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Kehittämishankkeen tarkoituksena oli luoda yksilöohjauksen opas urasuunnitteluohjaajien työn
tueksi. Urasuunnitteluohjaajat työskentelevät Stadin ammattiopistossa tehden etsivää
nuorisotyötä opintonsa keskeyttävien sekä muiden etsivän nuorisotyön kohderyhmään
kuuluvien helsinkiläisten alle 29-vuotiaiden nuorten kanssa. Kehittämishankkeen tuotoksena
syntyi urasuunnitteluohjaajille työväline, jota he voivat käyttää työssään asiakasnuorten kanssa.
Yksilöohjauksen opasta kehitettiin Stadin ammattiopistossa suunnittelupalavereissa vuosien
2013 ja 2014 aikana urasuunnitteluohjaajien ja työelämämentorin kesken. Yksilöohjauksen
opas sisältää tehtäviä, joita asiakasnuoret voivat tehdä yhdessä urasuunnitteluohjaajien kanssa
sekä muuta materiaalia ohjaustyössä käytettäväksi. Oppaan materiaalit on jaettu viiteen
aihepiiriin ohjausprosessin eri vaiheiden mukaisesti: alkukartoitus, tavoitteiden asettaminen,
itsetuntemuksen ja arjenhallinnan lisääminen, ammatinvalinnan tukeminen sekä jatkopolutus.
Kehittämishankkeen teoriaosuudessa käsitellään ohjaustyön eri suuntauksia, ura- ja
ammatinvalintaan liittyvää ohjaustyötä sekä sosiodynaamista ohjausta, etsivää nuorisotyötä
sekä ammatillista koulutusta Suomessa. Kehittämishankkeen toteuttamisessa on kuvattu
yksilöohjauksen oppaan kehittämisprosessi, yksilöohjauksen oppaan sisältö ja oppaasta saadut
palautteet.
Yksilöohjauksen oppaasta kerättiin palautetta asiakasnuorilta sekä urasuunnitteluohjaajilta.
Saadun palautteen perusteella yksilöohjauksen oppaan tehtäviä pidettiin ulkoasultaan selkeinä
ja mukavina tehdä. Tehtävät selkeyttivät nuoren tilannetta ja veivät sitä eteenpäin.
Yksilöohjauksen oppaan koettiin soveltuvan hyvin urasuunnitteluohjaajien työhön ja sisältävän
työn keskeiset osa-alueet. Yksilöohjauksen opasta pidettiin helppokäyttöisenä, tiiviinä pakettina,
joka helpottaa urasuunnitteluohjaajien työtä.
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TO CAREER COUNSELLORS AT HELSINKI
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The purpose of the development project was to create a guidebook which could support career
counsellors in their work. The career counsellors at Helsinki vocational college work with
students who drop out of vocational studies and need help making plans for the future. The
career counsellors also act as outreach youth workers and their other target group is under 29year-old people who are outside education and labor market in Helsinki. A guidebook to
individual counselling was produced as a result of the development project.
A guidebook to individual counselling was developed at Helsinki vocational college in 2013 and
2014. The career counsellors and the working life mentor took part in the meetings where the
guidebook was planned and developed. A guidebook to individual counselling contains tasks
and other material which can be used during counselling process.
The theoretical part of the development project examines counselling from different aspects;
career counselling and socio-dynamic counselling, outreach youth work and vocational
education in Finland. The implementation part of the development project describes the process
of the development project, contents of a guidebook to individual counselling and feedback from
it.
The feedback given showed that the tasks were pleasant to do. Furthermore, they help clients
to clarify their situation and encourage them to make improvements. Career counsellors found
the guidebook useful and easy to use. It contains key parts in their work, it is compact and it
makes career counsellors work easier.

KEYWORDS:
Career counsellors, drop-out, individual guidance, outreach youth work, youth

SISÄLTÖ
1 JOHDANTO

6

2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT

8

2.1 Kehittämishankkeen lähtökohdat

8

2.2 Kehittämishankkeen toimintaympäristö

9

2.3 Kehittämistehtävä

13

3 OHJAUSTYÖ ASIAKKAIDEN AUTTAMISENA

14

3.1 Ohjaustyön määritelmä

14

3.2 Ohjaustilanteessa vaikuttavat tekijät ja ohjauksen tavoitteet

15

3.3 Ura- ja ammatinvalintaan liittyvä ohjaustyö

16

3.4 Sosiodynaaminen ohjaus osana urasuunnitteluohjaajan työtä

18

4 ETSIVÄ NUORISOTYÖ OSANA NUORISOPOLITIIKKAA

22

4.1 Nuorisopolitiikka

22

4.2 Etsivä nuorisotyö käsitteenä

24

4.3 Etsivän nuorisotyön toimintakenttä

25

4.4 Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyö

26

4.5 Etsivä nuorisotyö osana urasuunnitteluohjaajien työnkuvaa

27

5 AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMESSA

30

5.1 Ammatillisen koulutuksen lähtökohdat

30

5.2 Ammatillinen koulutus lukuina ja sitä ohjaavat tahot

31

5.3 Helsingin kaupungin ammatillinen koulutus

32

5.4 Opintojen keskeyttäminen ammatillisessa koulutuksessa

34

6 KEHITTÄMISHANKKEEN KUVAUS

36

6.1 Kehittämishanke prosessina

36

6.2 Tavoitteen määrittely

39

6.3 Suunnitteluvaihe

40

6.4 Toteutusvaihe

41

6.5 Kehittämishankkeen arviointi

43

7 YKSILÖOHJAUKSEN OPAS

51

7.1 Yksilöohjauksen oppaan sisältö

51

7.2 Yksilöohjauksen oppaan levittäminen

52

8 YHTEENVETO JA ARVIOINTI

53

LÄHTEET

55

LIITTEET
Liite 1. Palautelomake yksilöohjauksen oppaan tehtävistä nuorille.
Liite 2. Saatekirje nuorten palautelomakkeeseen.
Liite 3. Kysymykset urasuunnitteluohjaajien haastatteluihin.
Liite 4. Yksilöohjauksen opas.

KUVIOT
Kuvio 1. Stadin ammattiopiston organisaatiorakenne (Mukaillen Stadin ammattiopisto
2013).
10
Kuvio 2. Stadin ammattiopiston avoimet opinnot (Velín 2014).
12
Kuvio 3. Urasuunnitteluohjaajien sijoittuminen Stadin ammattiopistossa.
28
Kuvio 4. Opetusviraston organisaatiorakenne (Helsingin kaupungin Helmi-intranet). 33
Kuvio 5. Kehittämisprosessin lineaarinen malli (Toikko & Rantanen 2009,64).
37
Kuvio 6. Kehittämishankkeen prosessikuvaus.
38
Kuvio 7. Suunnittelupalaverien aiheet.
42
Kuvio 8. Yksilöohjauksen oppaan aihealueet ja tehtävät.
51

6

1 JOHDANTO
Aloitin urasuunnitteluohjaajan työssä elokuussa 2012 kolmen muun urasuunnitteluohjaajan kanssa. Nimike ja työnkuva olivat Helsingin kaupungilla uusia, joten pääsimme kehittämään urasuunnitteluohjaajan työnkuvaa alusta alkaen.
Huhtikuussa 2014 urasuunnitteluohjaajien määrä nousi neljästä kuuteen. Urasuunnitteluohjaajat työskentelevät Stadin ammattiopistossa, joka on Helsingin
kaupungin toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Urasuunnitteluohjaajat tekevät
Stadin ammattiopistossa etsivää nuorisotyötä ja heidän kohderyhmänsä ovat
opintonsa keskeyttävät nuoret sekä muut nuorisotakuun piirissä olevat, helsinkiläiset alle 29-vuotiaat nuoret.
Koska urasuunnitteluohjaajien työnkuva on uusi, ei urasuunnitteluohjaajilla ole
ollut käytössään yhteistä materiaalia asiakastyön tueksi. Aloittaessani ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnon opinnot syksyllä 2013, nousi yhteisen materiaalin tekeminen urasuunnitteluohjaajien työn tueksi hyvin nopeasti työhöni
liittyvän kehittämishankkeen aiheeksi. Yksilöohjauksen oppaan tekeminen aloitettiin syksyllä 2013 urasuunnitteluohjaajien ja työelämämentorin kesken. Työelämämentorina kehittämishankkeessa toimi Stadin ammattiopiston avointen
opintojen projektipäällikkö.
Yksilöohjauksen opasta tehtiin suunnittelupalavereissa, joissa oppaaseen tulevat tehtävät valikoitiin, muokattiin ja jaoteltiin osa-alueisiin. Osa oppaan tehtävistä tehtiin alusta alkaen itse. Tämän jälkeen minä, kehittämishankkeesta vastaavana, kokosin jokaiselle urasuunnitteluohjaajalle oman kansion, joka sisälsi
yksilöohjauksen oppaan materiaalin. Yksilöohjauksen opas otettiin käyttöön
marraskuussa 2014 kahtena eri versiona, fyysisenä kansiona sekä sähköisenä
versiona muistitikulla. Yksilöohjauksen oppaan pilotointiaika oli marraskuusta
2014 tammikuuhun 2015, jonka aikana oppaan materiaalia testattiin asiakastyössä ja oppaan tehtävistä kerättiin palautetta asiakasnuorilta. Tammikuussa
2015 keräsin palautetta urasuunnitteluohjaajilta yksilöhaastatteluin.
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Tässä raportissa kuvataan yksilöohjauksen oppaan kehittämisprosessi urasuunnitteluohjaajien työn tueksi. Yksilöohjauksen opas sisältää erilaisia tehtäviä
ja muuta materiaalia, jota urasuunnitteluohjaajat voivat käyttää asiakastyössä
tavatessaan opintonsa keskeyttäviä tai muita etsivän nuorisotyön piirissä olevia
nuoria. Oppaan tehtävät on jaettu viiteen aihepiiriin ohjausprosessin eri vaiheiden mukaisesti: alkukartoitus, tavoitteiden asettaminen, itsetuntemuksen ja arjenhallinnan lisääminen, ammatinvalinnan tukeminen ja jatkopolutus. Jokainen
aihepiiri sisältää aihepiirin mukaisia tehtäviä asiakasnuorille sekä muuta materiaalia, jota on mahdollista hyödyntää yksilöohjauksessa. Yksilöohjauksen oppaan tehtäviä ei tarvitse käyttää tietyssä järjestyksessä, vaan niitä voi hyödyntää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti missä tahansa ohjausprosessin vaiheessa.
Raportin alussa kuvataan kehittämishankkeen lähtökohtia, toimintaympäristöä
ja esitellään hankkeen tavoitteet ja kehittämistehtävät. Kolmannessa luvussa
kerrotaan ohjaustyöstä yleisesti, ura- ja ammatinvalintaan liittyvästä ohjaustyöstä sekä sosiodynaamisesta ohjauksesta. Luku neljä käsittelee etsivää nuorisotyötä osana nuorisopolitiikkaa, Helsingin kaupungin etsivää nuorisotyötä sekä
urasuunnitteluohjaajien työnkuvaa. Viidennessä luvussa kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta Suomessa, Helsingin kaupungin ammatillisesta koulutuksesta
sekä opintojen keskeyttämisestä. Kuudennessa luvussa kuvataan tämän kehittämishankkeen vaiheet perusteluvaiheesta suunnittelu- ja toteutusvaiheen kautta kehittämishankkeen arviointiin ja juurruttamiseen. Luku seitsemän käsittelee
yksilöohjauksen oppaan sisältöä ja sen levittämistä. Viimeisessä luvussa olen
arvioinut kehittämishanketta kokonaisuutena.
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT
2.1 Kehittämishankkeen lähtökohdat

Urasuunnitteluohjaajat työskentelevät Stadin ammattiopistossa opiskelijoiden
kanssa, jotka keskeyttävät tai eroavat ammatillisista opinnoista ja tarvitsevat
apua jatkosuunnitelmien tekemiseen. Urasuunnitteluohjaajien työnkuva on määritelty Helsingin kaupungin opetusvirastossa etsiväksi nuorisotyöksi ja tästä johtuen urasuunnitteluohjaajat ohjaavat työssään myös muita, nuorisotakuun piiriin
kuuluvia, helsinkiläisiä alle 29-vuotiaita nuoria. Urasuunnitteluohjaajan nimikkeellä olevia työntekijöitä on Stadin ammattiopistossa kuusi henkilöä ja jokaiselle urasuunnitteluohjaajalle on määritelty tietyt Stadin ammattiopiston toimipisteet, joissa toimia. Urasuunnitteluohjaajien työstä vastaa Helsingin kaupungin
opetusvirasto, jossa työskentelee myös urasuunnitteluohjaajien esimies, ohjauspalveluiden päällikkö. (Urasuunnitteluohjaajien työnkuva 2014.)
Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on koota yksilöohjaukseen opas, jota
urasuunnitteluohjaajat voivat käyttää työssään Stadin ammattiopistossa. Yksilöohjauksen opas tulee olemaan kansio, joka sisältää aihepiireihin jaoteltuja tehtäviä sekä muuta materiaalia ja on Stadin ammattiopistossa urasuunnitteluohjaajien käytössä. Tämän aihe valikoitui kehittämishankkeen aiheeksi, koska yhteistä yksilöohjauksen materiaalia ei urasuunnitteluohjaajilla ole ollut tähän
mennessä käytettävissä.
Toimin kehittämishankkeessa kahdessa roolissa, kehittämishankkeesta vastaavana sekä kehittämisryhmän yhtenä jäsenenä muiden urasuunnitteluohjaajien
kanssa. Yksilöohjaukseen tulevan kansion avulla voidaan varmistaa, että urasuunnitteluohjaajien tekemän yksilöohjaus pitää sisällään samanlaisia asioita ja
on tasalaatuista.
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2.2 Kehittämishankkeen toimintaympäristö

