TEHDAS – tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä
”Jos et nuku, voit saada vaikka kalan!”
– Matti Nykänen -

TYÖKIRJA

Nimi:
Yhteystiedot:

TEHDAS

2

Kirjoittaminen on vahva keino, kun pyritään ratkaisemaan ongelmia tai tekemään hyviä
päätöksiä. Kirjoitettuun tekstiin on aina mahdollisuus myös palata ja pohtia uudelleen omia
suunnitelmiaan ja ratkaisujaan. Tämän työkirjan tehtävät auttavat sinua ajattelutyössä ja
tulevaisuuden suunnitelmasi jäsentämisessä.

3

Aikaisemmin riitti yksi ammatti, joka opiskeltiin joko oppilaitoksessa tai työelämässä,
nykyisin ihmisillä on keskimäärin kolme ammattia ja omaa uraansa kannattaa suunnitella
siinä missä suunnittelee talouttaan ja muutakin elämäänsä.
Oman uransa suunnittelu on yhdenlaista Career developmentia, joka voidaan kääntää
”elämänajan jatkuvaksi itsensä kehittämiseksi” (Onnismaa 2003).
”Mikään ei ole niin vaikeaa, kuin ennustaminen, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.” tuntematon”Tämä työkirja on rakennettu selkiyttämään ajatuksiasi omasta osaamisestasi,
ammattitaidostasi ja omista tavoitteistasi.
Missä olet nyt?

Minne haluat päästä?

Miten sinne pääset?

Mihin voit kompastua?

Mikä kannattelee matkallasi?

Mistä tiedät olevasi perillä?

Mistä muut tietävät sinun olevan perillä?
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Osaamisen tunnistaminen
Oman osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä tavoitteittesi selkiyttämisessä ja
niiden asettamisessa.
Osaaminen koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Usein itse on
niin sokea itselleen, että kannattaa vaikka ”kilauttaa kaverille” ja kysyä läheisiltäkin niitä omia
vahvuuksia ja hyviä ominaisuuksia sekä osaamista.
Muista, että sinun ei tarvitse olla täydellinen, jos mainitset jonkin ominaisuuden. Älä aliarvioi
osaamistasi, äläkä tässä ole liian kriittinen itseäsi kohtaan.
Seuraavalla sivulla on omien osaamisalueittesi tutkimista.
Piirrä aukeaman 14-15 sivuille oma elämänviivasi, johon kuvaat elämäsi merkittäviä
päätöksiä lapsuudesta/nuoruudesta nykyisyyteen tai ensimmäisistä työkokemuksistasi
nykyisyyteen.

Mitä minä
osaan?
(CV:n tiedot)

Mihin parhaiten
sovellun?
(persoonallisuus,
kyvyt)
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Osaamisen tunnistaminen
Tässä tehtävässä on tavoitteena tunnistaa sinun omia osaamis- ja vahvuusalueitasi sekä
persoonallisia ominaisuuksiasi ja toimintatapojasi. Kirjoita itsellesi muistiin tärkeimmät
osaamisesi ja vahvuutesi. Voit käyttää tietoa apuna työhakemusten ja CV:n tekemisessä.
Opinnot; tutkintoon sisältyvät opinnot, kurssit, täydennyskoulutus jne.

Työ; kaikki työkokemukset, oman alan työkokemukset

Muu toiminta; harrastukset, luottamustoimet, vapaaehtoistyö, kotiäitiys/-isyys jne.

Muut elämäntilanteet; toimintaympäristöt; kasvu- ja toimintaympäristön erityispiirteet,
muutot, mahdollinen ulkomailla asuminen yms.

Palauta mieleesi ja käy yksityiskohtaisesti läpi vaiheita ja asioita, joita olet tehnyt elämäsi

varrella. Missä kaikessa olet ollut mukana? Mitä kokemuksesi on merkinnyt oman
kehittymisesi näkökulmasta
Pohdi vielä:
Mitä olet oppinut?
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Mitä taitoja ja ominaisuuksia työtehtävät, harrastukset jne. ovat kehittäneet?

Mitkä asiat ovat erityisesti kiinnostaneet ja innostaneet? Mitkä asiat ovat olleet
vastenmielisiä?

Mitkä asiat ja tehtävät ovat olleet niin kiinnostavia, että niiden parissa aika kuluu
huomaamatta ja niiden parissa olet ehkä jopa ylittänyt itsesi?

Mikä on erilaisissa elämäsi kokemuksissa ollut erityisen tärkeää ja arvokasta?

