hyvin he ovat onnistuneet. 

8. Aktiviteetti päätt  Bel i -testi  tä de tä isee . Testi keskitt  r h ä rooleihi , joita 
voidaan verrata niihin rooleihin, jotka r h ä  jäse et ovat valinneet tai jotka opettaja 

jakoi heille. 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute: Ryh äpalaute  

Belbin-testin avulla voidaan hahmotella ja vertailla parhaiten sopivia tiimirooleja ennalta valittuihin 

rooleihin. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei erkit stä 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://nokatopon.hu/belbin/ 

http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/ 

 

  

                                                           
29

 Lähde: http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/ 

http://nokatopon.hu/belbin/
http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/
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Konfliktien hallinta 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Harjoitus, keskitaso 

Oppilailta aadittu tietä s: Perus kommunikaatiotaidot  

Kommunikaatio- ja äittel taidot o at 
tarpeellisia k päi ä  t ö haussa. T ö hakija  
o  ös h ä tu tea kä ttä t isee  liitt ät 
perusmallit. Ongelmanratkaisutaidot 

t ö päristössä o at ös tarpeellisia.  

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi omata yksinkertaiset 

konfliktinhallintataidot. Oppilaiden tulisi olla 

al iita sel i t ää  ko fliktitila teista esi . 
äittel stä .  

Välttä ättö ät äli eet: Tapauskohtaiset kortit tulostettuna 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus:  

1. Idea a o  kehittää leikki ieli e  äittel  kahde  apaaehtoise  oppilaa  älille. Väittel  
aihee a oi olla esi erkiksi Kuka olisi sopi a he kilö järjestä ää  koulu  logi  kirjoitus kilpailu  tai 
Ke e  tehtä ä o  sii ota luokkahuo e silloi  ku  koulu  sii ooja o  sairaslo alla . Väittel  oi 

liitt ä t öelä ä  tila teisii  kute  esi erkiksi le ksii  tai juoruiluu . Oppilailla o  seitse ä  
minuuttia aikaa keskustella ongelmasta.  

2. Oppilaide  tulisi kuu ella toiste sa ielipiteitä sekä rittää saada astapuoli vakuuttuneeksi.  

3. Luoka  uut oppilaat ar ioi at äittelijöide  reaktioita, uutoksia ko u ikoi issa sekä 
kä ttä t is alleja esi erkiksi ää e  korotta i e  tai liikehti i e . Oppilaat ös ietti ät 

hdessä, itä h iä puolia äittel ssä ja sii ä kä tet issä tek iikoissa oli.  

4. Harjoitus voidaan toistaa monta kertaa eri vapaaehtoisten toimesta.  

Harjoituksen arviointi - Palaute: Ryh äpalaute 

“e oppilas oittaa, joka o istuu akuutta aa  toise  äittelijä  sekä p s  rauhallise a äittel  
ajan.  
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Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

ei erkit stä 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi  

http://www.test-questions.com/sia-conflict-management-01.php 

 

  

http://www.test-questions.com/sia-conflict-management-01.php
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Omaehtoisuus 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Harjoitus, Keskivaikea 

Oppilailta aadittu tietä s: Perus ko u ikaatiotaidot sekä apaa 
ajattelukyky. Mielikuvituksellisuus ja erojen 

ärtä i e  sisäise  oti aatio  ja 
ulkoapäi  tule a  oti aatio  älillä.  

O aehtoi e  oti aatio o  ksi elä ä  perus 
taidoista ja erittäi  tärkeä he kilökohtaise  
kehittymisen kannalta, sillä se ohjaa ih istä 
teke ää  asioita. Ih ise  tä t  ärtää 

ikä hä tä oti oi, jotta hä  k ke ee 
toi i aa . Tä ä toi ii h i  silloi  ku  
motivaatio on ihmistä ohjaa a sisäi e  
voimavara.  

Pää äärä - Oppimistulokset: Harjoitukse  jälkeen oppilaiden tulisi olla 

al iita erottele aa  sisäise  oti aatio  
lähteet sekä ulkoapäi  tule a  oti aatio  
lähteet. 

Harjoitukse  jälkee  oppilaide  tulisi olla 
al iita erottele aa  sisäise  oti aatio  

lähteet sekä ulkoapäi  tule a  oti aatio  
lähteet. 

Välttä ättö ät äli eet: Paperia ja ärik iä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. E siksi o  h ä keskustella siitä, ikä oti oi uoria tä ä päi ä ä ja itkä oti aatio  lähteet 
o at ah i pia sekä siitä, kui ka itseää  oi oti oida.  

2. Mielenyhtymien a ulla oppilaide  tulisi ku itella o a elä ä tila tee sa iisi uotta etee päi  
nykytila teesta itä he halua at tehdä t öksee , illaisessa ase assa ja t ö päristössä he 
halua at t öske ellä s. . Idea a o  ääritellä t ötehtä ät sekä pää äärät, joita he halua at 
tavoitella urallaan.  
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3. Valitkaa oppilas ja p täkää hä tä ku ittele aa  itse sä iide  uode  päästä hä e  
alitse allaa  alalla. Oppilaide  tulisi keskitt ä ietti ää  eli päristöää  esikaupu kialue ai 

asu toalue, laitakaupu ki ai keskusta  ja t öpaikkaa sa kotitoi isto ai toi istorake us, 
ka sai äli e  rit s ai rittäj s, ase a, ta aroide  tuota to ai ohjel oi ti, j e. . Aikaraja on viisi 

minuuttia.  

4. Tä ä  jälkee  oppilaide  tulisi laatia ajatuskartta heidä  tule aisuude  ta oitteistaa . Aikaa 
ajatuskarta  laati isee  o   i uuttia. Oppilaat esittä ät idea sa uille oppilaille, jo ka jälkee  
he hdessä ietti ät ta oitteide  realistisuutta. 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

‘ h äpalaute oppilaide  tuella 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Jos oppilaat halua at p s ä positii isi a ja oti oitu ei a: 

 Pää äärie  tulisi olla realistisia. 

 Tietyn asteinen riskien ottaminen on suotavaa. 

 Palauttee  aati i e  o  h äksi. 

 Oppilaiden tulisi olla sitoutuneita omiin tavoitteisiinsa. 

 Vaihtoehtojen etsiminen on suotavaa. 

 Heidä  tulisi osata käsitellä takaiskuja. 

 

Vapaaehtoiset lähteet käytettäväksi: 

https://web.stanford.edu/class/msande271/onlinetools/LearnedOpt.html 

http://onlinepszichologus.com/Online-pszichol%C3%B3giai-tan%C3%A1csad%C3%A1s-%C3%A9s-

konzult%C3%A1ci%C3%B3/Online-pszichol%C3%B3giai-tesztek/%C3%96nbizalom,-

er%C5%91ss%C3%A9gek-online-pszichologiai-teszt 

https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html 

  

https://web.stanford.edu/class/msande271/onlinetools/LearnedOpt.html
http://onlinepszichologus.com/Online-pszichol%C3%B3giai-tan%C3%A1csad%C3%A1s-%C3%A9s-konzult%C3%A1ci%C3%B3/Online-pszichol%C3%B3giai-tesztek/%C3%96nbizalom,-er%C5%91ss%C3%A9gek-online-pszichologiai-teszt
http://onlinepszichologus.com/Online-pszichol%C3%B3giai-tan%C3%A1csad%C3%A1s-%C3%A9s-konzult%C3%A1ci%C3%B3/Online-pszichol%C3%B3giai-tesztek/%C3%96nbizalom,-er%C5%91ss%C3%A9gek-online-pszichologiai-teszt
http://onlinepszichologus.com/Online-pszichol%C3%B3giai-tan%C3%A1csad%C3%A1s-%C3%A9s-konzult%C3%A1ci%C3%B3/Online-pszichol%C3%B3giai-tesztek/%C3%96nbizalom,-er%C5%91ss%C3%A9gek-online-pszichologiai-teszt
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
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Mo isuoritta ise  ultitaski g  kehittä i e  
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
vaadita aakohtaisia esi erkkejä.  

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskitaso 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen, kokeileminen ja 

tutkiminen, pelit ja simulaatiot 

Oppilailta aadittu tietä s: Perus ihmissuhdetaidot 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi ärtää itä 
mahdollisuuksia monisuorittaminen tarjoaa, 

kun se suoritetaan oikein.  

Oppilaiden tulisi saavuttaa perus taidot 

monisuorittamisessa. 

Välttä ättö ät äli eet: Jokaisella oppilaalla tulisi olla kä tössää  
tietokone, jossa on mahdollisuus Internetin 

kä ttöö  

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika: 20 minuuttia suunnitelmaan, 45 minuuttia 

aktiviteettiin 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. Akti iteetti : Oppilaat pelaa at ii ahara aa, etsi ät tietoa opettaja  a ta ista aiheista, 
tarkista at älillä erkkouutisia sekä keskustele at opettaja  ka ssa sa aa  aikaa . Tä ä rohkaisee 
oppilaita pitä ää  o ta ikku aa auki seurataksee  päi it ksiä eri älilehdissä. 
2. Akti iteetti : Opettaja lukee i for atii ise  teksti  oppilaille. Hä  jakaa teksti  useisii  eri 
kappaleisii , jo ka jälkee  hä  jakaa tekstipätkät oppilaide  keske . Teksti voi olla joku seuraavista:  

http://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/  

https://www.idunn.no/dk/2007/02/confronting_the_challenges_ofparticipatoryculture_-

_media_education_for_the  

  

http://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/
https://www.idunn.no/dk/2007/02/confronting_the_challenges_ofparticipatoryculture_-_media_education_for_the
https://www.idunn.no/dk/2007/02/confronting_the_challenges_ofparticipatoryculture_-_media_education_for_the
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Oppilaide  käyttöö ! 

 T öelä ässä aaditaa  usei  o isuoritta ise  taitoja ja o isuoritta ista il a  irheitä.  

 Yksi esi erkki o isuoritta isesta o  puheluide  otta i e  sa alla ku  he kilö kirjoittaa 
sähköpostia tai lukee kirjaa.  

 Usea a  kui  hde  tehtä ä  suoritta i e  htä aikaa l h essä ajassa o  ih iselle 
ilmeinen taito. 

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

Opettajan tulee valvoa monisuorittamista. Huomioitavaa: Oppilaat tarvitsevat apua erottaakseen 

itä tehtä iä he oi at tehdä sa a aikaisesti. Heidä  tulee oppia huo aa aa  hte s o esta eri 
suu asta tule a  i for aatio  älillä. Heidä  tulee tietää illoi  ja ite  heidä  tulee kii ittää 
erit istä huo iota tehtä ä  suoritta isee .  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei tiett ä oikeaa astausta. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 
https://www.idunn.no/dk/2007/02/confronting_the_challenges_ofparticipatoryculture_-

_media_education_for_the  

  

https://www.idunn.no/dk/2007/02/confronting_the_challenges_ofparticipatoryculture_-_media_education_for_the
https://www.idunn.no/dk/2007/02/confronting_the_challenges_ofparticipatoryculture_-_media_education_for_the
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Ajanhallinta 
 

 
Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet: 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
aadita aakohtaisia esi erkkejä.  

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskitaso 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Joitain perus ajanhallintataitoja vaaditaan 

Pää äärä - Oppimistulokset: Yksi kertai e  luokkahuo eessa tehtä ä 
harjoitus 

Välttä ättö ät äli eet: Yksi kertai e  luokkahuo eessa tehtä ä 
harjoitus 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitelmaan, 45 minuuttia 

aktiviteettiin 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. Aloittakaa harjoitus k s ällä oppilailta seuraa a k s s: 

 O ko si ulla aikaa tehdä asioita, joita haluat tehdä? Jos astaus o  kieltei e , esitä 
ehdotuksia. Jos astaus o  ö tei e , k s  joitai  lisäk s ksiä ollaksesi ar a, että 

astaus todella pitää paikka sa. 

 P dä oppilaita esittä ää  ehdotuksia siitä, kui ka he oi at kehittää o aa aja halli taa sa: 
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Suositeltavaa Ei suositeltavaa 

Hanki kalenteri ja merkitse sinne kaikki 

aktiviteetit viikon ajalta. 

Kaikkee  ö t i e  

“uorita tärkei ät tehtä ät e siksi. Helpo a  tehtä ä  suoritta i e  e si . 

Nuku 7-8 tuntia.  tu i  öu ie  ukku i e  

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute 

‘ h äpalaute. Poikkea ie  ideoide  pai otta i e .  

Oppilaide  käyttöö !30
 

 

 “euraa a auttaa si ua ärtä ää  kui ka paljo  si u  o  ahdollista saada 
teht ä  tu i  aika a ja i e tä ä aika katoaa. Aloita aa usi suu ittele alla 
päi äsi ja tarkista alla kale terisi. Kä tä tähä  aikaa oi   i uuttia. Päätä 
jokai e  päi ä iettie  kui ka o istuit aja kä tössäsi tä ää . 

 Varaa aikaa jokaiselle akti iteetille tai keskustelulle, joka o  tärkeä o istu isesi 
kannalta. Suunnittele aikataulusi nii , että kä tät ähi tää  % ajastasi sellaiste  
aktiviteettien parissa, jotka tuottavat suurimman osan tuloksistasi. 

 Älä astaa puheli ee  ai  siksi, että se soi tai sähköposteihi  ai  siksi, että e 
il est ät sähköpostika sioosi. Irrottaudu pika iesti ästä. Vastaa ih isille 

älittö ästi ai  silloi  ku  koet sen olevan välttämätöntä. Jos mahdollista, 
varaa puheluille ja sähköposteille oma ajankohta aikataulustasi.  

 Kotiakti iteetti: Aloita Google Kale teri  kä ttä i e . Talle a jokai e  
akti iteettisi. Kä tä eri ärejä asettaaksesi asiat tärke sjärjest ksee . 

 

Opettaja  tulisi tarkistaa kä ttä ätkö oppilaat Google Kale teria.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.)  
Ei tiett ä oikeaa astausta. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi: 
https://www.entrepreneur.com/article/219553 

 

                                                           
30

 Lähde: https://www.entrepreneur.com/article/219553 

https://www.entrepreneur.com/article/219553
https://www.entrepreneur.com/article/219553
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Olenko markkinakykyinen? Omat vahvuudet ja heikkoudet 
 

 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet: 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Persoo allisuustestit laadittu oppilaille heidä  
äidi kielellää , jotta he oppi at tu te aa  
itse sä. 

Vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi:  Aktiviteetin tekeminen, kokeileminen ja 

tutkiminen, pelit ja simulaatiot 

Oppilailta vaadittu tietä s:  SWOT-analyysi: Vahvuuksien (strengths), 

heikkouksien (weaknesses), mahdollisuuksien 

(opportunities) ja uhkien (threats) analysointi. 

SWOT-a al sia oidaa  kä ttää a al soi aa  
rit ksiä, projekteja, paikkoja tai ih isiä. 

Kysymykset, joita on listattu alla olevaan 

taulukkoon, voivat auttaa oppilaita 

itsearvioinnissa. 

Urahallintataidot ja kuinka niiden 

saavuttaminen voidaan todistaa (todistukset, 

t ökoke us, apaaehtoist ö, suoritetut 
koulutukset, suorituksen arviointi, 

velvollisuudet, projektit, tulokset, ammatilliseen 

kehittä isee  liitt ät akti iteetit s. . 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi olla valmiita listaamaan 

taito sa ja saa utukse sa. Heidä  pitäisi ös 
tietää kui ka todistaa o a äl kk te sä, 
taitonsa ja k k sä. 

Välttä ättö ät äli eet: Paperia ja k iä. Värik ie  kä ttö oi lisätä 
oppilaiden luovuutta (jokaiselle kategorialle 
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o a äri . 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  2 x 45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. E si  oppilaide  pitäisi tulla tutuksi “WOT-a al si  ka ssa sekä siihe  liitt ie  k s ste  
kanssa.  

2. Oppilaide  tulisi laatia he kilökohtai e  “WOT-taulukko (alempana) ja listata vahvuudet, 

heikkoudet, ahdollisuudet ja uhat tosielä ä  tila teissa ertaa alla heidä  ah uuksia ja 
heikkouksia t ö  aati uksii . Heidä  tulisi keskitt ä tietoo , taitoihi , issä he o at h iä ja issä 
he o at ah oja, itä heillä o  tai itä heiltä puuttuu ja kui ka he oi at todistaa ä ä asiat. O  
erittäi  tärkeää, että oppilaat o at ahdollisi a  rehellisiä ja ku aile at itseää  sellaise a kui  he 
o at ei ätkä sellaise a illaise a he toi o at itse sä ole a .  

3. Seuraavaksi oppilaat keskustelevat SWOT-analyyseistaan luokan kesken ja antavat palautetta 

toisilleen - kuinka ksit iskohtaisia, ta oitteellisia ja kriittisiä heidä  ar io sa o at. Mikäli teillä o  
aikaa, o  ös h ä keskustella aiheesta “e kui ka äet itsesi erkitsee kaikkei  e ite . Voitte 

ä ttää oppilaille ku a  kissasta, joka katsoo peilii  ja äkee siellä leijo a  tai aihtoehtoisesti 
päi astoi  luodakse e etafora . 

4. Jatkotoi e pitee ä oppilaat oi at tehdä il aise  persoo allisuustesti  etissä: 
https://www.123test.com/personality-test/.  

Aktiviteetin arvioiminen – Palaute:  

‘ h äpalaute ja he kilökohtai e  palaute o  älttä ätö tä. 

Teidä  tulisi keskitt ä taitoihi , joita oppilaat o at oppi eet perusopetuksessa ja jotka o at heidä  
opetussuunnitel assaa . Muista: Kehu julkisesti, utta a a kritiikki he kilökohtaisesti . 

Voitte rohkaista oppilaita osallistumaan itsetietoisuus koulutukseen, ikäli heidä  
itsear ioi titaito sa tar itse at ielä harjoitusta.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.):  

Ei itää  

  

https://www.123test.com/personality-test/
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Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm 

https://www.forbes.com/sites/lisaquast/2013/04/15/how-to-conduct-a-personal-s-w-o-t-

analysis/#46954bc728d8 

https://chunlytcsj.files.wordpress.com/2015/08/swotanalysisworksheet.pdf 

https://chunlytcsj.wordpress.com/2015/08/19/personal-swot-analysis/amp/ 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm
https://www.forbes.com/sites/lisaquast/2013/04/15/how-to-conduct-a-personal-s-w-o-t-analysis/#46954bc728d8
https://www.forbes.com/sites/lisaquast/2013/04/15/how-to-conduct-a-personal-s-w-o-t-analysis/#46954bc728d8
https://chunlytcsj.files.wordpress.com/2015/08/swotanalysisworksheet.pdf
https://chunlytcsj.wordpress.com/2015/08/19/personal-swot-analysis/amp/
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HENKILÖKOHTAINEN SWOT 

He kilökohtai e  “WOT-taulukko on viitekehys omien vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien 

ja uhkie  a al soi ille. He kilökohtaisessa “WOTissa he kilö  tulisi ku ailla itse sä kui  
kilpailuk k iseksi tuotteeksi kauppatorilla .  

Taulukko 1. He kilökohtainen SWOT ja kysymykset 

VAHVUUDET sisäiset  

 Missä olet h ä? / Mitä osaat tehdä h i ? 

Mitä teet pare i  kui  kukaa  uu 
(luokassasi)? 

Mitä ah uuksia uut ih iset ja opettajasi, 
perheesi ja stä äsi  äke ät si ussa? 

Mistä suorituksestasi joko koulussa tai koulun 

ulkopuolella) olet kaikkein ylpein? / Mikä o  
suurin saavutuksesi? 

HEIKKOUDET  sisäiset  

Missä tehtä issä/asioissa  olet huo o? 

Mitä asioita pelkäät tehdä? 

Mitä heikkouksia uut ih iset ja opettajasi, 
perheesi ja stä äsi  äke ät sinussa? 

Mitä heikkouksia uut ih iset ja opettajasi, 
perheesi ja stä äsi  äke ät si ussa? 

Missä oisit kehitt ä? Mitä oisit tehdä 
paremmin? 

Mitä huo oja/ egatii isia tapoja si ulla o ? 

MAHDOLLISUUDET (ulkoiset) 

Millaisissa t ötehtä issä oisit parhaiten 

h öd tää ah uuksiasi? 

O ko si ulla stä iä tai opettajia, jotka oisi at 
auttaa sinua? 

 

UHAT (ulkoiset) 

Mitä ha kaluuksia/esteitä kohtaat koulussa 
parhaillaa ? Mitä ha kaluuksia/esteitä kohtaat 
koulussa parhaillaan? 

Mitkä heikkouksistasi oi at uuttua uhkiksi 

öhe i ? 
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Oletko joukkuepelaaja? 
 

 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Lataa Belbinin tiimiroolin koe oppilaiden 

äidi kielellä, joka äärittää, itkä tii itroolit 
sopivat parhaiten heille 

(http://www.belbin.com/about/belbin-team-

roles/ , ja ha ki lisätietoa tiimiroolin teoriasta 

(https://www.123test.com/team-roles-test/ ).  

Vaikeustaso:  Keskitaso 

Harjoituksen tyyppi: Toiminnan tekeminen, pelien ja simulaatioiden 

kokeilu ja tutkiminen 

Oppilailta aadittu tietä s: Miksi t ö a tajat etsi ät joukkuepelaajia, iksi 
"oletko tii ipelaaja?" tai "pidätkö tii issä 
t öske tel stä?" k s tää  usei  

t öhaastatteluissa. 

Tii i  jäse illä oi olla erilaisia rooleja ja he 

tarvitsevat erilaisia taitoja, kuten: Organisointi- 

ja Suu ittelu taidot, Päätökse tekotaidot, 

Ongelmanratkaisutaidot, Viesti tätaidot, 

Fasilitointitaidot, Palautteen antamiseen ja 

vastaanottamisee  liitt ät taidot, 

Vaikuttamistaidot ja konfliktinratkaisutaidot. 

(Katso valmis lista osoitteesta 

https://www.thebalance.com/list-of-teamwork-

skills-2063773) 

http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/
http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/
https://www.123test.com/team-roles-test/
https://www.thebalance.com/list-of-teamwork-skills-2063773
https://www.thebalance.com/list-of-teamwork-skills-2063773
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O  ös tärkeää, että opiskelijat o at 
tietoisia siitä, että tehokkaat tii i  jäse et 

o at: h iä hteist öku ppa eita, h iä 

iestijöitä, luotettavia avustajia, 

ennakkoluulottomia, ei-tuomitsevia, 

vastaanottavaisia 

kulttuurie  älisille eroa aisuuksille, p st ät 
sopeutta aa  kä ttä t ise sä erilaisiin 

rooleihi  ja tila teisii  sekä osaavat tarjota 

rakentavaa tukea ja palautetta muille. 

Pää äärä - Oppimistulokset: Tii it ötaidot o at tärkeitä, jote  o  tärkeää, 
että opiskelijoide  o at tietoisia siitä, itkä 
taidot ja persoonallisuusominaisuudet ovat 

tar itta ia h älle tiimipelaajalle. Opiskelijoiden 

tulee itse ar ioida tii it ötaitojaa  
ärtääksee , itä rooleja heillä oi olla 

t öske ellessää  tii issä. 

Välttä ättö ät äli eet: Internet-yhteys, Belbin-testi, jokin toinen 

tii irooleihi  liitt ä testi ka sallisella kielellä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

 

Oppilailta aadittu tietä s:
31

 

Miksi t ö a tajat etsi ät joukkuepelaajia, iksi Oletko joukkuepelaaja?  tai Pidätkö t östä tii issä?  
o at usei  k s tt jä k s ksiä haastattelussa?  

Tii i  jäse illä oi olla erilaisia rooleja ja he tarvitsevat erilaisia taitoja, kuten: Organisointi- ja 

“uu ittelu taitoja, Päätökse teo  taitoja, O gel a ratkaisutaitoja, Viesti tätaitoja, 
Fasilitointitaitoja, Palautteen antamiseen ja vastaanottamisee  liitt iä taitoja, Vaikuttamistaitoja ja 

Ko flikti ratkaisutaitoja. Tä delli e  luettelo lö t  osoitteesta:  

https://www.thebalance.com/list-of-teamwork-skills-2063773). 

O  ös tärkeää, että opiskelijat o at tietoisia siitä, että tehokkaat tii i  jäse et o at: h iä 
hteist öku ppa eita, h iä iestijöitä, luotetta ia a ustajia, e akkoluulotto ia, ei ät tuo itse, 

ärtä ät kulttuurie  älisiä eroa aisuuksia, p st ät sopeutta aa  kä ttä t ise sä erilaisii  
rooleihi  ja tila teisii  sekä osaa at tarjota rake ta aa tukea ja palautetta uille. 