Tämän kehittämishankkeen toimintaympäristönä on Stadin ammattiopisto, joka
on Helsingin kaupungin toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Stadin ammattiopisto aloitti toimintansa 1.1.2013 kun Helsingin kaupungin kolme ammatillista
oppilaitosta Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos ja Helsingin palvelualojen oppilaitos yhdistyivät yhdeksi oppilaitokseksi (Stadin ammattiopisto 2013. Ajankohtaista).
A. Kukkosen (henkilökohtainen tiedonanto 17.2.2014) mukaan ajatus yhdestä
ammatillisesta oppilaitoksesta heräsi jo 10 vuotta sitten, kun Helsingissä oli
paljon eri alojen ammatillisia oppilaitoksia. Yhden suuren oppilaitoksen perustaminen olisi ollut liian radikaalia, joten näistä oppilaitoksista päätettiin perustaa
kolme ammatillista oppilaitosta. Perustettujen kolmen oppilaitoksen toiminnot
alkoivat kuitenkin eriytyä ja jokainen oppilaitos alkoi elää omaa elämäänsä. Tämä ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista, koska kaikki oppilaitokset olivat
Helsingin kaupungin oppilaitoksia. Tämän vuoksi 10 vuotta sitten aloitettu prosessi vietiin loppuun vuoden 2013 alussa ja kolme oppilaitosta yhdistyi Stadin
ammattiopistoksi.
Stadin ammattiopiston organisaatiorakenne selviää kuviosta 1. Stadin ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ammattiopistossa sekä aikuisille aikuisopistossa. Stadin ammattiopistossa on tällä hetkellä noin 15 000 opiskelijaa ja se
on yksi Suomen suurimmista koulutuksen järjestäjistä. (Stadin ammattiopisto
2013. Ajankohtaista.) Alla oleva kuvio 1 esittää Stadin ammattiopiston organisaatiorakenteen.
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Kuvio 1. Stadin ammattiopiston organisaatiorakenne (Mukaillen Stadin ammattiopisto 2013).
Ammattiopisto
Ammattiopisto tarjoaa laaja-alaisesti nuorten ammatillista peruskoulutusta. Opetusta tarjotaan neljällä toimialalla, joita ovat hyvinvointi, palvelu- ja viestintä,
tekniikka ja asennus sekä tekniikka ja logistiikka. Ammatillisen perustutkinnon
voi suorittaa 27:llä eri alalla 13:ssa eri toimipisteessä. Perustutkintojen lisäksi
ammattiopisto tarjoaa nivelvaihekoulutusta, joita ovat maahanmuuttajien valmistava koulutus sekä ammattistartit. (Hakijan opas lukuvuodelle 2014-2015.)
Helsingin kaupungin nuorten työpajat toimivat ammattiopiston alaisuudessa.
Työpajat on tarkoitettu helsinkiläisille 15-25 -vuotiaille työttömille nuorille. Työpajoja on neljä: Mediakylpylä, jossa on multimedia-, video- ja ääniryhmä; metallitöihin painottuva Metallica-paja; Sininen verstas, jossa nuoret voivat valita
kankaanpaino - ja värjäysryhmän, ompeluryhmän tai osallistua lounaskahvilan
toimintaan sekä puutöihin painottuva Woodoo –werstas. (Stadin ammattiopisto
2013. Nuorten työpajat.)
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Avoimet opinnot
Stadin ammattiopistossa avoimia opintoja on ollut tarjolla syksystä 2013 alkaen.
Avoimia opintoja tarjotaan niille helsinkiläisille 16-29-vuotiaille nuorille, joilla ei
vielä ole toisen asteen koulutuspaikkaa tai tutkintoa sekä Stadin ammattiopiston
opiskelijoille. (Stadin ammattiopisto 2013. Avoimet opinnot.)
A. Kukkosen (henkilökohtainen tiedonanto 17.2.2014) mukaan avoimet opinnot
otettiin Stadin ammattiopiston opintotarjontaan monesta eri syystä. Yhtenä syynä oli se, että opiskelijat eivät voineet siirtyä ammattiopiston sisällä tutkinnosta
toiseen joustavasti ja avoimien opintojen nähtiin vastaavan tähän tarpeeseen.
Avoimet opinnot haluttiin nähdä myös niin sanottuna matalan kynnyksen koulutuspaikkana, jossa esimerkiksi useamman vuoden opintojen ulkopuolella olleilla
nuorilla on mahdollisuus joustavaan opintojen uudelleenaloittamiseen. Tämän
lisäksi Helsingissä jää vuosittain n. 1000 peruskoulun päättävää nuorta ilman
toisen asteen koulutuspaikkaa, joten myös tälle kohderyhmälle haluttiin löytää
jokin polku toisen asteen opintoihin. (A. Kukkonen, henkilökohtainen tiedonanto
17.2.2014.)
Avoimia opintoja voi suorittaa Stadin ammattiopistossa olemassa olevissa tai
erikseen suunnitteluissa ryhmissä, työpaikalla, työpajalla tai verkko-opintoina.
Nuoria ohjataan yksilöllisen koulutuspolun suunnittelussa ja tähän tukea ja apua
saa avointen opintojen opinto-ohjaajalta tai urasuunnitteluohjaajilta. (Stadin
ammattiopisto 2013. Avoimet opinnot.) Avoimia opintoja tarjotaan Stadin ammattiopistossa alla olevan kuvion 2 mukaisesti.
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Kuvio 2. Stadin ammattiopiston avoimet opinnot (Velín 2014).
Stadin ammattiopiston avoimiin opintoihin ohjautuu nuoria monista eri paikoista
ja heidän tilanteensa voivat olla hyvinkin erilaisia. Avoimien opintojen avulla
näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan ja löytämään jokaiselle nuorelle parhaiten
sopiva ratkaisu. S. Husu (henkilökohtainen tiedonanto 11.2.2014) näkee avoimien opintojen tarjoamisen osana nuorisotakuun toteuttamista Helsingissä.
Avoimet opinnot tarjoavat nuorelle yksilöllisen koulutuspolun ja mahdollisuuden
ammatillisten opintojen suorittamiseen vaikka nuori ei olisi vielä päässyt tutkinto-opiskelijaksi yhteishaun kautta.
Aikuisopisto
Aikuisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia uuden ammatin opiskeluun ja
ammatillisen osaamisen päivittämiseen. Aikuisopisto tarjoaa opetusta hyvinvointialalla, palvelu- ja viestintäalalla sekä tekniikan alalla. Aikuisopistossa toimii
myös oppisopimuskoulutus. Aikuisopistossa voi opiskella ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä osallistua ammatilliseen täy-
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dennyskoulutukseen. Aikuisopistossa on tarjolla myös lyhytkestoisia kursseja ja
yrityksille tarkoitettua henkilöstökoulutusta. (Stadin ammattiopisto 2013. Aikuiskoulutus.)

2.3 Kehittämistehtävä

Kehittämishankkeen kehittämistehtävänä on koota yhteen urasuunnitteluohjaajien työssään jo aiemmin käyttämiä tehtäviä sekä muuta ohjaukseen soveltuvaa
materiaalia ja koostaa niistä yksilöohjauksen opas. Kehittämishankkeen aikana
tuotetaan yksilöohjaukseen opas, jota urasuunnitteluohjaajat käyttävät tehdessään yksilöohjausta Stadin ammattiopistossa.
Opas tulee sisältämään tehtäviä joita voidaan käyttää asiakkaan koulutustavoitteiden kirkastamiseen, oikean koulutusalan valintaan sekä koulutuspolun suunnitteluun. Oppaan tavoitteena on urasuunnitteluohjaajien yksilöohjauksen tasalaatuisuus ja samanlaisuus. Oppaan tehtäviä voidaan hyödyntää yksilöohjauksen eri vaiheissa asiakkaan tilanteen mukaisesti ja tehtäviä voi tehdä tarpeen
mukaan, kaikkien tehtävien tekeminen yksilöohjauksen aikana ei ole pakollista.
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3 OHJAUSTYÖ ASIAKKAIDEN AUTTAMISENA
3.1 Ohjaustyön määritelmä

Ohjaustyötä tehdään nykyään monissa eri paikoissa monin eri tavoin. Ohjauksen voidaan katsoa kehittyvän yhteiseksi toimintamuodoksi eri ammattien kautta. Ohjaustyötä tehdään esimerkiksi te -palveluissa, oppilaitoksissa perusopetuksesta korkeakouluihin, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja erilaisissa hankkeissa. Onnismaa (2007, 7) määrittelee ohjauksen työmenetelmäksi, joka on ammatillista keskustelua ja sen avulla voidaan edistää asiakkaan kykyä parantaa
elämäänsä haluamallaan tavalla.
Asiakkaat ohjataan tai he tulevat oma-aloitteisesti ohjaukseen jonkin elämäänsä
liittyvän ongelman vuoksi. Egan (2010, 5) puhuu ongelmallisista tilanteista, joiden vuoksi ohjaukseen hakeudutaan. Tällaiset tilanteet voivat syntyä toiminnastamme itsemme tai muiden kanssa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Asiakkaiden omat keinot eivät riitä näistä tilanteista selviytymiseen ja ohjauksen yhtenä tavoitteena voikin olla asiakkaan oman potentiaalinen lisääminen tällaisista
tilanteista selviytymiseen. (Egan 2010, 5.) Ohjaus voi liittyä esimerkiksi toimintakyvyn lisäämiseen, elämänhallinnallisiin tai koulutus- ja uravalintaan liittyviin
kysymyksiin ja se voi tapahtua yksilö- tai ryhmätyöskentelynä.
Ohjaustyötä on tutkittu paljon ja siihen liittyy monia erilaisia menetelmiä ja ohjaussuuntauksia. Onnismaan (2007, 22) mukaan on kuitenkin lähes mahdotonta
osoittaa, kuinka eri menetelmät ja ohjaussuuntaukset vaikuttavat ohjaustilanteeseen. Tähän voivat olla syynä esimerkiksi se, että ohjaajan persoonalla on
yhtä suuri merkitys kuin hänen käyttämällään menetelmällä, asiakkailla voi olla
monenlaisia tarpeita eikä yhden ohjausmenetelmän käyttö auta kaikissa tarpeissa tai se, että useimmilla ohjaussuuntauksilla on yhteneviä piirteitä (Peavy
1999, 18). Käytännön ohjaustilanteessa on siis hankalaa luokitella työntekijän
lähestymistapoja selkeästi. Erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja käytetään-
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kin usein rinnakkain ja ohjaustilanteeseen vaikuttavat esimerkiksi sekä asiakkaan sen hetkinen elämäntilanne että työntekijän kokemus.

3.2 Ohjaustilanteessa vaikuttavat tekijät ja ohjauksen tavoitteet

Ohjaus- ja neuvontatilanteet ovat ainutkertaisia, kuten muukin inhimillinen vuorovaikutus. Ohjausta tehdään pääasiassa olemalla vuorovaikutuksessa, se on
tilanne jonka ohjaaja ja asiakas ovat yhdessä saaneet aikaan ja johon molemmat ovat tuoneet oman panoksensa. Ohjaus on parhaimmillaan dialogia, jossa
päämääränä on uuden luominen. Dialogin voidaan sanoa olevan neuvottelua,
yhteistoimintaa ja yhteisen tilan luomista ihmisten välille. (Vehviläinen 2000, 12;
Peavy 2000, 26; Onnismaa 2007, 21, 44).
Onnismaan (2007, 38) mielestä ohjauksessa tärkeää on ajan, huomion ja kunnioituksen antaminen. Ohjaustilanteessa ohjaajan tehtävänä voidaan sanoa
olevan edellytysten luominen sille, että asiakkaassa alkaa tapahtua jotakin ongelman ratkaisemiseksi (Ojanen 2006, 138).
Peavy (1999, 19) määrittelee viisi ohjaustilanteiden tärkeää tekijää, jotka toteutuvat menetelmästä tai ohjaussuuntauksesta riippumatta. Ensiksi ohjaussuhteen on tarjottava tukea, huolenpitoa, lohtua ja toivoa. Asiakkaalle tulee antaa
asiallista sekä oikeaa tietoa ja kolmanneksi asiakasta tulee auttaa tunnistamaan
omia voimavarojaan ja rajoituksiaan. Lisäksi ohjaussuhteessa asiakasta tulee
auttaa omien tavoitteidensa selventämisessä ja viidentenä tekijänä asiakasta on
autettava vaihtoehtoisten valintojen tekemisessä ja toteuttamisessa. Tähän liittyy myös tavoitteiden saavuttamisen tiellä olevien esteiden käsitteleminen. Peavy (1999, 19) kuitenkin korostaa, että erilaiset menetelmät ja ohjaussuuntaukset
voivat erota toisistaan huomattavastikin, esimerkiksi sen suhteen miten ohjaajan rooli tilanteessa nähdään.
Ohjauksen tavoitteita voidaan määritellä monella eri tavalla. Egan (2010, 7-11)
määrittelee kolmeksi ohjauksen tavoitteeksi ongelmien hallitsemisen, jokapäiväisessä elämässä tarvittavien taitojen sekä ongelmien ennaltaehkäisytaitojen
kehittämisen. Ohjaajan tulisikin auttaa asiakastaan hallitsemaan ongelmiaan
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tehokkaammin ja auttaa asiakasta kehittämään käyttämättömiä tai alikäytettyjä
voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan. Eganin mielestä tämä tavoite savutetaankin usein ohjauksen aikana mutta asiakkaat lopulta päättävät, käyttävätkö he
tätä opittua taitoa myöhemmin elämässään vai eivät.
Toisena ohjauksen tavoitteena on auttaa asiakkaat auttamaan itseään jokapäiväisessä elämässään. Asiakkaiden ongelmanratkaisutaidot ovat usein puutteelliset ja taidot tuntuvat häviävän ongelmatilanteissa. Useimpia ihmisiä ei yhteiskunnassamme ole Eganin mielestä opetettu ratkaisemaan ongelmia ja jos ongelmanratkaisutaitoja ei ole, myös mahdollisuuksien ja alikäytettyjen voimavarojen näkeminen on hankalaa. (Egan 2010, 7-11.)
Egan (2010, 7-11) määrittelee kolmanneksi ohjauksen tavoitteeksi ongelmien
ennaltaehkäisytaitojen kehittämisen asiakkaiden kanssa. Ohjaaja toimii tässä
samoin kuin lääkärit ennaltaehkäistessään sairauksia ohjeistamalla asiakkaitaan terveellisistä elämäntavoista, ruokavaliosta ja liikunnasta. Samalla tavoin
myös ohjaaja voi opastaa asiakastaan ongelmien ennaltaehkäisyssä niin etteivät asiakkaat enää niin usein joudu ongelmallisiin tilanteisiin.

3.3 Ura- ja ammatinvalintaan liittyvä ohjaustyö

Ohjauksen aikana ei välttämättä keskitytä vain yhden asian selventämiseen.
Tämä tulee usein ilmi ura- ja ammatinvalintaan liittyvien ongelmien kanssa. Kun
ohjaustyöskentelyn alussa lähdetään selvittämään ensisijaista uraongelmaa,
esiin nousee usein myös muita selvitettäviä asioita. Yhden asian ratkaiseminen
ei siis riitä, vaan ohjauksesta muodostuu asiakkaan koko elämää koskettavaa.
Ohjauksen voidaankin sanoa olevan laaja-alaisen elämänsuunnittelun menetelmä. Ohjauksen avulla asiakas voi oppia elämään entistä tasapainoisemmin
ympäristönsä kanssa ja käyttämään hyväkseen omia mahdollisuuksiaan.
(Amundsen 2005, 9; Onnismaa 2007, 7.)
Ohjauksen moninaisuus tulee esiin myös urasuunnitteluohjaajien työssä ja tämän vuoksi yksilöohjauksen opas sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Yksilöohjauksen oppaan sisällöstä haluttiin tehdä mahdollisimman monipuolinen
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juuri ohjauksen moninaisuuden vuoksi ja sen haluttiin palvelevan monipuolisesti
erilaisissa ohjaustilanteissa.
Amundsen (2005, 9) on tutkinut ura- ja ammatinvalintaan liittyvää ohjaustyötä.
Hänen mielestään nykyinen ammatinvalinnan ohjauksen teoria ja käytäntö eivät
ole riittävästi huomioineet maailman muutosta. Tämän vuoksi Amundsen onkin
määritellyt ohjaukselle uuden käsitteen, aktiivinen ohjaus. Amundsen määrittelee aktiivisen ohjauksen toiminnaksi, jossa ura- ja ammatinvalintaa tarkastellaan
uudella tavalla, joka ottaa huomioon myös nykymaailman muutoksen.
Aktiivisessa ohjauksessa käytetään muitakin keinoja kuin pelkkää keskustelua
ja se vaatii ohjaajalta enemmän luovuutta ja aktiivisuutta ohjaustilanteiden
suunnittelussa. Ohjaustilanteissa käytettäviä keinoja voivat olla esimerkiksi metaforien, piirustusten, kirjoittamisen, runouden, ratkaisukeskeisten kysymysten
ja käytännön harjoittelun käyttäminen. Myös tapaamiskertojen välissä tehtävät
kotitehtävät voivat olla osa aktiivisen ohjauksen prosessia. (Amundsen 2005,
10).
Olennaisena osa-alueena yksilöohjauksen oppaassa ovat ura- ja ammatinvalintaan liittyvät tehtävät. Yksilöohjauksen oppaan tarkoituksena on tuoda ohjaustilanteisiin lisää aktiivisuutta erilaisten tehtävien ja harjoitteiden muodossa. Myös
yksilöohjauksen oppaan käyttö vaatii ohjaajilta luovuutta. Ohjauskerroilla käytettäviä tehtäviä voi osin suunnitella etukäteen mutta koska ohjaustilanteet liittyvät
aina asiakkaiden elämän sen hetkiseen tilanteeseen, voi ohjauskerroilla tapahtua lähes mitä tahansa eivätkä etukäteen tehdyt suunnitelmat enää toimi. Toisaalta ohjaustilanteessa voi tulla esiin tilanne, jossa jokin yksilöoppaan tehtävä
soveltuu hyvin käytettäväksi ja tällaisessa tilanteessa tulee ohjaajalla ollakin
”tuntosarvet pystyssä” ja rohkeutta ehdottaa asiakkaalle tehtävän tekemistä.
Myös Onnismaa (2007) kiinnittää huomiota ohjaustyön ja työelämän murroksen
väliseen suhteeseen. Onnismaan mukaan (2007, 15) viime vuosikymmenien
työelämän murros on asettanut omat haasteensa nykypäivän ohjaukselle. Uraja elämänsuunnittelusta on tullut kaikkiin ikävaiheisiin liittyvää, koska työelämä
on nykyään epävarmaa ja siirtymävaiheista selviämiseksi tarvitaan uudenlaisia
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ohjauksen muotoja, neuvontaa ja tiedotusta. Ohjauksellisten työtapojen avulla
voidaan tukea asiakkaita saamaan ura- ja elämänsuunnittelu osaksi omaa elämäänsä sekä auttaa asiakkaita löytämään oma paikkansa työ- ja muussa elämässä.