Mitkä ovat sinulle tyypillisiä ja mieluisia tapoja tehdä asioita / töitä?

Miten olet kehittynyt työssäsi, harrastuksissasi ja toimiessasi muiden ihmisten kanssa?

Millaisissa sosiaalisissa ympäristöissä olet parhaimmillasi?
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Joskus on vaikea arvioida tai edes tietää omia taitojaan. Seuraavassa tehtävässä
annetaan vaihtoehtoja, joiden avulla voit palauttaa mieleesi taitojasi.
Arvioi omia taitojasi asteikolla 1 = osaan parhaiten, 2= osaan toiseksi parhaiten jne.
laittamalla ensimmäisen mieleesi tulevan numeron kyseisen taidon edessä olevaan
ruutuun. lähde: www.aarresaari.fi
Ammattiin liittyvät taidot
 ydinosaaminen, ammatilliset tiedot, taidot ja valmiudet
 suullinen ja kirjallinen osaaminen
 kielitaito ja tietotekniset valmiudet
Suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito
 ryhmäkeskusteluun osallistumisen taito
 kirjallisen materiaalin tuottamisen taito
 muiden kuuntelu ja oman näkemyksen arviointi saadun tiedon valossa
 kyky ottaa vastaan myönteistä ja kielteistä palautetta ja hyötyä niistä
 kyky kommunikoida sähköpostitse
Ihmissuhdetaidot
 tiimityötaidot
 neuvottelu- ja yhteistyötaidot kollegojen, esimiesten ja alaisten kanssa
 kyky ymmärtää muiden tunteita
 tilannetaju
 joustavuus
 neuvottelutaito kokous- yms. tilanteissa
 kyky opettaa ammattiin liittyviä taitoja tai periaatteita muille
 luotettavuus
 ystävällisyys
 rohkeus

Kriittinen ajattelukyky
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 kyky tehdä käsiteltävää asiaa selventäviä kysymyksiä
 kyky analysoida asioita ja ideoita useammasta näkökulmasta
 kyky luoda innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin
 kyky etsiä tietoa eri lähteistä ajattelunsa perustaksi
 ongelmanratkaisutaito
Itsensä johtamisen taidot
 itseohjautuvuus
 kyky elää muutoksissa
 oppimis- ja omaksumiskyky
 kyky sopeutua
 kyky työskennellä tehokkaasti paineen alla
 ajankäytön hallinta
 oman osaamisen ja kehittämistarpeiden realistinen arviointi suhteessa työelämän
vaatimuksiin
 elinikäisen oppimisen kyky
 kyky tehdä päätöksiä
 kyky ottaa riskejä
 kyky kantaa vastuuta
 omien tavoitteiden ja henkilökohtaisten arvojen tunnistaminen
 realististen päämäärien ja osatavoitteiden asettaminen
 aloitteellisuus ja innostuneisuus
Eettinen valmius ja erilaisuuden sieto
 toisten ihmisten kunnioittaminen
 kyky suhtautua ennakkoluulottomasti ja avoimesti muiden mielipiteisiin ja valintoihin
 syrjivän käyttäytymisen ja asenteiden vastustaminen
 kyky noudattaa eettisiä toimintaperiaatteita kaikissa tilanteissa
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 yhteistyön edistäminen ja arvostaminen erilaisten ihmisten välillä
 kulttuurien tuntemus
 ympäristötietoisuus
Urasuunnittelutaidot
 kyky oppia sekä omista että muiden kokemuksista
 kyky kehittää opinnoissa karttuneita tietoja ja taitoja ammatilliseksi osaamiseksi
 kyky kuvata sanallisesti osaamistaan
 omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistaminen
 persoonalliseen ja ammatilliseen kasvuun liittyvien tavoitteiden luominen
 usko tulevaisuuteen, omiin kehittymismahdollisuuksiin ja voimavaroihin
Yrittämiseen liittyvät taidot
 halu yrittää
 halu ”päättää itse päivistään”
 rohkeus
 sitkeys
 pitkäjänteisyys
 yritysidea
 kokemuksia työelämästä
 tietoja / taitoja yrittämisestä
 kyky itsenäiseen työskentelyyn
 halu ottaa vastuuta ja riskejä
 kyky tehdä tuloksellista työtä
 kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin
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Pohdi edellisten sivujen tulosten perusteella, missä asioissa sinulla on jo riittävästi taitoja ja
osaamista?

Missä voisit vielä kehittyä?

Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa?