Aktiviteetin kuvaus:  

1. Tutustuta opiskelijat tii it öteoriaa  ja selittä iksi r h ät öske tel taidot o at ii  tärkeitä 
k ää .  

2. Opiskelijoide  pitäisi ar ioida tii it ötaitoja ja jos aikaa ei riitä, he oi at suorittaa sen loppuun 

seuranta-aktiviteettina. Tä ä  jälkee  keskustellaan siitä, kuka kuuluu mihinkin luokkaan.  

                                                           
31

 Lähde: https://intranet.ecu.edu.au/__.../Teaching-tips-for-teamwork-skills.do 

https://www.thebalance.com/list-of-teamwork-skills-2063773
https://intranet.ecu.edu.au/__.../Teaching-tips-for-teamwork-skills.do
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Aktiviteetin arvioiminen - Palaute 

Ei itää  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.)  

Ei itää  

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi  

http://www.universitysurvival.com/student-topics/developing-team-work-skills/ 

http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/ 

https://www.skillsyouneed.com/ips/team-working.html 

http://bellinghamschools.org/sites/default/files/studentgal/onlineresearch/oldonline/mod8team.ht

m 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-

students/being-part-team/teamwork-skills-being-effective-group-member 

https://www.thebalance.com/list-of-teamwork-skills-2063773 

 

http://www.universitysurvival.com/student-topics/developing-team-work-skills/
http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/
https://www.skillsyouneed.com/ips/team-working.html
http://bellinghamschools.org/sites/default/files/studentgal/onlineresearch/oldonline/mod8team.htm
http://bellinghamschools.org/sites/default/files/studentgal/onlineresearch/oldonline/mod8team.htm
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/being-part-team/teamwork-skills-being-effective-group-member
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/being-part-team/teamwork-skills-being-effective-group-member
https://www.thebalance.com/list-of-teamwork-skills-2063773
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32

 

Belbinin tiimiroolit: 

1. Muotoilija – Ajaa t ötä etee päi  ja suorittaa tehtä iä, hä ellä o  selkeä ajatus siitä, 
i e päi  kulkea; 

2. Toimeenpanija – Suorittaa tehtä iä, etsii tapoja muuttaa puheen toiminnaksi ja 

tehdä asioita kä tä össä 

3. Vii eistelijä – Keskitt  tehtä ie  suoritta isee  ja järjestää kaiken lopuksi; 

4. Koordinaattori – Käsittelee r h ä  d a iikkaa, usei  johtaja a; 
5. Diplomaatti – Auttaa r h ää toi i aa  tehokkaasti tuke alla he kilökohtaisia 

suhteita 

6. Taustatyö  tekijä – Kerää ulkopuolisia resursseja ja tietoja tiimin auttamiseksi; 

7. Keksijä – Luo ideoita ja luovia ratkaisuja, kaikki ideat ei ät ole kä tä öllisiä; 

8. Arvioija – O  h ä ar ioi aa  ja ehdotuksia kriittisesti ja teke ää  päätöksiä; ja 

9. Asiantuntija – Tuottaa asiantuntijatietoa r h älle, ei aina ole tarpeen tehokkaan 

toiminnan kannalta. 

  

                                                           
32

 Lähde:  https://www.skillsyouneed.com/ips/team-working.html 

https://www.skillsyouneed.com/ips/team-working.html
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Minun CMS Portfolioni 
 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Vaikeustaso:  Monimutkainen 

Practice-type:  Tehdä tehtä ää, so eltaa aiempaa tietoa 

Oppilailta aadittu tietä s:  Mikä CM“  portfolio o  – dokumenttien 

kokoelma, joka esittelee taitojasi, päte tesi, 
koulutustasi, koulutustasi ja kokemuksiasi. 

Portfolio voi olla monenlainen, kuten 

paperiversio, tai sähköi e  digitaali e  tai e-

portfolio). Sinun portfoliosi pitäisi sisältää 
sisäll sluettelo , a sioluettelosi CV , taidot ja 
tärkei ät saa utukset (todistus 

koulutuksesta) ja saavutuksiasi tukevat 

dokumentit esi erkkejä t östäsi , 
verkkosivustot, valokuvat, videot tai 

ää itiedostot tai uita oppi isestasi kerto ia 
materiaaleja. Kauniisti esitelty portfolio saattaa 

antaa positiivisen vaikutelman 

t öhaastattelussa. 

Mitkä dokumentit voivat todistaa heidä  CM“-

taitojaan ja illä uilla keinoilla voi todistaa 

ole aista tietä stä, taitoja ja k k jä. 

Mitä koulutusohjelmia, osa-aikat ötä lo a , 

vapaaehtoist ötä, koke usta, saa utuksia jne. 

oi sisäll ttää ja illaisia todisteita edellä 



    

 

 

 

42 

mainituista tulisi esittää. 

Pää äärä – Oppimistulokset: 

 

Opiskelijoide  pitäisi olla tietoisia siitä, että 
heidä  portfolio sa o  t ökalu, jo ka a ulla he 

oi at esitellä CM“-taitojaan tuleville 

t ö a tajillee . Heidä  pitäisi p st ä 
kerää ää  asiakirjoja, jotta he oi at esitellä 
taitojaan ja heidä  tulee ös ärtää, että 
urahallinnan taitojen kehittä i e  o  
eli ikäi e  oppi ise  prosessi. Heidä  pitäisi 
p st ä al istamaan portfolio. 

Välttämättömät välineet: Ei 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia toiminnan ensimmäiselle osalle 
–  keskustelu siitä, mikä on portfolio ja 
miten he voivat aloittaa työstämään siitä. 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. Opiskelijoiden pitäisi ärtää, itkä lasketaa  urahalli tataidoiksi ja itkä oi at toi ia 
todistei a iistä. Oppilaide  tulee aloittaa tiedostoje  kerää i e  esittääksee  heidä  

he kilökohtaiset saavutuksensa CMS-ssä koko luku uode  ajalta jo ka jälkee  he kokoa at itsellee  
portfolio . Oppilaide  tulee ar istaa, että he ei ät ole jättä eet oleellisia tietoja pois. Oppilaiden 

tulee ös olla tietoisia siitä, i kälai e  korkealaatuisen portfolion pitäisi olla sisältö, uoto, kieli, 
jne.). 

2.Opiskelijoide  pitäisi esittää portfolio sa lukuvuoden (tai kurssin) loppupuolella ja keskustella 

mahdollisia eroa aisuuksista ja ite  heidä  portfolioitaan voitaisiin parantaa. 

Aktiviteetin arviointi – Palaute 

Yksilöpalaute, joka korostaa portfolioide  ah uuksia. Jokaiselle opiskelijalle on annettava 

ksilöpalautetta portfolio  uodosta, rake teesta ja sisällöstä riippu atta siitä, o ko heidä  

portfolionsa hyvin uodostettu ja sisältääkö se todisteita heidä  taidoistaa  ja k istää . O  
ahdollista tehdä htei e  luettelo h istä ideoista, jotka koske at portfolion muotoa, rakennetta ja 

sisältöä. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 
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Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://www.wikihow.com/Make-a-Portfolio 

https://www.kent.ac.uk/careers/cv/portfolios.htm 

https://www.thebalance.com/what-is-a-portfolio-for-work-and-do-i-need-one-2058735 

http://www.wikihow.com/Make-a-Portfolio
https://www.kent.ac.uk/careers/cv/portfolios.htm
https://www.thebalance.com/what-is-a-portfolio-for-work-and-do-i-need-one-2058735
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 Auttavatko taito i aikaa kestävä  työura  luo isessa? 
Välttä ättö ät al istautumistoimenpiteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Etsi artikkeleja ja raportteja 

t ö arkki atila teesta aassasi tällä hetkellä 
ja uu tele tekstejä katso alla . 

Vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi: Tietoisuude  lisää i e .  

Uusien tietojen h öd tä i e  tule aisuutta 
varten. 

Oppilailta aadittu perustietä s:  T ö aail a  ja Neljä e  Teollise  
Valla ku oukse  ärtä i e , sekä se  

ärtä i e  kui ka muutos vaikuttaa 

ksilöihi  ja yhteiskuntiin. Se  ärtä i e  
kui ka oi aloittaa ura , ikä urapolku o , 
millaisia horisontaalisia ja vertikaalisia 

urapolkuja on olemassa ja miten iillä oi edetä. 

Pää äärä – Oppimistulokset: Opiskelijoide  pitäisi tutustua t öelä ää  ja 
tietää illaisia erilaisia taitoja ja k k jä o  
olemassa ja iksi e o at tärkeitä. 

Välttä ättö ät äli eet: L h t artikkeli, raportti o a aa  t ö oi a  
ongelmista. 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika: Riippuu kä tettä issä ole asta ajasta ja 

resursseista. 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. Seuraava toiminta, "Etsi alhe", toi ii lä ittel akti iteetti a oppilaille al istaaksee  heitä 
uutee  tärkeää  aiheesee .  

 Etsi valehtelu" Ohjeet: 

 Etsi lyhyt artikkeli –  mahdollisimman asiaankuuluva –  t ö arkki oide  / t öttö de  
jne. tilanteesta omalla alueella / omassa maassa. 

 Valitse k e e  tärkeää lausetta, tietoa j e. ja uuta e ääriksi. 

 Kerro oppilaille, että heidä  pitäisi lö tää k e e  alhetta tekstissä. 

 Lue muutettu artikkeli opiskelijoille. 

 Opiskelijoide  pitäisi tu nistaa ja kirjoittaa lös alheelliset tiedot. 
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 Se, joka tunnistaa eniten valheita, on voittaja. A a hä elle palki to. 

2. Seuraavaksi voit kä ttää isuaalisia äli eitä, kaavioita jne. lisätäksesi heidä  tietoisuuttaa , 
esi erkiksi tä ttä ällä kuvaa, jossa äk  polkup örä, joho  o  kii itett  kaksi apup örää. Sitten 

teidä  pitäisi keskustella seuraa ista k s ksistä:  

 Mikä o  suhde urahalli a  taitoje  kehittä ise  ja ku assa äk ä  

apup örällise  polkup örä  älillä? 

 Miksi kuva on urahallinnan taitojen metafora? 

 Voiko se, että p s t aja  tasalla a atillisessa kehit ksessä a taa si ulle tukea 
epä akailla t ö arkki oilla? 

3. Näihi  akti iteetteihi  oidaa  kä ttää erilaisia tietolähteitä: ieraile ia puhujia, eloku ia, 
artikkeleita, ideoita j e. Pitää ka ustaa opiskelijoita kerää ää  esi eitä/artefakteja ja esitellä iitä 
tai tehdä julisteita, jotka esittele ät eroja t ötapoje  älillä -  uotta sitte  ja k päi ä ä.  

4. O  ös h ää idea etsiä vapaaehtoisia opiskelijoita, jotka joko haastatellevat jotakuta 

(esimerkiksi pienen yrityksen omistajaa) muutoksista tai kuvaavat lyhytelokuvan erilaisista 

t ö päristöistä äl puheli ellaa  tai lataa at teko-  t öhaastatteluja. 

5. Kä ttäkää Panoraama-kaavion kuvaamia taitoja (maakohtaisia) ja keskustelkaa iistä. Voi ös olla 

mielenkiintoista verrata tilannetta kolmessa maassa:
33

 

 Mitkä s t oi at a attipula  taustalla?  

 Mitä s itä oi olla lijää äammattien taustalla? 

 O ko aide  älillä sa a kaltaisuuksia?34
 

6. Luovuudellasi ei saa olla rajoja. 

Aktiviteeti  arvioi ti ‒ Palaute  

Ei 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.)  

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/5-ways-future-proof-your-career 

https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/keeping-professional-development-continuous 

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/ 

                                                           
33

 Lähde: “kills Pa ora a http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-

skill?f%5b0%5d=field_labour_market_themes%3A578&?utm_source=MPO&utm_medium=SKILLSPANORAMA&utm_content=EMAIL 
34

 Lähde: “kills Panorama 

https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/5-ways-future-proof-your-career
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/keeping-professional-development-continuous
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-skill?f%5b0%5d=field_labour_market_themes%3A578&?utm_source=MPO&utm_medium=SKILLSPANORAMA&utm_content=EMAIL
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-skill?f%5b0%5d=field_labour_market_themes%3A578&?utm_source=MPO&utm_medium=SKILLSPANORAMA&utm_content=EMAIL
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Panoraama taidot
35 

kykyjen Top 10 

 

Vuonna 2020 

  

 

Vuonna 2015: 

11. Haastava ongelmanratkaisu 

12. Kriittinen ajattelu 

13. Luovuus 

14. He kilöhalli ta 

15. Muiden ihmisten kanssa 

koordinointi 

16. Tu eäl kk s 

17. Arvostelu- ja päätökse tekok k  

18. Palvelutaito 

19. Neuvottelutaidot 

20. Kognitiivinen joustavuus 

 1. Haastava ongelmanratkaisu 

2. Muiden ihmisten kanssa koordinointi 

3. He kilöhalli ta 

4. Kriittinen ajattelu 

5. Neuvottelutaidot 

6. Laadunvalvonta 

7. Palvelutaito 

8. Arvostelu- ja päätökse tekok k  

9. Aktiivinen kuunteleminen 

10. Luovuus 

 

Yhtee sopi atto uudet tärkei issä a ateissa 

Bulgaria 36 

Työvoi apula  Ylijää äa atit 

1. TVT asiantuntijat Kriittinen ajattelu 

2. Opettajat  

3. Terveydenhuollon asiantuntijat  

4. Tekniikan asiantuntijat 

Tu eäl kk s 

5. Talouden ja matematiikan 

asiantuntijat  

6. M tiedustajat, sisää ostajat, 
älittäjät 

7. Hallinnon ja yritystietopalvelun 

alueen asiantuntijat  

 1. Kadulla t öske telijät 
2. T ö tekijät kai ostoi i assa, 

t ö tekijät rake usalalla, 
teollisuudessa ja kuljetuksessa 

3. Jätehuoltot ö tekijät 
4. Maatalous-, etsä- ja 

kalastust ö tekijät 
5. Siivoojat ja avustajat 

 

 

  

                                                           
35

 Lähde:http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-

skill?f%5b0%5d=field_labour_market_themes%3A578&?utm_source=MPO&utm_medium=SKILLSPANORAMA&utm_content=EMAIL 

Lähde: https://www.studyinternational.com/news/looking-to-future-proof-your-career-these-are-the-skills-that-will-help-you-land-a-job-

in-the-future/#MPdh9eaZoLbwBDq6.97 
36Lähde:http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/bulgaria-mismatch-priority-occupations 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-skill?f%5b0%5d=field_labour_market_themes%3A578&?utm_source=MPO&utm_medium=SKILLSPANORAMA&utm_content=EMAIL
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-skill?f%5b0%5d=field_labour_market_themes%3A578&?utm_source=MPO&utm_medium=SKILLSPANORAMA&utm_content=EMAIL
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/bulgaria-mismatch-priority-occupations
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Yhtee sopi atto uudet tärkei issä a ateissa 

Suomi37 

Työvoi apula  Ylijää äa atit 

1. Lääkärit ja ter e de huollo  
ammattilaiset  

2. “osiaalit ö tekijät, eu o a tajat  
3. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 

ammattilaiset  

4. Opetusalan ammattilaiset  

5. Yritystietopalvelun ja hallinnon 

ammattilaiset 

 

 1. Sihteerit  

2. Vaatetusala  t ö tekijät  
3. Arkkitehdit, suunnittelijat, 

maanmittaajat, muotisuunnittelijat  

4. Myynti, markkinointi ja suhdetoiminta  

 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/finland-mismatch-priority-

occupations 

Yhtee sopi atto uudet tärkei issä ammateissa 

Unkari38 

Työvoi apula  Ylijää äa atit 

1. TVT asiantuntijat  

2. I si öörit, luo o tieteide  
ammattilaiset  

3. Terveydenhuollon asiantuntijat  

4. Talous- ja rahoitusjohtajat ja 

ammattilaiset  

 1. Katu jät  
2. Hotellien ja ravintoloiden johtajat 

3. T ö tekijät kaivostoiminnassa ja 

rakennusalalla, atk-kirjoittajat 

4. Yleiset toi istot ö tekijät 
5. Maatalous-, etsä- ja 

kalastust ö tekijät 
6. Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden 

koneoperaattorit 

7. Vaatetusala  t ö tekijät  
8. Keittiö- ja ruokat ö tekijät, 

kassanhoitajat ja lipu jät 

9. M jät ja kauppiaat 
  

  

                                                           
37

 Lähde:http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/finland-mismatch-priority-occupations 
38

 http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/hungary-mismatch-priority-occupations 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/finland-mismatch-priority-occupations
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/finland-mismatch-priority-occupations
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/finland-mismatch-priority-occupations
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/hungary-mismatch-priority-occupations
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Taitojeni itsearviointi 
 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja Vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen, kokeileminen ja 

tutkiminen, pelit ja simulaatiot 

Oppilailta aadittu tietä s:  Itsear ioi i  ärtä i e  käsittee ä ja 
iksi itsear ioi i  kehittä i e  o  tärkeää 

(parempi kontrollointikyky ja vastuullisuus, 

heikkojen puolien tunnistaminen, 

ar osteluk  para ta i e  j e. . Esi erkkejä 
itsear ioi ista koulussa itsear ioi tii  liitt ät 
tehtä ät , jokapäi äisessä elä ässä 
(muistilistat, veroilmoitus jne.), 

a ati ali assa t öpaika  alitse i e  
omien kykyjen perusteella, mielenkiinnon 

kohteet jne.).  

Itsearviointi ei korvaa opettajan antamaa 

ar ioi tia, utta se lisää oppilaa  
osallistu ista, astuuta, itse äis ttä ja 
kriittistä pohdiskelua. Ku  oppilas ar ioi o aa 
suoritusk k ää  hä  sa alla ar ioi o aa 
ete e istää  ja k k je  kehitt istä sekä 
tu istaa k k ihi  ja tietä ksee  liitt iä 
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puutteita.  

Itsearviointi on aina formatiivista, toisin sanoen 

oppimisen arviointia.  

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi olla tietoisia itsearvioinnin 

tärke destä jokapäi äisessä elä ässä ja itä 
ih i e  tar itsee, jotta hä  p st  ar ioi aa  
itse saa utuksiaa . Oppilaide  tulisi kehittää 
itsear ioi tik k ää  kä ttä ällä so ittua 
kriteeriä. Itsear oi tik  kehittä i e  auttaa 
kehittä ää  oppilaa  oppi isk k ä sekä auttaa 
heitä tule aa  astuullisemmaksi omasta 

oppimisestaan. 

Välttä ättö ät äli eet: Internet, Europass CV -pohja oppilaiden 

äidi kielellä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  2 x 45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus  

Toimintavaiheet: 

1. E e  itse harjoitukse  teke istä, opettaja esittelee oppilaille käsitteet ja ele e tit, jotka liitt ät 
itsear ioi tii . Tä ä  jälkee  opettaja esittelee kriteerit ja oppilaat tä de tä ät 
itsear ioi tilo akkeet. Ku  oppilaat o at tä de tä eet itsear ioi tilomakkeen olisi h ä, jos oppilaat 

ar ioisi at o a  paperi sa e e  se  palautta ista. He oi at ös tehdä korjauksia lo akkeesee . 
Kä ttäkää il aisohjel aa osoitteessa https://checkli.com/, jotta listan tekeminen olisi oppilaille 

oti oi a paa ja äi  he pääse ät ös kehittä ää  digitaalisia taitojaa . Voitte halutessa e 
ohittaa tä ä  aihee , ikäli oppilaasi o at jo kehitt eitä itsear ioi issa. 

2. Oppilaiden tulisi arvioida omia digitaalisia taitojaan ja/tai kielitaitoaan muussa kuin omassa 

äidi kielessää . Tähä  oppilaat kä ttä ät Europass CV -pohjaa ja he tä de tä ät se  koto a. 
Keskustelkaa jälkee päi  siitä, i kälaisia aikeuksia tai o gel ia he kohtasi at ar ioidessaa  o aa 
kielitaitoaan tai digitaalisia k k jää . 

3. Opettajie  tulisi tarjota oppilaille he kilökohtaista palautetta tehtä ää  liitt e , jotta oppilaat 
voivat vertailla opettajan arviota ja sitä, kuinka he itse arvioivat oman suorituksensa.  

Aktiviteetin arvioiminen – Palaute 

‘ h äpalaute ja he kilökohtai e  palaute 

He kilökohtai e  palaute o  älttä ätö tä ja sille tulee arata h i  aikaa. Opettaja oi k s ä 
ar ioi tii  ja palauttee  a too  apua kollegoiltaa . O  ös ahdollista, että oppilaat ar ioi at 
toistensa suorituksia ja antavat palautetta.   

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

https://checkli.com/
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 Ei itää  

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi  

https://www.spfk12.org/Page/5960 

https://www.checkli.com/ 

  

https://www.spfk12.org/Page/5960
https://www.checkli.com/
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Itsetutkiskelua - O ko kielitaito i hyvä? 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja Vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Oppilaide  tulisi ärtää, että itsear ioi ti 
tarkoittaa heidä  o aa ar ioitaa  o asta 
oppi isprosessistaa , t östää  tai 
suoritusk stää . Suorituskyky voi olla 

koulusuoritta ista, t öhö  liitt ää tai 
harrastuksiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin 

liitt ää. Oppilaide  tulee ärtää, että 
ar ioidessaa  o aa suoritustaa  heidä  pitäisi 
e e ä  keskitt ä siihe  itä he k ke e ät 
teke ää  eikä ii kää  siihe  itä he ei ät ole 
k ke e iä.  

Itsear ioi tik k je  kehittä ise  kautta 
oppilaat tutustu at itsee sä ja lö tä ät uusia 
puolia itsessää  sekä tule at astuullise aksi 
omasta oppimisestaan ja opiskelustaan. 

Itsearvioinnin harjoittelemisen kautta oppilaat 

voivat oppia arvioimaan kriittisesti omaa 

ete e istää , kehittä ää  oppi isk k ää  
sekä tu ista aa  aukkoja heidä  
tietä ksessää  sekä tu ista aa  
oppi isee  liitt iä tarpeitaa . 

Oppilaide  tulisi tietää, että il a  so ittuja 
kriteerejä ja t ökaluja esi erkiksi il a  
ristikkoa tai taulukkoa) on mahdotonta arvioida 

o aa oppi ista tai suoritusk k ä.  

I ter etissä o  saata illa erilaisia itsear ioi tii  
liitt iä ristikkoja ja taulukkoja, joita opettajat 

oi at kä ttää halutessaa . (Self-assessment 

Rubric for Social and Emotional Development 

https://www.edutopia.org/blog/self-

assessment-inspires- learning-lori- desautels.  

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi ärtää itsearviointikykyjen 
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tärke s. Oppilaide  tulisi olla al iita 
ar ioi aa  suoritustaa  kä ttä ällä 
itsearviointitaulukkoa (esimerkiksi 

eurooppalainen Viitekehys: Kielten oppimisen, 

opettamisen ja arvioinnin yhteinen 

eurooppalai e  iitekeh s , joka o  saata illa 

 eri kielellä- Lähde: 
http://www.coe.int/en/web/common-

european-framework-reference-languages/  

Välttämättömät välineet: Internet, Europass CV -pohja, kielten 

arviointiin liittyvä taulukko (ladataan 
Internetistä) 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus:  

1. Oppilaide  tulee laatia ku aus o asta kielitaidostaa  kä ttä ällä Perso al skills  ja 
La guages  osioita Europass CV -formaatissa 

(https://europass.cedefop.europa.eu/editors).  

2. Jokaisen otsikon alle (listening, reading, spoken interaction, spoken production, writing), 

oppilas äärittelee o a  taso sa kä ttä ällä heille tarjottua itsearviointitaulukkoa ja 

heidä  tulee lukea tarkasti itsear ioi titaulukossa ole at ku aukset. 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute 

‘ h äpalaute kielte  opettaja  a ustuksella 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/ 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/ 

https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors 

https://www.edutopia.org/blog/self-assessment-inspires-learning-lori-desautels 

 

  

http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors
http://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/editors
https://www.edutopia.org/blog/self-assessment-inspires-learning-lori-desautels
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Mikä o  i u  työ i? 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Helppo-keskitaso 

Harjoituksen tyyppi: Tutkiminen 

Oppilailta aadittu tietä s: ‒ 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi tietää heidä  ka altaa  
oleellisia ammatteja, sekä tietää tarvittavat 

luonteenpiirteet, taidot ja t ötehtä ät 

Välttä ättö ät äli eet: Kuvaukset muutamasta ammatista 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. Oppilaide  tulisi t öske ellä eljä  oppilaa  r h issä kehittääksee  r h ät ötaitoja  ja keksiä 
hdessä r h älle i i. Tä ä  jälkee  oppilaat kuuntelevat, kun vapaaehtoinen oppilas tai opettaja 

luettelee taitoja ja piirteitä jotka kuulu at jolleki  tiet lle a ati harjoittajalle, esi erkiksi 
sairaanhoitajalle.  