3.4 Sosiodynaaminen ohjaus osana urasuunnitteluohjaajan työtä

Kuten muussakin ohjaustyössä, myös urasuunnitteluohjaajien työstä on vaikea
erottaa tiettyä ohjaussuuntaa tai –menetelmää, jota urasuunnitteluohjauksessa
käytetään. Jokainen urasuunnitteluohjaaja tekee työtään omista lähtökohdistaan ja soveltaa asiakastilanteissa parhaaksi kokemaansa ohjaustyyliä tai –
tyylejä asiakkaan tilanteen mukaisesti.
Koska taustalla vaikuttavan ohjaustyylin miettiminen on kuitenkin työn kannalta
tärkeää, yksilöohjauksen oppaan tekoprosessin aikana urasuunnitteluohjaajat
pohtivat yhdessä työnsä taustalla vaikuttavia ohjauksen suuntauksia. Työn viitekehystä pohdittiin keskustelemalla ohjauksen suuntauksista ja –menetelmistä
yksilöohjauksen oppaan suunnittelupalavereissa muun työn lomassa. Keskustelujen lopputuloksena päädyttiin siihen, että sosiodynaamisen ohjauksen lainalaisuudet tuntuivat sopivimmilta urasuunnitteluohjaukseen. Yhdessä todettiin
myös se, että työssä vaikuttavat myös muut ohjaussuuntaukset ja –menetelmät
mutta sosiodynaaminen ohjauksen nähtiin olevan yksi työtä parhaiten määrittelevistä ohjauksen malleista.
Sosiodynaamisen ohjauksen pääperiaatteet
Peavy (1999, 49) kehitti sosiodynaamisen ohjauksen mallin tuodakseen uuden
perspektiivin ohjaukseen sekä vastatakseen sosiaalisen elämän ja postmodernin aikakauden mukanaan tuomiin muutoksiin. Sosiodynaaminen ohjaus perustuu konstruktivistiseen ajatteluun ja se korostaa tarvetta nähdä ihmisen elämä
kokonaisuutena (Peavy 2000, 23). Konstruktivistisen ajattelutavan mukaan ihminen nähdään informaation käsittelijänä joka pyrkii ymmärtämään ja rakentamaan uutta tietoa aiempien kokemusten ja tiedon pohjalta ja sen päälle (Ojanen
2006, 39).
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Peavyn (1999, 17) mukaan hyvä ohjaus on toivon ja rohkaisun tuomista toisen
ihmisen elämään, asioiden selkiinnyttämistä ja ihmisen auttamista aktiiviseen
sosiaaliseen elämään osallistumisessa. Yhtenä sosiodynaamisen ohjauksen
tarkoituksena onkin asiakkaiden aktivoiminen eli mielekkään tekemisen löytäminen, jonka avulla he pääsevät osallistumaan johonkin sosiaalisen elämän
osa-alueeseen, esimerkiksi työhön, opiskeluun tai vapaa- ajan viettoon (Peavy
1999, 120).
Sosiodynaaminen ohjaus perustuu jokapäiväisen elämän kokemuksiin ja sosiaaliseen elämään. Ohjaus on ohjaajan ja asiakkaan yhdessä konstruoitu prosessi, jossa ohjaaja nähdään yhteistyökumppanina. Tässä prosessissa kaksi
ihmistä työskentelevät toisen ihmisen elämän ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjauksen kaksi tärkeää keinoa ovat dialogi ja reflektio, joilla asiakkaan parasta voidaan edistää ohjaustapaamisessa. Hyvässä ohjaustilanteessa kaksi ihmistä on
dialogissa keskenään, ohjaaja on aidosti läsnä ja asiakas saa kokemuksen, että
häntä kuunnellaan aidosti. (Peavy 2000, 23; Niemi- Pynttäri 2013.)
Peavyn (1999, 126) mukaan sosiodynaamisessa ohjauksessa ohjaajan välineinä ovat tarkka, paneutuva kuunteleminen, toisen kunnioittaminen, yhteistyösuhde ja asiakkaan auttaminen vastuunottamisessa. Peavy kiinnittää huomion erityisesti kuuntelemiseen, josta hän käyttää myös nimitystä ”mindfulness”tarkka paneutuminen. Mindfulnesin voidaan sanoa olevan mielentila, joka auttaa ohjaajaa paneutumaan asiakkaan tarinoihin, jotka ovat myös keskeisessä
roolissa sosiodynaamisessa ohjauksessa. (Peavy 1999, 110-111.)
Sosiodynaaminen ohjausprosessi
Sosiodynaaminen ohjausprosessi muodostuu Peavyn (1999) mukaan konstruktivistisesta viitekehyksestä, asiakkaan elämänkentästä, tarinoista ja asiakkaalle
luotavista henkilökohtaisista projekteista, jotka edellyttävät päätöksentekoa ja
suunnittelua.
Konstruktivistinen viitekehys muodostuu neljästä pääperiaatteesta ja sen voidaan ajatella olevan eräänlainen kartta, jonka avulla ohjaaja pystyy tarkastelemaan asiakkaan elämää. Viitekehyksen pääperiaatteisiin lukeutuvat oletus mo-
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nista todellisuuksista joissa ihmiset elävät, oletus ihmisen ainutlaatuisuudesta ja
elämäntarinan ainutkertaisuudesta, oletus kulttuurin asettamista rajoista sekä
oletus siitä, että jokainen ihminen muodostaa itse oman sosiaalisen todellisuutensa, jossa elää. (Peavy 1999, 75-76.)
Asiakkaan elämänkenttä on keskeinen osa sosiodynaamista ohjausta. Elämänkenttä on sosiaalinen kehikko, joka sisältää resurssit ja ongelmat. Sen avulla
havaitaan ja tulkitaan maailmaa, itseä ja suhteita toisiin. Se myös ohjaa toimintaa ja rakentuu kokemuksen myötä sisältäen ideat, tavat, arvot, ennakkoluulot,
oletukset ja opitut taidot. (Peavy 2000, 32; Niemi- Pynttäri 2013.)
Elämänkenttä sisältää neljä eri aluetta; suhteet toisiin, työ ja oppiminen, terveys
sekä hengellisyys. (Lewin 1948, Peavyn 1999, 80-81 mukaan.) Auttaakseen
asiakasta ohjaajan tulee ymmärtää asiakkaan elämänkenttää. Jotta asioihin,
joiden vuoksi asiakas on ohjaukseen hakeutunut, tulisi muutosta, on muutoksen
tapahduttava nimenomaan asiakkaan elämänkentässä. Asiakkaan tulee osallistua ongelmanratkaisu- tai muutosprosessin aktiivisesti, jotta tiedoissa, tunteissa,
arvoissa tai havainnoissa tapahtuisi muutosta. Tästä syystä ohjauksen pitäisi
perustua mahdollisimman paljon toimintaan. Elämänkentässä tapahtuu muutoksia todennäköisimmin silloin, kun asiakas osallistuu itselle tärkeisiin projekteihin
joko yksin tai yhdessä toisten kanssa. (Vähämöttönen ym. 1994, Peavyn 1999,
81 mukaan.)
Seuraava sosiodynaamisen ohjauksen vaihe ovat tarinat. Tarinat ovat osa jokaista ihmistä ja niitä käytetään keskinäisessä viestinnässä. Ihmisen elämän
voidaan nähdä olevan kokonaistarina, johon sisältyy erilaisiin kokemuksiin liittyviä osatarinoita. Ohjaustilanteessa ohjaaja voi kuulla asiakkaaltaan monia erilaisia tarinoita tai tarinan pätkiä. Tarinat voivat olla esimerkiksi kukistamistarinoita joissa muut ihmiset tai olosuhteet määräävät toimintaa, ongelmakeskeisiä
tarinoita, tulevaa minuutta käsitteleviä tarinoita esimerkiksi unelmien ilmausta,
uhritarinoita tai vaihtoehtoisia tarinoita joissa esitetään uusia vaihtoehtoja asiakkaan ensin kertomalle tarinalle. Tarinat ovat tärkeitä sekä ohjauksessa että
elämässä yleensä, koska ne määrittelevät keitä olemme, ne ohjaavat meitä kult-
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tuurissa ja sosiaalisessa elämässä ja niitä tarkistetaan koko ajan. (Juutilainen
2011, 25-26.)
Sosiodynaamisen ohjausprosessin viimeinen vaihe on henkilökohtaisten projektien luominen. Henkilökohtaisella projektilla tarkoitetaan toimia, joihin asiakkaan
on ryhdyttävä päästäkseen lähemmäs kohti tavoitettaan. Toimet voivat olla
mentaalisia, esimerkiksi jonkin asian pohtiminen tai ulospäin näkyviä, esimerkiksi työpaikkahaastattelussa käyminen. Henkilökohtaisen projektin tulee olla
asiakkaan mielestä merkityksellinen ja mielekäs, jotta hän voi siihen sitoutua.
(Peavy 2006, 92.)
Henkilökohtaisten projektien edellytyksenä ovat päätöksenteko ja suunnittelu.
Päätöksenteko on sekä intuitiota että rationaalista ajattelua. Tehtyään päätöksen ihminen alkaa suuntautua kohti tavoitettaan ellei mikään estä hänen toimintaansa. Suunnittelulla tarkoitetaan menetelmää jonkin toiminnan toteuttamiseksi
tai tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelmia voi olla monenlaisia ja ne voivat
myös muuttua. Tärkeää on, että suunnitelmat ovat asiakkaan mahdollisuuksia
lisääviä ja asiakkaan omakseen kokemia. (Peavy 1999, 121-133)
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4 ETSIVÄ NUORISOTYÖ OSANA
NUORISOPOLITIIKKAA
4.1 Nuorisopolitiikka

Poliittisen keskustelun keskiöön niin Suomessa kuin koko Euroopassakin on
2000-luvulla noussut nuorisopolitiikka. Lähtökohtana nuorisopolitiikassa on aina
hyvän elämän edellytysten luominen kaikille nuorille. Tämän lisäksi jokainen
nuori on myös yhteiskunnallisesti tärkeä ja heidät on saatava mukaan työ- ja
yhteiskuntaelämään. (Kaivosoja 2011,13.)
Euroopan alueella yhtenä syynä nuorten tilanteen huomiointiin on ollut jo vuosia
jatkunut nuorisotyöttömyyden kasvu. Euroopan unionin alueella vuonna 2013
lanseerattu nuorisotakuu on ollut yksi osa laajempaa nuorisotyöllisyyspakettia,
jolla nuorten työllistymiseen on haluttu vaikuttaa. (Turun kaupunki 2014.)
Nuorisotakuulla taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Osana nuorisotakuuta tuli voimaan myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle
peruskoulunsa päättäneelle nuorelle koulutuspaikan toiselle asteelle, työpajassa, oppisopimuksessa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013. Koulutustakuu.) Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nuorisotakuu on toteutunut Suomessa kahden ensimmäisen vuoden aikana epätasaisesti
eri puolilla maata ja syinä tähän on ollut muun muassa koko maan vaikeutunut
työllisyys- ja taloustilanne (Kettunen 2014).
Suomessa nuorisopoliittisen keskustelun syynä nuorten hyvinvoinnin turvaamisen lisäksi ovat olleet huoli tulevaisuuden työvoiman riittävyydestä ja kestävyysvajeesta. Toimia nuorisopolitiikan parantamiseksi ovat olleet esimerkiksi
valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmat vuosille 2007-2011
ja 2012-2015 sekä hallituksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiik-
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kaohjelma 2007-2011. Näiden ohjelmien tarkoituksena on muun muassa tukea
kohderyhmän arjen hyvinvointia, vähentää köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. (Kaivosoja 2011, 13; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014. Lapsi- ja nuorisopolitiikan.)
Nuorten tilanteeseen on haettu parannuksia myös lainsäädännön kautta. Uusi
sosiaalihuoltolaki (1301/2014) astuu voimaan huhtikuussa 2015 ja siinä nuoret
huomioidaan nuorisopalvelutakuun muodossa. Nuorisopalvelutakuu tarkoittaa,
että nuori saa moniammatillista tukea yhden palvelupisteen kautta niin kauan,
kuin hänellä on tarvetta sosiaalipalveluihin. Takuu sisältää omatyöntekijän, palvelutarpeen arvioinnin ja kohdennetun sosiaalisen kuntoutuksen. (Jaakkola
2015.)
Vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki (2006/72) pyrkii myös parantamaan
nuorten hyvinvointia. Nuorisolain tavoitteena on ”tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista
vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja” (Nuorisolaki
27.1.2006/72).
Nuorisolaissa (27.1.2006/72) nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiaita, alaikärajaa
ei ole erikseen määritelty. Kehityspsykologisesti nuoruus määritellään ikävuosien 11 -22 väliin. Tällöin lapsi kehittyy nuoresta aikuiseksi ja nuoruusiän aikana
täytyy ikään kuin oppia elämään uudelleen. Nuoruuteen liittyy monia eri kehitystehtäviä ja nuoruusiän aikana elämää on opittava ohjaamaan yksilöllisyyden
kautta huomioiden muut ihmiset ja muu ympäristö. (Dunderfelt 2011, 85; Tikkanen 2012,17.)
Etsivää nuorisotyötä koskevat pykälät lisättiin nuorisolakiin vuonna 2011 voimaan tulleessa nuorisolain muutoksessa (20.8.2010/693). Etsivä nuorisotyö on
olennainen osa urasuunnitteluohjaajien työtä Stadin ammattiopistossa ja sitä
käsittelen tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Liisa Neuvonen

24

4.2 Etsivä nuorisotyö käsitteenä

Etsivä nuorisotyö määritellään erityisnuorisotyöksi, jonka tarkoituksena on olla
läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota turvallinen ja luottamuksellinen aikuiskontakti. Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia alle 29-vuotiaita nuoria ja antaa tukea myös tilanteissa, jossa nuori tarvitsee
tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö ei tarjoa vain
neuvontaa, vaan tarvittaessa etsivän nuorisotyön tekijät jalkautuvat palveluiden
piiriin yhdessä nuoren kanssa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014. Etsivä nuorisotyö.)
Etsivän nuorisotyön palvelut ovat nuorelle vapaaehtoisia, joten etsivä nuorisotyö
tarjoaa nuorelle varhaista tukea nuoren sitä itse halutessa. Etsivän nuorisotyön
asiakkaana oleva nuori arvioi itse tarvitsemansa tuen määrän ja antaa työntekijälle sen verran itseensä liittyviä tietoja kuin haluaa. Etsivänä nuorisotyöntekijänä voi toimia henkilö, jolla on riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. (Nuorisolaki 20.8.2010/693.)
Etsivän nuorisotyön avulla luodaan toimintarakenteita ja välineitä nuorten kasvun ja elinolojen parantamiseksi sekä sosiaaliseksi vahvistamiseksi. Sosiaalisen
vahvistamisen käsite on korvannut leimaavan syrjäytymisen käsitteen vuoden
2006 nuorisolaissa ja se kuvaa hyvin ennalta ehkäisevän ja korjaavan työn
suhdetta monialaisessa yhteistyössä. (Kaivosoja 2011, 17; Lybeck & Wallden
2011, 25.)
Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka auttavat nuoria
elämäntaitojen

parantamisessa

ja

ehkäisevät

syrjäytymistä

(Nuorisolaki

27.1.2006/72). Sosiaalisen vahvistamisen voidaan nähdä olevan ennen kaikkea
luottamuksen rakentamista, dialogia ja välittämistä nuoresta. Se voi olla myös
nuoren elämän näkemistä kokonaisuutena ja nuoren kunnioittamista yksilönä ja
oman elämänsä asiantuntijana sekä nuoren motivointia ja hänen kanssaan reflektointia. (Lybeck & Wallden 2011, 26.)
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4.3 Etsivän nuorisotyön toimintakenttä

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolain seitsemännessä pykälässä. Tässä pykälässä säädetään etsivästä nuorisotyöstä ja sen järjestämisestä, tietojen
luovuttamisesta etsivää nuorisotyötä varten sekä luovutettujen tietojen käsittelystä. (Nuorisolaki 20.8.2010/693)
Kunnat vastaavat etsivän nuorisotyön järjestämisestä oman kuntansa alueella.
Nuorisolaki ei velvoita kuntia järjestämään etsivää nuorisotyötä. Järjestämisen
vapaaehtoisuudesta huolimatta etsivä nuorisotyö on levinnyt lähes koko maahan, vuonna 2014 valtionavulla tuettavaa etsivää nuorisotyötä oli 289:ssa kunnassa joka on 94% Suomen kunnista. (Alanen & Kotkavuori, 2014, 15.)
Kunnat voivat hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea etsivän nuorisotyön
järjestämiseen vuosittain. Kunnat voivat järjestää etsivää nuorisotyötä joko itsenäisesti, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostopalveluna. Ostopalveluna etsivää nuorisotyötä voi järjestää nuorten palveluja tuottava yhteisö, jolloin kunta on
vastuussa siitä, että palvelu on tuotettu nuorisolain mukaisesti. (Nuorisolaki
20.8.2010/693; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014. Etsivä nuorisotyö.)
Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten edellyttää nuoren suostumusta, jollei nuorisolaissa muutoin säädetä. Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on
kuitenkin salassapitosäännöksistä huolimatta luovutettava nuoren kotikunnan
etsivälle nuorisotyölle silloin, kun peruskoulun päättänyt nuori ei ole sijoittunut
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, kun alle 25-vuotias nuori keskeyttää opinnot ammatillisessa - tai lukiokoulutuksessa tai kun alle 25-vuotias nuori vapautetaan tai keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksen. Tietoja ei tarvitse kuitenkaan luovuttaa, jos ilmoittaja arvioi nuoren kokonaistilanteen huomioiden, ettei
nuori ole etsivän nuorisotyön palvelujen tarpeessa. (Nuorisolaki 20.8.2010/693.)
Myös muut viranomaiset voivat luovuttaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot salassapitosäännösten estämättä silloin, kun viranomainen saamiensa tietojen
pohjalta arvioi nuoren tarvitsevan etsivän nuorisotyön palveluja. Tietojen luovut-
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tajan tulee ilmoittaa nuorelle sekä alaikäisen nuoren huoltajalle tietojen luovuttamisesta etsivään nuorisotyöhön. (Nuorisolaki 20.8.2010/693.)
Koulutuksen järjestäjien, puolustusvoimien ja siviilipalvelukeskuksen lisäksi etsivään nuorisotyöhön ohjaudutaan myös muita reittejä pitkin. Vuosien 20092013 aikana etsivän nuorisotyön piiriin on ohjautunut nuoria esimerkiksi nuorisotyön, työpajojen, sosiaali- ja terveystoimen, työ- ja elinkeinohallinnon, vanhempien, kaverien, katutyön, sosiaalisen median sekä nuoren oman yhteydenoton kautta. (Häggman 2014, 50.)
Eniten ilmoituksia etsivään nuorisotyöhön on tehty vuosien 2009-2013 aikana
toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta. (Häggman 2014, 50.) Tämä puoltaa
urasuunnitteluohjaajien työnkuvaa ja heidän toimimistaan etsivinä nuorisotyöntekijöinä Stadin ammattiopistossa. Etsivään nuorisotyöhön tehtyjen ilmoitusten
määrä on noussut vuosittain ja vuoden 2013 aikana etsivän nuorisotyöntekijät
olivat yhteydessä 27 117:ään nuoreen Suomessa (Häggman 2014, 44) .