Mikä estää sinua tekemästä haluamaasi ilman lottovoittoa?
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Vielä taidoista:
Rastita alla olevasta listasta ne taidot, jotka koet itsellesi tärkeiksi tai merkityksellisimmiksi:
 Hyvä suullinen kommunikointitaito henkilökohtaisessa kanssakäymisessä tai
puhelimessa.
 Hyvä kirjallinen ilmaisu esimerkiksi kirjeiden, raporttien, artikkelien tai kirjojen
välityksellä.
 Ihmisten ohjaaminen, neuvonta, kannustaminen, auttaminen tai valmentaminen.
 Ihmisten terveydentilan arviointi, parantaminen tai hoitaminen.
 Toisten ihmisten ajatusten, vaikeatajuisten käsitteiden tai kielen tulkitseminen.
 Taito vaikuttaa muihin ihmisiin suostuttelun, taivuttelun tai motivoinnin kautta.
 Idean tai esineen myyminen.
 Taito verkostoitua luomalla uusia kontakteja ja yhteyksiä ihmisiin.
 Taito arvioida ihmisten ominaisuuksia ja toimintaa.
 Valintojen tai arvioiden suorittaminen perustuen hyvään ihmistuntemukseen.
 Tehokkaasti, vetoavasti tai viihdyttäen ihmisryhmille kommunikointi.
 Esiintyminen henkilökohtaisesti tai median välityksellä.
 Taito ohjata tai johtaa muita kohti yhteistä päämäärää tai saavuttamaan yhteinen
tehtävä.
 Joukkuepelien tai tietyn pelin pelaaminen, muiden johtaminen harrastustoiminnassa
tai urheilussa.
 Opettaminen, kouluttaminen tai koulutustapahtumien suunnitteleminen.
 Erimielisyyksien selvittäminen, välittäjänä tai neuvottelijana toimiminen.
 Konsultointi, neuvojen antaminen ryhmille asiasta, jossa olet asiantuntija.
 Aloitteen tekeminen, edelläkävijänä toimiminen, ohjien käsiin ottaminen tai
johtajana toimiminen.
 Asioiden tekeminen ja loppuun saattaminen, kokonaisuuden toteuttaminen.
 Kyky vertailla samankaltaisuuksia tai eroavuuksia.
 Tiedon analysointi, luokittelu ja asettaminen tärkeysjärjestykseen.
 Tarkkuutta numeroiden, taulukoiden tai matemaattisten laskujen kanssa.
 Tiedon etsiminen, kokoaminen tai tutkimustyö perustuen ihmisten haastatteluun tai
konkreettisten asioiden, esineiden tai ilmiöiden tarkasteluun.
 Yksityiskohtaisen suunnitelman luominen päämäärän tavoittamiseksi.
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 Erityisen tarkka huomiokyky aistien välityksellä (kuulo-, haju-, näkö-, tunto- ja
makuaisti).
 Uusien ideoiden kuvitteleminen, keksiminen tai suunnitteleminen. Vanhojen tietojen
järjestäminen uudeksi kokonaisuudeksi, uusien toimintatapojen kehittäminen.
 Ongelmanratkaisu tai päätöksenteko sen jälkeen, kun kaikki mahdolliset tiedot on
koottu. Tiedon soveltaminen käytännössä uudella tavalla.
 Uusien kytkentöjen, tulkintojen tai ennusteiden luominen (mm. tietokoneohjelmointi,
musiikki, teorian soveltaminen käytäntöön).
 Tietojen tallentaminen, arkistointi tai muiden ihmisten auttaminen tiedon
hankinnassa.
 Visuaalinen hahmottaminen, piirtäminen, maalaaminen, dramatisointi (videot,
tietokoneohjelmat, grafiikka).
 Huippuhyvä muisti, yksityiskohtien muistaminen.
 Taito hyödyntää kehoa instrumenttina työnteossa, harrastustoiminnassa tai vapaaaikana. Keho viestii voimaa, kauneutta, notkeutta, kestävyyttä tai kontaktia muihin
ihmisiin (urheilu, tanssi, hieronta, fyysinen työ).
 Erilaisten materiaalien muotoilu, käsittely, korjaaminen tai sommittelu (kangas, puu,
savi, kivi, maalit, metallit, paperi jne.)
 Hyvä koordinaatio tai sorminäppäryys työkalujen, soittimien tai muiden esineiden
kanssa.
 Esineiden käsittely, tuottaminen, valmistus tai peseminen (työkalut, ruoanlaitto,
tehdasvalmistus, siivoustyö).
 Koneiden tai kulkuvälineiden rakentaminen, operoiminen, huoltaminen tai
purkaminen.
 Remontointi, entisöinti, suunnittelu tai rakentaminen (huoneet, talot, muut
rakennusprojektit).