2. ‘ h ie  tehtä ä ä o  ar ata ihi  a attii  k seiset piirteet kuulu at ja issä a atissa 
ä ä piirteet o at älttä ättö iä. Jokaisella r h ällä o  ahdollisuus k s ä ksi k s s liitt e  

lueteltuihin piirteisiin ja taitoihin.  

3. Ku  aika o  kulu ut, jokai e  r h ä kirjoittaa astaukse sa paperille, jo ka jälkee  opettaja 
kerää paperit ja tarkistaa astaukset. Tä ä  jälkee  opettaja kertoo oittaja / oittajat. Luoka  
keske  oidaa  jälkee päi  keskustella kuka luokasta olisi h ä sairaa hoitaja.  
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He kilö , joka luettelee ihjeitä tulisi älttää kä ttä ästä sa oja sairaa hoitaja, tohtori, potilas, 
sairaala, leikkaus, lääkit s, sairaus sekä para tu i e .  

Seuraavassa listassa asiakkaat tarkoittavat potilaita ja johtajat tarkoittavat tohtoreita.  

 Erinomaiset kommunikaatiotaidot 

Mi u  tä t  puhua ja kuu ella paljo , koska ole  paljo  uoro aikutuksessa asiakkaide , 
johtajie  ja kollegoje  ka ssa. 

Mi u  tä t  ko u ikoida paljo  asiakkaide  ja heidä  perheide sä ka ssa. 

O  erittäi  tärkeää, että ymmärrän täysin ‘asiakkaiden’ tarpeet. 

 Emotionaalinen vakaus 

T ö i o  stressaa aa ja tä ä lä -ja ala äkiä. 

Mi u  tä t  p st ä hallitse aa  stressaa ia tila teita. 

Joskus saa  oi aa t össä i kohtaa ista upeista tapahtu ista. 

 Empatia 

Mi u  tä t  olla k ke e ä ötätu too  ja tarjota ärr stä ii  he kisesti kui  
emotionaalisestikin. 

Mi u  tä t  olla s paatti e  asiakkaita  kohtaa . 

Tapaa  paljo  erilaisia asiakkaita . 

 Joustavuus 

Tee  usei  litöitä ja i ulla o  ilta-, ö- ja viikonloppuvuoroja. 

Minulla on erilaisia velvollisuuksia. 

 Huolellisuus 

Kaikella itä tee  oi olla kauaska toisia aikutuksia.  

Mi u  tä t  olla ai a tarkka a jotta e  tekisi irheitä. 

T össä i kaikki tä t  suu itella huolellisesti. 

Tee  kaike  ääri äisellä tarkkuudella ja huolellisuudella. 

  Ihmissuhdetaidot 

Mi u  tä t  t öske ellä h i  o issa tila teissa ja o e laiste  ihmisten kanssa. 

Liitä  htee  asiakkaat  ja johtajat . 

Mi u  tä t  tasapai ottaa asiakkaide  ja johtajie  tarpeet. 
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 F si e  ja he ki e  kestä s 

T ö i ei tapahdu t öpö dä  ääressä. 

T ötä tehdessä i i u  tä t  seistä pitkiäki  aikoja. 

Mi u  tä t  nostaa painavia tavaroita. 

Ole  ai a liikkeessä. 

Kohtaa  t össä i paljo  he kistä pai etta. 

 Ongelmanratkaisutaidot 

Mi u  tä t  ajatella opeasti. 

Mi u  tä t  käsitellä o gel ia.  

Kohtaa  t össä i paljo  o gel allisia tila teita, jotka tä t  ratkaista. 

Mi u  tä t  t ttää asiakkaita . 

 Nopea vastaaminen 

T össä i tapahtuu paljo  odotta atto ia asioita ja hätätila teita. 

Mi u  tä t  usei  astata htäkkisii  tapahtu ii . 

Kriisitila teissa i u  tä t  p st ä p s ää  rauhallise a. 

 Kunnioitus 

Mi u  tä t  ku ioittaa uita ih isiä ja sää töjä. 

Mi u  tä t  ku ioittaa asiakkaide  toi eita. 

T össä i i u  tä t  ai a uistaa aitiolo el ollisuute i. 

Mi u  tä t  ku ioittaa eri kulttuureja ja peri teitä. 

 

Aktiviteetin arvioiminen – Palaute 

Ei 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 
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Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://blog.diversitynursing.com/blog/bid/119857/Our-top-10-great-attributes-of-a-nurse 

https://www.workitdaily.com/nursing-skills-practitioner/ 

 

  

http://blog.diversitynursing.com/blog/bid/119857/Our-top-10-great-attributes-of-a-nurse
https://www.workitdaily.com/nursing-skills-practitioner/
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ELÄMÄN, OPPIMISEN JA TYÖN TUTKIMINEN  

Kui ka tu istaa valetyöpaikat ja valheelli e  ai o ta 
 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole vaadittua, mutta 

aakohtaiset esi erkit oi at olla h öd llisiä 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi: 

 

Keskivaikea 

Aktiviteetin tekeminen, kokeileminen ja 

tutkiminen  

Oppilailta aadittu tietä s:  H ä lukutaito ja luetu  ärtä i e  

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaa  tulisi tu istaa alet öpaikat 

Välttä ättö ät äli eet: Yksinkertainen luokkahuoneharjoitus. 

Tietokone ja projektori ovat tarpeellisia. 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:   

 

Aktiviteetin kuvaus: 

1. Oppilaat etsi ät I ter etistä ahdollisi a  o ta alet öpaikkail oitusta ja esittä ät e uille 

oppilaille.  

2. Oppilaat etsi ät hdessä hdistä iä piirteitä äille t öpaikkail oituksille ja rittä ät selittää iksi 

k seiset t öpaikkail oitukset o at alheellisia. 
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Oppilaa  käyttöö !
39

 

Valetyöpaikka on työpaikka, joka ei takaa mitään tiettyä palkkaa tai maksua tehdystä 

työstä. Jotkut ihmiset esimerkiksi tekevät kotimyyntiä ovelta ovelle tai myyvät tavaraa 

tai tuotetta puhelimen välityksellä saaden pienen hyvityksen siitä. Ihmisten ei pitäisi 

tuhlata aikaa menemällä valetyöpaikkaa koskevaan haastatteluun. On olemassa 

sääntöjä joita tulee seurata, esimerkiksi se, että kaikki oikeat työpaikat sisältävät 

työnkuvauksen 

 Ihmisten tulisi olla skeptisiä mainonnan tyylistä: Valheellinen mainonta usein 
sisältää useita SANOJA, jotka on kirjoitettu ISOILLA KIRJAIMILLA ja ne 

sisältävät huutomerkkejä (Näin!). Varo seuraavia ilmaisuja: energinen, 
motivoitunut ja tarmokas henkilö, mahdollinen ansio, voit päättää omat 
työaikasi. Merkkejä valheellisesta mainonnasta voivat olla myös huono 
kielioppi ja oikeinkirjoitus, epäsopivien sanojen käyttäminen, epätarkat kuvat, 
tekaistut nettisivut sekä ilmaiset sähköpostiosoitteet kuten Yahoo, Google tai 
Hotmail. 

 Oikeiden, hyvämaineisten yritysten tulisi aina olla rekisteröityjä. Ihmisten 
tulisi aina tarkistaa onko mainonnan takana oikea yritys. Mikäli ei ole varmaa 
kuka ilmoituksen on luonut, ei tässä tapauksessa tulisi vastata ilmoitukseen 
ollenkaan. Internetissä on paljon keskustelufoorumeja, joissa ihmiset voivat 
jakaa kokemuksiaan yrityksistä ja työpaikkailmoituksista. Sosiaalista mediaa 

(esimerkiksi Facebook ja LinkedIn) voi myös käyttää tiedon saamiseen ja 
kyselemiseen. 

  Myös ystäviltä voi kysellä heidän kokemuksiaan. 

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute 

Oppilas, joka lö tää e ite  alet öpaikkail oituksia i etää  alet öpaikkail oitus-ekspertiksi.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.)  

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://www.wired.co.uk/article/how-to-spot-fake-

newshttps://www.forbes.com/sites/lizryan/2017/02/13/five-signs-of-a-fake-job-ad/#7e89d517549f 

                                                           
39 Lähde: http://www.wired.co.uk/article/how-to-spot-fake-news 

https://www.forbes.com/sites/lizryan/2017/02/13/five-signs-of-a-fake-job-ad/#7e89d517549f 

https://www.forbes.com/sites/lizryan/2017/02/13/five-signs-of-a-fake-job-ad/#7e89d517549f
https://www.forbes.com/sites/lizryan/2017/02/13/five-signs-of-a-fake-job-ad/%237e89d517549f
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PERUS ASIAT, JOISTA SINULLA TULISI OLLA KOKEMUSTA 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet: 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua ei ätkä 
maakohtaiset esi erkit ole älttä ättö iä 

Tyyppi ja vaikeustaso: 

Harjoituksen tyyppi: 

Keskitaso  

Aktiviteetin tekeminen, pelit ja simulaatiot  

Oppilailta aadittu tietä s:  Joitai  jokapäi äisee  elä ää  kuulu ia taitoja 
vaaditaan 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi saavuttaa sellaisia perustaitoja, 

joita lee sä tar itaa  t öpaikalla 

Välttä ättö ät äli eet: Ei 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  Suunnitelman laatimiseen on varattu 20 

minuuttia. Itse aktiviteetin suorittaminen vaatii 

pidemmä  aja jakso  esi erkiksi hde  
kuukauden , sillä taitoja tulee harjoitella 
jatkuvasti. 

 

Aktiviteetin kuvaus 

Oppilaa  käyttöö !
40

 

 O  ole assa useita taitoja, joita ih i e  tar itsee e e  kui  hä  aloittaa e si äise  
t ö sä. Näitä taitoja ei oi oppia koulussa aa  pike i ki  arkielä ä  askareissa. 

 Yksi tärkei istä taidoista o  osata olla itse äi e . Jos ih i e  kohtaa o gel a , hä e  
tulisi laatia suu itel a ja se  a ulla sel ittää o gel a. Vielä pare pi o , jos suu itel ia 
o  useita, sillä suu itel a u ero kaksi  o  h ä olla ole assa. 

 Toi e  h öd lli e  taito o  osata p tää apua. Tä ä saattaa olla ristiriidassa edellä 
ai itu  ohjee  ka ssa. Itse äis s ei kuite kaa  tarkoita sitä, että ih i e  ei oisi p tää 

eu oa tai apua. Opettajilta, a he ilta ja opiskeluto ereilta ka attaa p tää apua 
tar ittaessa, sillä he o at saatta eet kohdata sa a laise  o gel a  o assa elä ässää . 
Itse äi e  ih i e  oi ar ioida saa aa sa eu oa ja päättää itse haluaako ottaa eu osta 

                                                           
40 Lähde: http://www.wired.co.uk/article/how-to-spot-fake-news 

https://www.forbes.com/sites/lizryan/2017/02/13/five-signs-of-a-fake-job-ad/#7e89d517549f 

http://www.wired.co.uk/article/how-to-spot-fake-news
https://www.forbes.com/sites/lizryan/2017/02/13/five-signs-of-a-fake-job-ad/%237e89d517549f
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aari . O  h ä iettiä, o ko kaikki o gel aa  liitt ät seikat otettu huo ioo  eu oa 
k s ttäessä. 

 Mite  käsittelet kritiikkiä? Etkö ole h ä sii ä? O  h ä opetella astaa otta aa  
palautetta. Mo et ih iset ei ät halua kuulla kritiikkiä, utta palaute oi auttaa kehittä ää  
suoritusk k ä. Palautetta a etaa , jotta se auttaisi ih istä. Palauttee  tarkoitus ei ole 
la istaa. Palauttee  a ta i e  o  ta allaa  autta ista. T öelä ässä johtajat a ta at 
usei  palautetta, jote  o  tärkeää oppia astaa otta aa  sitä.  

 O  tärkeää tehdä t ö sä ja tulla tu eille al istautu ee a. Vii eistää  lukiossa olisi h ä 
sisäistää ajatus siitä, että tu eille tullaa  al istautu ee a. Kotitehtä ie  teke i e  o  
tärkeää ja tar itta ie  tar ikkeide  tuo i e  o  ös oleellista. Tä ä  taido  o aa i e  
tulee ar asti autta aa  ös t öelä ässä. Johtajat ja kollegat ar osta at ahkeruutta. 

 Lukioikäiste  o  jo ahdollista osallistua erilaisii  juhlii  ja ileisii . Juhli isessaki  o  
kuite ki  h ä pitää o at raja sa ja tä t  ärtää ja uistaa se, ettei ai a ole pakko 
osallistua. Esi erkiksi juhli i e  keskellä iikkoa ei ole suositelta aa, sillä se aikuttaa 

erkittä ästi keskitt isk k  seuraa a a päi ä ä.  

 O ia iele kii o kohteita o  h ä arjella ja pitää iitä llä. Määrätietoisuus o  h ä ja 
ta oitelta a o i aisuus. Joskus tu tuu siltä, ettei esi erkiksi kokeesta saatu u ero tu u 
oikeude ukaiselta. Tällöi  ka attaa puhua opettajalle, selittää tila e asiallisesti ja 
esittää jo ki laisia todisteita o ille äitteillee  

 Aja halli tak k  o  o i aisuus, joka o  puutteelli e  o illa ih isillä. Lukiossa a etaa  
paljo  erilaisia tehtä iä ja t öelä ässä sitäki  e e ä . Tehtä ät tulee suorittaa ja 
palauttaa ajallaan.  

 

 

Aktiviteetin arviointi – Palaute 

Opettaja  tulee seurata oppilaide  kehit stä ja a taa heille palautetta joka iikko. Oppilaide  tulisi 
harjoitella palauttee  astaa otta ista. M ös uide  opettajie  tulisi al oa oppilaide  kehit stä 
sekä a taa palautetta opettajalle, joka ohjaa oppilaita.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Opettaja  tehtä ä o  tarjota ahdollisia ratkaisuja. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi  
https://www.thebalance.com/things-to-do-before-you-graduate-526215 

  

https://www.thebalance.com/things-to-do-before-you-graduate-526215
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Kykyje  aartee etsästys 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Maakohtaiset esimerkit voivat olla tarpeellisia. 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi: 

Haastava aktiviteetti 

Aktiviteetin tekeminen, tutkiminen 

Oppilailta aadittu perustietä s:  Perus tutkimustaitoja vaaditaan 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoiden pitäisi p st ä suoritta aa  

tutkimust ötä 

Välttä ättö ät äli eet: Yksi kertai e  luokkahuo eharjoitus, erit isiä 
äli eitä ei tar ita 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia oppituntiin, 90 minuuttia 

aktiviteettiin 

 

Aktiviteetin kuvaus  

Oppilaa  käyttöö !
41

 

 Valitse eljä tai iisi sellaista he kilöä haastatelta aksi, jotka o at t öske elleet 
t öpaikalla, josta olet kii ostu ut. “el itä ahdollisi a  h i  itä taitoja tähä  
ammattiin vaaditaan.  

 Millaisia asioita luet töissä? Luetko e gla iksi ai o alla äidi kielelläsi?  

 Oliko sinulla koulutus yritykseen saapuessasi? 

  Pitääkö si u  oppia uusia asioita? 

 Millaisia kirjoituksia si ä teet? L h itä ai pitkiä raportteja? 

 Kui ka paljo  si u  pitää puhua ja kuu ella töissä? Keskusteletko asiakkaiden 

kanssa? 

 ‘atkaisetko ate aattisia o gel ia t öpaikallasi? O ko se ksi kertaista ai 
monimutkaista? 

                                                           
41

 Lähde: https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/  

 

https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/
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 O ko rit kselläsi asiakkaita eri aissa? O ko si ulla t öto ereita eri aissa? 

 Kui ka usei  si u  pitää tehdä päätöksiä? 

 Pitääkö si u  ratkaista o gel ia? Voisitko a taa esi erki ? 

 Mitä tek iikkaa kä tät t ösi suoritta isee ? 

 Mistä opit t öhö  tar itta at taidot? 

 Mitä ko eita kä tät t öpaikallasi? 

 Opetatko ös uita ih isiä osa a t ötäsi? 

 Ku  t öaika o  päätt t, p st tkö lopetta aa  t ö ? 

 Pitääkö si u  tehdä töitä koto a? 

 “oittaako po osi si ulle t öaja  jälkee ? 

 

 

Aktiviteetin arvioiminen – Palaute ja Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut 

yms.) 

Yhdistä kaikkien opiskelijoiden haastattelujen vastaukset ja laita ne esille. Tee jokaisesta 

k s ksestä o a lista sa ja otsikoi jokai e  paperi jollai  taidolla. Listaa ös esi erkit, joita 
ihmiset kertoivat oppilaille.  

 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/  

  

https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/
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Kuukausittai e  budjetti tehtävä 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
aadita aakohtaisia esi erkkejä.  

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskitaso 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Perus raha  kä ttä isee  liitt iä taitoja 

vaaditaan 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoide  pitäisi p st ä suu ittele aa  
kuukausibudjetti 

Välttä ättö ät äli eet: Yksinkertainen luokkahuoneharjoitus 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  Suunnitelman laatimiseen on varattu 20 

minuuttia, 45 minuuttia aktiviteettiin 

 

Aktiviteetin kuvaus42 

1. 2. Var ista, että opiskelijat astaa at seuraa ii  k s ksii  saadakseen paremman kuvan omasta 

taloudellisesta tilanteestaan: 

 Huolehditko usein raha-asioista? 

 Oletko pihi raha kä ttäjä?  

 Miten voit aloittaa säästä ise ? 

 Antavatko vanhempasi sinulle rahallista tukea kuukausittain? 

 Jos antavat, niin mihin kä tät saamasi rahat? 

 Kä tkö usein pikaruokaravintolassa? 

Ostatko usein karkkeja, kokista jne.? 

Kuinka kauan olet ollut vastuussa omista rahoistasi? 

 Miten voit ansaita li ääräistä rahaa, ku  tar itset lisää rahaa? 

3. Tarkka udjettiar io auttaa ös si ua astaamaan kysymykseen: Onko minulla varaa siihen? 

Tä ä o  tieto, joka oi auttaa si ua, ku  pääset t öelä ää  ja alat elää o illasi. 

 Kustannukset:  

                                                           
42Lähde: http://www.frugal-mama.com/2009/10/never-ask-again-where-does-all-the-money-go/  

 

http://www.frugal-mama.com/2009/10/never-ask-again-where-does-all-the-money-go/
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 Asuntolaina/Vuokra:  

 Kotitalous: Kaikki, itä tar itset taloo  huo ekaluista puhdistustar ikkeisii  ja 
korjauksiin). 

 Asumiskustannukset: “ähkö, kaasu, ölj , esi, jätteet, ie ärit, j e.    
Päi ittäista arat: Jos haluat olla oikein tarkka, voit erotella ei-elintarvikkeet muihin 

luokkiin kuten He kilökohtai e  h i oi ti tai Kotitalous. 

 Ruoat: Kaikki Burger Ki gista jäätelöö . 
 Auto / Liikenne: Autokulut (bensa, korjaukset, vakuutus) tai julkisen liikenteen 

kustannukset.  

 Le ikkieläi et: ‘uoka, tar ikkeet, eläi lääkäri. 
Koulutus: Oppitunnit, opintolaina.  

 Teleliikenne: Internet-yhteys, lankapuhelin, matkapuhelin.  

 Ter e s: Lääkäri- ja ha aslääkäri, lääkit s, sairaus akuutus. 
 He kilökohtai e  h i oi ti: Päi ittäiset ta arat kute  ha astah a ja saippua, ja 

satunnaiset kulut, kuten ka paajalla kä ti, eikki ja k lp läkä it. 

 Vaatteet: Ke gät, takit ja asusteet. 

 Lelut ja vermeet: Voi sisältää ös harrastukset ja urheilu äli eet. 

 Virkist s: Liput eläi tarhaa  tai eloku ateatterii , aikakauslehtitilaukset, uimahallin 

jäse s. 
 Matkat: Lo at, t ö atkat, le toliput. 
 Lahjat / lahjoitukset: Lahjat ja kortit, sekä h ä teke äis s. 
 Vakuutukset: Elä ä ja a at. Auto-, terveys- ja kotivakuutus. 

 Pankkimaksut: Korot ja muut pankkikulut. 

 Verot: Tulot  

Aktiviteetin arvioiminen – Palaute 

Opettaja tarkistaa oppilaide  laskel at ja esittää seura tak s ksiä ar istaaksee , että kaikki 
kulut on lueteltu 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei ole tarkkaa vastausta 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.mint.com/budgeting-3/monthly-budget-template-track-your-spending-by-month  

  

https://www.mint.com/budgeting-3/monthly-budget-template-track-your-spending-by-month
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Pukeutuminen tilaisuuteen – Merkitseekö ulko äkö? 

 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

 

Koska muoti muuttuu joka maassa, alueilla, 

kaupungeissa ja kylissä, kannattaa olla 

tietoinen viimeisimmästä muodista. Lisäksi 
on hyvä perehtyä maan / alueen 

liiketoimintapukukoodiin. 

Vaikeustaso:  Helppo 

Harjoituksen tyyppi: Simulointi: pukeutuminen työhaastatteluun 

Oppilailta vaadittu tietämys:  Bisnes etiketti 

Päämäärä – Oppimistulokset Opiskelijoiden pitää ymmärtää mistä 
haastatteluissa on kyse (muodollinen 

tapahtuma), ymmärtää, mitä formaali 
pukeutuminen tarkoittaa ja miten sitä voi 
soveltaa bisnes etikettiin (pukukoodi 

haastatteluissa). Oppilaiden pitäisi 
ymmärtää, että ulkonäkö on lähes yhtä 
tärkeä kuin kehonkieli ja heidän pitäisi 
tietää, kuinka tärkeää on esitellä itsensä 
hyvin: siisti, puhdas ja hyvin pukeutunut. 

Tämä aktiviteetti tarjoaa mahdollisuutta jo 

voimassa olevan tiedon soveltamiseen ja 

tarjoaa lisäksi mahdollisuutta kehittää 
tiimityötaitoja 

Välttämättömät välineet: Opiskelijoiden älypuhelimet ja selfiet 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 
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Oppilailta aadittu tietä s: Bisnes etiketti 
43

 

„Olipa kerran aika, jolloi  lähes kaikilla oli puku t ö haastatteluissa.  

 Vuosie  ittaa  hteisku ta e o  kuite ki  uuttu ut ähäise äksi ko servatiiviksi 

pukeutumiskoodin suhteen. Jotkut alat vaativat kuitenkin konservatiivisempaa pukeutumista, mutta 

toisilla taas o  e e ä  kollegiaali e  il apiiri. Ei ole ta ato ta ähdä t ö tekijöitä shortseissa, t-

paidoissa ja sandaaleissa. Luultavasti sinun ei tarvitse pukeutua t öhaastettaluu  pukua ja kravattia, 

utta se ei tarkoita, että si u  ka attaa pukeutua liia  re osti.  

Aktiviteetin kuvaus  

Opiskelijoide  pitäisi pukeutua kotona t öhaastatteluu  ja ottaa selfieitä. Selfiet otetaan mukaan 

kouluu  ja iistä keskustellaa  ja iitä arvioidaan 4-6 opiskelijan ryh issä.  

Muutama vapaaehtoinen voi ä ttää o ia selfieitää  ja luokan tulisi keskustella iistä ja tehdä 
luettelo siitä, illaisia aatteita t öhaastattelussa tulisi kä ttää ja itä ei.  