4.4 Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyö

Helsingissä, kuten muissakin Suomen kunnissa on tarve etsivälle nuorisotyölle.
Viime vuosien aikana Helsingissä on jäänyt noin 1000 nuorta ilman toisen asteen koulutuspaikkaa yhteishaun jälkeen ja 20-29-vuotiaita nuoria, joilla ei ole
perusasteen jälkeistä tutkintoa, on Helsingissä yli 20 000. Lisäksi ammatillisen
koulutuksen keskeyttämisprosentit ovat olleet muuta maata korkeammat ja alle
30-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2014 19
prosenttia. (Lyra-Katz 2014.)
Helsingin kaupungissa etsivää nuorisotyötä koordinoi Helsingin kaupungin opetusvirasto. Helsingissä etsivän nuorisotyön palveluntarjoajakenttä on monitahoinen, kaupunki järjestää palvelua itse sekä yhteistyösopimuksin palveluntarjoajien kanssa. Etsivän nuorisotyön toimijat eroavat toisistaan esimerkiksi kohderyhmän iän ja kielen mukaan. (Lyra-Katz 2014.)
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Etsivän nuorisotyön palveluntarjoajia on Helsingissä on kuusi. Helsingin kaupungin omia toimijoita ovat Stadin ammattiopiston urasuunnitteluohjaajat sekä
Tulevaisuustiski, jonka palvelut on tarkoitettu alle 18-vuotiaille nuorille. Yhteistyösopimuksella etsivän nuorisotyön palveluntarjoajia ovat Helsingissä Sovinto
ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Helsingin diakonissalaitoksen Vamostoiminta sekä Ungdomsverkstaden Sveps, jonka palvelut on tarkoitettu ruotsinkielisille 15 – 29 –vuotiaille nuorille. Vuonna 2014 Helsingissä toimi yhteensä
26,5 etsivää nuorisotyöntekijää. (Lyra-Katz 2014.)

4.5 Etsivä nuorisotyö osana urasuunnitteluohjaajien työnkuvaa

Urasuunnitteluohjaajat ovat työskennelleet Stadin ammattiopistossa 1.8.2012
lähtien. Ajatus urasuunnitteluohjaajien työnkuvasta heräsi, kun Helsingin kaupungin opetusvirasto sai Helsingin kaupunginhallituksen myöntämää Helsinki
200 vuotta pääkaupunkina – juhlavuoden määrärahaa. Määräraha tuli käyttää
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Rahoituksen turvin päätettiin perustaa neljä
urasuunnitteluohjaajan tehtävää, joiden sijoituspaikkana olisi Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitos, Stadin ammattiopisto. (A. Kukkonen, henkilökohtainen tiedonanto 17.2.2014.) Urasuunnitteluohjaajien määrä nousi 1.4.2014
neljästä kuuteen. Alla olevasta kuviosta 3 selviää urasuunnitteluohjaajien sijoittuminen Stadin ammattiopistossa.
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Kuvio 3. Urasuunnitteluohjaajien sijoittuminen Stadin ammattiopistossa.
Urasuunnitteluohjaajat on jaettu neljän Stadin ammattiopiston toimialan kesken
niin, että jokainen urasuunnitteluohjaaja vastaa tietyistä koulutusaloista. Stadin
ammattiopiston opiskelijoista kohderyhmänä urasuunnitteluohjaajilla ovat opintonsa keskeyttäneet tai eronneet opiskelijat. 1.4.2014 alkaen urasuunnitteluohjaajat ovat toimineet Helsingin kaupungin etsivinä nuorisotyöntekijöinä, jolloin
asiakaskunta laajeni Stadin ammattiopiston opiskelijoista kaikkiin helsinkiläisiin
alle 29 –vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella.
(Urasuunnitteluohjaajien työnkuva 2014.)
Suurissa ammatillisissa oppilaitoksissa etsivää nuorisotyötä voidaan tehdä uudella tavalla. Etsivä nuorisotyö on tällöin osa oppilaitoksen opiskelijahuollon kokonaisuutta ja siinä liikutaan nuorten ja oppilashuollon toimijoiden välimaastossa. (Kaartinen –Koutaniemi 2012, 63.) Tämä periaate toteutuu myös urasuunnitteluohjaajien työssä Stadin ammattiopistossa.
Urasuunnitteluohjaajien asiakkaiksi ohjaudutaan monia eri reittejä pitkin. Stadin
ammattiopistossa asiakkaita voivat ohjata oppilaitoksen henkilökunta, esimerkiksi kuraattorit, opinto-ohjaajat tai muut opiskelijahuoltoryhmän jäsenet, opetta-
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jat tai Stadin ammattiopiston avointen opintojen henkilökunta. Lisäksi asiakkaita
ohjautuu urasuunnitteluohjaajille etsivän nuorisotyön tietojärjestelmän, Enterin
kautta. Nuori voi ottaa myös itse yhteyttä urasuunnitteluohjaajaan tai asiakkaaksi voi ohjautua myös yhteistyötahojen, esimerkiksi sosiaalitoimen tai TEpalvelujen kautta. (Urasuunnitteluohjaajien työnkuva 2014.)
Urasuunnitteluohjaajien työ voidaan jakaa asiakas- ja verkostotyöhön. Asiakastyö lähtee liikkeelle alkukartoituksesta, jossa käydään läpi nuoren elämäntilanne
sekä nuoren toiveet ja tarpeet ohjaukselle. Urasuunnitteluohjaajat tarjoavat asiakkailleen elämänhallinnallista tukea joka tarkoittaa ohjauksen ja avun antamista niille nuoren elämän osa-alueille, joissa nuori apua tarvitsee. Nuori voi tarvita
apua esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan löytämiseen, toimeentuloon tai asumiseen liittyvissä asioissa. (Urasuunnitteluohjaajien työnkuva 2014.)
Urasuunnitteluohjaajien työmuotona on jalkautuva palveluohjaus, joka tarkoittaa
tarpeellisten palvelujen piiriin menemistä yhdessä nuoren kanssa. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi sosiaalitoimi, TE- palvelut tai erilaiset tutustumiskäynnit esimerkiksi oppilaitoksiin tai työpajoille. Asiakkuus jatkuu niin kauan,
kunnes nuori on kiinnittynyt opiskeluun tai työelämään tai muuhun elämäntilannettaan tukevaan toimintaan tai kun tarvetta ohjaukselle ei enää ole. Urasuunnitteluohjaajat tekevät yhteistyötä alaikäisen nuoren vanhempien kanssa sekä
nuoren elämään liittyvän muun verkoston kanssa tarpeen mukaan. (Urasuunnitteluohjaajien työnkuva 2014.)
Asiakastyön lisäksi urasuunnitteluohjaajat tekevät myös verkostoyhteistyötä.
Verkostoyhteistyö voi pitää sisällään esimerkiksi oman koulutusalojen tutustumiskäyntien järjestämistä avointen opintojen tai muiden urasuunnitteluohjaajien
asiakkaille. Verkostoyhteistyöhön kuuluvat myös osallistuminen oppilaitoksen
yhteisölliseen toimintaan, esimerkiksi ryhmäytymispäiviin ja muihin tapahtumiin
sekä yhteisöllinen opiskelijahuoltotyö oppilaitoksen hyvinvointiryhmissä. (Urasuunnitteluohjaajien työnkuva 2014.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Liisa Neuvonen

30

5 AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMESSA
5.1 Ammatillisen koulutuksen lähtökohdat

Suomen koulutusjärjestelmä on jaettu esiopetukseen, perusopetukseen, toisen
asteen yleissivistävään koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen ja korkea-asteen koulutukseen, jota annetaan ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa (Ammattikoulutus Suomessa 2010, 2).
Ammatillista peruskoulutusta ovat ammatilliset perustutkinnot sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavat, valmistavat ja valmentavat koulutukset. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja se jaetaan kolmelle kalenterivuodelle.

Ammatilliset perustutkinnot jaetaan kahdeksaan koulu-

tusalaan ja vuonna 2010 ammatillisia perustutkintoja oli Suomessa 52 ja niissä
yhteensä 120 erilaista koulutusohjelmaa. ”Ammatillisissa perustutkinnoissa
hankitaan ja osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen
edellyttämät tiedot ja taidot, laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri
tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella” (Ammattikoulutus Suomessa 2010, 5-7.)
Syitä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ovat esimerkiksi ammatin saaminen ja töihin meno, ajatus ammattikorkeakouluopinnoista toisen asteen opintojen jälkeen tai lisäajan saaminen vaihtoehtojen pohdinnalle
(Mehtäläinen 2001,53). Ennen ammatillisen perustutkinnon suorittamista opiskelijan on täytynyt suorittaa perusopetuksen tai sitä vastaavan opetuksen oppimäärä. Opiskelijaksi voidaan myös ottaa henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä
katsoo olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen. (Ammattikoulutus Suomessa 2010, 11.)
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5.2 Ammatillinen koulutus lukuina ja sitä ohjaavat tahot

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt sekä valtion liikelaitokset, jolle opetusja kulttuuriministeriö on myöntänyt järjestämisluvan. Opiskelijoita opetussuunnitelmaperustaisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2012 oli 132
554 ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on pysynyt lähes samana koko
2000-luvun. (Ammattikoulutus Suomessa 2010,21; Tilastokeskus 2013. Opetussuunnitelmaperustaisen.)
Ammatillisia koulutuksen järjestäjiä oli Suomessa vuoden 2013 lopussa 134
mutta määrä tulee lähitulevaisuudessa pienenemään. Hallituksen vuoden 2013
rakennepoliittisessa ohjelmassa toisen asteen koulutuksesta leikataan 260 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä ja osa säästöistä tulee syntymään järjestäjäverkon harvennuksesta. Tämän vuoksi oppilaitokset tulevat todennäköisesti
yhdistymään toisiinsa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013. Ammatillisen koulutuksen; Liiten 2015.)
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien määrän vähenemisen lisäksi ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu myös muita muutoksia. Valtion säästöjen vuoksi
opiskelijaa kohti maksettavaa rahoitusta on leikattu usealla prosentilla ja myös
aloituspaikkojen lukumäärää on vähennetty. Vuoteen 2016 mennessä aloituspaikat vähenevät runsaalla tuhannella säästöjen ja ikäluokkien pienenemisen
vuoksi. Vuodesta 2017 alkaen ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee muuttumaan niin, että koulutuksen järjestäjille maksetaan suorituksista ja tuloksista, ei
opiskeluajasta. Jo tehdyt säästöt näkyvät opetuksessa esimerkiksi lähiopetustuntien määrän vähenemisellä. (Grönholm & Valtavaara 2014; Liiten 2015.)
Vuonna 2009 vajaa 86 prosenttia 30-vuotiaista oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon. Naisista tutkinnon oli suorittanut 90 prosenttia ja miehistä 82
prosenttia. Tutkinnon suorittaneiden osuus on viime vuosina kasvanut vain vähän. Hallituksen tavoitteena onkin, että vuoteen 2020 mennessä yli 90 prosentilla 20-24 -vuotiaista on perusasteen jälkeinen tutkinto. (Koulutus ja tutkimus
2012, 31; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013. Ammatillisen koulutuksen.)
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Ammatillinen koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja
eduskunta säätää lailla ammattikoulutuksesta. Laki ammatillisesta koulutuksesta (21.8.1998/630) on tärkein ammatillista koulutusta ohjaavista laista. ”Laissa
säädetään nuorille ja aikuisille annettavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta
ja siinä suoritettavista tutkinnoista” ja määritellään ammatillisen koulutuksen
tarkoitus, joka ”on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää
ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä” (Laki ammatillisesta
koulutuksesta 21.8.1998/630). Lisäksi laki määrittelee ammatillisen koulutuksen
tavoitteet, koulutuksen järjestämisen, opetuksen, arvioinnin, opiskelijan oikeudet
ja velvollisuudet sekä erinäiset säännökset (Laki ammatillisesta koulutuksesta
21.8.1998/630). Muita toisen asteen ammatilliseen koulutukseen liittyviä lakeja
ovat laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (21.8.1998/631) sekä laki opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta (29.12.2009/1705).
Valtioneuvosto päättää ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallisista tavoitteista, tutkintojen rakenteesta sekä yhteisistä opinnoista ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkemmin tutkinnoista ja niiden laajuudesta. Asiantuntija- ja kehittämisvirastona toimii Opetushallitus ja se päättää valtakunnallisista tutkintojen
perusteista, joiden sisältönä ovat muun muassa tutkintojen ammattitaitovaatimukset ja osaamisen osoittamistavat. (Ammattikoulutus Suomessa 2010, 19.)

5.3 Helsingin kaupungin ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat Helsingissä Stadin ammattiopisto sekä muutamat yksityiset palveluntarjoajat. Helsingin kaupungin järjestämä ammatillinen
koulutus on Helsingin kaupungin opetusviraston alaista toimintaa. Opetusviraston toimintaa on säätelee opetuslautakunta. Opetustoimen johtosäännön mukaan ”Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtivat kaupungin opetustoimesta -- kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti” (Helsingin kaupungin opetustoimen
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johtosääntö 2013). Alla olevasta kuviosta 4 selviää opetusviraston organisaatiorakenne.

Kuvio 4. Opetusviraston organisaatiorakenne (Helsingin kaupungin Helmiintranet).
Opetusvirastossa ammatillinen koulutus on sijoitettu nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalle. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan alaisuudessa toimii myös Stadin ammattiopisto. Opetustoimen johtosäännön mukaisesti nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
vastaa kaupungin järjestämästä suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan huolehtii myös osittain suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. (Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntö 2013.)
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5.4 Opintojen keskeyttäminen ammatillisessa koulutuksessa

Opintojen keskeyttäminen on monitahoinen käsite riippuen siitä, tarkastellaanko
sitä yksilön, oppilaitoksen, koulutusjärjestelmän vai yhteiskunnan näkökulmasta.
Yksilön näkökulmasta opintojen keskeyttäminen voi olla negatiivinen, neutraali
tai positiivinen asia, muiden tahojen näkökulmasta se on ainoastaan negatiivinen. Tilastot opintojen keskeyttämisestä voivat osittain antaa myös virheellisen
kuvan, esimerkiksi silloin jos koulutusalan vaihto lasketaan yhdeksi keskeyttämisen muodoksi. (Kouvo ym. 2011, 18.) Mehtäläisen (2001,121) tutkimuksessa
kävi ilmi, että ammatillisessa koulutuksessa suurin keskeyttämisen syy on epäonnistunut alavalinta, jonka jälkeen tulevat henkilökohtaiset syyt, opiskeluvaikeudet, opetukseen tai oppilaitokseen liittyvät syyt, taloudelliset vaikeudet, saatu työpaikka tai terveydelliset syyt.
Ammatillisessa koulutuksessa opintojen keskeyttäminen on ollut koko 2000luvun laskusuunnassa. Lukuvuonna 2011-2012 keskeyttämisprosentti ammatillisessa koulutuksessa oli valtakunnallisesti 8,7 prosenttia, kun se lukuvuonna
2010-2011 oli 9,1 prosenttia. Naiset (8%) keskeyttivät opintonsa miehiä (7,7%)
useammin ja eniten keskeytettiin luonnontieteiden alalta (10,6%). Osa opintonsa keskeyttäneistä siirtyi opiskelemaan toiselle koulutussektorille (10%) tai siirtyi
työelämään (30%). (Tilastokeskus 2014. Koulutuksen keskeyttäminen 2012.)
Uudenmaan alueella lukuvuonna 2011-2012 opintonsa keskeytti ammatillisessa
koulutuksessa 10,5 prosenttia, joka on maakunnittain tarkasteltuna maan suurin
keskeyttämisprosentti (Tilastokeskus 2014. Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain). Korkeampaan keskeyttämisprosenttiin voivat olla syinä paremmat työllistymismahdollisuudet muuhun maahan verrattuna sekä runsaammasta tarjonnasta johtuva opiskelualan vaihtamisen helppous (Malminen 2014).
Stadin ammattiopistossa opintojen keskeyttäminen on seurannut valtakunnallista linjaa ja opintojen keskeyttäminen on vähentynyt. Vuonna 2014 opintonsa
keskeytti hieman yli 15 prosenttia opiskelijoista, kun sen vuonna 2013 oli yli 17
prosenttia opiskelijoista. Keskeyttämisen vähentämiseksi Stadin ammattiopistossa on lisätty opiskelijoiden ohjausta, esimerkiksi urasuunnitteluohjaajien työ-
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panoksen muodossa ja myös ryhmänohjaajat ovat saaneet lisäperehdytystä
nuorten ohjaamiseen. (Stadin ammattiopisto 2015.)
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN KUVAUS
6.1 Kehittämishanke prosessina

