
Oma ura ja tulevaisuus 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -yhteinen tutkinnonosa 

Valinnainen osa-alue 

 

 

 

 

Oma ura ja tulevaisuus  

-verkkokurssin sisältö 

 

 

 

Anna Suvilaakso 

Sarita Rannankari 

 

 

            
  



Sisällys 
Saatesanat ................................................................................................................................. 3 

Osa-alueen tavoitteet ja arvioinnin kohteet ............................................................................ 4 

Verkkokurssin sisältö ................................................................................................................ 5 

1. Itsetuntemuksen vahvistaminen ...................................................................................... 8 

2. Tulevaisuuden (työ)elämä ............................................................................................... 10 

3. Jatkokoulutuksen suunnittelu......................................................................................... 14 

4. Oman osaamisen esittely ja työnhaku ........................................................................... 15 

5. Unelmatyö ....................................................................................................................... 17 

Lähteet ..................................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

  



 

Saatesanat 
 

Suomen Diakoniaopistossa on suunniteltu valinnainen osa-alue “Oma ura ja tulevaisuus” (3 

osaamispistettä) osana UraOn –urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi -hanketta vuonna 

2019. Valinnainen osa-alue täydentää yhteisten tutkinnon osien pakollista Opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiudet –osa-aluetta (1 osp). Valinnaiseen on luotu omat osaamistavoitteet 

ja arviointikriteerit. Toteutus on suunniteltu verkkokurssiksi.  

Suunnittelussa on hyödynnetty useita uraohjauksen sivustoja, Turun yliopiston 

Tulevaisuusohjauksen koulutusta (2018-2019) sekä tehty yhteistyötä Turun yliopiston 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoiman Osata-hankkeen kanssa.    
 

Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelijajoukko on hyvin heterogeeninen, joten toteutus 

on suunniteltu mahdollistamaan erilaiset sisällöt opiskelijan tarpeiden pohjalta, opiskelija 

pystyy rakentamaan itselleen sopivan kokonaisuuden useista vaihtoehdoista.  

Verkkokurssia on tarjottu Suomen Diakoniaopiston kaikkien kampusten opiskelijoille 

loppukeväästä 2019.  

Tämä yhteenveto on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa muiden oppilaitosten käyttöön. 

 

 

Lisätietoja:  

Anna Suvilaakso, lehtori, Suomen Diakoniaopisto  

Sarita Rannankari, opinto-ohjaaja Suomen Diakoniaopisto, 

 etunimi.sukunimi@sdo.fi   

  

https://uraon.weebly.com/
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783
http://www.osata.fi/
mailto:sarita.rannankari@sdo.fi


Osa-alueen tavoitteet ja arvioinnin kohteet 
 

Osa-alueen tavoitteet luotiin suhteellisen väljiksi, jotta opiskelija voi rakentaa 

verkkokurssista itselleen sopivan kokonaisuuden. Vastaavia aiheita käsitellään myös 

suppeasti pakollisen opintojakson aikana "Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet" (1 osp). 

Valinnaisen aikana opiskelijalla on mahdollisuus syventyä näihin aiheisiin.  

 

Opiskelija osaa 

1. Tunnistaa, arvioida ja hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan sekä 

mahdollisuuksiaan tulevaisuuden suunnittelussa itsetuntemuksen avulla  

2. Suunnitella ja työstää urapolkuaan hankkimansa tiedon pohjalta jatkokoulutukseen tai 

työelämään vahvistaen koulutus- tai työpaikan hakutaitojaan  

 

 

  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783


Verkkokurssin sisältö  
 

Valinnainen osa-alue koostuu viidestä teemasta: itsetuntemuksen vahvistaminen,  

tulevaisuustietoisuus, jatko-opintojen suunnittelu, perehtyminen nykyaikaisiin 

työnhakutyötaitoihin ja -välineisiin sekä unelmatyön pohdinta. Näiden aihepiirien kautta 

opiskelija voi pohtia omia suunnitelmiaan, mahdollisia vaihtoehtoja ja tulevaisuuttaan.   