Aktiviteeti  arvioi i e  ‒ Palaute  

‘ h äpalaute.Ensi aikutel a  tärke ttä korostetaa . Erinomai e  tapa a taa palautetta o  tehdä 

taulukko, jossa eritellää  kui ka haastatteluu  tulisi pukeutua ja kui ka ei oppilaide  selfieitä 
kä tetää  esi erkki ä siitä, kui ka pitäisi pukeutua ja Google-kuvahaun tuloksia kä tetää  
esi erkki ä huo osta pukeutu isesta). 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/best-interview-attire-for-every-type-of-interview-2061364 

http://www.wikihow.com/Dress-to-Impress-at-Your-Interview 

http://www.workingmother.com/fashion-beauty/10-dos-and-donts-dressing-job-interview#page-4 

https://www.google.hu/search?q=dressing+well+for+a+job+interview 

https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/what-wear-job-interview-fashion-dress-impress 

https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/06/20/how-to-dress-for-your-next-job-

interview 

  

                                                           
43

 Lähde:https://www.forbes.com 

 

https://www.thebalance.com/best-interview-attire-for-every-type-of-interview-2061364
http://www.wikihow.com/Dress-to-Impress-at-Your-Interview
http://www.workingmother.com/fashion-beauty/10-dos-and-donts-dressing-job-interview#page-4
https://www.google.hu/search?q=dressing+well+for+a+job+interview
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/06/20/how-to-dress-for-your-next-job-interview
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/06/20/how-to-dress-for-your-next-job-interview
https://www.forbes.com/
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Kuinka päästä työelä ää ? 

 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja Vaikeustaso:  Keskitaso 

Harjoituksen tyyppi: Absorbointi 

Oppilailta aadittu tietä s:  Ei 

Pää äärä ‒ Oppi istulokset: Opiskelijoide  pitäisi olla tietoisia siitä, ite  
edetää  t öelä ää  ja itkä o at t ö  
lö tä ise  aiheet.  

Välttä ättö ät äli eet: Monisteita - luettelo toiminnoista (katso alla) 

satu aisessa järjest ksessä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

Aktiviteetin kuvaus 

1. “i u  pitäisi sekoittaa prosessi  aiheide  järjest s (katso alla  ja joko ä ttää luettelo 
opiskelijoille tai a taa kopio siitä jokaiselle heistä. “i u  pitäisi rohkaista opiskelijoita järjestä ää  

aiheet oikeaa  järjest ksee . Opiskelijat oi at t öske ellä pareittai  tai yksin.  

2. Var ista, että he o at tietoisia siitä, että työpaika  löytä i e  ei ole niin yksinkertaista kuin hakea 

ja e ä haastatteluu . 

3. On suositeltavaa ladata valokuvia, kuvia ja ku akkeita etistä ku asta aa  prosessin vaiheita ja 

kä ttä ää  iitä tekstipohjaise  luettelo  sijaa . 
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Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

‘ h äpalaute – Oppilaiden ja opettajan tulee keskustella prosessi  aiheide  oikeasta järjest ksestä 
ja opettajan tulee antaa oppilaille selit ksiä, jos sille on tarve. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.)  

Tä ä ei ole kaiken kattava luettelo: 

1. Persoonallisuustestin tekeminen (tyyppikysely) 

2. Merkitse iele kii o  kohteet, t kkä kset ja ei-t kkä kset 

3. Oppi i e  o asta itsestä (arvot, kyvyt, ominaisuudet) 

4. Taitojen merkitseminen (saatat tarvita opettajien apua) ja todistuksie  kerää i e  
(taidoista) 

5. Profiilin luominen he kilökohtaisista tiedoista, kovat ja peh eät taidot ja ominaisuudet  

6. Ammattien selailu alan tai avainsanojen avulla 

7. Peh eide  taitoje  puutteide  lö tä i e  

8. Uran valitseminen 

9. Oikean koulutuksen / kokemuksen saaminen 

10. T öpaika  etsi i e  t ö essuilla kä i e , josta saat tietoa t ö a tajista, 
organisaatiokulttuurista ja t öpaikoista suoraa  rit kseltä tai erkostoista, sekä t ö hau  
sovelluksie  ja t ökaluje  kä ttä i e ) 

11. Ansioluettelon ja hakemuslomakkeen valmistaminen / CV:n muotoilu 

12. T ö  hake i e  

13. T öhaastatteluu  al istautu i e  (tulisi tietää ahdollisi a  paljo  rit ksestä/ 
t ö a tajasta erkkosi uilta, pitäisi tietää pukeutu iskoodi j e.) 

14. T öhaastattelu 

15. Hakemus 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/best-free-apps-job-searching-206100 

https://www.theguardian.com/money/2010/may/08/finding-a-new-job 

http://www.cornellcollege.edu/berry-career-institute/job-internship-preparation/index.shtml 

https://www.thebalance.com/best-free-apps-job-searching-206100
https://www.theguardian.com/money/2010/may/08/finding-a-new-job
http://www.cornellcollege.edu/berry-career-institute/job-internship-preparation/index.shtml
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Työ arkki oide  kielen sisäistä i e  
 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen, kokeileminen ja 

tutkiminen, pelit ja simulaatiot. 

Oppilailta aadittu tietä s: - 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi ärtää ja olla tietoisia siitä, 
että heidä  kä ttä ä sä kieli aikuttaa heidä  

e est ksee  ja ai eesee  t öpaikalla. Usei  
t ö a tajie  ielestä t ö tekijöide  
ko u ikaatiotaidot o at ksi tärkei istä 
taidoista. Oppilaiden tulisi sisäistää illaista 
kieltä heidä  tulisi kä ttää t öpaikalla ja 

illaista o  oikea lai e  t öpaikkakieli; 
kirosa oja, liiallista sla gia ja ulgaarista kieltä 
tulisi älttää. Oppilaide  tulisi tulla tutuksi 
t ö arkki oilla kä tettä ie  ter ie  osalta.  

Välttä ättö ät äli eet: Ei 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  - 
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Aktiviteetin kuvaus: 

1. Antakaa oppilaille 10-  sa a  lista t ö  teke isee  liitt istä ter eistä. Oppilaide  tehtä ä ä o  
keksiä jokaiselle sa alle sla gi/epä iralli e  asti e. Oppilailla o  -  i uuttia aikaa tehtä ä  
suoritta isee . Voittaja o  se, joka lö tää e ite  ja parhaimmat vastineet sanoille. Aktiviteetti 

oidaa  toistaa useaa  otteesee  kä ttäe  uusia listoja.  

2. Vaativampi versio aktiviteetista 

3. Kerätkää lista t öhö  liitt istä sla gi/epä irallisista sa oista kä ttäkää sla gisa astoa tai uuta 
vastaavaa sivustoa  ja a takaa äistä sa oista oppilaille -  sa a  listoja. Oppilaide  tehtä ä ä o  
keksiä jokaiselle sla gisa alle iralli e  asti e. Voittaja o  se, joka keksii e ite  ja parhai at 

asti eet sla gisa oille. Tä ä ersio akti iteetista o  haasta a pi.  

Aktiviteetin arvioiminen – Palaute 

‘ h äpalaute. Var ista, että oppilaat ärtä ät kaikki ter it.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.):  

Tasokkaa  kiele  kä ttä i e  ja kielioppisää töje  oudatta i e , sla gi  ja kirosa oje  
älttä i e , formaalius, kohteliaisuus.  

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 
http://www.englishcurrent.com/idioms/workrelated-idioms-list-business-english/ 

http://www.citizensinformation.ie/en/reference/checklists/checklist_glossary_of_employment_term

s.html 

http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/general-words-relating-to-jobs-

and-work 

http://www.hrmarketer.com/glossary-of-hr-and-benefits-terms/ 

http://www.worksourceoregon.org/index.php/career-pathways/165-career-pathways-glossary 

  

http://www.englishcurrent.com/idioms/workrelated-idioms-list-business-english/
http://www.citizensinformation.ie/en/reference/checklists/checklist_glossary_of_employment_terms.html
http://www.citizensinformation.ie/en/reference/checklists/checklist_glossary_of_employment_terms.html
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/general-words-relating-to-jobs-and-work
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/general-words-relating-to-jobs-and-work
http://www.hrmarketer.com/glossary-of-hr-and-benefits-terms/
http://www.worksourceoregon.org/index.php/career-pathways/165-career-pathways-glossary
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Lista ro.  työ arkki ater eistä 

osa-aika t ö, palkka,  t ö a taja,  byrokratia,  

kokoaikai e  t ö, palkka,  t öske ellä ko aa, yleneminen, 

rittäjä, hdeksästä iitee  -
t öaika,  

erottaminen, rekrytointi, 

t öllistettä -teen 

liitt ät taidot, 
liuku a t öaika,  t ö  alue tai t ppi,  start-up 

bonus, t ö tekijä t östä puhu i e  pk -yritys 

 

Lista ro.  työ arkki ater eistä 

Eteneminen,  koeaika, palkkaneuvottelu,  jatkuva 

kouluttautuminen 
t ö  ääritel ä 
/t öselit s, 

tule aisuude äk ät,  lit öt,  rekrytointimessut  

pää äärä uralla,  ansioluettelo,  t ötaitoportfolio, sovittu tapaaminen,  

motivaatiokirje, 

h lkä skirje,  

VET-tarjoaja 

ammatillisen 

koulutuksen tarjoaja,  

työpaikanhaku,  
 

urakatk 

taidoto  he kilö  erottaminen  

  digitaaliset taidot,  

 

Voitte etsiä lisää sa oja esi erkiksi Glossar sta 
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Eri töihi  tarvittavat taidot ja he kilökohtaiset o i aisuudet  
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Helppo 

Harjoituksen tyyppi: Absorbointi 

Oppilailta aadittu tietä s:  On h ä, jos heillä o  t ökoke usta osa-

aikai e  tai lo at ö  

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoiden tulisi oppia tuntemaan 

t ö aail aa ja tunnistaa heidä  taitoje sa 
tarpeellisuus analysoimalla eri ammatteihin ja 

töihi  tar itta ia taitoja ja piirteitä. 
Opiskelijoide  tulisi ös ärtää ite  

o ia taitoja ja piirteitä tarvitaan 

ksi kertaisi issaki  töissä ja tehtä issä. 

Välttä ättö ät äli eet: - 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus:  

1. Sinun tulisi valita yksi ammatti, joka on opiskelijoille entuudestaan tuttu tai jossa he olisivat 

oi eet olla kesätöissä, esi erkiksi pikaruokala  t ö tekijä. Jos alitset jonkun toisen, ota sel ää itä 
taitoja ja piirteitä he kilö tar itsee t ötä arte . Jos olet lö tä t useita listoja, valitse se joka on 

tutumpi. Kerro opiskelijoille, että heidä  tulee saada sel ille he kilö  t ö pelkästää  t öhö  liitt ie  
taitojen ja piirteide  tai el ollisuuksie  perusteella. Lue e si  taidot ja he kilökohtaiset piirteet, 

joita pikaruokala  t ö tekijä Katso ale paa  / i kä taha sa uu  t ö  tekijä voisi tarvita. Muista, 

ettet oi sa oa sa oja jotka liitt ät alitse aasi a attii , esimerkiksi ravintola, tarjoilija, 

pika ruoka, s ö i e , kokki, ateria jne. Tee lista kiellet istä sa oista e akkoo . ‘ajoita aikaa tai 
k s ste  äärää. Ku  aika o  ohi, oppilaat oi at ar ata i kä a ati  olet ali ut. 

Ensin sinun tulisi antaa seuraavan lainen lyhyt kuvaus: 

He kilö tarjoilee aterioita, älipaloja ja juo ia asiakkaille. Hä  toi ottaa asiakkaat tervetulleiksi, 

käsittelee heidä  tilaukse sa tehokkaasti ja kä ttää yksinkertaisia ruoanlaittotekniikoita 

valmistaessaan ruokaa.’ 

2. Opiskelijoiden tulee saada selville he kilö  t ö. Heidä  tulee t öske ellä eljä -viiden hengen 

tii eissä ja tehdä ksit iskohtaisia listoja k seessä ole a  he kilö  elvollisuuksista, taidoista ja 
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ominaisuuksista. O  ös h ä lajitella taidot perustaitoihi , siirrettä ii  taitoihi  ja 
erit istaitoihi . Pidä huoli, että opiskelijat ärtä ät eroavaisuudet äide  taitoje  älillä. Voit 

p tää heitä teke ää  lista  kol e laisista erilaisista taidoista e e  akti iteeti  aloitusta tai a taa 
heille esimerkkejä jokaisesta.  “i u  tulisi keskustella heidä  he kilökohtaisista koke uksistaa , jos 

iitä o . Lisäksi si u  tulisi keskustella oppilaide  ka ssa siitä, itä siirrettä iä taitoja t össä oi 
kehittää. 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

‘ h äpalaute 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Vel ollisuuksie  tulisi sisältää: 

 Ruoan pakkaaminen 

 Asiakaspal elu  korkea  taso  säil ttä i e  

 Keittiöalueide  järjestel  

 Maksutoimenpiteiden hoitaminen 

 Hampurilaisten tarjoilu 

Tai 

 Tilauste  s öttö kassakoneeseen drive-through -kopissa tai kassalla. 

 Kertoa ruoanvalmistusalueelle, milloin tuotteet ovat loppumassa 

 Tilausten kokoaminen, juomien valmistus ja mausteiden, kuten kastikkeiden ja dippikastikkeiden, 

jakaminen 

 Ruokien pakkaaminen ja kääri i e  

 Asiakkaiden maksujen vastaanottaminen - käteise ä, shekki ä tai luottokortilta - ja vaihtorahan 

antaminen. 

 Ale uskupo kie  käsittel  

 Mainostuotteiden, kuten lelujen ja ilmapallojen antaminen 

 Varastomateriaalien, kuten servettien ja pillien, tä de tä i e  

 Tarjottimien siivoaminen, pö tie  luuttuaminen ja roskakorien t hje tä i e  

Taitojen ja ominaisuuksien tulisi sisältää: 

 Energisyys 

 “opeutu i e  pitkii  t öpäi ii  
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 Ruoanlaiton rakastaminen 

 Luovuus 

 Hyvien kommunikaatiotaitojen omaaminen 

 Mukautuvaisuus ja joustavuus 

 Muiden kielien osaaminen 

 H ät kä tösta at 

 Ajanhallinnan osaaminen 

 K ke e äis s tii it öhö  

Tai 

 K ke e i e  tehokkaasee  t öske tel  tii issä 

 Määritell  laise  palvelun antaminen 

 Ystä ällis s ja lähest ttä s, kohtelias ja a ulias ase e. 

 H ät kommunikaatiokyvyt. 

 Itsevarmuus ja diplomaattisuus asiakkaiden kanssa, silloinkin kun he ovat hankalia tai 

epäkohteliaita. 

 Tarkkuus ja perinpohjaisuus ös pai ee  alla 

 Fiksu ja hygieeninen olemus 

 Hyvät he kiset arit eettiset k t 

 Luotetta uus, sillä t ö tekijät saatta at käsitellä suuria ääriä käteistä 

 Yhtiö  ter e ttä, tur allisuutta ja h gie iaa koske ie  kä tä töje  ärtä i e  ja 
noudattaminen 

 Kestä s, jotta oi t öske ellä pitkiä aikoja 

 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.jobisjob.com/fast+food/job-description    

http://www.inputyouth.co.uk/jobguides/job-fastfoodserviceassistant.html   

http://work.chron.com/skills-need-work-fast-food-21113.html   

https://www.thebalance.com/fast-food-worker-skills-2062396   

https://www.jobisjob.com/fast+food/job-description
http://www.inputyouth.co.uk/jobguides/job-fastfoodserviceassistant.html
http://work.chron.com/skills-need-work-fast-food-21113.html
https://www.thebalance.com/fast-food-worker-skills-2062396
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A alyysi työselityksestä 
 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

 

Etsikää kol esta iitee  t öselit stä rit ste  
ettisi uilta, t ö hakusi ustoilta j e. , kute  

alla olevat, ja ottakaa kopiot jokaisesta 

t öselit ksestä. Jokaiselle r h älle tulisi a taa 
ksi t öselit s. T öselit kset tulisi kirjoittaa 

kahdelle kortille: velvollisuudet toiselle puolelle 

ja vaatimukset toiselle. Katso taulukko! 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi: Absorbointi ja harjoitus 

Oppilailta aadittu tietä s:  - 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi oppia ikä t öselit s o  ja 
itä i for aatiota se sisältää oleelliset tiedot, 

koulutus, koke us, taidot, k t j e.  sekä 
ihi  sitä oidaa  kä ttää o a  

soveltuvuuden analysointi).  

Välttä ättö ät äli eet: Esi erkkejä t öselit ksistä, lyijy- ja ustek ä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 
Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet adaptaatio, Maaha /A attii /Kouluu  liitt ät 
lisäesi erkit j e. : 

Etsikää kol esta iitee  t öselit stä rit ste  ettisi uilta, t ö hakusi ustoilta j e. , kute  alla 
ole at, ja ottakaa kopiot jokaisesta t öselit ksestä. Jokaiselle r h älle tulisi a taa ksi t öselit s. 
T öselit kset tulisi kirjoittaa kahdelle kortille: el ollisuudet toiselle puolelle ja aati ukset toiselle. 
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Taulukko nro 1: IT-teknikon työselitys 

IT-teknikon vastuualueet
:44

  

 T öase ie  ase ta i e  tietoko eille ja uille laitteille 

Tietoko ee  laitteide  tarkista i e  HDD, hiiri, äppäi istö j e.  toi i uude  takaa iseksi 
 Määrä ste  ukaiste  tietoko eohjel ie  ase ta i e  ja ko figuroi ti  

IT-teknikon vaatimukset: 

 Todistettu kokemus IT-teknikkona toimimisesta 

 Erittäi  h ät diag osoi ti ja o gel a ratkaisutaidot 

 Erinomaiset kommunikointitaidot 

 Erinomaiset organisointi- sekä aja halli tataidot 

 “ ä tietä s tietoko es stee eistä ja erkostoista 

 H ä ärr s I ter et-tur allisuudesta ja ksit is destä 

 Tutki to tietoje käsittel tieteistä tai astaa asta 

 IT-teknikon todistus on eduksi 

 

Taulukko nro. 2: IT-ad i istraattori  työselitys 

IT-administraattorin vastuualueet:
45

 

Yrityksen IT-verkostojen, servereiden ja turvallisuussysteemien hallinta 

 Verkosto-ongelmien tutkiminen ja diagnosointi 

 IT-käytön statistiikan kerääminen 

 Suositusten tekeminen yrityksen IT-systeemien kehittämiseksi 

 Rutiiniasetusten ja IT ratkaisujen asentaminen ja suorittaminen 

 Kollegojen auttaminen perus IT-tarpeissa 

 Uusien käyttäjätilien, salasanojen, palomuurien ja varmuuskopioiden luominen  

 Internetin ja sähköpostin käytön monitorointi  

IT-administraattorin vaatimukset: 

                                                           
44

 Lähde: https://resources.workable.com/it-technician-job-description 
45

 Lähde: https://www.cwjobs.co.uk/careers-advice/profiles/it-administrator-job 

https://resources.workable.com/it-technician-job-description
https://www.cwjobs.co.uk/careers-advice/profiles/it-administrator-job
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 H ät ko u ikaatiotaidot 

 T ökoke usta IT-kä ttöjärjestel istä, erit isesti Wi do sista 

 Kokemusta IT-laitteistojen ja tietokoneohjelmien asentamisesta  

 H ät orga isaatiotaidot 

 H ät aja halli tataidot 

 

 

Aktiviteetin kuvaus 

1. Oppilaat t öske tele ät -  he ge  r h issä ja alitse at hde  Vel ollisuus-kortin.  

2. Tä ä  jälkee  heidä  tulisi tehdä lista sa a  t ö  aati uksista tai päi  astoi .  

3. Luoka  tulisi keskustella tuloksista. O  ös suositelta aa, että luokka keskustelee siitä itä 
doku e tteja tulisi kerätä saa utuste , päte ksie  ja koke ukse  ha ai ollista isee .  

Aktiviteetin arviointi – Palaute 

Mietitää  itä doku e tteja tulisi kerätä saa utuste , päte ksie  ja koke ukse  
havainnollistamiseen. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Katso edeltä 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://www.modis.com/clients/salary-guide/job-categories/ 

 

  

http://www.modis.com/clients/salary-guide/job-categories/
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Työ, jossa jokai e  päivä o  sa a lai e  
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

- 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi: Absorbointi ja harjoitus 

Oppilailta aadittu tietä s:  Katso alta 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi tulla tutuksi t ö  
o i aispiirteide  ka ssa ja ärtää ite  
t ö  o i aispiirteet aikutta at t ö tekijöide  

oti aatioo  ja että e oi at aiheuttaa paljon 

stressiä. “iispä heidä  tulisi olla al iita 
tutki aa  ole aiste  t öpaikkoje  
o i aispiirteitä tehdäksee  h iä päätöksiä. 

Välttä ättö ät äli eet: Mo isteita, ärik iä ja l ij k iä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Oppilailta vaadittu tietä ys:  

Oppilaide  tulisi ärtää -lu u  t ö aail a  o i aispiirteet. T ö päristöt ja t öolosuhteet 
o at jatku assa uutoksessa kute  ös t ö  o i aispiirteet. Palkka o  tärkeää, utta t ö  
ominaispiirteet saattavat erkitä e e ä , sillä t ö oi aiheuttaa paljo  stressiä. T ötehtä ä 
itsessää  o  a ai  oti aatioo . Jokaisella t öllä o  erilaiset o i aispiirteet. Mitä e e ä  tiedät 
asioista, sitä palkitse a pi päätöksesi tulee ole aa . Ura haku o  ole aista iell ttä ä  t öpaika  
lö tä iseksi. “iispä o  ääri äise  tärkeää, että etsiessäsi t öpaikkaa tutkit ahdollista t öpaikkaa 

ös se  o i aispiirteide  ka alta e e  kui  haet t ötä. 46
 

Tärkei pi ä pidet t o i aispiirteet: 

 Monipuoliset kyvyt - Mahdollista h öd tää useita eri k k jä t össä 

 Tehtä ä  äärittele i e  - Mahdollisuus ääritellä tehtä ä alusta loppuu  

 Tehtä ä  tärke s - K k  tu istaa t ö  aikutus uihi  ih isii , tärkeää orga isaatiolle ja 
sen asiakkaille 

                                                           
46

 Lähde:  Gag é, M., “e é al, C., Koestner, R.: Proximal Job Characteristics, Feelings of Empowerment, and Intrinsic Motivation: A 

Multidimensional Model 

http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/Gagne_Senecal_Koestner(1997).pdf) 

http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/Gagne_Senecal_Koestner(1997).pdf)
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 Itse äis de  tuke i e  - Mahdollisuus apautee  ja itse äis tee  sii ä kui ka ja illoi  
tehtä ä tulee suorittaa 

 Palaute - I for aatio suoritusk stä joka o  saatu akti iteeteista sekä ohjaajilta ja 
kollegoilta 

Nä ä t ö  o i aispiirteet o at tärkeitä ps kologiselle h i oi illesi. Ne oi at aikuttaa iitee  
t öhö  liitt ää  tuloksee , joita o at: Moti aatio, suoritusk k , toistu at poissaolot, liike aihto ja 
t t äis s. Haasta a t ö oi para taa motivaatiotasi, ku  taas t lsä ja o oto i e  t ö oi ale taa 
sitä.  

Alla oleva lista on esimerkki listasta jollainen oppilaittesi tulisi tehdä itsellee  pote tiaalisista 
t öpaikoista, joita he oisi at tehdä osa-aikaisesti. Val istu ise  jälkee  lista  teke i e  o  

älttä ätö tä. Alla ole assa taulukossa o  listassa ole ista t ötehtä istä esitett  joitai  
erit is äkökulmia.  

Informaatioteknologian t ötehtä iä:  

 Verkkokehittäjä, 

 Tietokantahallinnoija, 

 Verkostohallinnoija, 

 Neuvontateknikko, 

 Ohjelmoija, 

 Turvallisuus spesialisti 

 IT-järjestel ä halli oija 

Taulukko 1: Esi erkkejä työ  o i aispiirteistä 

Taitojen moninaisuus  

 

Tehtä äide titteetti 
koko aise  tehtä ä  

suorittaminen alusta loppuun)

  

Tehtä ä  tärke s aikutus 
ih iste  elä ää  

Autonomia (vapaus, 

itse äis s  

Palaute (informaatiota 

tehokkuudesta) 

Haastavuus (monipuolisuus, 

autonomia, auktoriteetti 

päätökse teossa  

Fyysisesti vaativa Mentaalisesti vaativa Jousta uus aikataulu, etät ö  

Palkitsevuus Kehittymismahdollisuudet Motivoiva 

Monotonia Stressaava Ajallisesti painostava 

Konventionaalinen Epä uodolli e  T ö tekijä 
äärittää tehtä ät, 

Muodollinen 
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tärke sjärjest s  

Tuntipalkka Tuntipalkka Tipin saaminen 

Turvallinen ja puhdas 

päristö 

Standardit  Ei standardeja 

Tarkoituksellinen Sosiaalisuus Luovuus 

 

Aktiviteetin kuvaus 

Oppilaide  tulisi t öske ellä eljä - iide  he ge  r h issä ja karakterisoida listalla ole at 
t ötehtä ät kä ttäe  taulukossa ole ia o i aispiirteitä. E e  akti iteeti  aloitta ista oi olla h ä 
idea kä dä läpi tauluko  o i aispiirteet hdessä.  