Mitä huomaat tekemäsi analyysin pohjalta itsestäsi?
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Elämänjana
Piirrä oma elämänjanasi seuraavalle aukeamalle.
Kuvaa alla olevan ohjeen mukaisesti elämäsi merkittäviä päätöksiä
lapsuudesta/nuoruudesta nykyisyyteen tai ensimmäisistä työkokemuksistasi nykyisyyteen.
Jos maltat käyttää tähän vähän aikaa, saat palkkioksi itseymmärryksen kasvamisen.
Elämänjana / -kaari – tehtävä. Voit halutessasi käyttää tässä värejä ja kuvia, ne auttavat
luovan aivopuoliskosi työskentelyn käynnistymisessä ja käyttämisessä! Kuvaa tärkeitä
päätöksiä, jotka ovat vieneet sinua elämässäsi eteenpäin; miten olet ne saanut aikaiseksi?
millaisia ominaisuuksia sinussa on, jotta olet onnistunut? kuka on tukenut sinua niissä?

AIKAJANALLA:
syntymä

1. koulu

2. koulu

ammatti(päätös)

nuoruus (päätös)

TAI ELÄMÄNKAARI – MALLILLA:
koulukiusaaminen ensimmäinen työpaikka
lapsuus
hyvä koulutodistus

ikä….

työpaikka(päätös)

perhe (päätös)

toinen työpaikka
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Mitä nyt huomaat elämänkaareesi liittyen?

Millaisissa tilanteissa / työtehtävissä olet viihtynyt?

Missä olet onnistunut parhaiten?

Missä olet kehittynyt eniten?

Millaisia kokemuksia sinulla on ollut? Mitä olet niistä poiminut itsellesi?

"Kaikki on allright ainakin minulla. En tiedä, onko muilla." - Matti Nykänen-,
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Tiivistä tähän:
Ammatillinen osaaminen ja muut taidot; mikä on sinulle keskeisintä?

Yleiset työelämävalmiudet; atk-perustaidot, kielitaito, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot,
tiimityötaidot, kommunikointitaidot

Millainen olet; vahvuuteesi ja luonteenpiirteesi; esim. itsenäisyys, joustavuus,
innovatiivisuus

Toiminnalliset valmiudet; esim. järjestelmällisyys

Mitkä ominaisuudet erottavat sinut muista? Onko sinulla erityistaitoja; esim. olet asunut
pitkään Venäjällä ja tunnet sen kielen ja kulttuurin.

”Jokainen tsäänssi on mahdollisuus” - Matti Nykänen-
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Tahdon portaat
Kirjoita portaille omia tavoitteitasi Tehdas-projektin aikana, mieti seuraavia kysymyksia:
-mita teen?
-miksi teen?
-miten teen?
Kuvio auttaa jasentamaan toimintaasi!

Jatkosuunnitelma/tulevaisuus

Toteutus:
Suunnittelu:
Ajattelu:
Orientaatio:
Muistiinpanoja
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________
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Tässä vaiheessa tavoitteena on, että tarkastelet ja arvioit realistisemmin sekä
yksityiskohtaisemmin asettamiasi tavoitteita ja ideoita suunnitelmassasi.
Miten suuri tai pieni vaikutus suunnitelmallasi on?

Entä, miten helppo tai vaikea se on toteuttaa?

Kuka siitä hyötyy sinun lisäksesi?

Millä aikataululla aiot toteuttaa suunnitelmasi?

Mitä on jo tehty tarpeiden ja hyötyjen saavuttamiseksi?

Mitkä keinot olisivat mielestäsi sopivia seuraavaksi?

Millainen on lopputulos kun suunnitelma on toteutettu menestyksekkäästi?
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Tavoitteesi / suunnitelmasi SWOT – analyysi
Uuden suunnitelmasi hyödyt?

Uuden suunnitelmasi haitat?

Uuden suunnitelmasi

Uuden suunnitelmasi uhat?

mahdollisuudet?
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Tulevaisuuden muistelu
Valitse itsellesi sopiva ajankohta tästä eteenpäin, yhden, kahden tai viiden vuoden päähän.
Kuvitellaan, että asiat ovat hyvin. Miten asiat ovat, kun ne ovat oikein hyvin? Mistä/keneltä
sait tukea, voimavaroja ja millaista? Olit ollut jonkin aikaa aiemmin tilanteessa, jossa
opinnäytetyön tekeminen/työelämään siirtyminen/uravalinnat tuntuivat vaikealta. Miten
selätit tilanteen?
Kirjoita näistä ajatuksista tähän kirje itsellesi tai kaverillesi: Hei Maija, muistatko kolme
vuotta sitten, kun …. Olen nyt … teen… ja olen erittäin tyytyväinen elämääni tms.