Verkkototeutuksessa on tarjolla paljon erilaisia tehtävää (12), joista opiskelija valitsee 

omaan urapassiin 6 tutustuttuaan sisältöön. Urapassi on käytännössä suunnitelma 

opintojakson tehtävistä.  Yksi tehtävä (esim. 1.2. Osaajana urapolulla) tarkoittaa 

käytännössä tehtäväpakettia, joka sisältää useita pienempiä tehtävänantoja. Tutustuminen 

verkkokurssin sisältöön ja tehtävien valinta on jo yksi osa suoritusta ja itsetuntemuksen 

kehittämistä, kun opiskelija miettii, mistä aiheista ja tehtävistä juuri hän hyötyy 

sillä hetkellä.  

 

Verkkokurssin aloitus vaatii opiskelijalta kärsivällisyyttä kokonaisuuden hahmottamisessa. 

Opettaja auttaa tehtävien valinnassa videolla ja verkko-ohjauksessa - opintojakson ajaksi 

sovitaan useita ohjauskertoja, joihin opiskelija voi tarvittaessa osallistua. Varsinaisia 

oppitunteja tai yhteisiä verkkoluentoja ei ole. Suomen Diakoniaopistossa toimii myös joka 

kampuksella avoin ohjaus- ja oppimisympäristö Tsemppi, josta opiskelija voi saada tukea 

verkkokurssin tehtävien tekemiseen.  

Jos opiskelija haluaa valmentautua perusteellisesti jatko-opintoihin, hänelle tarjotaan myös 

mahdollisuutta hyväksi lukea tällaiset opinnot osaksi tätä osa-aluetta 2 osaamispisteen 

edestä. Esimerkiksi kaikille avoimesta Lahden ammattikorkeakoulun Opiskelutaidot MOOC -

https://www.lamk.fi/fi/avoinamk/opiskelutaidot-MOOC


kurssista kerrotaan tällä verkkokurssilla ja tarjotaan mahdollisuutta sen suoritukseen osana 

opintojaksoa.   

Verkkokurssin sisältö rakentuu viidestä aihepiiristä tehtävineen. Lisäksi on yhteisiä osioita, 

joissa on ohjeistusta ja alustoja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen.  Useita tehtäviä 

voi palauttaa tekstitiedostojen lisäksi ääni-, kuva- tai videotiedostoina. 

 

 Opintojakson esittelyssä kerrotaan kurssin suoritustavasta, sieltä löytyy opettajan 

videotervehdys, keskustelualue itsensä ja oman urapassin eli valittujen tehtävien esittelyyn 

opettajalle ja muille opiskelijoille sekä palautuskansio opintojakson lopussa tehtävää 

itsearviointia varten.  

Sisällysluettelosta löytyy myös virtuaalinen luokka opettajan verkko-ohjaustapaamisia 

varten sekä keskustelualue opintojakson aiheista.  

  



 

Opiskelijoita kehotetaan verkkokurssin alussa kirjoittamaan ajatuksia tulevaisuudesta 

Padlet-alustalle sanoilla, lauseilla, kuvilla tai videoilla: 
 

 

 

Keskustelualueella opiskelijat pääsevät keskustelemaan opintojakson teemoista: 

 



1. Itsetuntemuksen vahvistaminen 

 

Osiossa on taustatietoa sekä kolme tehtävää (1.1., 1.2, 1.3) Tekstissä kerrotaan lyhyesti, 
miksi vahvuuksien, unelmien ja kiinnostuskohteiden pohtiminen on tärkeää, mistä 
persoonallisuus rakentuu sekä avataan lyhyesti osaamisidentiteetin käsitettä. 

 

 

Tehtäväpaketti 1.1. pitää sisällään seuraavia tehtäviä: 

A.  Persoonallisuustestit 

B. Luonteenvahvuudet 

C. VIA-vahvuusmittari 

D. Minun TOP 3 luonteenvahvuuttani 

E. Kehittämiskohteet 

 

Tässä tehtäväpaketissa on muutamia persoonallisuustestejä sekä VIA-vahvuusmittarin 

testi, tavoitteena on pohtia niiden tuloksia.  