Aktiviteetin arviointi - Palaute: Ryh äpalaute 

Keskustelkaa astauksista ja rittäkää saada oppilaat ärtä ää  itä eri o i aispiirteet 
tarkoitta at sekä itkä iistä o at tärkeitä ja itkä ei ät ja iksi. H ät astaukset tulisi ah istaa ja 
huonot vastaukset korjata. Teidä  tä t  osoittaa he kilökohtaiset eroa uudet prioriteettie  ja 

oti aatiotekijöide  osalta.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

 - 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäviksi: 

http://www.yourcoach.be/en/employee-motivation-theories/hackman-oldham-job-characteristics-

model.php 

http://marketbusinessnews.com/financial-glossary/job-characteristics-theory-definition-meaning/ 

https://www.cleverism.com/job-characteristics-model/ 

https://www.thebalance.com/list-of-information-technology-it-job-titles-2061498 

  

http://www.yourcoach.be/en/employee-motivation-theories/hackman-oldham-job-characteristics-model.php
http://www.yourcoach.be/en/employee-motivation-theories/hackman-oldham-job-characteristics-model.php
http://marketbusinessnews.com/financial-glossary/job-characteristics-theory-definition-meaning/
https://www.cleverism.com/job-characteristics-model/
https://www.thebalance.com/list-of-information-technology-it-job-titles-2061498
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HENKILÖKOHTAISEN URAN KEHITTÄMINEN JA HALLINTA 

Puheli haastattelu  hyvät ja huo ot puolet 

 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
aadita aakohtaisia esi erkkejä.  

Tyyppi ja vaikeustaso: 

Harjoituksen tyyppi:   

Keskitaso 

Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s: Muide  ih iste  kä ttä t ise  ha ai oi ti. 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi olla k ke e iä suoriutu aa  
puhelinhaastattelusta. 

Välttä ättö ät äli eet: Yksinkertainen luokkahuone aktiviteetti. Kaksi 

äl puheli ta sekä “k pe tai Vi er -applikaatioita 

tar itaa , jotta oppilaat oi at tehdä il aisia 
puheluita. 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 
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Aktiviteetin kuvaus 

Joissai  a ateissa t ö a tajat p tä ät pote tiaalisia t ö hakijoita puheli haastatteluu . Mikäli 

oppilaat otta at osaa puheli haastatteluu  tule aisuudessa, o  h ä tietää uuta ia siihe  liitt iä 

sää töjä.  

Oppilaide  käyttöö ! 47
 

 Pukeudu haastattelua arte  ii , että tu et itsesi itse ar aksi. Tä ä saattaa kuulostaa 
oudolta, utta sille o  s sä. Kuulostat haastattelussa a attitaitoiselta. Valitse itsellesi 
rauhalli e  paikka, jossa oit istua esi erkiksi pö dä  ääressä . Istu suorassa. Pidä huoli 
siitä, että oti aatiokirjeesi ja a sioluettelosi o at edessäsi. Älä akaa soh alla keskustelu  
aika a, sillä haluat, että ää esi o  selkeä eikä liia  re to. Pidä huoli siitä, että selkäsi o  
suorassa haastattelun ajan.  

 O  ös uita al isteluja, joita si u  tä t  tehdä. Ota k ää ja paperia. Älä kä tä 
tietoko ettasi uistii pa oje  teke isee . Pidä huoli, että et ole ää ekkäässä paikassa. 
“ulje huo ee  o i, jotta taustahäl  p s  ähäise ä. Älä suorita haastattelua kah ilassa. Älä 
kuu tele usiikkia. O  tärkeää arata h i  aikaa haastattelulle. “o i haastattelu ii , että 
olet ar asti rauhallisessa paikassa ja että p st t keskitt ää  tä sillä haastatteluu . Mikäli 
haastattelija soittaa huo oo  aikaa , oit sa oa esi erkiksi Muka aa, että soitit, utta 
juuri t ole  huo ossa paikassa. Olisiko ahdollista, että soita  si ulle öhe i ? Mikä 
ajankohta olisi sopiva? Kiitos! .  

 Älä suorita haastattelua kaiutti essa, aikka kaiutti e  a ulla olisiki  helpo paa tehdä 
muistiinpanoja. Kaiutti essa haastattelija ei älttä ättä kuule si ua tarpeeksi h i  ja se o  
o gel a. Älä ritä tehdä o taa asiaa htä aikaa haastattelu  aika a. Älä tee kah ia, katso 
tele isiota tai kuu tele radiota. Älä öskää  s ö kakkua tai kä  läpi Fa e ook-päi it ksiä. 
Älä selaa I ter etiä olle kaa . Keskit  keskusteluu . Voit kuite ki  tarkistaa I ter etistä 
asioita, joita ahdollisesti tar itset haastattelua arte . Tietoko ee  äp ttel stä lähte ä 
ää i saattaa häiritä haastattelijaa ja si ua. Laita puheli esi ja tietoko eesi ää ettö älle. 
Mikäli et kuule itä haastatteli sa oo, ai itse asiasta. “i u  tä t  ai  sa oa: Ole  
pahoilla i, utta oisitko toistaa? Luule , että hte s o  huo o e kä kuule h i  se  takia.  

 Val istele ös k s ksiä. Älä kuite kaa  k s  liia  o taa k s stä, aksi issaa  
viisi.  

 Et ehkä tiedä tätä, utta haastattelija oi kuulla h  ää estäsi. Tä ä  takia olisi tärkeää, 
että h ilet haastattelussa, jotta kuulostaisit stä ällise ältä.  

 

Aktiviteetti:  

Opettaja on haastattelija he kilöstöhalli a  johtaja , jolta oppilas saa puhelu . Opettaja ja oppilas 
ovat eri huoneissa. Opettajan puhelin on kaiuttimella. Viiden minuutin haastattelun aikana oppilas 

astaa opettaja  k s ksii  älillä istue  ja älillä seiste , älillä h ille  ja älillä aka alla 
il eellä. Oppilaa  tulee uistaa itä il että tai ase toa hä  kä tti eri astauksissa. 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

                                                           
47

 Lähde:https://www.thebalance.com/phone-interview-dos-and-donts-2062795  

https://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/05/27/how-to-ace-a-phone-interview/#240545692617 

https://www.thebalance.com/phone-interview-dos-and-donts-2062795
https://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/05/27/how-to-ace-a-phone-interview/#240545692617
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Toiset oppilaat ar aa at illaisella il eellä tai illaisessa ase ossa haastatelta a oppilas astaa 
k s ksii  ja kertoa iltä oppilas kuulosti astatessaa  k s ksii .  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

 Opettaja kertoo oppilaille, kuinka haastattelukysymyksiin tulisi vastata. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/phone-interview-dos-and-donts-2062795  

https://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/05/27/how-to-ace-a-phone-

interview/#240545692617  

https://theinterviewguys.com/phone-interview-tips/  

  

https://www.thebalance.com/phone-interview-dos-and-donts-2062795
https://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/05/27/how-to-ace-a-phone-interview/#240545692617
https://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2014/05/27/how-to-ace-a-phone-interview/#240545692617
https://theinterviewguys.com/phone-interview-tips/
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Uratutkimus 
 

 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

No adaptation is required, but there might be 

some country specific extra examples needed. 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi: 

Haastava  

Aktiviteetin tekeminen, tutkimus 

Oppilailta aadittu tietä s: Tutki ukse  teke isee  liitt ät taidot 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi olla k ke e iä teke ää  

uratutkimusta 

Välttä ättö ät äli eet: Yksinkertainen luokkahuone aktiviteetti, 

erit isiä äli eitä ei vaadita 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 
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Aktiviteetin kuvaus 

1. Oppilaide  tulisi kerätä i for aatiota ja tehdä al isteluja astataksee  k s ksii  koskie  
heidä  ura ali taa sa. 

Oppilaide  käyttöö !48 

 Tee sel it s t östä sisältäe  tärkei ät el ollisuudet ja astuualueet. 

 Tee lista muista pakollisista päte ksistä. 

 Tee lista paikoista ja t ö päristöistä, joissa tässä t össä t öske tele ät ih iset 
saatta at t öske ellä. 

 Listaa t öpaikkoja/a atteja, jotka o at sa a kaltaisia kui  alitse asi a atti 

 Listaa kaikki kä ttä äsi lähteet. 

 Listaa he kilöt, joide  tiedät t öske tele ä  tässä a atissa. 

 Hanki tietoa seuraaviin kysymyksiin: 

 Millaista koulutusta ammattiin vaaditaan? 

 Millaiset tule aisuude äk ät k seisessä a atissa o ? O ko si u  ahdollista 
t öllist ä al istu isesi jälkee ? 

 Mikä o  keski ertopalkka tässä a atissa ja olisitko siihe  t t äi e ? 

 Millaisia ete e is ahdollisuuksia tässä a atissa o ? Voitko olla o a po osi? 

 Mitkä kurssit tai ai eet koulussa oisi at auttaa si ua tätä a attia ajatelle ? 

 O ko tällä alalla töitä alueella tai aassa, jossa asut? Ota sel ää o ko k seisellä alalla 
töitä uissa kui  kotikaupu gissasi. Olisitko al is atkusta aa  töihi  tai 

uutta aa  t ö  takia? 

 T öske ellää kö tässä t össä lähi ä ih iste , tiedo , asioide  ai ideoide  
parissa? Haluaisitko t öske ellä äide  kaikkie  parissa? 

 Kirjoita iisi asiaa iksi tä ä a atti kii ostaa si ua: 

 Koska i ä pidä … 

 Koska i ä ole  h ä… 

 

                                                           
48 Lähde: https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/ 

 

https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/
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Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

Opettaja kerää oppilaide  tutki ust ö  tulokset paperit  ja alitsee iistä kol e, jotka esitellää  

luokalle.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.)  

Opettaja päättää. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/ 

 

  

https://www.careerwise.mnscu.edu/mncareers/
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Virheide  yö tä i e  ja niiden korjaaminen 
 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet: 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
aadita aakohtaisia esi erkkejä 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi: 

Keskivaikea  

Aktiviteetin tekeminen, simulaatiot 

Oppilailta aadittu tietä s: Omien kommunikaatiotaitojen havainnointi 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi olla k ke e iä huo aa aa , 
ö tä ää  ja korjaa aa  teke iää  irheitä 

Välttä ättö ät äli eet: Yksinkertainen luokkahuone aktiviteetti. Pokeri-

korttipakka tarvitaan. 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 
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Aktiviteetin kuvaus 

1. Oppilaide  tulee uodostaa eljä  he ge  r h iä ja äissä r h issä heidä  tä t  rittää 
suoriutua jostai  tehtä ästä hdessä esi erkiksi korttitalo  rake ta i e .  

2. Ku  korttitalo kaatuu, jokaise  r h äläise  tulee rittää ö tää o a irhee sä ja kertoa kuinka 

he voisivat parantaa omaa suoritustaan ensi kerralla.  

3. Opettaja  tulee etsiä joki  toi e  htei e  tehtä ä, jossa tar itaa  hteist ötä ja jossa irheitä 
sattuu helposti. 

Oppilaide  käyttöö !49
 

 M ö ä irheesi: Heti ku  huo aat, että olet teh t irhee , o  si u  el ollisuutesi kertoa 
siitä po ollesi. Mikäli k seessä o  erkit ksetö  irhe, älä kii itä siihe  huo iota, utta 
jos irhe o  iso pi, älä koita peitellä sitä. Ole a atti ai e . M ö ä se.  

 Ku  huo aat teh eesi irhee , ritä korjata se. Esitä po ollesi ideoita siitä, ite  oisit 
korjata irheesi. Val istele etukätee  jo ki lai e  idea e e  kui  kerrot irheestäsi 
po olle. Jos suu itel asi ei ole ielä al is, kerro siitä kuite ki  po ollesi, jotta hä  
tietää, että suu ittelet ratkaisua. 

 M ö ä o at irheesi. Älä ritä ierittää s tä uide  iskoille. Tulet pia  t öske tele ää  
t ö päristössä uide  ih iste  ka ssa, jote  h i  suurella tode äköis dellä ös 
joku muu oli osallinen samaan virheeseen. Ihmiset ovat usein sokeita omille virheilleen. 

Mikäli ahdollista, kertokaa asiasta hdessä po olle. Mikäli tä ä ei ole ahdollista ja 
k seessä oli puhtaasti si u  okasi, ö ä irheesi. Älä sa o, että s  oli jo ku  toise .  

 Pahoittele tapahtu aa, utta älä s tä itseäsi liikaa. “i u  tä t  ärtää ero astuu  
otta ise  ja itse sä liiallise  oitti ise  älillä. Mikäli teet o ista irheistäsi liia  iso  

u ero , ih iset alka at ajatella, että teet usei ki  irheitä.  

 

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute sekä Avai  vastaukset, mahdolliset 

ratkaisut yms.) 

Opettaja a taa oppilaille palautetta sa alla ku  oppilaat ö tä ät o ia irheitää . Kute  edellä 
ai ittii , opettaja oi keksiä uusia tehtä iä joide  a ulla oppilaat oivat harjoitella virheiden 

ö tä istä.  

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/mistakes-at-work-526244  

                                                           
49 Lähde: https://www.thebalance.com/mistakes-at-work-526244 

https://www.thebalance.com/mistakes-at-work-526244
https://www.thebalance.com/mistakes-at-work-526244
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Yrittäjyys 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Maakohtainen adaptaatio saattaa olla 

tarpeellista. 

 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi: 

Haastava  

A sor oi ti: esitel ä, luke i e , tari oide  
jakaminen, luokkaretket: Tutkimus-tyyppinen 

aktiviteetti, jossa oppilaat tutustuvat erilaisiin 

rittäj s-mahdollisuuksiin. 

Oppilailta aadittu tietä s: Perus tutkimustaidot ja luetun ärtä is 

taidot 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi ärtää rittäj de  h ät ja 

huonot puolet 

Välttä ättö ät äli eet: Internet  

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 90 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 

 

Aktiviteetin kuvaus 

1. Oppilaide  tulee etsiä tietoa rittäj destä. 

2. Oppilaat laativat lista  kol esta rit ksestä, jotka he haluaisi at perustaa. Jokai e  oppilas laatii 
SWOT-a al si  jokaisesta listaa astaa  rit ksestä. Opettaja  tulee huolehtia siitä, että oppilaat 
sisäll ttä ät seuraa at asiat: 

 Kui ka paljo  aikaa rittäj s ie päi ittäi ? 

 Mitä i estoi teja rittäj s aatii? 

 Mitä taitoja/k k jä tar itse ? 

 Mitä päte ksiä tar itse ? 

 Millaista palkkaa oisi  saada rittäjä ä? 
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Oppilaide  käyttöö ! 50
 

 “aattaa kuulostaa ahta alta, että oit olla o a po osi ja päättää o ista t öajoistasi. O  
kuite ki  paljo  uitaki  asioita, joita si u  tulee ottaa huo ioo  rittäj dessä.  

 E si äi e  asia, joka si u  o  h ä tietää, että rittäjä  tä t  olla ääri äisen joustava 

ja k ke e ä astaa aa  llättä ii  tila teisii . Aloittaessasi o a  rit kse , si u  o  h ä 
tietää, että si ulla ei e ää ole ai  htä tiett ä t ötehtä ää. Vastaat o ista eri asioista ja 
t ötehtä istä. Tulet kohtaa aa  paljo  e alta-arvaamattomia kriisitilanteita. Pian opit 

hallitse aa  kriisitila teita. Ta alliste  t ö tekijöide  t ö saattaa olla rutii i o aista ja 
ennalta-ar atta aa, utta rittäjä  t ö o  päi astaista ja tä ä tekee rittäj destä 
haasta aa. T ö tekijä ä saattaa olla helppoa siirtää o gel ia kollegoille tai po olle, jotka 

oi at auttaa si ua. Yrittäjä sel ittää itse o at o gel a sa. O  kuite ki  h ä uistaa, että 
apua oi ai a p tää joltai  taholta.  

 Yrittäjä ä si u  tä t  olla o a-aloittei e  ja oti oitu ut. Mikäli tar itset t öhösi jo ku  
ulkopuolise  oti aatio  lähtee , si ulla o  o gel a. Ta allise a t ö tekijä ä 
t öske ellessäsi uut ih iset kerto at si ulle itä si u  tulee tehdä. Yrittäjä ä hallitset 
itse o ia teke isiäsi ja tehtä iäsi. “i u  tä t  olla k ke e ä otta aa  astuuta. 

 Älä ole passii i e  aa  ole proaktii i e . “i u  tä t  keskitt ä koko aja  ja tarttua si ulle 
tarjottuihin mahdollisuuksiin. Perustaessasi oman yrityksen, sinun tulee olla 

vastaanottavainen muutokselle koko ajan.  

 Aluksi t ötä o  tehtä ä alta asti. Me est äksesi si u  tä t  a taa itsestäsi rit ksellesi 
sata prosenttia. Asiakkaittesi tulee huomata, kuinka paljon aikaa ja vaivaa laitat yritykseesi, 

sillä uute  he saatta at alkaa kä ttää kilpailijoide  pal eluita.  

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

Tehtä ä o  suoritettu, kun oppilaat laativat SWOT-analyysit ja keskustelevat valitsemistaan 

rit ksistä ja rittäj destä 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Tähä  ei ole tiett ä ratkaisua, sillä tehtä ä perustuu oppilaa  o aa  dataa . Opettaja oi kuite ki  
ar ioida o atko oppilaide  lö dökset/a al sit realistisia. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 
https://www.thebalance.com/traits-you-need-to-be-self-employed-2948570 

  

                                                           
50 Lähde: https://www.thebalance.com/traits-you-need-to-be-self-employed-2948570 

 

https://www.thebalance.com/traits-you-need-to-be-self-employed-2948570
https://www.thebalance.com/traits-you-need-to-be-self-employed-2948570
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Perustehtävät, jotka po osi olettaa si u  tietävä  
 

Välttä ättö ät al istautu is toi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

 

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
vaadita aakohtaisia esi erkkejä 

Tyyppi ja vaikeustaso:   

Harjoituksen tyyppi: 

Keskitaso 

Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Perus ihmissuhdetaidot 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoiden tulisi p st ä saa aa  t öpaikalla 
tarvittavat perus taidot 

Välttä ättö ät äli eet: Yksi kertai e  luokkahuo eessa tehtä ä 
harjoitus 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitelmaan, 45 minuuttia 

aktiviteettiin 

 

Aktiviteetin kuvaus: 

Opiskelijat suoritta at seuraa at tehtä ät: 

 a atti aise  sähköposti  lähettä i e  

 puheluu  astaa i e ; he esittele ät itse sä ja kerto at ala , joho  hä  o  
parhaillaan kouluttautumassa  

 esittelyjen tekeminen muille oppilaille 

 tehtä äluettelo  kirjoittaminen 
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Oppilaide  käyttöö ! 

 O  ole assa joitaki  toi i toja, jotka si u  o  p st ttä ä suoritta aa  e e  t ö  
aloitta ista. Niitä oit harjoittaa teke ällä perus tehtä iä lukio-opi oissasi. E si äi e  
asia, joka si u  tar itsee tietää, o  a atillise  sähköposti  lähettä i e . N k ää  kaikki 
tietä ät, kui ka kirjoittaa sähköpostia. Ero o  kuite ki  suuri, ku  lähetät sähköposti  

stä illesi tai kollegoillesi, po oille tai asiakkaille. Ku  kirjoitat ka ereillesi, oit kä ttää 
sla gia ja l he teitä, et älttä ättä älitä kieliopista ja kirjoitusasusta. Ammattimaista 

sähköpostia kirjoittaessasi et oi tehdä ii . Toi e  taito, jo ka si u  pitää tietää, o  se, 
miten vastataan puhelimeen ja miten soitetaan ammattimaisesti. Vastatessasi puheluun, 

kerro aina nimesi ja ilmoita oman osaston tai yrityksen nimi. Harjoittelun aikana kerro ala, 

johon olet kouluttautumassa.  

 “i u  tä t  ös tietää, ite  esittelet itsesi: Ku  tapaat jo ku  e si äise  kerra , o  
kohteliasta esitellä itsesi hä elle. “i u  pitää ös tietää, ite  esitellää  ih isiä toisillee .  

 Ku  aloitat urasi, si ulla o  paljo  tehtä iä suoritetta a a peräkkäi  tai jopa sa aa  aikaa . 
Tehtä äluettelo  kirjoitta i e  oi auttaa. Kirjoita lös kaikki tehtä ät, joista olet 
vastuussa.  

Aseta aikarajat. Yli ii aa suoritta asi tehtä ät.  

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute 

Opettaja antaa palautetta jokaisen viikon lopussa ja pohtii, kuinka paljon kukin opiskelija on 

kehittynyt. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

 Tar ittaessa opettaja päättää, o ko opiskelija esittä t tar ittavat taidot, muuten luokka toimii 

arvioijana ja antaa palautetta. 

Opettajalle: Var ista, että oppilaat ärtä ät, iksi heidä  pitää kä ttää irallista kieltä 

sähköposteissa ja puheluissa, sekä ikä karakterisoi uodollise  kiele  kä tö . 

 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/boss-assumes-you-can-525746 

  

https://www.thebalance.com/boss-assumes-you-can-525746
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Vi kkejä työ haastatteluu  
 

 
 

 
 

Välttä ättö ät al istautu is toi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso: Helppo 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen, kokeileminen ja 

tutkiminen, roolipelit ja simulaatiot 

Oppilailta aadittu tietä s:  Bisnes etiketti 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoiden tulisi oppia ikä o  suositelta aa 
ja ikä ei-suositelta aa t öhaastatteluissa, jotta 

he oi at esitellä itse sä positii isesti ja 
ärtää tila tee  ja kä ttä t ä 
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asianmukaisesti  

Aktiviteetti kohottaa tietoisuutta ja lisäksi 
tarjoaa mahdollisuuden tii it ötaitoje  
kehittä isee  

 

Välttä ättö ät äli eet: Paperia ja ärik iä, valkotaulu tai kannettava 

tietokone ja piirtoheitin 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus  

1. Opiskelijat teke ät -  he ge  r h ässä listan suositeltavista ja ei-suositeltavista tavoista 

kä ttä t ä t öhaastatteluissa.  

2. He voivat myös al istaa / ladata ku ia isualisoi aa  huo oa / h ää kä ttä t istä. Ku at 

oi at olla selkeä piä muistutuksia suositeltavista ja ei suositeltavista kä ttä t is alleista.  

3. Noin  i uuti  jälkee  oppilaide  tulee keskustella astauksista ja laatia lopulli e  lista 
suositeltavista ja ei-suositeltavista tavoista. 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute 

‘ h äpalaute ja he kilökohtai e  palaute o  älttä ätö tä.  
Muista: "Kehu julkisesti, mutta anna kritiikki he kilökohtaisesti . 

Keskustele vastauksista ja auta opiskelijoita ärtä ää , ikä o  ja ei ole  tärkeää ja iksi. 

Var ista, että opiskelijat ei ät keske tä toisiaa  ja että he ä ttä ät kunnioitusta luokkatovereidensa 

ideoita ja ielipiteitä kohtaa . 

Korosta, että t öhaastatteluu  al istautu i e  o  tärkeää. 