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta voidaan määritellä monin eri tavoin. Yksi
tapa on ymmärtää se väljänä yleiskäsitteenä, joka kuvaa kehittämistoiminnan ja
tutkimuksen yhteyttä (Toikko & Rantanen 2009, 21). Heikkilä ym. (2008, 18)
kuvailee tutkimuksellisen kehittämistoiminnan systemaattiseksi toiminnaksi, jonka avulla lisätään tietoa ja tiedon käyttämistä uusien toimintatapojen löytämiseksi.
Heikkilän ym. (2008, 36) mukaan yhteiskunnan ja toimintojen nopeat muutokset
ja niihin vaikuttaminen asettavat suuria haasteita niin yksilöille, organisaatioille
kuin yhteisöillekin. Ulkoisten toimintaympäristöjen ja sisäisten maailmojen muutokset ovat yhä monimutkaisempia, nopealiikkeisempiä ja vaikeammin ennakoitavia (Ramstad & Alasoini, 2007, 5). Kehittämistyön kohteina ovat sekä ihmiset
eli heidän osaamisensa että heidän työtehtävänsä, tehtäväkokonaisuudet ja
näiden lisäksi myös käytettävät tekniikat ja säännökset (Kirjonen 2007; Heikkilän ym. 2008, 55 mukaan).
Toikon ja Rantasen (2009, 56) mukaan kehittämisprosessi muodostuu erilaisista tehtäväkokonaisuuksista, joita ovat perustelu, organisointi, toteutus, arviointi
ja levittäminen. Kehittämisprosessin jakaminen osiin helpottaa käytännön toteutusta ja selkeyttää sitä, mitä ollaan milloinkin tekemässä. Kehittämistyö on aina
kiinni arjessa ja niissä mahdollisuuksissa, joita toimijoilla on (Seppänen-Järvelä
& Karjalainen 2006, 26). Toikko ja Rantanen (2009, 89) näkevät kehittämistoiminnan sosiaalisena prosessina, joka vaatii toimijoilta osallisuutta ja dialogisuutta, osallisuus edesauttaa eri toimijoiden sitoutumista kehittämiseen sekä eri tahojen eri intressien esille tuomista; kaikki kehittävät samaa kohdetta mutta
omista lähtökohdistaan käsin. Kehittämistoiminta onkin usein luonteeltaan kokemuksellista, jossa käytännön osaajat muuttavat tutkimus- ja kokemustiedon
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avulla ympäristöään tai jonkin asian tilaa paremmaksi sekä sitoutuvat osallisiksi
ja toimijoiksi kehittämistyöhön (Heikkilä ym. 2008, 56).
Kehittämisprosessi voidaan kuvata monella eri tapaa, esimerkiksi spiraalimallin,
tasomallin tai lineaarisen mallin avulla (Toikko & Rantanen 2009,64). Tämä kehittämishanke voidaan määritellä lineaarisen mallin mukaiseksi, joka jakautuu
neljään eri vaiheeseen. Lineaarinen malli on esitelty kuviossa 5.
Tavoitteen

Suunnittelu

Toteutus

määrittely

Päättäminen
ja arviointi

Kuvio 5. Kehittämisprosessin lineaarinen malli (Toikko & Rantanen 2009,64).
Lineaarinen malli jakautuu vaiheisiin tavoitteen määrittely, suunnittelu, toteutus
sekä päättäminen ja arviointi. Silfverbergin (2000, 10) mukaan lineaariset mallit
perustuvat usein määriteltyyn ongelmaan, jonka perusteella kehittämishanke
voidaan suunnitella tarkasti. Tämä kehittämishanke perustui selkeään ongelmaan, jonka perusteella hanketta lähdettiin viemään eteenpäin. Liikkeelle lähdettiin enemmänkin kokeilun kautta tietty tavoite mielessä.
Kuviossa 6 on esitelty tämän kehittämishankkeen prosessikuvaus, joka etenee
tavoitteen määrittelyn kautta suunnitteluvaiheeseen, toteutusvaiheeseen ja
hankkeen arviointi sekä päättämisvaiheeseen. Ensimmäinen pystysarake kertoo vaiheen ajankohdan, toinen kehittämismenetelmän, kolmas vaiheen toimijat
ja neljäs vaiheen tuotoksen. Vaakasarakkeessa on kerrottu, mihin kehittämisprosessin vaiheeseen kyseinen toiminta liittyy.
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AIKA

MENETELMÄ

TOIMIJAT

TUOTOS

Tavoitteen määrittely
10/2013

Kehittämispäivä

Urasuunitteluohjaajat, työelämämentori

Kehittämishankkeen aiheen valinta ja rajaus

Suunnittelu
11/2013

Suunnittelupalaveri

Urasuunitteluohjaajat

Palaverimuistio; lähtökohdat hankkeelle
Toteutus

01/2014

Suunnittelupalaveri

Urasuunitteluohjaajat

Palaverimuistio ja oppaan aihio

02/2014

Suunnittelupalaverit

Urasuunitteluohjaajat, työelämämentori

Oppaan aihiot

03/2014

Suunnittelupalaverit

Urasuunitteluohjaajat

Oppaan aihiot

06/2014

Suunnittelupalaveri

Urasuunitteluohjaajat

Palaverimuistio, oppaan esittely uusille urasuunnitteluohjaajille

08/014

Suunnittelupalaveri

Urasuunitteluohjaajat, työelämämentori

Yksilöohjauksen oppaan lopullisen version viimeistely ja materiaalin aihepiireihin jaottelu

08-10/2014

Viimeistelytyöskentely

Hankevastaava

Yksilöohjauksen oppaat urasuunnitteluohjaajille

10/2014

Käyttöönottotilaisuus

Urasuunitteluohjaajat

Yksilöohjauksen oppaan käyttöohjeet ja palautelomakkeet

Arviointi ja päättäminen
11-12/2014

Oppaiden pilotointi

Urasuunitteluohjaajat

Palautteet nuorilta

01/2015

Haastattelut

Hankevastaava

Palautteet urasuunnitteluohjaajilta

02/2014 - 03/2015

Tekninen kirjoittaminen

Hankevastaava

Raportti kehittämishankkeesta

04/2015

Hankkeen esittely

Hankevastaava

Levitys ja juurruttaminen

Kuvio 6. Kehittämishankkeen prosessikuvaus.
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6.2 Tavoitteen määrittely

Kehittämishankkeen tavoitteen määrittelyä voidaan myös kutsua kehittämishankkeen perusteluvaiheeksi. Perusteluvaiheessa määritellään toiminnan lähtökohdat ja vastataan kysymykseen miksi kehittää juuri nyt? Perusteluvaiheessa joudutaan usein ottamaan kantaa siihen, miksi jokin tietty asia kaipaa kehittämistä. Perusteluvaiheessa tärkeää on ongelman ja vision määrittäminen, ongelmana on usein jokin nykytilanteessa toimimaton asia ja visio voi olla tulevaisuuden ihannekuva, kun toimimaton asia on ratkaistu. Sekä ongelma että visio
voi motivoida ihmisiä toimintaan asian ratkaisemiseksi. (Toikko & Rantanen
2009, 59)
Tämän hankkeen perusteluvaihe sijoittuu alkusyksyyn 2013, kun olin aloittanut
opinnot ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Mietimme yhdessä urasuunnitteluohjaajien sekä avointen opintojen projektipäällikön kanssa aihetta
opinnäytetyölleni, jonka tuli olla työhöni liittyvä. Olimme jo aiemmin puhuneet
kollegoiden kanssa työhömme liittyvästä materiaalista, joka helpottaisi työtämme. Jokaisella urasuunnitteluohjaajalla oli käytössään jonkin verran omia materiaaleja, joita pystyi hyödyntämään asiakastyössä. Materiaalit olivat kuitenkin
keskenään erilaisia ja olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että materiaalien määrää
olisi hyvä rajata niin, että kaikki saisivat käyttöönsä parhaimmat materiaalit. Yhteisen materiaalin luominen urasuunnitteluohjaajien työhön nousikin pian kehittämishankkeeni aiheeksi.
Kehittämishankkeen toteutuminen edellytti, että urasuunnitteluohjaajilta sekä
työelämämentorilta löytyi halua ja motivaatiota kehittämishankkeen toteuttamiseen. Motivaatioon vaikuttaa paljon se, että hanke koetaan omaan työhön läheisesti liittyväksi ja omaa työtä helpottavaksi. (Toikko & Rantanen 2009, 59)
Yhtenä kehittämishankkeen toteutumisen edellytyksenä olikin, että sen koettiin
kehittävän ja parantavan urasuunnitteluohjaajien työtä ja se koettiin tämän
vuoksi tärkeäksi. Avointen opintojen projektipäällikön osallistuminen kehittämishankkeeseen työelämämentorina oli luontevaa, koska urasuunnitteluohjaajat

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Liisa Neuvonen

40

ovat osallistuneet avointen opintojen kehittämiseen ja ohjaavat asiakkaitaan
myös avointen opintojen piiriin.

6.3 Suunnitteluvaihe

Kehittämishankkeen organisointi- eli suunnitteluvaiheella tarkoitetaan käytännön hankkeen suunnittelua ja valmistelua (Toikko & Rantanen 2009, 59). Kehittämishankkeen organisointivaihe käynnistyi lokakuussa 2013, kun urasuunnitteluohjaajien ja työelämämentorin yhteisessä suunnittelupäivässä sovittiin kehittämishankkeen toteuttamisesta. Tässä vaiheessa kehittämishankkeesta vastaava hyväksytti hankkeen toteuttamisen urasuunnitteluohjaajien esimiehellä.
Samassa yhteydessä sovittiin, että kehittämishankkeeseen liittyvät suunnittelupalaverit oli mahdollista toteuttaa työajalla.
Kehittämishankkeessa kehittämisryhmällä on suuri merkitys. Sen toiminnan sujuvuudesta riippuu kehittämishankkeen onnistuminen. Kehittäminen on ennen
kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kommunikointi on tärkeässä osassa
(Gustavsen & Engelstad 1986, Seppänen- Järvelä & Karjalainen 2009, 23 mukaan).
Kehittämisryhmän

kehittämishankkeessa

muodostivat

kehittämishankkeen

alussa neljä urasuunnitteluohjaajaa ja toukokuusta 2014 lähtien kuusi urasuunnitteluohjaajaa, kun Stadin ammattiopistoon palkattiin kaksi uutta urasuunnitteluohjaajaa lisää. Kehittämishankkeen toteuttamiseksi jokaiselta urasuunnitteluohjaajalta kysyttiin suostumus kehittämishankkeessa mukana olemisesta ja
jokainen urasuunnitteluohjaaja tähän suostui. Urasuunnitteluohjaajien lisäksi
kehittämisryhmässä oli mukana avointen opintojen projektipäällikkö, joka toimi
kehittämishankkeen työelämämentorina. Kehittämisryhmäni koostui minulle läheisistä kollegoista, joiden kanssa olen tottunut työskentelemään ja olenkin iloinen, että sain tehdä kehittämishankkeen heidän kanssaan.
Kaikilla urasuunnitteluohjaajilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua kehittämishankkeeseen alusta asti työntekijöiden vaihtumisesta ja urasuunnitteluohjaajien
lukumäärän lisääntymisestä johtuen mutta oli tärkeää, että jokainen urasuunnit-
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teluohjaaja koki olevansa yhtä tärkeässä osassa kehittämishankkeen toteutumisessa. Kaikille työntekijöille oli tärkeää kertoa yhdessä sovituista pelisäännöistä,
työskentelyn etenemisestä sekä muista kehittämishankkeen kannalta olennaisista asioista. Tärkeää oli myös, että kaikkien mielipiteet kehittämishankeen
aikana saatiin kuuluviin ja niitä kunnioitettiin.
Kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa järjestettiin myös ensimmäinen
suunnittelupalaveri, johon osallistuivat urasuunnitteluohjaajat. Suunnittelupalaverissa yksilöohjauksen opasta ideoitiin muun muassa tekemällä SWOT- analyysi urasuunnitteluohjaajien työstä ja miettimällä yksilöohjauksen oppaan sisältöä sen avulla.

6.4 Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa on Toikon ja Rantasen (2009, 59) mukaan kyse ideoinnista,
priorisoinnista, kokeilusta ja mallinnuksesta. Kehittämishankkeessa yksilöohjauksen oppaan työstäminen aloitettiin syksyllä 2013. Yksilöohjauksen opasta
kehitettiin Stadin ammattiopistossa urasuunnitteluohjaajien ja työelämämentorin
kesken suunnittelupalavereissa. Suunnittelupalavereja järjestettiin marraskuun
2013- elokuun 2014 välisenä aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Työelämämentori osallistui suunnittelupalavereihin tarvittaessa ja urasuunnitteluohjaajat
osallistuivat kaikkiin suunnittelupalavereihin lukuun ottamatta muutamia sairauspoissaoloja. Jokaisen suunnittelupalaverin suunnitteli etukäteen kehittämishankkeesta vastaava ja jokaisessa suunnittelupalaverissa oli jokin tietty aihe,
mitä käsiteltiin. Jokaisen suunnittelupalaverin alussa käytiin läpi, mitä siihen asti
oltiin tehty ja mikä olisi sen kerran ohjelma. Kuviossa 7 on esitelty jokaisen
suunnittelupalaverin aiheet.
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Suunnittelupalaveri

Aihe
Työskentelyn aloitus, olemassa olevien tehtävien läpikäynti,

1.

asiakastyyppien mietintä ja tehtävien alustava valinta niiden
pohjalta.

2.

Goaling- tehtävän tekeminen.

3.

Tehtävien valinta ja muokkaus olemassa olevista tehtävistä.

4.

Yksilöohjauksen prosessin läpikäynti, tehtävien valinta

5.
6.
7.
8.

Oppaan aihion esittely uusille urasuunnitteluohjaajille, alkukartoituslomakkeen tekeminen.
Tehtävien läpikäynti, valinta ja muokkaus
Yksilöohjauksen oppaan lopullisen version kokoamisen aloitus,
materiaalin aihepiireihin jaottelu
Yksilöohjauksen oppaan sisällön ja palautelomakkeiden läpikäynti.

Kuvio 7. Suunnittelupalaverien aiheet.
Opasta tehtiin suunnittelupalavereissa kokoamalla urasuunnitteluohjaajien yksilöohjauksessa jo aiemmin käyttämä materiaali sekä muut materiaalit yhteen.
Materiaali oli pääsääntöisesti erilaisia yksilö- ja ryhmäohjauksessa käytettäviä
tehtäviä. Näistä tehtävistä valittiin käyttökelpoisimmat ja sopivimmat kansioon.
Sopivien tehtävien valinnan jälkeen tehtävät muokattiin yksilöohjaukseen soveltuviksi. Koska kaikkia yksilöohjauksen oppaaseen tulevia tehtäviä ei löytynyt
valmiina, osa tehtävistä tehtiin itse hyödyntämällä esimerkiksi vastaavanlaisia
tehtäviä samasta aihepiiristä.
Suunnittelupalavereissa mietittiin myös yksilöohjauksen prosessia kokonaisuutena ja jaoteltiin oppaaseen tulevat tehtävät ohjauksen eri vaiheiden mukaisesti,
mikä selkeytti oppaan kokonaisuutta. Lopuksi kehittämishankkeesta vastaava
teki yksilöohjauksen oppaan materiaalille viimeiset tarvittavat korjaukset ja kokosi jokaiselle urasuunnitteluohjaajalle oman kansion, yksilöohjauksen oppaan.
Yksilöohjauksen oppaiden kokoamiseen tarvittavat materiaalit kuten esimerkiksi
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kansio, välilehdet, muovitaskut sekä paperi saatiin Stadin ammattiopiston tarvikkeista.
Yksilöohjauksen opas otettiin käyttöön marraskuussa 2014. Käyttöönottoa varten urasuunnitteluohjaajat sopivat yhteisen tapaamisen, jossa yksilöohjauksen
opas käytiin vielä kertaalleen yhdessä läpi. Jokainen urasuunnitteluohjaaja sai
käyttöönsä oman kansion, yksilöohjauksen oppaan. Tässä tapaamisessa nousi
esiin myös yksilöohjauksen oppaan sähköisen version tekeminen, joka oli kaikkien urasuunnitteluohjaajien mielestä hyvä idea. Yksi urasuunnitteluohjaajista
lupasi ottaa tästä vastuun ja sähköinen versio saatiinkin käyttöön heti seuraavalla viikolla. Yksilöohjauksen oppaan sähköinen versio on jokaisella urasuunnitteluohjaajalla tallennettuna muistitikulla ja sitä voi käyttää samoin kuin kansioversiotakin.
Käyttöönottotilaisuudessa urasuunnitteluohjaajat saivat myös kyselylomakkeet
nuorilta kerättävää palautetta varten. Kyselylomake käytiin yhdessä läpi ja sovittiin, että kaikista yksilöohjauksen oppaan tehtävistä kerätään palautetta, jos
nuori on vain halukas sitä antamaan. Sovittiin myös, että palautetta kerätään
heti tehtävän tekemisen jälkeen, jotta tehtävän tekeminen on nuorella tuoreessa
muistissa. Kyselylomakkeessa oli mukana saatekirje, jossa kerrottiin, miksi palautetta kerättiin ja mihin sitä tultaisiin käyttämään.