• Duunitorin Tyyppitesti  

• 16 Personalities persoonallisuustesti 

• Persoonallisuustesti BigFive 

• VIA-vahvuusmittari 

https://duunitori.fi/tyoelama/viisi-syyta-tehda-tyyppitesti/
https://www.16personalities.com/fi
https://www.vastaamo.fi/persoonallisuus/
https://www.viacharacter.org/Account/Register


Tavoitteena on myös lukea Työterveyslaitoksen lyhyt artikkeli "Tunnistatko 

vahvuutesi?" ja kirjoittaa vastauksia artikkelin lopussa oleviin kysymyksiin, jotka 

liittyvät innostusta herättäviin asioihin. Lisäksi opiskelija kertoo, millä sanoilla lähipiiri 

häntä kuvailisi. Lopuksi valitaan 3 vahvuutta ja kuvataan esimerkkejä tilanteista, joissa 

vahvuuksia on käyttänyt, pohditaan vahvuuksien hyötyä sekä sitä, miten voi tulevassa 

ammatissa hyödyntää niitä. Viimeisenä valitaan kehittämiskohteita ja mietitään, missä 

tilanteissa ja miten konkreettisesti niitä voisi vahvistaa.  

 

 

 

Tehtävässä 1.2 siirrytään luonteenvahvuuksista käytännönläheisimpiin taitoihin ja 

osaamiseen käsitteenä sekä tehdään lisää itsetuntemusta vahvistavaa pohdintaa.   

A. Osaamisen mind map 

B. Taidot ja osaaminen 

C. Jatka lausetta 

D. Mikä mietityttää? 
 

Opiskelija katsoo urapolulla.fi/ -sivuston videon osaamisesta ja tekee osata.fi/sampo -

sivuston tehtävän siitä, mitä osaamista hänelle on kertynyt toimiessaan eri elämän 

alueilla. Sen jälkeen hän tutustuu taidot-listaan ja pohtii, mitä taitoja häneltä löytyy ja 

mitä taitoja sekä miten vielä pitäisi kehittää erityisesti tulevan ammatin näkökulmasta. 

Hän myös kirjoittaa esimerkkejä käytännöistä, joissa viisi keskeistä taitoa näkyvät. 

Jatka lausetta -tehtävässä on useita omaan elämään ja tulevaisuuteen liittyviä lauseen 

alkuja, joita opiskelija jatkaa. Lopuksi opiskelija miettii, mikä tulevassa urassa tai 

tulevaisuudessa mietityttää / huolestuttaa eniten tai missä toivoo ajatustesi 

selkiytyvän sekä suunnittelee ratkaisua ja välitavoitteita asian ratkaisemiseksi. 

  

https://www.ttl.fi/tyopiste/tunnistatko-vahvuutesi-innostus-ja-uppoutuminen-antavat-vihjeita/
https://www.ttl.fi/tyopiste/tunnistatko-vahvuutesi-innostus-ja-uppoutuminen-antavat-vihjeita/
https://urapolulla.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=xjPQb_ZpQtE&feature=youtu.be
https://osata.fi/sampo/
https://osata.fi/wp-content/uploads/2018/09/OSATA_Sampo_Mindmap.pdf


 

Tehtäväpaketissa 1.3. opiskelija miettii omien valintojen vaikutuksia tulevaisuuteen.  

A. Tulevaisuussimulaatio UTUA 

B. Aarrekartta 

C. Väittämiä henkilökohtaisesta tulevaisuudesta 

 

Opiskelija tekee tulevaisuus.fi-sivustolla olevan  UTUA-tulevaisuussimulaation. 

Simulaatiossa esitellään erilasia opintoihin ja työelämään liittyviä valintatilanteita, 

jotka johtavat erilaisiin tulevaisuuden polkuihin. Pohdintakysymykset on otettu 

osata.fi/sampo sivustolta. Tämän jälkeen opiskelija tekee aarrekartan sähköisenä 

versiona tai paperille ja ottaa siitä kuvan sekä työstää suunnitelmaa unelmien 

saavuttamiseen. Taustatiedoksi aarrekartasta on linkitetty  mm. anna.fi-lehden 

artikkeli. Tehtävä C on  Tulevaisuusohjauksen käsikirjasta, kysymykset on viety 

sähköiselle kyselylomakkeelle. Opiskelija pohtii vastaamisen jälkeen omia vastauksiaan 

apukysymysten avulla.  