Avain  

Opiskelijoiden pitäisi:  

 Etsiä tietoa rit ksestä (ja oppia rit ksestä ahdollisi a  paljo , 

 Olla valmiina 

 Para taa keho  kieltä (Kehittää  Kii ittää huo iota siihe , itä ase o  kautta voi 

iestiä - ja varmistaa, että se o  h ä  ja h illä 

 Nä ttää siistit ltä (muodikkaalta) (laittaa päälle parhaat haastatteluvaatteet), 



    

 

 

 

95 

 Olla ajoissa 

 Ter ehtiä haastattelijaa asiallisesti, 

 Muistaa haastattelijan nimi, 

 Nä ttää i okkaalta, 

 Kuunnella (Anna haastattelijan puhua),  

 Vastata k s ksii , joita k s tää ,  

 Antaa esi erkkejä astatessaa  k s ksii ,  

 K s ä k s ksiä t östä, t ö päristöstä j e. , 

 Seurata (käsi  kirjoitetut muistiinpanot o at pakollisia, kiittää haastattelijaa ajasta ja 

mahdollisuudesta oppia lisää rit ksestä ,  

 Kä tä irallista kieltä, 

 Älä äppäile kä kkääsi älä tarkista sähköposteja j e. , 

 Älä ole h ökkää ä, 

 Älä ole tö keä, 

 Älä alehtele 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://www.wikihow.com/Act-at-a-Job-Interview 

http://thegatewayonline.com/careers/application-advice/how-to-behave-in-an-interview 

  

http://www.wikihow.com/Act-at-a-Job-Interview
http://thegatewayonline.com/careers/application-advice/how-to-behave-in-an-interview
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Työhaastattelukysy ykset ja parhaat vastaukset 
 
Välttä ättö ät valmistautumis toimenpiteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Vaikeustaso:  Helppo 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen, kokeileminen ja 

tutkiminen, roolipelit ja simulaatiot 

Oppilailta aadittu tietä s:  Asiaankuuluvat taidot ja itsetuntemus 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoide  tulee tu tea leisi ät 
t öhaastatteluk s mykset, mahdolliset 

kielelliset erot (virallinen - epä irallinen tyyli, 

erityiset HR-termit jne.) ja kuinka vastata 

kysymyksiin oikealla ta alla. Heidä  tulee olla 
ammattitaitoisia ja ilmaista itseää  selkeästi ja 

ti ekkäästi. Aktiviteetti lisää tietoisuutta ja 

tarjoaa lisäksi ahdollisuude  kehittää 
tii it ötaitoja 

Välttä ättö ät äli eet: Paperia ja ärik iä, valkotaulu tai kannettava 

tietokone ja piirtoheitin 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  2x45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus:  

1. Opiskelijoide  tulee t öske ellä -6 he ge  r h issä ja tehdä luettelo oi  k e estä 
mahdollisesta t öhaastatteluk s ksestä joita t ö a tajat ja H‘-johtajat oi at k s ä .  
He oi at tehdä lista  aiempaan kokemukseensa perustue . K s ksistä tulee keskustella ja iistä 
tulee tehdä lista. Lopuksi luetteloa errataa  käsikirjassa esitettyyn kysymysluetteloon. 

Opiskelijoiden tulisi vastata ehdotettuihin kysymyksiin seurantatoimintana kotona. 

2.Opettaja voi kä ttä t ä HR-johtaja a ja tehdä haastatteluja "t ö hakijoide  kanssa. Varmista, että 
haastattelu ei kestä pide pää  kuin 5-10 minuuttia. Toiminta voidaan toistaa monta kertaa 

luku uode  aika a ii , että jokaisella opiskelijalla o  ahdollisuus olla "haastatelta a". 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute 

‘ h äpalaute ja he kilökohtai e  palaute jos se on tarpeellista. 

Muista: "Kehu julkisesti, mutta anna kritiikki henkilökohtaisesti". 
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Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

 Mitkä ovat suurimmat vahvuutesi? 

Opiskelijoiden tulee esitellä taitojaa  ja kokemuksiaan, jotka liitt ät t öhö , jota he hake at. 

Esi . Mi ulla o  erittäi  h ät. …. taidot , Ole  h ä …-ssä . 

O  tärkeää, että oppilaat ärtä ät, ettei ät he saa olla liia  ö riä, kun vastaavat tähä  
kysymykseen. Heidä  pitäisi al istautua haastatteluu  teke ällä luettelo o ista vahvuuksistaan. 

 Mikä o  suuri  heikkoutesi? 

Opiskelijoiden tulee mainita taidot, jotka ei ät ole pakollisia t öhö  tai e, joita he o at para ta eet. 

Esim. Minulla oli tapana … , Minulla oli vaikeuksia … , …. ei ole minun vahvin o i aisuute i…  

 Kerro itsestäsi. 

Opiskelijat ei ät saa sanoa liian paljon tai liia  ähä . Heidä  pitää ai ita joitai  he kilökohtaisia 
i tressejä, jotka ei ät liit  suoraa  t öhö  harrastus, urheilu, apaaehtoist ö j e. . Heidä  pitäisi 
esittää joitai  he kilökohtaisia ominaisuuksia (kuten luotettavuutta, uskollisuutta, avoimuutta, 

kohteliaisuutta j e.  ja joitai  tärkeitä taitoja, jotka o at erkit ksellisiä heidä  ta oittele a sa t ö  
kannalta. 

1. Miksi eidä  tulisi palkata juuri sinut? 

2. Mitkä o at odotuksesi palkan suhteen? 

3. Miksi halut tä ä  t ö ? / Miksi haluat t öske ellä täällä? 

4. Mite  käsittelet stressiä? 

5. Kuvaile aikeaa t ötila etta. 

6. Mitkä o at tule aisuude  ta oitteesi? 

7.  Oletko h ä tii it öske telijä? 

Joitaki  uita k s ksiä: 

1. Mikä si ua kii ostaa tässä t östä?  

2. Miksi olet paras he kilö tähä  t öhö ? 

3. Millaisia kokemuksia sinulla on? 

4. Oletko ylikoulutettu / alikoulutettu tähä  t öhö ? 
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5. Ku aile itseäsi. /Mite  ku ailisit itseäsi? / Kerro i ulle itsestäsi. 

6. Mitkä o at suuret ah uutesi? 

7. Mikä o  suuri  heikkoutesi? 

8. Kuvaile urasi ta oitteita. / Mitkä o at ta oitteesi tule aisuudessa? 

9. Kerro, iksi haluat t öske ellä täällä. / Mikä kii ostaa si ua tästä t östä?  

10. Kuvaile t ötapaasi. 

11. T öske teletkö ieluu i  ksi  ai tii issä? 

12. A a esi erkkejä tii it östä. 

13. Mite  käsittelet stressiä? 

14. Kuinka kauan haluaisit t öske ellä tälle rit kselle? 

15. Mitkä ovat odotuksesi palkan suhteen? 

16. Miksi eidä  pitäisi palkata si ut? 

17.  Mitä tiedät tästä rit ksestä? 

18. Mitä teet, ikäli et saa t öpaikkaa? 

19. Miksi haluat jättää k ise  työpaikkasi? / Miksi erosit? / Miksi sinut irtisanottiin? 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/top-interview-questions-and-best-answers-2061225 

https://www.thebalance.com/top-job-interview-questions-2061228 

He kilökohtaiste  o i aisuuksie  lista: 

http://www.compatibilitycode.com/book-resources/personal-qualities-list/ 

Asioita, joita ei tulisi sa oa t öhaastattelussa: 

https://www.thebalance.com/never-say-during-interview-2060574 

  

https://www.thebalance.com/top-interview-questions-and-best-answers-2061225
https://www.thebalance.com/top-job-interview-questions-2061228
http://www.compatibilitycode.com/book-resources/personal-qualities-list/
https://www.thebalance.com/never-say-during-interview-2060574
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KOMMUNIKOINTITAIDOT  

Sosiaalise  osaa ise  kehittä i e  
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e. : 

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Helppo, Harjoitus-tyyppi 

Oppilailta vaadittu tietä s:  Perus ko u ikaatiotaidot sekä k k  puhua 
julkisesti ja avoimesti 

N k ää  sosiaaliset taidot ja 
kommunikaatiotaidot o at älttä ättö iä, ku  
etsitää  töitä. Nä ä taidot liitt ät ös 
sosiaalisen sopeutumisen tarpeeseen, joka on 

sel ää t ö päristössä. “iksi he kilökohtaiste  
suhteide  rake ta ista t öto ereide e 
ka ssa ei oida jättää huo iotta, ja suhteita 

oidaa  lläpitää ai  ko u ikaatiolla ja 
asianmukaisella yhteiskunnallisella 

kä ttä t isellä.  

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoide  pitäisi p st ä puhumaan 

suju asti tiet stä aiheesta, astaa aa  uide  
puheenvuoroihin ja aiheisiin esittele ällä 

hteisiä ideoita 

Välttä ättö ät äli eet:  Post-it -lappuja 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus  

 

1. Valitse yksi opiskelijoista ja pyydä hä tä p s ää  r h ä  edessä kohdatessaa  loput luokasta. 

2. P dä hä tä valitsemaan aihe. O  h ä tehdä luettelo ahdollisista aiheista ja opiskelijat oi at 
valita aiheen luettelosta. 

3. P dä hä tä a ta aa  kol e  i uuti  ittai e  spo taa i suulli e  esit s aiheesta. 

4. Ku  aika o  ohi, p dä oppilasta valitsemaan toinen oppilas luokasta. Valitu  oppilaa  pitää puhua 

eri aiheesta kolmen minuutin ajan. Harjoitus voidaan toistaa useita kertoja. 
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5. Aktiviteetti voi olla voimakkaampi, jos opiskelija vapaaehtoisesti jatkaa alkuperäistä aihetta eikä 
halua valita uutta.  

Aktiviteetin arvioiminen – Palaute 

Tehtä ä o  suoritettu, ikäli opiskelija osaa puhua aiheesta kolmen minuutin ajan ja itä e e ä  
opiskelija puhuu, sitä pare i  hä e  sosiaaliset ja suulliset taito sa kehitt ät. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 
https://web.stanford.edu/class/msande271/onlinetools/LearnedOpt.html 

  

https://web.stanford.edu/class/msande271/onlinetools/LearnedOpt.html
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Viestintätaitoje  vaikutus työpaika  e estykselle: Kuunteleminen, 

ystävällisyys ja luotta us 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet: 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
vaadita aakohtaisia esi erkkejä 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi: 

Keskivaikea  

Aktiviteetin tekeminen, pelit ja simulaatiot  

Oppilailta aadittu tietä s:  Omien kommunikaatiotaitojen ja tapojen 

havainnointi 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppi istulokset: Opiskelijoide  tulisi p st ä 
kommunikoimaan tehokkaa i  t öpaikalla 

Välttä ättö ät äli eet: Yksi kertai e  luokkahuo eessa tehtä ä 
harjoitus, erit isiä äli eitä ei tarvita 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitelmaan, 45 minuuttia 

aktiviteettiin 

 

Aktiviteetin kuvaus 

Var ista, että oppilaat ärtä ät  opetussuu itel assa selitett ä iesti tätaitoa. 

Kuunteleminen 

E si äi e  ja ksi tärkei istä iesti tätaidoista ei ole puhuminen vaan kuunteleminen. 

Keskustelussa si u  pitää ensin kuunnella. Ei ole helppoa olla h ä kuuntelija, mutta se on yksi 

parhaista ta oista tulla h äksi kommunikaattoriksi. Kukaan ei halua puhua ihmiselle, joka vain 

älittää itsestää , eikä ritä kuu ella toista osapuolta. O  ehdotto a  tärkeää olla ku olli e  
kuu telija, jotta oit ärtää itä si ua p detää  teke ää . 

Jos haluat olla h ä kuu telija t öpaikalla, tar itaan kahta asiaa: huomiota ja heijastumista. 

 Huomiolla tarkoitetaan: katsekontaktia, rohkaise ia il eitä, eleitä ja todellista kiinnostusta 

siihe , itä keskustelukumppani sanoo. 

 Heijastuksella tarkoitetaan: Toistetaan ja kerrotaan ähä  äliä itä olet kuullut. 
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 Aktiviteetti: Opiskelijat valitsevat itselleen parin. Yksi oppilas puhuu paljon nopeammin kuin 

normaalisti. Opiskelija puhuu harrastuksesta. Toinen opiskelija - kuuntelija - rittää luoda 
katsekontaktia ja ökkää, ku  tärkeitä asioita ai itaa . Mikäli joki  o  epäsel ää, 

kuuntelijan pitää stä ällisesti keske ttää puhuja ja p tää sel e stä ja toistamaan sen, 

itä hä  o  sa o ut. 

 

Non- er aali e  iesti tä 

Pähki ä kuoressa, non-verbaaline  iesti tä sisältää keho kieltä, katseko taktia, käsie  liikkeitä ja 
ää iä. (Monimutkaisempaa aktiviteettia varten katso aktiviteetti otsikolla: Non-verbaaliset 

kommunikaatiotaidot - Keho  kieli.  Esi erkiksi re to, a oi  ase to kädet auki, jalat re tona) ja 

iell ttä ä ää i teke ät si usta iell ttä ä  oloisen. 

 Katseko takti o  erittäi  tärkeää.  

Ku  katsot he kilö  sil ii , ä tät siltä, että olet keskitt t he kilöö  ja keskusteluu . 
 Akti iteetti: Yksi oppilas rittää il aista tu tee sa il a  sa oja, ai  o -verbaalisella 

iesti ällä, ja uut rittä ät ar ata itä hä  haluaa iestiä. 

“elkeästi ja lyhyesti 

H ä iesti tä tarkoittaa sitä, että sa oo tarpeeksi, ei liia  ähä  eikä liian paljon. Kokeile ilmaista 

asiasi ahdollisi a  ähällä sa a äärällä. “a o itä haluat selkeästi ja suoraa . Jos jaarittelet, 

kuu telija ei tiedä itä haluat. Ajattele itä haluat sa oa e e  kui  sa ot se ; tä ä auttaa si ua 
älttä ää  kohtuutonta puhumista ja ole aa  hä e tä ättä leisöäsi. 

 Aktiviteetti: Opettaja valitsee artikkelin ei-poliittisesta aiheesta ja antaa sen opiskelijalle. 

Opiskelija lukee ja tii istää se   lauseella. Tä ä  jälkee  toi e  opiskelija tii istää toise  
artikkelin. 

Ystä ällis s 

Ystä ällisellä ää ellä, he kilökohtaisella k s ksellä tai ksi kertaisesti h ile ällä rohkaiset 

keskustelukumppaniasi kä ää  a oi ta ja suora ii aista iesti tää ka ssasi. O  tärkeää olla mukava 

ja kohtelias kaikessa t öhö  liitt ässä kommunikaatiossa. Kun mahdollista, personoi keskusteluanne 

lauseella "Toi otta asti si ulla oli h ä iiko loppu". 

 Aktiviteetti: Muodostakaa pareja. Oppilaat rittä ät viiden minuutin aikana saada selville 

mahdollisimman paljon keskustelukumppanin taidoista. Tä ä  jälkee  he a ta at kehuja 
toistensa taidoista. 

Itsevarmuus 

Ko u ikoidessa o  tärkeää olla itse ar a. Ole kuitenkin varovainen, ettet vaikuta li ieliseltä tai 
iha ieliseltä. Var ista, että kuunteet ja osoitat ötätu toa toista he kilöä kohtaa . 

 Aktiviteetti: Opiskelijat rittä ät a taa ohjeita uille siitä, itä tehdä stä ällisellä, 

mutta itsevarmalla tavalla kä ttä ällä erilaisia rohkaisevia lauseita. 

https://www.thebalance.com/communication-skills-list-2063779 

https://www.thebalance.com/communication-skills-list-2063779
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Aktiviteetin arviointi - Palaute 

Tar ittaessa opettaja päättää, o atko opiskelijat esittä eet tarvittavat taidot, muuten luokka toimii 

arvioijana ja antaa palautetta. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei ole tarkkoja vastauksia, riippuu tilanteesta 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/communication-skills-list-2063779  

  

https://www.thebalance.com/communication-skills-list-2063779
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Ko u ikaatiotaitoje  vaikutus e estyksee  työpaikalla: E patia, 
kyseenalaistaminen, palaute 
 

Välttä ättö ät al istautu is toi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
vaadita aakohtaisia esi erkkejä. 

Tyyppi ja vaikeustaso:   

Harjoituksen tyyppi: 

Keskivaikea  

Aktiviteetin tekeminen, pelit ja simulaatiot  

Oppilailta aadittu tietä s:  Omien kommunikaatiotaitojen havainnointi ja 

itsearviointi 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi olla k ke e iä 
ko u ikoi aa  tehokkaa i  t öpaikalla 

Välttä ättö ät äli eet: Yksinkertainen luokkahuone aktiviteetti, johon 

ei tar ita äli eitä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 

 

Aktiviteetin kuvaus 

Var ista, että oppilaat ärtä ät kaikki iisi ko u ikaatiotaitoa, jotka o  ai ittu 
suunnitelmassa. 

Empatia 

Joskus eteesi saattaa tulla tila e, jossa olet eri ieltä jostai  asiasta kui  kollegasi tai po osi. O  
tärkeää koittaa ärtää ja ku ioittaa heidä  ielipiteitää . Erilaiste  il aisuje  kä ttä i e , 
kute  Y ärrä , todista at, että kuu telet toista osapuolta ja ku ioitat heidä  ielipiteitää .  

Aktiviteetti: Oppilaat rittä ät pareittai  äitellä kä ttäe  esi erkiksi seuraavan laisia lauseita: 

Ar osta  kärsi ällis ttäsi. 

Kiitos, että p s t ii  positii ise a. 

Mi äki  olisi  turhautu ut tuossa tila teessa. 

Jos olisi  tuossa tila teessa, iettisi  ai a  sa oja k s ksiä. 

Olet aivan oikeassa. 

Mikä olisi paras ahdolli e  ratkaisu tässä tila teessa? 
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O ko itää , issä oisi  auttaa si ua tä ää ? 

Mikäli ärsi  oikei … 

Tarkoitatko siis, että… 

Pieni hetki ii  ritä  ratkaista tä ä  o gel a  si ulle. 

Kyseenalaistaminen 

K s ste  k s i e  o  erittäi  tärkeää. Kä tä e i for aatiota oppi isee  ja ös  

o gel ie  ratkaisuu  ja jotta ärtäisi e toisia ih isiä pare i . K see alaista i e  o  a ai  
infor aatio  saa isee  ja se o  tärkeää ko u ikaatio  ka alta. Ottaessamme osaa keskusteluun 

k s e k s ksiä ja toiset ih iset esittä ät k s ksiä eille. O  ole assa erilaisia tapoja 
k s ste  esittä isee .  

“uljetuilla k s ksillä o  l h t astaus, usein vain yksi sana.  

“uljetut k s kset usei  aati at ai  ksi kertaise  K llä  tai Ei  astaukse , esi erkiksi: “aitko 
tehtä ä  jo al iiksi? , Haluaisitko istua alas? .  

“uljetut k s kset autta at äärittä ää  jo ku  tiet  i for aatio , jossa astaukset o at jällee  

rajallisia, esi erkiksi: Mikä on sinun i esi? , Mihi  aikaa  apteekki aukeaa? , Missä suoritit 
peruskoulu ? .  

“uljetut k s kset oi at sisältää ii  sa otusti lista , josta astaaja oi alita astaukse sa, 
esi erkiksi: Kuljetko töihi  ussilla ai autolla? . 

Avoimet kysymykset 

A oi ii  k s ksii  astaukset o at paljo  pide piä ja iihi  astattaessa tar itaa  luo uutta ja 
astaukset sisältä ät e e ä  i for aatiota.  

Ku  joku k s  si ulta, Mite  olet oikei  tullut toi ee  sen uuden kalenteri-applikaatio  ka ssa? , 
se saattaa kuulostaa siltä, että k s jällä itsellää  o  o gel ia applikaatio  ka ssa.   

Ku  taas joku k s  si ulta Voisitko kertoa, ite  olet oikei  tullut toi ee  sen uuden kalenteri-

applikaatio  ka ssa? , se kuulostaa ähe ä  johdattele alta eikä k s ksestä heti ar aa, että 
k s jä itse o  o gel issa s stee i  ka ssa tai että applikaatiossa o  joki  o gel a.  

Aktiviteetti: Oppilaat k s ät pareittai  toisiltaa  suljettuja ja a oi ia k s ksiä heidä  u el a-

ammateistaan.  

He kilö  etu i e  käyttä i e  

Kä tä keskustelu  aika a keskusteluku ppa isi etu i eä. “e auttaa! Kirjoittaessasi sähköpostia ja 
rittäessäsi ottaa ka taa joho ki , kä tä älillä he kilö  etu i eä. “e oi auttaa si ua saa aa  
ielipiteesi pare i  äk ii .  

Aktiviteetti: Oppilaat keskustele at pareittai  ja koitta at kä ttää astapuole  etu i eä 
keskustelussa mahdollisimman usein.  



    

 

 

 

106 

 

Palaute 

Palautteen vastaanottaminen ja antaminen ovat tärkeä osa ko u ikaatiota. Johtajat halua at 
lö tää uusia keinoja, kui ka he oi at tarjota rake ta aa palautetta t ö tekijöille.  Palautteen 

a ta i e  edell ttää ös kehuje  a ta ista, esi erkiksi H ää t ötä!  tai Kiitos, kun hoidit 

asia . Kehuje  a ta i e  oi ostaa t ö tekijä  oti aatiota.  

Aktiviteetti: Oppilaat k sele ät pareittai  heidä  saa utuksistaa  tällä iikolla. Jokaise  
o istu istari a  jälkee  heidä  tulee sa oa H ää t ötä!  tai jotai  uuta ka usta aa.  

He gittä ise  vaikutus ää ee  ja puheesee  

H ä he gittä i e  o  tärkeää kahdesta s stä: 

Koko keuhkoje  kä ttä i e  tukee ää tä, jolloi  ää estä tulee rikkaa pi ja oi akkaa pi. “e saa 
sinut kuulostamaan itsevarmemmalta.  

‘ t ikkäästi ja s ästi he gittä i e  toi ii rauhoitta a a ja re toutta a a tekijä ä. ‘e toutu eet 
ihmiset ovat vakaampia, avoimempia ja itsevarmempia. 

Aktiviteetti: Oppilaat keskustele at pareittai  o ista saa utuksistaa  ja keskitt ät sa alla 
he gittä isee . 

https://www.thebalance.com/communication-skills-list-2063779 

https://www.skillsyouneed.com/ips/questioning.html  

Aktiviteetin arviointi – Palaute 

Mikäli tarpeellista, opettaja ar ioi o istui atko oppilaat esittele ää  tar itta at taidot tarpeeksi 
hyvin. Muutoin oppilaat toimivat tuomaristona ja antavat palautetta.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei tiett ä oikeaa vastausta. Riippuu tilanteesta. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/communication-skills-list-2063779 

https://www.skillsyouneed.com/ips/questioning.html 

 

  

https://www.thebalance.com/communication-skills-list-2063779
https://www.skillsyouneed.com/ips/questioning.html
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Non-verbaalinen kommunikaatio – Kehonkieli 

 

Välttä ättö ät valmistautumis toimenpiteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
aadita aakohtaisia esi erkkejä 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi: 

Keskitaso 

Aktiviteetin tekeminen, simulaatiot 

Oppilailta aadittu tietä s:  Omien non-verbaalisten kommunikaatiotaitojen 

havainnointi ja itsearviointi 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi olla k ke e iä tehokkaa paa  
non- er aalisee  ko u ikoi tii  t öpaikalla 

Välttä ättö ät äli eet: Yksinkertainen luokkahuone aktiviteetti, johon 

ei tar ita äli eitä 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 

 

Aktiviteetin kuvaus 

1. Ensin opettaja esittelee non-verbaalisen kommunikaation oppilaille. 

2. Oppilaat muodostavat pareja. Jokainen pari keskustelee viiden minuutin ajan seuraavista aiheista 

heidä  tulee alita ksi aihe : Mi e e isi e s ö ää ?  Mi kä eloku a  katsoisi e? Mitä 
urheilulajia pelaisimme? He voivat myös itse keksiä tila tee , jossa heidä  tä t  päästä 

hteis ärr ksee  jostai  asiasta. 
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For Student Use! 51
 

 Ko u ikoidessa e uide  ih iste  ka ssa kä tä e sa oje  lisäksi ös 
keho kieltä ja keho  liikkeitä. Keho  liikkeitä o at liikkeet, ase ot sekä pää  ja käsie  
liikkeet. Keho  liikkeet oi at kertoa paljo  he kilö  tu teista ja ase teista. Liikkeet, jotka 
tä de tä ät er aalisee  iesti tää  kä tettä iä sa oja tu etaa  ös ku ittaji a. 
Esi erkkejä tästä o at sor ella osoitta i e , pää  ök ttel  ja käsie  taputta i e  
yhteen.  

 Jotkut liikkeet ikää  kui  otta at ka taa ja a ta at palautetta. Näitä liikkeitä kutsutaa  
regulaattoreiksi. ‘egulaattoreita oi at olla esi erkiksi pää  ökkä kset tai l h et 
ää ähd kset kute  - . ‘egulaattoreide  a ulla toi e  he kilö oi iestiä o aa 
mielenkiintoaan toisen puhetta kohtaan tai vastaavasti mielenkiinnon puutetta. Monet 

ih iset koke at keskustelu  lläpitä ise  aikeaksi, jos astapuoli ei a a i kää laista 
vastakaikua. (Katso aktiviteetti nro. 9 Ko u ikaatiotaitoje  aikutus e est ksee  
t öpaikalla: E patia, k see alaista i e , palaute .  