6.5 Kehittämishankkeen arviointi

Arvioinnilla on kehittämishankkeessa monia tehtäviä mutta yksinkertaisimmillaan arvioinnilla analysoidaan sitä, onko kehittäminen saavuttanut tarkoituksensa vai ei. Arviointia tulee tehdä myös kehittämishankkeen aikana, jotta tiedetään, mihin ollaan menossa. (Toikko & Rantanen 2009, 57- 61.)
Yksilöohjauksen oppaasta kerättiin palautetta sekä sen pilotointiaikana että sen
jälkeen. Nuorilta ja urasuunnitteluohjaajilta saadun palautteen perusteella kansiota on vielä mahdollista muokata urasuunnitteluohjaajien työtä paremmin palvelevaksi urasuunnitteluohjaajien kesken esimerkiksi kehittämispäivissä.
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Palaute nuorilta
Yksilöohjauksen oppaasta kerättiin palautetta urasuunnitteluohjaajien asiakkailta oppaan pilotointiaikana marraskuusta 2014 tammikuuhun 2015. Urasuunnitteluohjaajat keräsivät palautetta tehdessään yksilöohjauksen oppaan tehtäviä
nuorten kanssa ja palautteen antaminen tehtävistä oli nuorille vapaaehtoista.
Palautetta kerättiin kyselylomakkeen (Liite 1) avulla. Kysely on surveytutkimuksen keskeinen menetelmä, joissa aineistoa kerätään standardoidusti eli
kaikilta samalla tavalla ja jossa kohdehenkilöt muodostavat otoksen perusjoukosta (Hirsjärvi ym. 2010, 193).
Kyselylomakkeessa oli sekä avoimia, monivalinta- että asteikkoihin perustuvia
kysymyksiä. Pääosan kyselylomakkeen kysymyksistä muodostivat asteikkoihin
perustuvat kysymykset, jossa esitetään väittämiä ja vastaaja valitsee kuinka
paljon hän on väittämän kanssa samaa mieltä. (Hirsjärvi ym. 2010, 198-200).
Tällaisia kysymyksiä olivat kysymykset liittyen tehtävän tekemiseen, tehtävän
hyödyllisyyteen ja kehittämisehdotuksiin. Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin arvioimaan näitä asioita kouluarvosanoilla 4-10. Lisäksi kyselylomakkeessa
oli muutamia avoimia kysymyksiä täydentämässä asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. Avoimissa kysymyksissä esitetään kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta varten (Hirsjärvi ym. 2010, 198). Monivalintakysymyksissä tutkija on laatinut valmiit vastausvaihtoehdot ja vastaaja valitsee esimerkiksi ympyröimällä
sopivan vaihtoehdon (Hirsjärvi ym. 2010,199). Monivalintakysymyksillä kartoitettiin kyselylomakkeessa esimerkiksi vastaajan sukupuolta.
Kyselylomakkeen mukana oli lähetekirjelmä (Liite 2). Lähetekirjelmän tarkoituksena on kertoa vastaajalle kyselyn tarkoituksesta, tärkeydestä ja siitä, mikä
merkitys vastaamisella on (Hirsjärvi ym. 2010, 204). Nuorille tarkoitetun kyselylomakkeen lähetekirjelmässä kerrottiin lyhyesti yksilöohjauksen oppaan tekoprosessista sekä siitä, mihin annettuja palautteita tultaisiin käyttämään. Lähetekirjelmässä kerrottiin myös palautteen antamisen olevan luottamuksellista, eikä
yksittäisen vastaajan tietoja voisi niistä tunnistaa.
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Yksilöohjauksen oppaasta saatuja palautteita kertyi oppaan pilotointiaikana yhteensä 20 kappaletta. Palautteen antajat olivat iältään 16-28-vuotiaita ja vastaajien joukossa oli sekä miehiä että naisia. Palautteet koskivat kuutta eri tehtävää,
joka on hyvä saavutus huomioiden, että oppaan pilotointiaika oli melko lyhyt ja
oppaan 20:sta materiaalista vain 11 on varsinaisia tehtäviä, joista palautteen
antaminen on mahdollista. Muu oppaan materiaali on joko urasuunnitteluohjaajan työn tueksi tarkoitettua materiaalia, esimerkiksi alkuhaastattelulomake, kartta Stadin ammattiopiston toimipisteistä tai ohjaustyössä käytettäviä erilaisia
malleja, esimerkiksi CV- tai työhakemusmalli.
Yksilöohjauksen oppaan pilotointiaikana nuoret antoivat palautetta tehtävistä
ajankäyttöympyrä, elämäntilannetikkataulu, opiskelutilanteen kartoitus, oppimistyylitesti (lyhyt), persoonallisuus- ja uravalinta sekä vahvuusluettelo. Tehtävien
tekeminen koettiin pääsääntöisesti todella tai melko mukavaksi. Kaksi vastaajista oli antanut tälle kysymykselle arvosanan neljä eli heidän mielestään tehtävän
tekeminen ei ollut mukavaa. Tehtävien ohjeistusta pidettiin helppona ymmärtää
ja tehtävä oli vastaajien mielestä ollut helppo tehdä. Kaikki vastaajat olivat arvioineet tämän kysymyksen arvosanoilla seitsemästä kymmeneen ja tämä kysymys jakoi vähiten vastaajien mielipiteitä.
Myös tehtävien ulkoasu ja selkeys sai vastaajilta hyvät arviot ja enemmistö vastaajista antoi tälle kysymykselle arvosanan yhdeksän tai kymmenen. Tehtävän
tekemisen hyödyllisyys jakoi eniten vastaajien mielipiteitä, vastaukset hajaantuivat kaikille arvosanoille neljästä kymmeneen joten osa vastaajista ei ollut pitänyt tehtävän tekemistä ollenkaan hyödyllisenä, kun taas osa vastaajista oli
pitänyt tehtävän tekemistä todella hyödyllisenä.
Kysymykseen ”Tehtävän tekeminen auttoi minua pääsemään eteenpäin tilanteessani/selkeytti tilannettani” vastaajat olivat antaneet arvosanoja neljästä yhdeksään, joten tämäkin kysymys jakoi vastaajien mielipiteitä. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, millä tavoin tehtävä oli auttanut heitä pääsemään eteenpäin tilanteessaan, alla muutamia vastauksia:
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”Antoi suuntaa opiskelupaikan valintaa varten” (Mies, 20v.)
”Että opin tekemisen että kuuntelun kautta” (Mies, 28v.)
”Pitäis järjestää lenkille aikaa” (Mies, 23v.)
Suurin osa vastaajista oli arvioinut, että tehtävän tekeminen oli opettanut heille
jotakin uutta joko itsestä tai jostakin asiasta. Myös tähän kysymykseen vastaajia
pyydettiin kirjoittamaan, mitä he olivat oppineet. Alla muutamia vastauksia:
”Että pitäisi avata säästötili ja syödä paremmin” (Nainen, 19v.)
”Olen näemmä taiteellinen tyyppi” (Mies, 17v.)
”Päivän ajankäyttö selkeytyi” (Mies, 24v.)
Nuoret olivat vastauksissaan arvioineet oppaan tehtäviä pääsääntöisesti kouluarvosana-asteikon yläpään numeroilla, joten oppaan voidaan sanoa olevan
käyttötarkoitukseensa soveltuva. Nuorilta saatujen palautteiden perusteella oppaan tehtävät ovat toimivia. Palautteista ei noussut esiin suuria kehittämisehdotuksia tehtäviin, joten niiden voidaan ajatella olevan toimivia sellaisenaan. Tehtäviä on helppo tehdä, ne ovat ulkoasultaan selkeitä ja ohjeistus on helposti
ymmärrettävää. Oppaan tehtävät ovat nuorille soveltuvia ja ne auttavat viemään
nuoren tilannetta eteenpäin ja selkeyttävät sitä.
Palaute urasuunnitteluohjaajilta
Yksilöohjauksen oppaasta kerättiin palautetta urasuunnitteluohjaajilta haastatteluin tammikuussa 2015. Haastatteluun liittyy sekä etuja että haittoja. Haastattelun etuja ovat muun muassa sen joustavuus, kyky nähdä haastateltava subjektina, joka voi vapaasti tuoda esille itse tärkeänä pitämiään asioita sekä mahdollisuus selventää ja syventää ilmitulevia asioita. Haastattelun haittoina voidaan
nähdä, että ne ovat aikaa vieviä, vaativat suunnittelua ja etukäteisvalmisteluja
sekä se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2010, 205-206.)
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Palautteen antamisen keinona käytettiin strukturoitua teemahaastattelua ja kehittämishankkeesta vastaava haastatteli jokaisen urasuunnitteluohjaajan yksitellen. Teemahaastattelussa keskustellaan tiettyjen teemojen ympärillä ja näin
haastateltavien ääni pääsee paremmin kuuluviin kuin yksityiskohtaisia kysymyksiä esittämällä. Teemahaastattelu on usein puolistrukturoitu mutta näissä
haastatteluissa käytettiin tiettyjen teemojen ympärille tehtyjä tarkkoja, avoimia
kysymyksiä, joka teki haastatteluista strukturoituja teemahaastatteluja. (Hirsjärvi
& Hurme 2000, 47-48).
Haastatteluissa kartoitettiin urasuunnitteluohjaajien mielipiteitä liittyen yksilöohjauksen oppaan kehittämisprosessiin, oppaan käytettävyyteen/soveltuvuuteen
urasuunnitteluohjaajan työssä, oppaan käyttöönottoa, oppaan käyttöä pilotointiaikana sekä oppaaseen liittyviä kehittämisehdotuksia.
Yksilöohjauksen oppaan kehittämisprosessia urasuunnitteluohjaajat kuvasivat
jäsentyneeksi prosessiksi, jossa opasta tehtiin yhdessä kaikkien mielipiteet
huomioiden. Opasta kehitettiin yhteisissä suunnittelupalavereissa, joita haastatellut kuvasivat rennoiksi, luoviksi ja inspiroiviksi hetkiksi, joissa omaa osaamista pääsi jakamaan ja joihin kaikki urasuunnitteluohjaajat osallistuivat haastateltujen mukaan aktiivisesti.
Osa kehittämishankkeeseen osallistuneista urasuunnitteluohjaajista tuli hankkeeseen mukaan kesken kehittämisprosessin. Kesken kaiken mukaan tulleiden
urasuunnitteluohjaajien mukaan prosessiin oli helppo tulla mukaan ja hyvin nopeasti ”pääsi kärryille” siitä, mitä ja miksi oltiin tekemässä. Alusta asti mukana
olleet urasuunnitteluohjaajat pitivät uusien urasuunnitteluohjaajien mukaan tuloa
hyvänä asiana, koska heillä oli uutta näkökulmaa ja kommentteja kehittämishankkeeseen ja he näkivät jo siihen asti tehdyn oppaan eri tavalla kuin alusta
asti mukana olleet urasuunnitteluohjaajat.
Haastatellut kokivat oppaan soveltuvan hyvin urasuunnitteluohjaajan työhön.
Oppaan koettiin olevan ”läpileikkaus” urasuunnitteluohjaan työstä ja hyvin työtä
tukeva. Oppaan avulla oli haastateltavien mielestä mahdollista perehtyä johonkin aiheeseen tai ottaa ideoita keskustelun pohjaksi. Osa haastateltavista koki,
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että oppaan käyttöä tuli miettiä tarkkaan etukäteen, millaisissa tilanteissa oppaan tehtäviä käyttäisi eikä opasta voinut heidän mielestään käyttää kaikkien
nuorten kanssa. Osa haastateltavista koki vastaavasti, että jotkin oppaan tehtävistä voisi tehdä lähes kaikkien asiakkaiden kanssa.
Yksilöohjauksen oppaan koettiin helpottavan urasuunnitteluohjaajan työtä monin tavoin. Osan oppaan tehtävistä koettiin palvelevan hyvin alkukartoitusmateriaalina ja nuoreen tutustumisessa. Haastateltavien mukaan oppaan tehtävät
synnyttivät myös lisää keskustelua ja auttoivat nuorta kertomaan elämästään,
kun nuoren oli muutoin hankala kertoa omasta tilanteestaan. Oppaan kerrottiin
toimivan myös eräänlaisena tarkastuslistana niistä asioista, joita nuoren kanssa
tulisi käsitellä ja oppaasta sai myös ideoita keskusteluihin nuoren kanssa. Erityyppiset tehtävät ja niiden erilaiset toteutustavat koettiin myös omaa työtä helpottavana asiana.
Hyvinä puolina oppaassa nähtiin selkeys, loogisuus, helppokäyttöisyys sekä se,
että vaikka se sisälsi kaikki keskeiset urasuunnitteluohjaajien työn osa-alueet,
se oli kuitenkin tiivis. Haastateltavien mielestä opas oli kompakti tietopaketti,
jota oli helppo kuljettaa mukana. Oppaan sanottiin myös tuovan uusia tapoja
omaan ohjaustyöhön ja rikkovan opittuja käyttäytymismalleja. Oppaan sanottiin
olevan myös hyvää perehdytysmateriaalia uudelle työntekijälle, koska siitä pystyi näkemään kaikki ohjauskenttään kuuluvat asiat ja saamaan vinkkejä nuoren
kanssa käsiteltävistä asioista.
Yksilöohjauksen opas otettiin käyttöön marraskuussa 2014. Kukaan haastateltavista ei kokenut oppaan käyttöönottoa haastavaksi sen sisällön vuoksi. Haastateltavien mukaan oppaan käyttöönottoa helpotti se, että kehittämisprosessissa
oli ollut itse mukana ja oppaan sisältö oli jo valmiiksi tuttua. Kukaan haastateltavista ei olisi myöskään kaivannut lisäohjeistusta tai perehdytystä kansion käyttöön. Oppaan käyttöönotto tuntui haastateltavien mukaan hyvältä ja innostavalta, koska oli mukavaa nähdä yhteisen kehittämisprosessin tulos.
Haastatteluissa nousi esille kuitenkin se, että oppaan käyttöönotto oli koettu
osittain vaikeaksi, koska asiakastyössä ei ollut tottunut aiemmin käyttämään
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vastaavanlaista materiaalia, esimerkiksi tehtäviä joita teettää omilla asiakkailla.
Haastateltavat nostivat esille sen, että oppaan käyttöönottoa oli joutunut miettimään paljon, millaisiin asiakastilanteisiin oppaan tehtävät sopivat. Tämä ei kuitenkaan ollut haastateltavien mukaan paha asia, vaan enemmänkin ”opin paikka” itselle.
Urasuunnitteluohjaajat käyttivät yksilöohjauksen opasta vaihtelevasti oppaan
pilotointiaikana marraskuusta 2014 tammikuuhun 2015. Osa urasuunnitteluohjaajista oli käyttänyt opasta useita kertoja viikossa monissa eri asiakastapaamisissa mutta osa urasuunnitteluohjaajista ei ollut käyttänyt opasta ollenkaan
nuorten kanssa. Nämä urasuunnitteluohjaajat olivat kuitenkin käyttäneet opasta
omana tukimateriaalina suunnitellessaan asiakastapaamisia sekä apumateriaalina esimerkiksi asuntoasioiden selvittelyyn.
Osa urasuunnitteluohjaajista oli myös suunnitellut tehtävien tekemistä nuorten
kanssa mutta tapaamisessa tehtävän tekeminen ei ollut syystä tai toisesta sopinut tilanteeseen. Yksi urasuunnitteluohjaajista sanoi hieman arkailleensa tehtävien tekemisen kanssa, koska tehtävien tekemisellä ei haluttu ”karkottaa” nuoria
pois ohjauksen piiristä. Osa urasuunnitteluohjaajista koki, että oppaan pilotointiaika olisi voinut olla pidempi, koska oppaan käyttöönotto muutti heidän työskentelytapaansa pelkästä keskustelusta konkreettisten tehtävien käyttöön.
Haastateltavat kokivat oppaan tehtävien tekemisestä olevan monia eri hyötyjä
nuorille. Tehtävien nähtiin auttavan asioihin perehtymisessä sekä niiden äärelle
pysähtymisessä. Tehtävät auttoivat nuoria myös konkretisoimaan omaa tilannettaan ja selkeyttämään sitä. Niiden avulla nousi esille myös uusia asioita, jotka tuskin olisivat muutoin käyneet ilmi.
Haastattelujen mukaan tehtävien tekeminen nuorten kanssa oli ollut luontevaa
ja helppoa. Nuoret olivat tehneet tehtäviä mielellään ja keskittyneet tehtävien
tekemiseen. Osa nuorista oli ollut yllättyneitä tehtävien tekemisestä, koska aiemmin ei urasuunnitteluohjaajan kanssa oltu tehty tehtäviä. Nämäkin nuoret
olivat kuitenkin keskittyneet tehtävien tekemiseen ja antaneet tehtävien tekemisestä hyvää palautetta. Tehtävien tekemisen jälkeen tehtävä oli purettu keskus-
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tellen ja näitä keskusteluja urasuunnitteluohjaajat kuvailivat avoimiksi ja informatiivisiksi. Kaikki nuoret olivat myös suostuneet antamaan tehtävien tekemisestä palautetta palautelomakkeella. Urasuunnitteluohjaajat kokivat palautelomakkeen hyväksi ja myös palautelomakkeen mukana ollutta saatekirjettä pidettiin hyvänä, koska siinä kerrottiin mihin palautetta käytettäisiin.
Haastateltavat esittivät yksilöohjauksen oppaaseen muutamia kehittämisehdotuksia. Pääosin opas nähtiin hyvänä ja ”täydellisenä” jo nyt, varsinkin kun oppaasta on jo olemassa sähköinen versio, joka kulkee mukana muistitikulla. Kehittämisehdotuksena oppaaseen toivottiin palvelukarttaa, josta näkisi Helsingin
nuorten palvelut ja erilaiset tekemismahdollisuudet. Myös oppisopimukseen liittyvää infoa kaivattiin, esimerkiksi oppisopimukseen liittyvien vinkkien muodossa, josta kävisivät ilmi oppisopimukseen liittyvät perusasiat. Suomenkielisissä
ammatinvalintatesteissä nähtiin myös parannettavaa, tämä huomattiin jo oppaan kehittämisprosessin aikana, hyvää ja kattavaa testiä oli vaikea löytää. Muita oppaaseen liittyviä kehittämisehdotuksia olivat oppaan fyysisen koon pienentäminen ja tehtävien tekeminen esimerkiksi tabletilla, jolloin tehtävät jäisivät
nuoren omaan kansioon muistiin ja niihin voisi tarpeen tullen palata.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Liisa Neuvonen