  

2. Tulevaisuuden (työ)elämä 
 

 

Miten maailma ja työelämä muuttuu tulevaisuudessa? Minkälaisia uusia ammatteja 

mahdollisesti syntyy teknologian ja innovaatioiden seurauksena tulevaisuudessa ja 

minkälaisia vaatimuksia ja ominaisuuksia niissä tarvitaan? Ennen tehtävien tekemistä 

opiskelijaa pyydetään tutustumaan materiaaleihin ja videoihin. Tehtäviä on kaksi (2.1, 2.2.) 

Tähän osioon on linkitetty seuraavat videot: 

• Sitran video megatrendeistä  

• Tulevaisuuden ammattilaiset  –sarja (opiskelijan pitää katsoa Roboottien 

vallankumous -jakso ja valita toinen häntä kiinnostava jakso) 

http://tulevaisuusohjaus.fi/utua/
https://osata.fi/sampo/
https://anna.fi/hyvinvointi/aarrekartta-viitoita-tie-unelmiisi
https://anna.fi/hyvinvointi/aarrekartta-viitoita-tie-unelmiisi
https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2018/05/vaittamia-henkkohtaisesta-tulevaisuudesta.pdf
https://youtu.be/VudHX9oscJ8
http://tulevaisuus.dna.fi/#jaksot


Lisäksi taustatiedoksi on tehty diasarja tulevaisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja työelämän 

kehittymisestä, tässä muutama dia esimerkkinä sisällöstä. Kurssia suunnitellut opettaja on 

luonut diasarjan osana omia tulevaisuusohjauksen opintoja, lähteet listattu tämän koosteen 

loppuun.  

Esimerkkejä diasarjan sisällöstä: 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 

 

Tehtäväpaketissa 2.1. matkataan menneisyydestä tulevaisuuteen tarinoiden avulla.  

A. Menneisyydestä nykyhetkeen 

B. Tulevaisuuden toimintaympäristö 

C. Kurkistus tulevaisuuteen -tarina 

 

Ensin opiskelija miettii historiallista kehitystä ja muutoksia yhteiskunnan eri alueilla 

tutustuen verkkokurssimateriaalin lisäksi Ylen videoon ja artikkeliin "Suomen 100 

vuotta Virtasten silmin".  B-kohdassa on tulevaisuusohjaus.fi:n tehtävästä tuodut 

väittämät, joiden kohdalla opiskelijaa pyydetään miettimään niiden todennäköisyyttä 

(Kyllä/Ehkä/Ei) sekä pyydetään pohtimaan kahta väittämää tarkemmin apukysymysten 

avulla. Viimeiseksi opiskelija kirjoittaa kuvitteellisen tarinan tulevaisuudessa elävän 

ihmisen arjesta apukysymysten avulla mm. teknologian käyttö, kaupassakäynti, 

sairastuminen, ympäristö, ongelmien ratkaisu, työssäkäynti. Tarina palautetaan 

keskustelualustalle, ja opiskelijoiden tehtävänä on kommentoida muidenkin tarinoita.  

 

 

Tehtäväpaketissa 2.2. keskitytään teknologian kehitykseen ja muutoksiin työelämässä.  

A. Tekoäly työparina 

B. Työpaikkailmoitus vuodelta 2040 

 

Tehtävässä A kannustetaan etsimään lisää lähteitä liittyen teknologian kehitykseen 

omalla alalla ja kuvittelemaan rohkeasti tulevaisuuden työntekoa omalla alalla ja 

tekoälyn roolia siinä.  B-kohdassa opiskelija pohtii muutoksia, jotka tapahtuvat 

todennäköisesti hänen alallaan, tarvittavaa osaamista ja oman osaamisen 

kehittämistä. Tämän jälkeen tarkoituksena on kirjoittaa tulevaisuuteen sijoittuva 

työpaikkailmoitus ja miettiä miten työnhaku tulee muuttumaan yleisesti.  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/09/suomen-100-vuotta-virtasten-silmin-nain-koyhasta-maatalousmaasta-tuli-moderni
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/09/suomen-100-vuotta-virtasten-silmin-nain-koyhasta-maatalousmaasta-tuli-moderni
https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2018/05/tulevaisuuden-ammattimina.pdf


3. Jatkokoulutuksen suunnittelu 
 

 