 Adapterit ovat osa non- er aalista ko u ikoi tia ja iide  a ulla oidaa  t d ttää 
joki  f si e  tar e. Adaptoreita o at esi erkiksi raapi i e  tai sil älasien asennon 

korjaa i e . Adaptereita ei pitäisi kä ttää t öhaastattelussa. Esi erkiksi itse sä 
raapi i e  tai k sie  pureskele i e  her ostu ee a saa si ut ä ttä ää  t perältä.  

 Ase ot o at osa keho kieltä. Ase ot iesti ät tu teista, ase teista ja aikomuksista. 

Ase toja o  kahde laisia: a oi ia ja suljettuja. Ku  ih i e  o  suljetussa ase ossa hä  
saattaa esi erkiksi pitää käsiää  puuskassa tai hä e  jalka sa saatta at olla ristissä. 
A oi essa ase ossa taas he kilö pitää käsiää  esi erkiksi tuoli  käsi ojilla, jolloi  hä e  
ase to sa kielii astaa otta aisuudesta. “uljettu ase to kielii epä uka uudesta ja 
mielenkiinnottomuudesta, kun taas avoin asento kertoo avoimuudesta, mielenkiinnosta 

sekä halusta kuu ella. 

 Jokaisessa kulttuurissa läheis ttä ja kosketta ista tulkitaa  eri ta alla erilaisissa 
ih issuhteissa. Tä ä o  asia, jo ka opi e sii ä hteisössä, jossa kas a e.  

 Eurooppalaisissa hteisku issa ih iste  äli e  etäis s o  ääriteltä issä eljä  astee  
mukaan:  

o I tii i etäis s kosketus - 45cm) 

o He kilökohtai e  etäis s  - 1,2m) 

o “osiaali e  etäis s ,  - 3,6m) 

o Ylei e  etäis s ,  - 4,5m) 

Nä ä etäis det o  h ä tietää, jotta osaat pitää tar itta a  äli atka  eri tila teissa. 

                                                           
51

 Lähde: https:// .skills ou eed. o /ips/ od -language.html 
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Aktiviteetin arviointi - Palaute 

 Oppilaat kuu tele at ja seuraa at toiste  oppilaide  toi i taa ja kerto at ikä keskusteluissa oli 
positii ista ja ikä egatii ista. Opettaja oi ös sa oa o a  ielipitee sä, utta uute  oppilaat 
antavat palautetta ja arvostelevat. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

 Oppilaide  tulisi osata i etä positii isia ja egatii isia ase toja/liikkeitä.  

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäviksi  

https://www.skillsyouneed.com/ips/body-language.html  

  

https://www.skillsyouneed.com/ips/body-language.html
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Kielte  oppi i e  käyttä ällä o li e-lähteitä 

 
Välttä ättö ät al istautu is 
toimenpiteet (adaptaatio, 

Maaha /A attii /Kouluu  liitt ät 
lisäesi erkit j e.  

Maakohtaiset esimerkit voivat olla tarpeellisia, esimerkiksi 

esi erkkejä ettisi uista tai applikaatioista, joiden avulla 

oi oppia kieliä 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen tyyppi:   

Haastava  

Aktiviteetin tekeminen, tutkiminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Perus kielitaitoja vaaditaan (A1-taso, katso maakohtaiset 

tiedot osoitteesta 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-

skills- passport/language-passport/examples). 

 

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaide  tulisi kehitt ä ieraa  kiele  kielitaidossaa , 
ete ki  puhekielessä 

Välttä ättö ät äli eet: Tietokone, jossa Internet-yhteys 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu 

aika:  

20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia aktiviteetin 

tekemiseen 

 

Aktiviteetin kuvaus  

1. Joskus t öpaikoilla ja t öpaika  haussa e gla i  kiele  osaa i e  o  tärkeää.  

2. Opettaja  tulee ar istaa, että oppilaat tietä ät kui ka he oi at kehittää o aa kielitaitoaa  
il a  erit isiä kielikursseja. Tässä o  uuta ia i kkejä, joita opettajat oi at esitellä oppilaillee .  

Oppilaide  käyttöö ! 

 On olemassa joitain ohjeita, joita tulee noudattaa: Ole motivoitunut: Pysy uskollisena 

o alle ta oitteellesi ja uistuta itseäsi siitä iksi haluat oppia k seistä kieltä. Keskit  
t öpaikkaa , jo ka haluaisit saada.  

 Puhu hie a  e gla tia joka päi ä ja keskit  lausu isee . Yritä lö tää itsellesi puheka eri. 
Älä huoli, jos teet irheitä aa  e e etee päi . Vähä  aja  kuluttua teet ähe ä  ja 

ähe ä  irheitä.  

 Kuu tele e gla tia radiosta tai tele isiosta. BBC o  h ä paikka aloittaa. 
(http://www.bbc.co.uk/learningenglish/) 

 Katso e gla i kielisiä eloku ia, joissa tekstit s o  o alla äidi kielelläsi. Voit lö tää 
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tekstit ksiä täältä:  https://www.opensubtitles.org/ 

 Yritä harjaa uttaa itseäsi ajattele aa  e gla iksi. Muuta a lause päi ässä oi riittää 
aluksi. Voit esi erkiksi päi ä  päätteeksi kä dä ielessäsi läpi päi ä  tapahtu at. 

 Kute  sa ottua, älä huolehdi, ikäli teet irheitä. Mi hael Jorda , ksi aail a  
kuuluisi ista urheilijoista, sa oi kerra : Ole  e että t ai aki   ahdollisuutta 
ura i aika a. Ole  hä i t elkei   peliä.  kertaa i ulle o  a ettu ahdollisuus 
tehdä oittoo  aaditta a ii ei e  liike, utta ole  t ri t. Ole  epäo istu ut ai a 
uudelleen ja uudelleen urani aikana. Ja juuri siksi ole  e est t.   

 Etsi itsellesi äidi kiele ää  e gla tia puhu a kirjee aihtoka eri. Yksi eri o ai e  
nettisivusto on http://www.penpalworld.com/. Voit lö tää “k pe-ka ereita täältä: 
https://www.conversationexchange.com/. Voit opettaa heille hie a  o aa kieltäsi 
vastapalveluksena.  

 Ku  olet oppi ut uude  sa a  tai sa o a , si u  tulisi iettiä kui ka oit kä ttää sitä 
lauseessa. Harjoittele enemmä  ja e e ä .  

 Mikäli asut ielä koto a, tee uistilappuja kotisi eri ta aroista ja kii itä iitä päri 
taloa.  

 On olemassa erilaisia nettisivuja, joissa voit opiskella englantia ilmaiseksi:  

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak 

http://www.talkenglish.com/conversation/basic.aspx 

 

Aktiviteetin arviointi – Palaute 

Oppilaide  tulee raportoida opettajalle ikä o  heille paras tapa oppia e gla tia ja ikä ettisi uista 
oli heidä  ielestää  kaikkei  h öd llisi .  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Opettaja  tulee esittää o ia ajatuksiaa . 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi  

http://www.wikihow.com/Learn-English  

https://www.fluentin3months.com/skype-language-exchange/  

 

 

 

https://www.opensubtitles.org/
http://www.penpalworld.com/
https://www.conversationexchange.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak
http://www.talkenglish.com/conversation/basic.aspx
http://www.wikihow.com/Learn-English
https://www.fluentin3months.com/skype-language-exchange/
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Verbaaliset kommunikaatiotaidot 
 

Välttä ättö ät al istautu is toi e piteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
aadita aakohtaisia esi erkkejä 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskitaso 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Omien kommunikaatiotaitojen havainnointi  

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi olla valmiita kommunikoimaan 

er aalisesti t öpaikalla 

Välttä ättö ät äli eet: - 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 

 

Aktiviteetin kuvaus 

1.Oppilaat t öske tele ät pareittai . Opettaja jakaa jokaiselle parille -7 kriteeriä/kohtaa llä 
olevasta listasta. Jokaiselle parille tulisi antaa listasta hieman eri kriteerit.  

2.Pareille a etaa  aihe, josta heidä  o  äärä jutella esi erkiksi Y päristö suojelu 
kotiku assa e  tai Elä ä ittaise  oppi ise  tärke s . Oppilaat keskustelevat aiheesta viisi 

i uuttia kä ttäe  sa alla opettaja  heille a ta ia kriteerejä. Muut oppilaat ar ioi at kui ka h i  
eri parit suoriutu at kriteerie  tä ttä isessä.  

Oppilaide  käyttöö ! 52 

 Ko u ikoi ti o  peh eä taito, joka o  hä tärkeä pää t ö tekijä  ka alta. 

 Ne t ö tekijät, jotka osaa at ko u ikoida selkeästi ja tehokkaasti o at erittäi  tärkeitä 
t ö a tajalle. Opiskelija a, si u  tulisi olla al is teke ää  seuraa a a attitaitoisesti: 
Kirjoitta i e  ja puhu i e  o  täs ällistä, koko aista ja ärrettä ää leisölle. Ne 

kerto at totuude  asiasta suorasti ja selkeästi.  

o Neuvon antaminen 

o Palauttee  p tä i e  

                                                           
52 Lähde: https://www.thebalance.com/verbal-communication-skills-list-2059698 

 

https://www.thebalance.com/verbal-communication-skills-list-2059698
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o Tarkennuksen kysyminen 

o Vaikea  asia  selittä i e  il a  ärs t istä 

o Muide  ih iste  huolie  ärtä i e  

o Levottoman kollegan rauhoittelu 

o Muiden ihmisten kehuminen 

o Muide  rohkaise i e  jaka aa  t öpa os 

o A u  p tä i e  

o Asia ukaise  kiele  alitse i e  leisöä ajatelle  

o Ko kreettiste  esi erkkie  esittä i e  

o Ko alla ää ellä puhu i e  

o Tasaisesti puhuminen, ei liian nopeasti tai hitaasti 

o Itse ar asti, utta silti ö rästi puhu i e  

o Asioiden todistaminen faktojen ja todisteiden avulla 

o Huu ori  kä ttä i e  

 

Aktiviteetin arviointi - Palaute 

Opettaja  tehtä ä ä o  ar ioida keskusteluja 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei ääritelt jä ratkaisuja. Pareista alitaa  oittaja se  perusteella, kuinka hyvin he suoriutuivat 

tä ttä ää  kriteerit.  

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thebalance.com/verbal-communication-skills-list-2059698 
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Tekaistu työhaastattelu - Epäsopiva  kiele  käyttä i e  
työhaastattelussa 

 

Välttä ättö ät al istautu is toi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e. : 

Asiallisia t öpaikkail oituksia, tekaistu 

hakemus 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Helppo 

Harjoituksen tyyppi: Simulaatio, roolipeli 

Oppilailta aadittu tietä s Oppilaide  tulisi tietää illaista kieltä 
t öhaastatteluissa kä tetää  Katso Aktiviteetti 

Nro 29. -T öhaastatteluk s kset ja parhaat 
vastaukset). Oppilaiden tulisi tunnistaa ero 

irallise  kiele , epä irallise  kiele  ja sla gi  
älillä.  

Pää äärä – Oppimistulokset Oppilaide  tulisi ärtää itä iralli e  
ko u ikoi ti tarkoittaa epä irallise  ja 
sla gi  älttä i e . Heidä  tulisi olla al iita 

h öd tä ää  irallise  ko u ikaatio  
taitojaan simuloidussa tilanteessa ja 

kunnioittavasti huomauttamaan, kun he 

huo aa at haastattelija  kä ttä ä  epäsopi aa 
kieltä. Heidä  tulee ös esittää 
korjausehdotuksia. Tä ä akti iteetti auttaa 
kehittä ää  t öhaastattelussa tar itta ia 
ko u ikaatiotaitoja sekä auttaa kehittä ää  
itsearviointitaitoja.  

Välttämättömät välineet: - 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus 

1. Vapaaehtoiset oppilaat toimivat haastattelijoina ja toiset vapaaehtoiset toimivat haastateltavina. 

2. Opettaja esittelee oppilaille asiallisen t öpaikkail oitukse  (ja tekaistut hakemukset) aina 

haastattelu  alussa. Opettaja kertoo haastattelijoille k s ksiä, joita he oi at k s ä ja hä  ös 
kertoo millaisiin kysymyksiin ei tule vastata, ikäli haastatelta a kä ttää epäasiallista kieltä.  
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3. Vapaaehtoiset oppilaat kä ttä t ät kui  he olisi at oikeassa t öhaastattelussa. Haastattelu  
pituus tulisi olla kuudesta kahdeksaa  i uuttia. Epäasialli e  haastattelu tulisi toistaa kol e- eljä 
kertaa eri oppilaide  a ulla. Haastatteluje  aika a uut oppilaat teke ät uistii pa oja 
lö tä istää  kielellisistä puutteista. Kol e - eljä  kierrokse  jälkee  oppilaat laati at hdessä lista  
epäso eliaasta kielestä, jota tulisi kä ttää. Opettaja oi toi ia auhdittaja a keskustelulle esittä ällä 
k s ksiä. Voi olla ös h ä idea k s ä haastatelta ilta heidä  teke istää  irheistä e e  kui  
kä dää  läpi uide  oppilaide  uistii pa ot 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute: Ryh äpalaute 

H ät astaukset tulisi ah istaa ja huo ot astaukset tulisi korjata. Muista: Kehu julkisesti, utta 
anna kritiikki henkilökohtaisesti .  
 

Oppilaat keräävät lista  epäsoveliaista sa oista/lauseista 

Ei 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 
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Viralli e  vs. epäviralli e  kieli, oikei  vai vääri ? 

 
Välttä ättö ät al istautu is toi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

 

Kansalliskielen tunnuspiirteiden omaksuminen.  

Alla olevan taulukon adaptoiminen: 

Kansalliskielen kannalta oleellisten 

tunnuspiirteiden listaaminen ja kansalliskieleen 

liittyvien esimerkkien kä ttä i en. 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Keskitaso 

Harjoituksen tyyppi:  

Oppilailta aadittu tietä s: Kommunikaatiotaidot. 

 Eroa aisuudet irallise  ja epä irallise  kiele  
älillä katso alla ole a taulukko .  

Pää äärä - Oppimistulokset: Oppilaiden tulisi ärtää eroa aisuudet 
irallise  ja epä irallise  kiele  älillä, itä 

tarkoituksia ne palvelevat ja millaisissa 

hte ksissä iitä kä tetää . Heidä  tulisi olla 
al iita aihta aa  epä irallisesta kielestä 
irallisee  kielee . Heidä  tulisi ös olla 

valmiita kä ttä ää  irallista kieltä tiet issä 
tilanteissa. 

Välttä ättö ät äli eet: Eri t ötila teide  l h et esittel t: 

.Johtajalla opettajalla  o  ärs ttä ä tapa 
apsutella ustek ä  pai iketta / kuu ella 
usiikkia liia  lujaa j e. eikä ksi oppilaista 

jaksa e ää kuu ella tätä. Oppilaa  tulee 
p tää johtajaa lopetta aa . Hä e  tulee 
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esittää asia sa irallisesti ja kohteliaasti. 
Oppilaa  tulee olla stä älli e  ja esittää ös 
joki  selit s p öllee , kute  Ole  
pahoilla i, utta taustaää et häiritse ät i ua 
ko asti . 

2.Johtaja (opettaja) antaa oppilaalle liikaa 

tehtä iä, joita ei ole ai ittu hä e  
t ö ku auksessaa . Oppilas haluaa keskustella 
asiasta johtaja  ka ssa ja kä dä hdessä läpi 
hä elle kuulu at tehtä ät 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:   

 

Oppilaalta aadittu tietä s:  

Kommunikaatiotaidot 

Eroa aisuudet irallise  ja epä irallise  kiele  älillä 

Virallinen kieli  

Akateeminen kieli, Kieli tiettyyn 

tarkoitukseen 

Epävirallinen kieli 

(Slangi, puhekieli) 

Vähe ä  he kilökohtaista 

Lähi ä kirjoitetussa uodossa 

Kirjoitus asiantuntevaan tai akateemiseen 

tarkoitukseen 

Kohteliasta 

Rentoa, spontaania 

In Kirjoitetussa ja puhutussa muodossa 

keskusteluissa 

Ko u ikoi ti perhee  ja ystävie  ka ssa 

 

Esimerkit 

Passiivinen ää i 

Viralliset sa at seurata, esii tyä y s.  

Esimerkit 

Lyhe etyt uodot I’ , it’s j e.  

Puhekielen sanat (kersa, poju, moi jne.) 

Partikkeliverbit käydä läpi j e.  
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Aktiviteetin kuvaus 

Opettaja  ja oppilaide  tulee ä tellä lläole ie  tila teide  mukaisia kohtauksia. Opettaja on 

johtaja ja oppilaat o at t ö tekijöitä. Tila teide  tulee olla l h itä e i tää  iisi i uuttia  ja 
kierroksia tulisi olla mahdollisimman monia.  

 Aktiviteetin arvioiminen - Palaute: Ryh äpalaute 

Erit istä huo iota tulisi kii ittää kohteliaa  ja irallise  kiele  kä ttöö . H ät astaukset tulee 
vahvistaa ja huonot vastaukset tulee korjata.  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 
Ei 
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DIGITAALISET TAIDOT 

LinkedIn-profiilin luomisen ja verkostoitumisen aloittaminen 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso: Yksinkertainen aktiviteetti, jonkun verran 

tek isiä taitoja vaaditaan 

Oppilailta aadittu tietä s:  Tarvitaan tietotekniikan perustietoja ja taitoja. 

Suurin osa toiminnasta liittyy tietojen ja 

tietosuoja-asetuste  s öttä isee . 

N k ää  hä usea at t ö a tajat etsi ät 
mahdollisia kandidaatteja Li kedI istä. O  
erittäi  tärkeää o istaa Li kedI -profiili sillä se 
auttaa ös erottu aa  joukosta. 
Opiskelijoide  pitäisi e si  luoda itselleen 

profiili tai lisätä jo ole assa ole aa  profiilii  
tietoja tä ä  akti iteeti  ohjeide  ukaisesti. 
Tä ä  jälkee  he oi at kirjoittaa 
a atti aise  esittel  itsestää  ja 
t ökoke uksestaa . 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoiden tulee oppia kui ka esitellä 
itse sä Li kedI issä ahdollisi a  
positiivisessa valossa.  

Välttä ättö ät äli eet: Pö tätietokone, kannettava tietokone tai 

äl puheli , Internet yhteys. Digikamera tai 

äl puheli , jossa o  ka era. 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus:   

1. Pidä profiilisi i i selkeä ä. 

2. Profiilikuvana tulisi olla kuva kasvoistasi. Ei kuva koirastasi tai autostasi. Valitse yksinkertainen 

kuva, jossa katsot suoraa  etee päi . Ei selfietä. Hymyile.  

Profiilisi läosassa si ulla o  osio, joho  oit kirjoittaa e i tää   erki  pituise  esittel  
itsestäsi. Monet kirjoittavat pelkästää  a atti i ikkee sä. Valitse a ai sa oja, jotta oikea laiset 
ih iset lö tä ät sinut.  
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3. Ku  p dät suosituksia, tarjoa luettelo k istäsi, ah uuksistasi ja itä si ulla o  tarjota.  

4. Ryhmien avulla voit luoda ihmissuhteita ja verkostoitua sellaisten ihmisten kanssa, joilla on samoja 

i tressejä kui  si ulla. Liit  ahdollisi a  o ii  ryhmiin ja osallistu keskusteluun.  

5. Liit  aluksi koulusi r h ää . Mikäli koulullasi ei ielä ole o aa r h ää, perusta sellai e .  

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute: Ryh äpalaute 

Pinnalle nousseita parhaita ideoita on h ä korostaa. O  h ä, jos opiskelijat itse ärtä ät, itä 
heidä  pitäisi uuttaa profiileissaa .  

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Tuo luokkaan digikamera ja auta oppilaita otta aa  h iä profiiliku ia. O  ös h ä idea auttaa 
oppilaita kieliopissa.  

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 
(http://www.businessinsider.com/8-steps-to-creating-a-powerful-linkedin-profile-2013-12) 

https://www.thebalance.com/  

  

https://www.thebalance.com/
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Perus tekniset taidot 
 

 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e. : 

IT-laboratorio, tietokone, jossa Internet-yhteys 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Helppo, harjoitustyyppi 

Oppilailta aadittu tietä s:  Tekninen perusosaaminen, tietokoneen ja 

I ter eti  kä ttäminen 

N k päi ä ä Internet tarjoaa meille tietoa 

todella nopeasti. Tietokoneen avulla voidaan 

saada tietoa. Tieto- ja iesti tätek ologia  
kä ttö o  älttä ätö tä digitaalisessa 

aail assa e, koska siitä o  tullut osa 
elä ää e. Digitaalisuus voi auttaa 

esi erkiksi t öpaika  etsi isessä. Mikäli haluat 
tulla itse ar aksi kä ttäjäksi, e si  o  h ä 
tietää joitain perus asioita. 

Oppilailta vaadittu tietä s: Opiskelijoide  pitäisi p st ä etsi ää  tietoa 

I ter etistä kä ttä ällä hakualgorit eja ja 
navigoimaan nettisivustoilla 

Välttä ättö ät äli eet: Tietokone, jossa on Internet-yhteys 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  45 minnnuuttia 

 
  



    

 

 

 

122 

 

Aktiviteetin kuvaus:  

1. Opiskelijoide  pitää tehdä luetteloita verkkosi ustoista, jotka oi at olla h öd llisiä t ö haussa.  

2. Opiskelijoiden tulisi luoda Word-dokumentti ja luokitella verkkosivut sen mukaan, millaista apua 

ne voivat tarjota (CV:n kirjoittaminen, esi erkkejä motivaatiokirjeistä, t öpaikkail oituksia, 
t öhaastatteluideoita jne.). 

3. Opiskelijoide  pitää ladata esi erkkejä ja alleja oti aatiokirjeistä.  

4. Sitte  heidä  pitäisi luoda tiedosto ja lähettää se luokkatovereilleen. 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute: 

Opiskelijat, jotka p st ät suoritta aa  tehtä ät ja o istu at lähettä ää  tiedoston digitaalisessa 

uodossa, o at oittajia. Tiedosto  sisältö ja luettelo  lähteide  äärä o at ös erittäi  tärkeitä ja 
iitä o  ar ioitava. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.)  

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi: 

https://www.thebalance.com/ 

https://www.europelanguagejobs.com/ 

 

  

https://www.thebalance.com/
https://www.europelanguagejobs.com/
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Matkapuheli e  käyttötavat 
 

 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e. : 

Ei 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Helppo, harjoitus-tyyppi 

Oppilailta aadittu tietä s:  Perus digitaalinen lukutaito 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoide  pitäisi p st ä käsittele ää  
erilaisia toi i toja äl puheli e  a ulla 

ahdollisi a  l h essä ajassa ja 
optimaalisella tavalla 

Välttä ättö ät äli eet: Älypuhelin, Internet- hte s, sähköpostisovellus, 

kamera 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  30 minuuttia 

 

Aktiviteetin kuvaus  

1. P dä oppilaita k tke ää  puheli e sa päälle ja tarkistamaan Internet-yhteys. 

2.Ensin heidä  pitää tehdä ksi kertaisia aktiviteetteja, kuten: 

 Heidä  pitää tarkastaa aku  taso ja erkitä se lös kaa io  uodossa (%). 

 Heidä  pitää lö tää alli  u ero ja t ppi laitteistaan ja kirjoittaa ne lös. 

 Heidä  pitäisi ottaa selfie, liittää siihe  tekstiä ja hte stiedot ja lähettää se  opettaja  
sähköpostiosoitteesee  ahdollisi a  l h essä ajassa. 
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 “itte  heidä  pitää jakaa tiedot suljetussa sosiaalisen median r h ässä. 

Aktiviteetin arviointi - Palaute:  

‘ h äpalaute 

Tehtä ä  saa utta ista voidaan arvioida ajan ja tarkkuuden perusteella. Opettaja  pitäisi saada 
vastaukset sähköpostitse ja sosiaalisee  edia  r h ää . Akti iteeti  päätt ise  jälkee  oppilaat 

oi at jakaa ielipitee sä. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi: 

http://www.marketest.co.uk/market-research-questionnaire/52/Mobile_Phone_Usage 

 

  

http://www.marketest.co.uk/market-research-questionnaire/52/Mobile_Phone_Usage
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Luodaan toimiva Facebook-profiili ja pidetää  viesti tä rajallise a 
 

 
Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Facebook-profiili  rekisteröi ti tai k ise  
profiilin muokkaaminen 

Tyyppi ja vaikeustaso:  

Harjoituksen typpi: 

Keskitaso 

Online-tiedon tarjoaminen ja online-profiilin 

muokkaaminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Perus tietä stä i for aatioko u ikaatiosta 
vaaditaan, koska suurin osa toiminnasta liittyy 

tietoje  s öttä isee  ja tietosuoja-asetuksiin. 