51

7 YKSILÖOHJAUKSEN OPAS
7.1 Yksilöohjauksen oppaan sisältö

Yksilöohjauksen opas (Liite 3) on jaettu viiteen eri aihepiiriin, jotka ovat alkukartoitus, tavoitteiden asettaminen, itsetuntemuksen ja arjenhallinnan lisääminen,
ammatinvalinnan tukeminen ja jatkopolutus.
Yksilöohjauksen oppaan jaottelu on nähtävissä alla olevasta kuviosta:

Kuvio 8. Yksilöohjauksen oppaan aihealueet ja tehtävät.
Jokainen aihealue sisältää tehtäviä tai muuta materiaalia, jota voidaan hyödyntää yksilöohjauksen eri vaiheissa. Opas sisältää yhteensä 11 erilaista tehtävää,
joita asiakasnuoret voivat tehdä tavatessaan urasuunnitteluohjaajiaan. Tehtäviä
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ei tarvitse käyttää tietyssä järjestyksessä, vaan niitä voi käyttää asiakkaiden
tarpeiden mukaan. Jokainen aihealue sisältää myös muuta materiaalia, jota
urasuunnitteluohjaajat voivat hyödyntää ohjauksen eri vaiheissa. Tällainen materiaali on joko urasuunnitteluohjaajan työn tueksi tarkoitettua, esimerkiksi alkuhaastattelulomake, kartta Stadin ammattiopiston toimipisteistä tai ohjaustyössä
käytettäviä erilaisia malleja, esimerkiksi CV- tai työhakemusmalli.

7.2 Yksilöohjauksen oppaan levittäminen

Tulosten levittäminen voi olla kokonaan oma vaiheensa, joten se ei välttämättä
ole osa kehittämisprosessia. Levittämisen apuna voidaan käyttää esimerkiksi
koulutuksia tai tuotteistamista. (Toikko & Rantanen 2009, 62.)
Urasuunnitteluohjaajien haastatteluissa nousi esille se, että yksilöohjauksen
opasta kannattaisi markkinoida ja levittää muille toimijoille. Kaikki haastatellut
olivat sitä mieltä, että opasta tulisi ehdottomasti levittää muille toimijoille, haastatellut näkivät tällaisina toimijoina esimerkiksi muut etsivän nuorisotyön toimijat,
kuraattorit, opinto-ohjaajat sekä opettajat peruskoulussa että toiselle asteella,
jotka ohjaavat esim. valmistavaa koulutusta, tai avoimia opintoja.
Kehittämishanketta ja sen tuloksena syntynyttä yksilöohjauksen opasta on
mahdollista esitellä erilaisissa tilaisuuksissa tai kehittämispäivissä, esimerkiksi
muille etsivää nuorisotyötä tekeville tahoille, Stadin ammattiopiston opintoohjaajille tai avointen opintojen verkostolle, joka koostuu eri ammattiopistojen
avointen opintojen henkilökunnasta.
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8 YHTEENVETO JA ARVIOINTI
Tämä kehittämishanke sujui mielestäni kokonaisuudessaan hyvin. Kehittämishanke kesti ajallisesti noin puolitoista vuotta ja mukaan mahtuu aikoja, jolloin
kehittämishanketta tehtiin aktiivisemmin ja välillä sen annettiin olla pitkiäkin aikoja ”hyllyllä”. Myös koulujen loma-ajat rytmittivät kehittämishankkeen tekemistä
muiden urasuunnitteluohjaajien kanssa. Kehittämishankkeen aikataulutukseen
olen muutoin tyytyväinen mutta yksilöohjauksen oppaan pilotointiaika olisi voinut olla pidempi. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista kehittämishankkeen muiden vaiheiden aikataulujen vuoksi.
Kehittämishankeprosessi, jossa teimme yksilöohjauksen opasta urasuunnitteluohjaajien kesken, sujui mielestäni hyvin. Koko kehittämisryhmä oli innokkaasti
mukana kehittämishankeprosessissa sen alusta loppuun asti ja tämä näkyy
mielestäni myös lopputuloksessa. Muilta urasuunnitteluohjaajilta saamani hyvä
palaute kehittämisprosessista vahvisti entisestään ajatustani prosessin sujuvuudesta. Prosessin aikana ajatus yksilöohjauksen oppaasta ja sen sisällöstä
tuli tutuksi kaikille urasuunnitteluohjaajille ja siitä saatiin luotua juuri urasuunnitteluohjaajien työtä palveleva opas.
Uudet urasuunnitteluohjaajat, jotka tulivat kehittämisprosessiin mukaan kesken
kaiken, rikastuttivat tekemistämme tuomalla uusia näkökulmia ja ideoita kehittämishankkeeseen. Työelämämentorin osallistuminen suunnittelupalavereihin
toi myös mukanaan uutta näkökulmaa ja auttoi hahmottamaan yksilöohjauksen
prosessin kokonaisuutena.
Yksilöohjauksen opas palvelee mielestäni hyvin urasuunnitteluohjaajan työtä ja
sen sisältö on urasuunnitteluohjaajien asiakasryhmälle sopivaa. Yksilöohjauksen oppaan sisältöä muodostaessamme käytimme osittain valmiita materiaaleja
mutta osan teimme myös itse. Tämä oli mielestäni hyvä ratkaisu, valmiiden materiaalien käyttö takasi sen, ettei kehittämistyö paisunut liian suureksi eikä siitä
tullut liian uuvuttavaa kehittämisryhmällemme mutta toisaalta pääsimme luomaan kokonaan uutta ja oppaassa näkyy oma kädenjälkemme.
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Oppaan sisältö on koottu huomioiden asiakasryhmän heterogeenisuus, sisältö
on monipuolinen ja sitä voi käyttää monin eri tavoin. Yksilöohjauksen oppaan
kehittämisprosessi tarjosi tilaisuuden urasuunnitteluohjaajien työn kehittämiseen
ja yksilöohjauksen opas loi urasuunnitteluohjaajille uuden työmenetelmän. Uskon, että kaikkien urasuunnitteluohjaajien mukana olo kehittämishankeprosessissa sitouttaa urasuunnitteluohjaajat yksilöohjauksen oppaan käyttöön niin että
sitä tullaan käyttämään myös jatkossa.
Tämä kehittämishanke oli opettavainen ja koin sen vahvistavan ammatillista
osaamistani. Kehittämishanke antoi lisää työkaluja urasuunnitteluohjaajana toimimiseen ja selkeytti työni yksilöohjauksen prosessia ja auttoi näkemään sen
kokonaisuutena. Kehittämishankkeen tekeminen toi paljon uutta tietoa kehittämishankeprosessista, koska näin laajasta kehittämistyöstä minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta. Kehittämishanke lisäsi osaamistani myös kehittämistyön
hankevastaavana toimimisesta ja niiden vetämiseen liittyvistä asioista. Tämän
kehittämishankkeen ansiosta voin tulevaisuudessa tarttua työssäni erilaisiin kehittämistehtäviin varmuudella ja tietoisena siitä, mitä kehittämistyö todellisuudessa on.
Tämä kehittämishanke ei olisi syntynyt pelkästään omalla työpanoksellani ja
haluankin kiittää kaikkia kehittämishankkeeseen osallistuneita henkilöitä, urasuunnitteluohjaajakollegoitani ja työelämämentoria joiden kanssa saimme aikaan täysin uuden työvälineen urasuunnitteluohjaajien työn tueksi. Kiitos myös
kaikille niille nuorille, jotka antoivat oppaan tehtävistä arvokasta palautetta sekä
esimiehelleni siitä, että saimme pitää kehittämishankkeeseen liittyviä suunnittelupalavereja työajalla ja näin kehittää omaa työtämme. Lopuksi haluan kiittää
kaikkia läheisiäni tuesta ja avusta kehittämishanketta tehdessäni sekä niitä aurinkoisia kohteita, joissa tätä raporttia osittain kirjoitin.
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Yksilöohjauksen opas
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Oppaan käyttäjälle
Tämä opas on tehty Stadin ammattiopistossa toimivien urasuunnitteluohjaajien
työn tueksi heidän työskennellessään asiakasnuorten parissa. Opas sisältää
tehtäviä, joita urasuunnitteluohjaajat voivat käyttää yksilöohjauksessa asiakasnuortensa kanssa. Oppaan tehtävät on jaoteltu neljään eri osa-alueeseen ja
niitä voi käyttää missä tahansa ohjausprosessin vaiheessa, sen mukaan miten
ne asiakasnuoren tilanteeseen sopivat.
Opas on koottu urasuunnitteluohjaajien kesken syksyn 2013- syksyn 2014 välisenä aikana. Oppaan ensimmäinen versio otettiin käyttöön marraskuussa 2014.
Tehtävät oppaaseen on valikoitu urasuunnitteluohjaajilla jo käytössään olevista
materiaaleista sekä muista yksilöohjaukseen soveltuvista materiaaleista. Osa
tehtävistä on otettu käyttöön sellaisenaan ja osa on muokattu urasuunnitteluohjaajien työhön soveltuviksi.
Ajatus oppaan kokoamisesta lähti aloittaessani ylemmän amk- tutkinnon opinnot Turun Ammattikorkeakoulussa elokuussa 2013. Opintoihini liittyvän opinnäytetyön tuli olla omaan työhöni liittyvä kehittämishanke ja koska urasuunnitteluohjaajilla ei ollut olemassa yhtenäistä materiaalia yksilöohjauksessa käytettäväksi, osoittautui oppaan tekeminen sekä hyödylliseksi työmme kannalta että
sopivaksi opinnäytetyön aiheeksi.
Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tämän oppaan tekemisessä tavalla tai toisella, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

Helsingissä 22.10.2014

Liisa Neuvonen
Liisa Neuvonen
Stadin ammattiopisto
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Alkuhaastattelulomake

Urasuunnitteluohjaajien alkuhaastattelulomake Pvm:__________
(Salassapidettävä)
Perustiedot:
Nimi: ________________________________Syntymäaika/Ikä: ________________
Sukupuoli: N

M

Äidinkieli: _________________________________

Lähiosoite: __________________________________________________________
Postinumero- ja toimipaikka: ____________________________________________
Puhelinnumero: _____________________________
Sähköposti: _________________________________
Tämänhetkinen tilanne:
Opiskelija, toimipiste: ___________________________________
Keskeyttänyt opinnot, opintoviikkomäärä & paluun ajankohta:____________
Eronnut oppilaitoksesta, opintoviikkomäärä: ________________
Ei opiskelupaikkaa
Koulutustausta (myös keskeytyneet opinnot): ____________________________
_________________________________________________________________
Muut tiedot:
Toimeentulo tällä hetkellä: ___________________________________________
Asumismuoto: _____________________________________________________
Mistä tullut ohjaukseen: _____________________________________________
Syy, miksi ohjautunut urasuunnitteluohjaajan luokse: _____________________
_________________________________________________________________
Muuta huomioitavaa: _______________________________________________
_________________________________________________________________
Rekisteriseloste: Tiedot kirjataan Enter -asiakastietojärjestelmään nuorisolain
edellyttämällä tavalla.
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Arvokortit
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Tavoitepolku
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Vahvuusluettelo
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Elämäntilanne-tikkataulu

ELÄMÄNTILANNE-TIKKATAULU
Tikkataulu on jaettu kahdeksaan eri elämänaluetta kuvaavaan
osaan. Arvioi näitä elämänalueita ja piirrä merkki tikkataululle
tilannettasi parhaiten kuvaavaan kohtaan
0 = “huti” – vaatii paljon parantamista
10 = “napakymppi” – asia on hyvässä kunnossa

Työelämävalmiudet:
(Työnhakutaidot, työelämän
pelisäännöt, työntekijän oikeudet
ja velvollisuudet, työsuhteeseen
liittyvät asiat, esim. verokortti ja
työsopimus)

Päihteiden käyttö:
(Vaikuttaako haitallisesti
perheeseen, kavereihin,
opiskeluun, raha-asioihin)

0
2

Terveys:
(Fyysinen ja
psyykkinen,
terveelliset
elämäntavat,
jaksaminen, mieliala,
sairaudet jotka
haittaavat opiskelua
tai työntekoa)

4

Asuminen:
(Asumisjärjestely,
kodin arkiaskareet)

6
8
10

Ihmissuhteet:

Taloudellinen
tilanne:

(Perhe, ystävät,
koulukaverit,
harrastekaverit)

(Tulot, menot, velat
ja niiden hoito)

Opiskeluun liittyvät asiat:

Ajankäytönhallinta:

(Tehtävien tekeminen, läsnäolo
tunneilla)

(Vuorokausirytmi, aikatauluissa
pysyminen)
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Ajankäyttöympyrä

Ajankäyttöympyrä- miten käytät aikasi?
Merkitse kellotaulukaavioon totuudenmukaisesti, miten aikasi jakautuu vuorokauden aikana pakollisiin
tehtäviin ja vapaa-aikaan. Merkitse kellotauluun opiskelu/työaika, nukkuminen, syöminen,
harrastukset, ystävien kanssa viettämäsi aika, muu vapaa-ajan käyttö, esim. tietokoneella oleminen
jne. Miten paljon sinulla on aikaa, jonka käytöstä saat itse päättää? Miten pakolliset ja vapaaehtoiset
toiminnot rytmittyvät? Miten huolehdit itsestäsi?
Piirrä tähän tauluun miten käytät aikaasi.
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Piirrä sen jälkeen toiselle sivulle toinen kellotaulukaavio, joka kuvaa, miten haluaisit aikasi
käyttää.
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Sosiaalinen verkosto

Sosiaalinen verkosto
Merkitse kaavioon elämäsi tämänhetkiset tärkeät ihmiset. Merkitse lähellesi tärkeimmät ihmiset ja
kauemmas ihmiset, jotka eivät ole sinulle niin tärkeitä.
Voit merkitä kuvioon myös lemmikkieläimet ja ne läheiset suhteet, joita sinulla on ollut aikaisemmin.
Jos sinusta tuntuu, ettet voi merkitä kuvaan ketään, niin ajattele kaikkia ihmisiä, joita kohtaat tai
tapaat, joille ehkä hymyilet tai joita tervehdit ja merkitse kuvaan heidät.
Voit piirtää toisen kaavion kuvaamaan sosiaalisen verkostosi sellaisena kuin haluat sen olevan
kahden vuoden kuluttua.
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AsumisenABC
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Vuokra-asuntoja Helsingin seudulla 1
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Vuokra-asuntoja Helsingin seudulla 2
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Opiskelutilanteen kartoitus

Opiskelutilanteen kartoitus
Arvioi koulunkäyntiäsi värittämällä jokaisesta sektorista kokemasi mukainen osuus asteikolla
1= Vähän/Huonosti 5= Erittäin paljon/ Erittäin hyvin

Yleisfiilis opinnoista

Huolellisuus ja aikataulujen
noudattaminen

5

5
Ovatko opinnot olleet sellaisia
kuin odotit?

4

4
Oletko oma-aloitteinen ?

5

3
4

3
2

3
2
Tunnetko olevasi oikealla
alalla?