 

Opiskelijoille kerrotaan lyhyesti korkeakouluihin hakeutumisesta, valintakokeista, ammatti- 

ja erikoisammattitutkintomahdollisuuksista, avoimen korkeakoulun opinnoista ja ohjataan 

opintopolku.fi -sivustolle. Myös kerrotaan kaikille avoimesta Lahden ammattikorkeakoulun 

Opiskelutaidot MOOC -kurssista ja tarjotaan mahdollisuutta sen suoritukseen osana tätä 

opintojaksoa. Osiossa on kaksi tehtävää (3.1, 3.2) 

 

 

Tehtäväpaketissa 3.1. on kaksi pienempää tehtävää: 

A. Jatko-opintosuunnitelma 

B. Get a life -simulaatio   

 

A-osassa opiskelija tekee jatko-opintosuunnitelman vastaamalla kysymyksiin ja 

päivittää sen jälkeen HOKSia. Apukysymysten (mm. opintojen sisältö, haku, 

valmistautuminen, tarvittavat opiskelutaidot) ja linkkien avulla (opintopolku.fi , 

ammattiura.fi , ammattinetti.fi , kunkoululoppuu.fi ) kehotetaan etsimään tietoa 

kiinnostavista jatko-opinnoista.  B-osassa pohditaan erilaisia tulevaisuuspolkuja ja -

mahdollisuuksia  Get a Life -simulaation avulla, osa kysymyksistä poimittu julkaisusta 

”Tulevaisuus – paljon mahdollista”.  

 

https://www.lamk.fi/fi/avoinamk/opiskelutaidot-MOOC
https://www.lamk.fi/fi/avoinamk/opiskelutaidot-MOOC
http://www.opintopolku.fi/
http://www.ammattiura.fi/
http://www.ammattinetti.fi/
http://www.kunkoululoppuu.fi/
http://getalife.fi/game/getalife?lang=fi-FI
https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2018/05/tulevaisuussimulaatio.pdf


 

Opiskelijan pitää käydä tutustumassa valitsemaansa oppilaitokseen avoimissa ovissa 

tai muussa tapahtumassa, myös käynti Ohjaamoon sopii. Tämän jälkeen opiskelija 

tekee koosteen käynnistä vastaamalla kysymyksiin vierailun annista, järjestelyistä, 

syntyneistä mielikuvista, perustelee kiinnostustaan ko. alaan ja esittelee alaa. 

 

4. Oman osaamisen esittely ja työnhaku 
 

 

Tässä osiossa paneudutaan oman osaamisen esittelyyn ja nykyaikaisten työnhakutyökalujen 

käyttöön, kehotetaan aktiivisuuteen työnhaussa ja yleisesti panostamaan työnhakuun. 

Mukana on myös vinkkejä ja kysymyksiä haastatteluun, sosiaalisen median hyödyntämiseen 

ja piilotyöpaikan hakuun. Opiskelijoille esitellään Suomen Diakoniaopiston ura- ja 

rekrytointipalvelut Duunittamon nettisivua  www.sdo.fi/duunittamo  , jolta löytyy paljon 

työnhakuun liittyvää tietoja ja materiaaleja – sivusto on linkitetty myös moneen tehtävään. 

Muut taustamateriaaleihin linkitetyt lähteet Duunitorista:  

• Piilotyöpaikat  

• Työhaastattelu  

• Hyvä CV 

Someta Duuniin hankkeen videot: 

• https://youtu.be/gShBef7w1qs  

• https://youtu.be/0S-LnZwYUPQ 

http://www.sdo.fi/opiskelijalle/duunittamo/
https://duunitori.fi/tyoelama/miten-loytaa-piilotyopaikat-6-vinkkia/
https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/tyohaastattelu
https://youtu.be/hHg1TX2IQgM
https://youtu.be/gShBef7w1qs
https://youtu.be/0S-LnZwYUPQ


 

Tehtävässä 4.1. opiskelija harjoittelee itsensä esittelyä ja tekee video-CV:n   

A.  Hissipuhe = lyhyt esittely 

B.  Video-CV 

 

Opiskelija kirjoittaa lyhyen esittelyn itsestään annettujen lauseiden alkujen avulla 