Tarvitaan perustietoja mobiililaitteiden ja 

yhteyksien toiminnasta, koska oppilaiden pitää 
ottaa kuvia ja ladata ne Facebook-sivuilleen. 

Huomaa: Suurin osa opiskelijoista saattaa jo 

tietää ä ä asiat. 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoiden tulee tietää ite  he oi at 
esitellä itse sä Fa e ookissa ahdollisi a  
suotuisalla tavalla. 

Opiskelijoide  pitäisi ärtä ää Fa e ook-

iesti ä  luonne ja sen mahdolliset vaarat. 

Välttä ättö ät äli eet: It-laite tietoko e, äl puheli  tai ta letti , jossa 
on Internet-yhteys.  

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 
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Aktiviteetin kuvaus 

1. Opiskelijat tuo at äl puheli e sa oppitu ille.  

2. Opettaja alitsee satu aisesti  opiskelijaa ja p tää heitä tule aa  seiso aa  hä e  ieree sä. 

3. Tä ä  jälkee  opettaja p tää oppilaita Fa e ook ka ereiksi ja ä ttää heille iltä oppilaide  
profiilit ä ttä ät, ku  joku toi e  selaa iitä. 

N k päi ä ä hä usea at t ö a tajat tarkista at hakijoide  Fa e ook-si ut. Tä än takia on 

tärkeää, että Fa e ook-profiili on asiallinen.Opiskelijoide  pitää luoda itsellee  Fa e ook-profiili tai 

uokata k istä profiiliaa  akti iteeti  a ta ie  ohjeide  ukaisesti. O  h ä asettaa itsellee  
jo ki laisia sta dardeja Fa e ooki  kä ttöö  ja p s tellä äissä standardeissa, kun julkaisee ja 

kommunikoi Facebookissa. 

Johdantona aiheeseen opettaja kysyy opiskelijoilta sosiaalisen median mahdollisista vaaroista (katso 

alla) ja asettaa sitten standardit. Ennen oppitunnin alkua opettaja  pitäisi etsiä esi erkkejä 
Facebook-profiileista, jotka tä ttä ät sta dardit. 

 

Oppilaide  käyttöö !53
 

 “ta dardit: Älä julkaise itää  sellaista itä et haluaisi k ise  tai ahdollise  
t ö a tajasi äke ä . 

 Vältä a ta asta sellaisia ko e tteja, jotka joku oi ärtää rasistise a, seksistise ä tai 
loukkaa a a illää  ta alla, liitt e  ih isii , usko toihi , kulttuureihi  s. 

 Poista sellaiset ku at itsestäsi, joissa ä t egatii isessa alossa. Älä julkaise sellaisia ku ia 
joissa juot alkoholia. Älä öskää  julkaise ku ia, joissa aatteesi tai päristösi ei ät ole 
asiallisia. Ole varovainen, kun merkitset kavereita kuviisi.  

 Tarkista profiilisi so ellukset. Nä ttä ätkö e h ältä? 

O  ole assa uuta ia so elluksia, jotka ei ät älttä ättä ä tä h ältä silloi  kun olet 

etsi ässä t öpaikkaa. Pelaatko liia  paljo  pelejä? 

 Katso aikaja aasi. Poista sellaiset ko e tit, jotka ä ttä ät loukkaa ilta tai uute  ai  
huo olta ja ikä ältä. Poista ös sellaiset ko e tit, joissa joku o  sa o ut jotai  
negatiivista sinusta. 

 Muista hallita ku iesi ksit is sasetuksia huolellisesti. Aseta asetukset ii , että ai  
lähi ät stä äsi äke ät e.  
Laita stä äsi eri r h ii . Älä laita t öto ereitasi tai opettajiasi sa aa  r h ää  stä iesi 
kanssa.  

 Var ista, että et ole epäasialliste  r h ie  jäse , esi erkiksi O  aa u ja ole  hu alassa  
tai "Vihaa  koulua/t öpaikkaa i .  

 Mitä si u  tulisi tehdä Fa e ooki  tietosuoja asetuste  suhtee : 

o Var ista, että ai  stä ät oi at ähdä usko olliset ja poliittiset äke ksesi 

                                                           
53 Lähde: https://www.thebalance.com/what-not-to-do-on-facebook-when-you-re-job-searching-2060613 

https://www.thebalance.com/what-not-to-do-on-facebook-when-you-re-job-searching-2060613
https://www.thebalance.com/what-not-to-do-on-facebook-when-you-re-job-searching-2060613
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o Varmista, että ai  stä ät äke ät julkaisusi 

o Poista erki ä  ahdollisuus. Merki ä  poista i e  kä töstä estää ke e kää  
muun julkaisemasta sinusta asioita, jotka voivat olla negatiivisia sinulle. 

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute:  

‘ h äpalaute ja vertaisarviointi. Yksittäi e  palaute ai  tar ittaessa. Muuta ie  oppilaide  

profiilit oidaa  esitellä yhteisesti. Parhaita kä tä töjä ja irheitä korostetaa . 

O  hie oa, jos opiskelijat itse ärtä ät, itä asioita heidä  pitäisi uuttaa heidä  profiilissaan tai 

Facebook-toiminnassaan. 

 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Jos opiskelija ei ole ar a, että hä e  profiili sa tai iesti tä sä Fa e ookissa o  oikea laista, 

opettaja antaa ohjeet. 

O  ös älttä ätö tä, että opettajalla o  hyvä tietämys Facebook-viestinnästä. 

 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi:  

https://www.thebalance.com/what-not-to-do-on-facebook-when-you-re-job-searching-2060613  

  

https://www.thebalance.com/what-not-to-do-on-facebook-when-you-re-job-searching-2060613
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Turvallisesti verkossa 
 

Välttä ättö ät valmistautumistoimenpiteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e. : 

Adaptaatio ei ole aadittua eikä harjoituksee  
aadita aakohtaisia esi erkkejä 

Tyyppi ja vaikeustaso:   

Harjoituksen tyyppi: 

Keskitaso 

Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Perus tietotekniikan taitoja tarvitaan 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoide  pitää kerätä itsellee  
tiedonhallintataitoja 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika: Tietokone, jossa on Internet-yhteys, vaaditaan 

jokaiselta opiskelijalta 

Aktiviteetin kuvaus:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 

 

Aktiviteetin kuvaus 

Opiskelijoide  pitää alita kol e seuraa ista tehtä istä ja suorittaa e: 

 Tu ista alelähteet.  
Lisää kirja erkkeihi  h öd llisiä erkkosi ustoja ja usei  kä ttä iäsi pal eluita. 

 Tallenna tiedot pilveen. 

 Julkaise foorumeilla. 

 Anna palautetta. 

 Kä tä uide  i ter etkä ttäjie  palautetta ja koke uksia ta alliste  o gel ie  
ratkaisemiseen. 

 Kä tä tukipal eluja erkkokaupoissa, kuten esimerkiksi "live chat"
54

. 

N k aail assa tiedo halli ta o  tärkeää t ö  ha kki isessa ja sen säil ttä isessä. Tiedonhallinta 

o  k k  lö tää, ar ioida, so eltaa, jakaa ja tuottaa sisältöä tietotek iikkaa kä ttä ällä, I ter eti  ja 

uide  lähteide  a ulla. 

                                                           
54

 Lähde: https://www.thetechpartnership.com/basic-digital-skills/basic-digital-skills-framework/ 

https://www.thetechpartnership.com/basic-digital-skills/basic-digital-skills-framework/
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Jos tar itset uodollise paa ääritel ää, kä tä tätä: Hallinnointitekniikoiden soveltaminen tiedon 

kerää isee , ko u ikointi organisaation sisällä ja se  ulkopuolella ja lisäksi se  prosessointi, jotta 

johtajat oi at tehdä opea pia ja pare pia päätöksiä. 

Lue lisää: http://www.businessdictionary.com/definition/information-management.html 

Nä ä k t si u  pitäisi ai aki  saa uttaa: 

For Student Use! 

 Tiedonhallinta: Tu ista ja ar ioi tarkkoja tietoja O ko kirjoittaja sel illä? Mikäli kirjoittaja 
o  päättä t p s ä i ettö ä ä, k s  itseltäsi " iksi?"  

 Kä tä suojaust ökaluja e -selaa ise  aika a, aseta e ästeet https://blog.gurock.com/10-

web-security-testing-tools/) 

 Päi itä irustorju taohjel isto sää öllisesti https://home.mcafee.com/downloads/free-

virus-scan)  

 Miksi et voi luottaa Wikipediaan
55

 

 Online-identiteetit ja kommunikaatio
56

  

 O a  ide titeeti  halli a  ärtä i e  pitää eriksee  ksit i e  ja a atilli e  
sähköposti  

 “uojaa itsesi huijauksilta Tu ista alet öpaikka ai okset  

 Kä tä oikeita suojaus- / ksit is sasetuksia päätä kuka oi ähdä iestisi  

 Ongelmanratkaisu: Kä tä usei  k s tt jä k s ksiä FAQ , tai o li e-asiakaspalvelua 

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute: Ryh äpalaute 

Opettaja al oo tehtä ä  suoritta ista ja a taa apua tarvittaessa. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei ole tiett ä oikeaa astausta 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

https://www.thetechpartnership.com/basic-digital-skills/basic-digital-skills-framework/ 

                                                           
55

 Lähde:http://www.findingdulcinea.com/news/education/2010/march/The-Top-10-Reasons-Students-Cannot-Cite-or-Rely-on-

Wikipedia.html 
56

 Lähde: http://www.carnegiecyberacademy.com/facultyPages/communication/identity.html 

http://www.businessdictionary.com/definition/information-management.html
https://blog.gurock.com/10-web-security-testing-tools/
https://blog.gurock.com/10-web-security-testing-tools/
https://home.mcafee.com/downloads/free-virus-scan
https://home.mcafee.com/downloads/free-virus-scan
https://www.thetechpartnership.com/basic-digital-skills/basic-digital-skills-framework/
http://www.findingdulcinea.com/news/education/2010/march/The-Top-10-Reasons-Students-Cannot-Cite-or-Rely-on-Wikipedia.html
http://www.findingdulcinea.com/news/education/2010/march/The-Top-10-Reasons-Students-Cannot-Cite-or-Rely-on-Wikipedia.html
http://www.carnegiecyberacademy.com/facultyPages/communication/identity.html
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Medialukutaidon saavuttaminen 
 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 
(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e.  

Adaptaatio ei ole vaadittua 

Tyyppi ja vaikeustaso:  Haastava 

Harjoituksen tyyppi: Aktiviteetin tekeminen 

Oppilailta aadittu tietä s:  Perus tietotekniikan taitot 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoide  pitäisi p st ä a igoi aa  
turvallisesti uusmediassa 

Välttä ättö ät äli eet: Tietokone, jolla on Internet-yhteys, vaaditaan 

jokaiselta opiskelijalta. 

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  20 minuuttia suunnitteluun, 45 minuuttia 

aktiviteetin tekemiseen 

 

Aktiviteetin kuvaus 

Opiskelijat suorittavat seuraavat kolme aktiviteettia:  

1. Oppilaiden tulee ku ata iide  i uuti  pitui e  ideo, jossa he esittele ät 
suosikkiharrastuksiaa . Oppilaat lataa at ideot YouTu ee . He ku aa at ideo  äl puheli ella ja 

uokkaa at sitä tar ittaessa so elluksella http://www.tomsguide.com/us/pictures-story/511-Video-

Editor-Android-iOS-Video-Filters.html). Lopuksi he lataavat sen YouTubeen. 

2. Oppilaat aloitta at logi  heidä  harrastuksestaa . He oi at aloittaa logi  kirjoitta ise  täällä: 

https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/. Oppilaat oi at kä ttää WordPressia, 

Bloggeria tai Tu lria.Heidä  tulee kirjoittaa julkaisu, joka sisältää tekstiä ja ku ia. 

3. Vii eiseksi, oppilaide  tulee etsiä keskustelufooru i ja kirjoittaa si e harrastuksistaa . 

  

http://www.tomsguide.com/us/pictures-story/511-Video-Editor-Android-iOS-Video-Filters.html
http://www.tomsguide.com/us/pictures-story/511-Video-Editor-Android-iOS-Video-Filters.html
https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/
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Oppilaide  käyttöö ! 

 Ole e digitaalise  kulttuuri  päröi iä ja se o  tä ä uus ediaa. Opiskelijoide  
tulisi saada tietoa siitä, kui ka he oi at liikkua tur allisesti tässä u i ersu issa. N k ää  
lukutaito ei rajoitu ai  sa oihi , aa  se koskee digitaalisia ku ia, h pertekstiä ja ideoita. 
N k ää  asia tu te a tarkoittaa ös ikie , logie , logie , digitaalise  edia  ja 

uide  uusie  ja kehitt ie  tek iikoide  ärtä istä ja äitä kohdataa  joka päi ä. 
Uus edialla o  ollut s älli e  aikutus kol ee  tärkei pää  hteisku allisee  
r h ää  -luvulla: talouteen, politiikkaan ja ideoiden vaihtoon. 

 2000-luvulla oppilaide  tulisi olla k ke e iä teke ää  seuraa at asiat:57
 

o Valokuvien, videoiden ja elokuvien lataaminen  

o Pika iestie  lähettä i e  atkapuheli illa ja ta letilla 

o Sosiaalisten verkostojen avulla kommunikointi ja yhteydenpito 

o Digika era  kä ttö 

o Online-ku ie  ja ideoide  lähettä i e   

o Blogien, vlogien ja podcastejen tekeminen 

o Foorumeille osallistuminen 

 

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute  

Opettaja tarkistaa onko aktiviteetti suoritettu.  

Vertaisarviointi: Mikä videoista on paras ja miksi jne. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei htä oikeaa ratkaisua. Opiskelijoiden pitää olla ar oja siitä, että he ei ät jaa he kilökohtaisia 

tietoja blogeissa tai videoissa. 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

http://www.ascd.org/publications/books/109008/chapters/Media-Literacy@-21st-Century-

Literacy-Skills.aspx  

 

 

                                                           
57

 Lähde:http://www.ascd.org/publications/books/109008/chapters/Media-Literacy@-21st-Century-Literacy-Skills.aspx 

http://www.ascd.org/publications/books/109008/chapters/Media-Literacy@-21st-Century-Literacy-Skills.aspx
http://www.ascd.org/publications/books/109008/chapters/Media-Literacy@-21st-Century-Literacy-Skills.aspx
http://www.ascd.org/publications/books/109008/chapters/Media-Literacy@-21st-Century-Literacy-Skills.aspx


    

 

 

 

132 

Eri tapoja kehittää digitaalisia taitojani / kielitaitoani 
 

 

Välttä ättö ät al istautu istoi e piteet 

(adaptaatio, Maahan/Ammattiin/Kouluun 

liitt ät lisäesi erkit j e. : 

 

(Tyyppi ja) vaikeustaso:  Keskivaikea 

Harjoituksen tyyppi: Etsiminen ja tutkiminen 

Oppilailta vaadittu tietä s:  Oppi i e  o  eli ikäi e  prosessi. Oppilaide  
pitää päi ittää osaa istaa  ja kehittää taitojaan 

useita kertoja uransa aikana joskus ilman 

virallista tukea tai opastusta (mentorin / 

opettaja  apu, po o  tuki j e. . Tä ä  takia 
heidä  on oltava tietoisia eri mahdollisuuksista, 

joita o  tarjolla itse sä kehittä istä arte . 

Itsearviointi oppilaiden digitaalisista taidoista 

ja/tai kielitaidosta (olemassa olevien kykyjen 

tunnistaminen) ja niiden puutteista 

koulutustarpeet, itä osa-alueita tulee 

kehittää . 

Pää äärä - Oppimistulokset: Opiskelijoiden tulee ärtää jatku a  
kehittä ise  tärke s he kilökohtai e  ja 
ammatillinen). 

Opiskelijoiden tulee olla tietoisia erilaisista 

oppimismahdollisuuksista (esim. virallisista, ja 

epä irallisista  ja t ö äli eistä (esim. 

itseopiskeluoppaat, e-oppimateriaalit jne.). 
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Välttä ättö ät äli eet:  

Aktiviteetin suorittamiseen vaadittu aika:  Valmistautuminen: 45 minuuttia 

Tehtä ä  toteutus: 1-2 tuntia 

 
Keskustelu tehtä istä, opiskelijoide  koke uksista 

Aktiviteetin kuvaus 

E si  tulisi keskustella siitä, itä 

Opiskelijoide  tulisi kä ttää itsear ioi tituloksiaa  omien taitojen itsearviointi) ja valita yksi tai kaksi 

oppi istar etta puutteita heidä  tietä ksessää  ja taidoissaa , joita pitää kehittää.  
Heidä  pitää etsiä koulutuksia, joita heille on tarjolla.  

Aktiviteetin arvioiminen - Palaute: 

Var ista, että opiskelijat erkitse ät kaikki irallisee  koulutuksee , epä irallisee  koulutuksee  

kurssit, etäopiskelu ja erkko-oppi i e , itse äi e  oppi i e , tutoroi ti, itseopiskelur h ät, 
kesäkoulut j e. , sekä epäsuoraa  oppi isee  (kokemuksellinen oppiminen, teke ällä oppi ie , 

opi to atkat, atkat j e.  liitt ät lähteet. 

O  ös h ä keskustella siitä, että etäopiskelu ja itse äi e  oppi i e  ei ole tarkoitettu 
aja halli tao gel ista kärsi ille ih isille ja iille, jotka pitä ät e e ä  ohjatusta opiskelusta ja 
että opiskelua ko trolloidaa  le ältä tasolta.  

Var ista, että korostat itsear ioi titaido  roolia itse äisessä oppi isessa, etäopetuksessa, sekä 
verkko-oppimisessa. 

T ö arkki oihi  ja hteisku allisee  kehit ksee  liitt ä  koulutukse  tärke ttä tulee korostaa. 

Avain (vastaukset, mahdolliset ratkaisut yms.) 

Ei 

Vaihtoehtoiset lähteet käytettäväksi 

Ei 
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 Johtopäätös 

Urakehit s o  tärkeää sekä ksilöille, että yhteiskunnille. Kaike  ikäiste  ih iste  tä t  kehittää 
urahallinnan taitojaan. 

Oppaassa p rittii  tarjoa aa  opetus äli e, jota kä tetää  urahalli a  osaa ise  kehittä isee  ja 

joka tarjoaa lisää ulottu uutta kansallisiin opetussuu itel ii  sisäll tett ihi  i stituutio aalisii  
strategioihin. Käsikirja auttaa oppilaita ärtä ää  se  tärke de  ja tarpee . Urahallinnan taidot 

ei ät ole tärkeitä ai  sii ä vaiheessa, kun siirrytää  koulusta t öelä ää , aa  iitä tar itaa  läpi 
elä ä . 

 

Vaikka urahallinnan taitojen kehityksen menestys riippuu useista toisiinsa sidoksissa olevista asioista, 

toivomme, että käsikirja tukee taitoje  kehit stä. Käsikirja  kaltaiste  tilapäiste  keksi töje  sijaa  
koordi oitu elä ä ittai e  ote urahalli a  kehittä isee  o  ta oitelta aa. Taitojen 

rake ta ise  pitäisi olla jatku a prosessi, arsi ki  ku  ksilöide  urakehit s o  hä e e ä  
vastuussa ih isestä itsestää .  
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SANASTO 

 

 

Ahdistelu 

Aikuiskoulutus 

Äiti slo a 

Ajanjakso 

Aloite 

Aloittaa 

Ammatillinen kehitys 

Ammatillisen kasvatuksen ja koulutuksen 

tarjoaja 

Ammatti 

Ammatti 

Ammattikasvatus ja koulutus 

Ammattilainen 

Ansioluettelo 

Ansioluettelo (CV) 

Ansiotulot 

Asema 

Avaintaidot 

A oi  t öpaikka 

Behavioraalinen haastattelu 

Digitaalinen lukutaito 

Edut 

Eksperimentaalinen oppiminen 

Eläke 

Eli ikäi e  oppi i e  

Epäpäte ä 

Epäpäte s 

Epäsuora oppi i e  

Epä iralli e  koulutus 

Erityisopetus 

Etät ö 

Europass 

Haastattelu 

Hakukirje 

Hallintaoikeus 

Heikosti koulutettu he kilö 

H lkä skirje 

H äks iskirje 

Ihmissuhdetaidot 

Ilmoitus 

Informatiivinen haastattelu 

Irtisanoa 

Irtisanominen 

Irtisanoutua 

Isyysloma 

Jatkokoulutus 

Jousta a t öaikataulu 

Kä ttä ällä oppiminen 

Kestä ä  kehit kse  taidot 
Kiitoskirje 

Koeaika 

Korvaava oppiminen 

Korvauspaketti 

Koulutuksen tarjoaja 

Koulutustarveanalyysi 

Kurinpitomenettely 

Kutsu 

Kutsumus 

Kutsumus 

K l äsoitto 

Kyvyt 

Ladata 

Liiketoiminnan siirto 

Loma 

Lukio  päättötodistus 

Luontaisetu 

Määräaikaise  t ösopi us 

Määrittä ätö  t ösopi us 

Mahdollisuus 

Maksutosite 

Motivaatiokirje 

Moti aatiokirje sähköpostitse 

Nollatu tit ö 

Non- er aali e  iesti tä 

Nousussa olevat/uudet taidot 

Oma-aloitteisuus 

Oppimisen arviointi 

Oppipoikana oleminen 

Oppivelvollisuuskoulutus 

Osa-aikat ö tekijä 

Osaamisen puute 

Osaamisen yhteensopimattomuus 
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Osaamistarpeet 

Osaamisvaje 

Palkka 

Palkkahistoria 

Palkkaneuvottelu 

Palkkavaatimukset 

Palvelu 

Päte s 

Päte s 

Perus tietotekniikan taidot (ICT-taidot) 

Perustaidot 

Piilot öpaikka arkki at 
Portfolio 

Portfoliot öske tel  

Puhelinhaastattelu 

Rekrytoijat 

Rekrytointimessut 

‘ekr toi tipäällikkö 

“ähköi e  a sioluettelo 

“el i t ist ö 

“iirrettä ät taidot 
Siirtyminen koulusta tai koulutuksesta 

t öelä ää  

“i ut ö 

Sopeutumiskyky 

Suosituskirje 

“uulli e  iesti tä 

“ rji tä 

Taito 

Taitoje  kehittä i e  

Tapaaminen 

Tärkei ät saa utukset 
Tärkei  päte s 

Tarpeettomuus 

Tauot 

Teke ällä oppi i e  

Testaus 

Tietä s 

Tieto- ja iesti tätek ologia TVT  

Tilanne 

Tilapäist ö tekijä 

Todistus / Diplomi 

Tule aisuude äk ät 
Tutkinnot ja todistukset 

T ö 

T öehtosopi ukset 

 

T öhaastattelu 

T öhake us 

T öharjoittelu 

T öhö  sijoitus 

T öllistettä s 

T öllis s 

T öllis saste 

T öllis serot 
T ö  jaka i e  

T ö  ta oite 

T ö a taja 

T ö haku 

T ö haku al e us 

T ö jako 

T ö ku aus 

T ö seura ta 

T ö tekijä 

T öpaika  ulkopuolella tapahtu a koulutus 

T öpaikka 

T öpaikka 

T öpaikkah ppelijä 

T öpaikkakoulutus 

T öselit s 

T ösopi us 

T ötaitoportfolio 

T ötarjous / A oi et t öpaikat 
T ötö  

T ötur allisuus 

T öt t äis s 

T ö oi a 

Ura 

Urahaku 

Urahallinta 

Urakatko 

Urakoulutus 

Uraneuvonta 

Uranvaihto 

Uraohjaus 

Uraportfolio 

Uratietä s 

Uudelleenkoulutus 

Uudet perustaidot 

Vähe kset 
Vähi äispalkka 

Vaihteleva koulutus 

Vajaat öllistett  
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Vanhempainvapaa 

Vanhentuneet taidot 

Vapaa 

Virallinen koulutus 

Voimaantuminen 

Ydintaidot 

Yhdeksästä iitee  -t öpaikka 

 

 

 

Ylennys 

Ylikoulutettu 

Ylikoulutus 

Ylit ö 

Yöt ö 

Yrittäjä 

Yrityskulttuuri 
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