Elämänpyörä
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© Marika Burton

Arvioi tyytyvaisyytesi eri elamanalueisiin viimeksi kuluneen vuoden aikana:
1 = huono, 5 = siedettava, 10 = loistava Mieti keinoja, joiden avulla voit kohentaa nyt antamiasi
”arvosanoja”. Kirjaa keinot ja toimenpiteet ylos.

SWOT-analyysi
Tyottomyysjakso sisaltaa myos muuta kuin haittoja ja hankaluuksia. Laadi
nelikentta ja pohdi, mita talla jaksolla, kun et ole toissa, on sinulle tarjottavaa.

Työttömyys – hyödyt?

Työttömyys – haitat?

Työttömyys – mahdollisuudet?

Työttömyys – uhat?
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1. Yksilöllinen ohjauskeskustelu

Opiskelijan tavoitteet:

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

(valmennusjaksolle asetetut tavoitteet ja päämäärät)

(painotukset, lisäharjoittelu, lisäohjauksen tarve, jne)

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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2. Yksilöllinen ohjauskeskustelu

Opiskelijan tavoitteet:

(valmennusjaksolle asetetut tavoitteet ja päämäärät)

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

(painotukset, lisäharjoittelu, lisäohjauksen tarve, jne)

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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3. Yksilöllinen ohjauskeskustelu

Opiskelijan tavoitteet:

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

(valmennusjaksolle asetetut tavoitteet ja päämäärät)

(painotukset, lisäharjoittelu, lisäohjauksen tarve, jne)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Tuntemattoman ajattelijan v. 1692 Sant Paulin katetdraalin seinältä
löytynyt kirjoitus:
Kulje tyynenä melun ja kiireen keskellä
ja muista mikä rauha onkaan hiljaisuudessa.
Pysyttele hyvissä väleissä kaikkien kanssa,
niin pitkään kuin se alistumatta on mahdollista.
Puhu totuudesta hiljaa ja selkeästi
ja kuuntele toisia, sillä kaikilla on tarinansa.
Karta äänekkäitä ja riidanhaluisia,
sillä he ovat kiusana hengellesi.
Jos vertaat itseäsi muihin,
niin älä tule turhamaiseksi tai katkeraksi,
sillä aina on ja tulee olemaan suurempia
ja pienempiä persoonallisuuksia kuin sinä.
Iloitse suorituksistasi, samoin
kuin suunnitelmistasi.
Ole kiinnostunut omasta urastasi,
vaikka se olisi vähäpätöinenkin.
Se on kuitenkin vankka kiinnekohta
aja vaihtelevissa kohtaloissa.

- älä silti sulje silmiäsi hyveiltä. Monet
ponnistelevat korkeisiin päämääriin ja
elämä on täynnä sankaruutta.
Ole oma itsesi, äläkä
pelkää olla hellä.
Älä suhtaudu kyynisesti rakkauteen, sillä
kaiken arkipäiväisen roudan keskeltä se
nousee kuin ruoho
- tuoreena joka kevät.
Ota opiksesi vuosien neuvot
ja luovu sopuisasti nuoruuden leikeistä.
Paljon turhaa pelkoa syntyy väsymyksessä
ja yksinäisyydessä.
Ole sovussa luojasi kanssa,
millaiseksi hänet sitten kuvitteletkin.
Ole sovussa sielusi kanssa,
olkoot ponnistelusi ja toiveesi mitkä tahansa.

Ole varovainen liikeasioissa, sillä
maailma on kieroutta täynnä

Maailmassa on paljon petosta, riistoa
ja särkyneitä unelmia,
mutta se on sittenkin Kaunis Maailma
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Tässä työkirjassa on käytetty aforismeina Matti Nykäsen elämänviisauksia ja pohdintoja.

Toivotamme sinulle onnea ja menestystä!
Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Luksia aikuisopisto
Työkirjan on koonnut sinulle Anita Tuomola, Anne-Mari Hätönen, Eero Lounela, Aila Johansson, Kirsi Niskanen ja Teija Holappa omien
muistiinpanojensa, vanhojen opetusmateriaaliensa ja erilaista läheistä koottujen ajatusten pohjalta.
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