(=hissipuhe) sekä tekee video-cv:n 

Ohjeistuksessa linkkejä: 

• https://duunitori.fi/tyoelama/hissipuhe-tyonhaussa/ 

• https://www.ullavilkman.com/saatko-kuulijasi-haluamaan-lisaa-tallainen-on-

hyva-hissipuhe/ 

• https://www.loimu.fi/lehti/artikkelit/2017/2/Hissipuhe_valmiiksi 

• www.sdo.fi/duunittamo  -sivulla oleva oppilaitoksen oma ohje video-CV:n tekoon  

• https://duunitori.fi/tyoelama/vinkit-hyva-videohakemus/ 

• Erilaisia video-CV esimerkkejä 

 

 

Tehtävässä 4.2. panostetaan persoonallisen CV:n tekoon: 

A. Tee Canva-työkalulla tyylikäs CV 

B. Tiitus-osaajaprofiili = portfoliomainen netti-CV 
 

Opiskelija tekee CV:n ilmaiselle visuaalisesti kauniille pohjalle www.canva.com   Lisäksi 

opiskelija täydentää huolellisesti Tiitus-profiilin, Tiitus on opiskelijarekrytointiin kehitetty 

sovellus, joka on käytössä useassa oppilaitoksessa. Ohjeet ja videot Tiituksen käyttöön 

www.sdo.fi/duunittamo > Tiitus, osa linkitetty tehtävään. 

  

https://duunitori.fi/tyoelama/hissipuhe-tyonhaussa/
https://www.ullavilkman.com/saatko-kuulijasi-haluamaan-lisaa-tallainen-on-hyva-hissipuhe/
https://www.ullavilkman.com/saatko-kuulijasi-haluamaan-lisaa-tallainen-on-hyva-hissipuhe/
https://www.loimu.fi/lehti/artikkelit/2017/2/Hissipuhe_valmiiksi
http://www.sdo.fi/duunittamo
https://www.sdo.fi/app/uploads/Video-cv-ohje-Duunittamo-1.pdf
https://duunitori.fi/tyoelama/vinkit-hyva-videohakemus/
https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-videohakemus-5-huikeaa-esimerkkia/
http://www.canva.com/
https://www.tiitus.fi/
http://www.sdo.fi/duunittamo


 

 

Tehtäväpaketissa 4.3. keskitytään hakemukseen ja työhaastatteluun: 

A. Hyvän hakemuksen kirjoittaminen 

B. Valmistaudu työhaastatteluun 

Opiskelija etsii kiinnostavan työpaikan ja kirjoittaa siihen työhakemuksen. Häntä 

ohjeistetaan hakemuksen laatimisessa ja tuodaan avuksi lauseiden alkuja. Tehtävässä 

B opiskelija kirjoittaa vastauksia tyypillisiin haastattelukysymyksiin (tai tekee Mind 

Mapin) ja pohtii haastatteluun valmistautumiseen liittyviä asioita. Linkitetty duunitorin 

vahvuuksia käsittelevä video https://youtu.be/TVvopNexuo4 

 

5. Unelmatyö 
 

 

Taustatekstissä pohditaan unelmatyön -käsitettä, puhutaan työn imusta, työn 

kiinnostavuudesta ja merkityksellisyydestä sekä mitä kannattaa tehdä jos on epäilyksiä, 

viihtyykö työssä johon on kouluttautumassa.   

Työn imua käsittelevä video (Työterveyslaitos) 

Työn imu -käsitteenä  

  

https://youtu.be/TVvopNexuo4
https://youtu.be/XFnAU-GchPc
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/


 

 

Tehtävässä 5.1. syvennytään pohtimaan unelmatyötä seuraavien pienempien tehtävänantojen avulla: 

A. Mielekkäät asiat 

B. Osaan ja innostun työstäni  

C. Unelmatyöpaikan kuvaus 

D. Oma soveltuvuus  

(E. Ammatinvalintatesti , ei-pakollinen tehtävä) 

 

Opiskelija pohtii itselleen mieluisia asioita sekä niiden linkittymistä tulevaan ammattiin. 

B-kohdassa hän listaa keskeisiä osaamisalueita omasta tutkinnostaan ja sijoittaa ne 

nelikenttään innostuksen ja osaamisen mukaan (tehtävä osata.fi/sampo -sivustolta). C-

kohdassa opiskelija tutkii häntä kiinnostavia työtehtäviä ja työpaikkoja (linkkejä useille 

ammatteja esittäville sivustoille ja työnhakusivustoille). Sitten hän valitsee yhden 

tehtävän ja kirjoittaa kuvitteellisen kertomuksen unelmatyöstään apukysymysten avulla 

mm. työn sisältö, ympäristö, osaaminen, innostavat asiat. Lopuksi opiskelija pohtii omaa 

soveltuvuuttaan unelmatyöhön muutaman kysymyksen avulla. Jos opiskelija ei vielä 

tiedä, mikä häntä kiinnostaa hän tekee ennen C ja D -kohtia vapaaehtoisen E-kohdan 

(Te-palveluiden AVO-ammatinvalintatestin) 

 

Tehtävässä 5.2. opiskelija valitsee tekeekö A vai B-kohdan. 

A. Etsi työnantaja, jossa voisit tehdä unelmatyötäsi ja haastattele henkilöä, joka 
työskentelee siellä.  

B. Haastattele jotakuta tuttua hänen urapolustaan.  

Tehtävässä neuvotaan haastateltavan etsimisessä ja haastattelukysymysten 
laadinnassa.  

 

  

https://osata.fi/wp-content/uploads/2019/08/OSATA_Sampo_nelikentt%C3%A4.pdf
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml


Lähteet 
 

Verkkokurssin pohjassa löytyy linkit käytettyihin keskeisiin lähteisiin 

• duunitori.fi 
• kunkoululoppuu.fi 
• oikeitatoita.fi 
• opintopolku.fi 
• opiskelutaidot.fi  
• opopassi.com 
• Osaajia työelämään -verkkoympäristö 
• osata.fi/sampo  
• sometaduuniin.fi 
• tulevaisuusohjaus.fi 
• urapolulla.fi 

 
• Ahvenainen, M – Korento, K – Ollila, J – Jokinen, L – Lehtinen, N & Ahtinen, J 

(2014) Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja 
tekoja . Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto ,  Painosalama Oy, Turku  
 

• Ståhlberg, L. & Herlevi, M. (2017) Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja. 
PS-kustannus, Jyväskylä. 

• Raportti: 20 suurta muutosta ja yli 200 tulevaisuuden työtä – Mikä on sinun uusi 
ammattisi? Yle.fi:n artikkeli tulevaisuusvaliokunnan raporttista Suomen sata uutta 
mahdollisuutta 2018-2037 - Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali 
teknologia  

• Sitran Megatrendikortit   

•  Yle.fi , oppiminen:  Kestovessapaperi on heikko signaali ja asteroidin 
törmääminen maahan olisi villi kortti – mitä kaikkea tulevaisuudentutkimus voi 
kertoa?  

• Kuvat: pixabay.com,  finna.fi Museovirasto, ushana.com 

 

 

 

http://www.duunitori.fi/
http://www.kunkoululoppuu.fi/
http://www.oikeitatoita.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.opopassi.com/
https://peda.net/jao-ammatillinen/hankkeet/sujuvat/osaajiatyoelamaan/oppimisymparisto
http://www.osata.fi/sampo
http://www.sometaduuniin.fi/
http://www.tulevaisuusohjaus.fi/
http://www.urapolulla.fi/
https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2017/04/tulevaisuus-paljon_mahdollista.pdf
https://tulevaisuusohjaus.fi/wp-content/uploads/2017/04/tulevaisuus-paljon_mahdollista.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-10156148
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf
https://media.sitra.fi/2018/09/03142041/megatrendikortitwebfin31-08-2018.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/28/kestovessapaperi-on-heikko-signaali-ja-asteroidin-tormaaminen-maahan-olisi?utm_source=facebookshare&utm_medium=social
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/28/kestovessapaperi-on-heikko-signaali-ja-asteroidin-tormaaminen-maahan-olisi?utm_source=facebookshare&utm_medium=social
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/28/kestovessapaperi-on-heikko-signaali-ja-asteroidin-tormaaminen-maahan-olisi?utm_source=facebookshare&utm_medium=social