5

4

3

2

4

2
1

3
2

1

1

1

1

1

1

1
1

2
3

2

4
3

5
Onko opetuksen tahti sinulle
sopiva?

4

5

5

2

1

3

4

5

2
3

2

4
3

5
Oletko motivoitunut
opintoihin ?

4

5

Miten kestät vastoinkäymisiä? Miten tulet toimeen opettajasi/
opettajien kanssa?
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Oppimistyylitesti, lyhyt

Mikä on oppimistyylisi?
Oppimistyyli tarkoittaa niitä tapoja, joilla käsittelemme uutta tietoa. Jokainen meistä oppii ja
käsittelee tietoa omalla tavallaan, vaikkakin jotkut oppimistavat, mieltymykset ja
käsittelytavat ovat yhteneväiset. Oman oppimistyylin tietäminen voi auttaa meitä
ymmärtämään, miksi me suhtaudumme tilanteisiin ja oppimiseen eri tavalla.
Testin tekeminen vie muutaman minuutin ja saat saman tien tiedon omasta oppimistyylistäsi.
Lue ensin ominaisuus vasemmasta tummapohjaisesta sarakkeesta. Pohdi sitten, mikä
saman rivin kolmesta vaihtoehdosta (vaalealla pohjalla) vastaa sinua parhaiten ja ympyröi
valitsemasi vaihtoehto. Laske lopuksi kunkin pystysuoran sarakkeen rastimäärä ja kirjaa se
sarakkeen loppuun.

1. Keskittyminen

2. Kuvittelu

3. Puhuminen

Häiritseekö
siivottomuuden tai
liikkeen näkeminen
sinua? Huomaatko
näkökentässäsi
sellaisia asioita,
joita muut eivät
huomaa?
Näetkö mielessäsi
todentuntuisia,
yksityiskohtaisia
mielikuvia?
Inhottaako sinua
kuunnella
jotain/jotakuta
pitkään? Käytätkö
usein sellaisia
sanoja kuin nähdä
ja kuvitella?

4. Ihmisten
tapaaminen

Suositko tapaamista
kasvokkain ja
yksityisesti?

5. Uudelleenkohtaamin
en jonkun kanssa

Unohdatko nimet
muttet kasvoja?
Pystytkö tavallisesti
muistamaan missä
tapasitte?

6. Rentoutuminen

Katsotko mielelläsi
televisiota tai menet
©Marcia L. Conner 1993-2004.
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Häiritseekö
ääni tai melu
sinua?
Haluatko
mielelläsi pitää
hallinnassa
ympärilläsi
olevan melun?
Ajatteletko
kuvitellessasi
ääniä?

Häiritseekö
ympärilläsi tapahtuva
toiminta sinua?
Suljetko mielestäsi
käynnissä olevan
keskustelun ja vaivut
omiin ajatuksiisi?

Pidätkö
kuuntelemisest
a? (tai oletko
ehkä innokas
puhumaan?)
Käytätkö usein
sellaisia sanoja
kuin sanoa,
kuulla ja
ajatella?
Puhutko
intensiivisiä
keskusteluja
mieluiten
puhelimessa?
Muistatko
yleensä melko
helposti
ihmisten nimet?
Pystytkö
muistamaan
mistä puhuitte?

Käytätkö mielelläsi
eleitä ja
ilmaisuvoimaisia
liikkeitä? Käytätkö
usein sellaisia
sanoja kuin tuntea,
koskea ja pitää
kiinni?

Tykkäätkö
kuunnella

Pidätkö urheilusta,
neulomisesta tai

Liittyykö sinun
mielikuviisi liikettä?

Haluatko puhua
mieluiten toiminnan
esim. kävelyn
yhteydessä?
Muistatko yleensä,
mitä teitte yhdessä?
Pystytkö uudestaan
aistimaan yhdessä
viettämänne ajan?
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elokuviin tai
teatteriin

7. Lukeminen

Pidätkö eniten
maisemakuvauksist
a? Pysähdytkö ehkä
kuvittelemaan
tapahtuman?

8. Oikeinkirjoitus

Yritätkö nähdä
sanahahmon
mielessäsi? Mietitkö
miltä se näyttäisi
paperilla?

9. Uuden asian
tekeminen työssä

Katsotko mielelläsi
havaintoesityksiä,
diagrammeja tai
kaavioita? Pyritkö
saamaan kuvia ja
diagrammeja
käsiisi?
Katsotko ensin
kuvaa ja sitten luet
ehkä ohjeet?

10. Jonkin
asian/esineen
kokoaminen?

11. Mielialan
tulkitseminen
12. Ihmisten
opettaminen

Yhteensä:

Katsotko
ensisijaisesti
naaman ilmeitä?
Haluaisitko
mieluiten näyttää,
visualisoida asian
heille?
Visuaalinen:

radiota, soittaa
musiikkia, lukea
tai jutella
ystävän
kanssa?
Pidätkö eniten
dialogeista?
Pystytkö
melkein
”kuulemaan”
henkilöiden
puheen?
Yritätkö
tunnustella
sanan
kirjoitusasua
ääntämisen
kautta?
Kuuletko sanan
mielessäsi tai
sanot sen
ääneen?
Helpottavatko
suulliset ja
kirjalliset ohjeet
sinua?
Haluatko ensin
pohtia asiaa?

muusta käsillä
tekemisestä?

Puhutko
mielelläsi
jonkun kanssa
asiasta tai luet
siitä?
Huomaatko
puhuvasi yksin
kun
työskentelet
Kuunteletko
äänensävyä?

Sivuutatko
tavallisesti ohjeiden
lukemisen ja keksit
asian kokoamisen
myötä?

Haluaisitko
mieluiten kertoa
heille asiasta?
Kirjoitatko asian
ehkä myös
paperille?
Auditiivinen:

Haluaisitko mieluiten
havainnollistaa,
miten se tehdään?
Pyydätkö heitä myös
yrittämään?

Pidätkö eniten
toimintakertomuksist
a? (Tai ehkä et edes
nauti huvin vuoksi
lukemisesta?)
Kirjoitatko sanan
ylös, jotta tietäisit
tuntuuko se
oikealta? Ehkä jopa
kosketat paperille
kirjoittamaasi sanaa
tai kirjoitat sanan
koneella?
Hyppäätkö mielelläsi
saman tien asian
pariin kokeilemaan
sitä? Yritätkö aina
vain uudestaan?
Yritätkö eri tavoilla?

Tarkkailetko
ruumiinkieltä?

Taktiilinen/
Kinesteettinen:
Sarake, josta sait eniten pisteitä, on ensisijainen oppimistyylisi. Toinen oppimistyylisi on
sarake, jossa sinulla on toiseksi eniten pisteitä.

©Marcia L. Conner 1993-2004.
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Tiedostamalla oman oppimistyylisi, voit edistää omaa opiskelukykyäsi. Seuraavat neuvot
auttavat sinua kirjan lukemisessa:
Jos ensisijainen oppimistyylisi on visuaalinen:
-

Piirtele sivun reunaan
Tarkastelen kuvia ja lue kuvatekstit
Kuvittele ja näe myös mielessäsi tuleva tilanne ja kuinka
selviät siitä.

Jos ensisijainen oppimistyylisi on auditiivinen:
-

Kuuntele sanoja, joita luet
Yritä luoda dialogi sinun ja tekstin välille (esitä tekstille esim.
kysymyksiä ja vastaa niihin)
älä häpeile tekstin lukemista ääneen tai siitä keskustelua

Jos ensisijainen oppimistyylisi on taktiilinen/kinesteettinen:
-

Alleviivaa ja ympyröi merkittävinä pitämiäsi kohtia
Tee muistiinpanoja eli siirrä oppimasi asia kirjoitukseksi sivun
reunaan, päiväkirjaasi tai tietokoneellesi
Kirjoita, piirrä, töherrä kaikkea, mitä mieleesi vain juolahtaa
lukiessasi
Pidä kirjaa käsissäsi, älä pöydällä
Liiku lukiessasi. Yritä tuntea aistein sanat ja ideat. Pidä sekä
mielesi aktiivisena että vartalosi liikkeessä

Tämä oppimistyylilomake on käännös Marcian L. Connerin oppimistyylitestistä. Kopio ja
käännös julkaistaan Marcia L. Connerin luvalla. Lisää tietoa kustakin tyylistä ja ohjeita
oppimiskyvyn maksimointiin voit löytää kirjasta ”Learn More Now” (Hoboken, N., Wiley, J. &
Sons 2004)
©Marcia L. Conner, 1993-2004. Kaikki oikeudet pidätetään. Voit tarkastella tätä testiä
osoitteessa http://agelesslearner.com/learningstyle.html

©Marcia L. Conner 1993-2004.
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Oppimistyylitesti, pitkä
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Pikalukitesti
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Ammatinvalintatesti
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Yrittävän persoonallisuustyypin ammatteja (E)
Asianajaja (ECS) on lakimies, joka työskentelee
omassa tai jonkun toisen lakiasiantoimistossa. Hän
on oikeusjärjestyksen asiantuntija, joka
lainsäädännön rajoissa hoitaa asiakkaidensa asioita
oikeuslaitoksen eri tasoilla.
Automyyjä (ESR) on hankkinut ammattitaitonsa
joko kaupallisella tai autoalalla. Hänen tulee olla
perusteellisesti perehtynyt edustamansa automerkin
tekniikkaan ja ominaisuuksiin, minkä lisäksi hänellä
tulee olla myyntikykyä.

Sovinnaisen persoonallisuustyypin ammatteja
(C)
Arkistonhoitaja (CIA) suunnittelee, organisoi ja
rationalisoi viraston ja laitoksen asiakirjojen
säilyttämisen. Hän osallistuu myös
tiedonvälitykseen ja on arkistoteknisten asioiden
asiantuntija. Lisäksi hänen täytyy hallita
tietotekniikan käyttö.
ATK-tukihenkilön (CIR) tulee hallita hyvin
tietotekniikkaan liittyvät asiat. Hän asentaa
ohjelmistoja, korjaa ”jumiin” jääneitä koneita ja
kouluttaa henkilökuntaa tietotekniikan käytössä.

Kiinteistönvälittäjä (ESC) välittää palkkiota
vastaan maan, talojen ja muiden kiinteistöjen ja
omaisuuden ostoa ja myyntiä. Hänellä on usein
kaupallisen alan koulutuksen lisäksi alan
erikoiskoulutusta.

Kassatoimihenkilön (CSR) työpaikkoja ovat
erilaisten markettien ja kauppojen kassat. Työ vaatii
tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Työajat vaihtelevat
pitkistä aukioloajoista johtuen.

Kunnanjohtaja (ESR) on yleensä akateemisen
loppututkinnon suorittanut henkilö, joka toimii
kunnan korkeimpana virkamiehenä pyrkien kaikilla
alueilla edistämään kunnan kehitystä.

Koulusihteeri (CSR) työskentelee kouluissa ja
oppilaitoksissa. Hänen tehtävänään on hoitaa
erilaisia toimistotehtäviä. Tietokoneen ja erilaisten
ohjelmien käyttö on keskeistä työssä.

Matkatoimistonvirkailijan (ESC) päätehtävänä on
matkojen myynti mutta hän auttaa myös matkan
suunnittelussa ja informoi asiakkaita matkailusta.

Pankkivirkailija (CSE) toimii yleisimmin
asiakaspalvelutehtävissä mutta hän voi hoitaa myös
tietojenkäsittelyä, laskentaa ja muita pankin
”taustatehtäviä”.

Myyntiedustaja (ESR) myy edustamansa
teollisuusyrityksen tai maahantuontiliikkeen tuotteita
jälleenmyyjille ja suurkuluttajille. Hän joutuu
matkustamaan työssään paljon.
Pankinjohtaja (ECI) on tavallisesti aloittanut
pankkitoimihenkilönä ja tästä vähitellen kohonnut
vaativimpiin tehtäviin. Suurten pankkilaitosten
johtotehtävät edellyttävät yliopistotutkintoa, esim.
kaupalliselta tai oikeustieteiden alalta.
Toimitusjohtaja (ESC) vastaa yrityksen
tuotannosta ja toiminnasta yleensä ja hallitsee sen
alueen, jolla yritys toimii. Koulutus määräytyy
yleensä yrityksen toimialan mukaan.
Urakoitsija (ERC) on itsenäinen yrittäjä, joka myy
etupäässä rakentamiseen liittyviä palveluja. Hän voi
olla erikoistunut esim. rakennus-, LVI-, sähkö-, tai
maanrakennusalalle.
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Toimistopäällikkö (CSI) on tavallisimmin
esimiesasemassa oleva virkamies, jonka tehtävänä
on organisoida ja valvoa toimistovirkailijoiden työtä
palvelemaan laitoksen toimialan mukaan.
Verovirkailija (CEI) työskentelee verotarkastajana,
verosihteerinä, kamreerina tai toimistosihteerinä
maakunnan verovirastossa. Hän voi olla myös liikeelämän palveluksessa verotuksen asiantuntijana.
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Käytännöllisen persoonallisuustyypin
ammatteja (R)
Hammasteknikko (RES) on useimmiten itsenäinen
yrittäjä. Hammaslääkäri tilaa häneltä erilaisia
hammasteknisiä töitä.
Hovimestari (RSE) työskentelee
anniskeluravintoloissa. Hänen vastuullaan ovat
asiakaspalvelu ravintolasalissa sekä tarjoilun
valvonta, opastus ja johto.
Kalastaja (RES) ei toimi pelkästään itsenäisenä
yrittäjänä, vaan hän voi hakeutua
kalanjalostusteollisuuden tai kalakaupan
palvelukseen.
Lennonjohtajan (RIE) työpaikkoina ovat
lentokentät. Hän varmistaa lentoliikenteen
joustavan ja turvallisen kulun. Lennonjohtaja pitää
yhteyttä lentokoneisiin ja ohjaa niiden nousua ja
laskua.
Merikapteeni (RIE) on yleensä aluksen päällikkö.
Lisäksi hän voi toimia luotsina,
merenkulkuoppilaitoksen opettajana sekä
varustamojen, merivakuutusyhtiöiden ja
merenkulkuhallituksen palveluksessa.
Metsänhoitaja (RIS) ohjaa yksityismetsätalouden
tai valtion ja metsäteollisuuden omistamien metsien
hoitoa ja metsänviljelyä sekä toimii opetus- ja
tutkimustehtävissä.
Optikko (RIS) työskentelee optisen alan
myymälöissä ja liikkeissä näöntarkastus-, myynti-,
ja työpajatehtävissä.
Painopinnan valmistaja (RAI) työskentelee
kirjapainossa tai lehden toimituksessa. Työtehtäviä
ovat mm. asemointi taittoineen, sivujen kuvaus ja
painolevyjen valmistus.
Sähköinsinööri (RIS) toimii sähköalan yrityksissä,
voimalaitoksissa ja sähkönjakeluyhtiöissä työnjohtoja suunnittelutehtävissä sekä opetustehtävissä.
Vaatturit (RCS) joista suurin osa on miehiä,
työskentelevät joko itsenäisinä yrittäjinä tai
liikkeiden palveluksessa, vaateteollisuudessa
mallimestareina, leikkaajina ja kaavoittajina. Myös
teattereiden puvustot työllistävät vaattureita.

Tieteellisen ympäristötyypin ammatteja (I)
Eläinlääkäri (IRS) on useimmiten kunnan tai
kuntaliiton palveluksessa, jolloin hän vastaa
alueensa eläinten terveydenhuollosta- ja hoidosta.
Kaupungineläinlääkäri valvoo lisäksi
elintarvikkeiden valmistusta ja myyntiä.
Fyysikko (IAR) voi sijoittua opettajaksi tai
tutkimustehtäviin. Sovelluksiin suuntautuneet
fyysikot toimivat terveydenhuollon, teollisuuden tai
liike-elämän palveluksessa.
Geologi (IRA) löytää työpaikkansa geologisesta
tutkimuslaitoksesta, yliopistosta tai
kaivosteollisuudesta.
Hammaslääkärit (ISR) työskentelevät
terveyskeskuksissa tai pitävät yksityistä
vastaanottoa. Lisäksi heitä on sairaaloissa sekä
opetus- ja tutkimustehtävissä.
Kaupunkisuunnittelija (IRA) voi olla diplomiinsinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suorittanut ja
erikoistunut yhdyskunta- ja maisemasuunnitteluun.
Hän toimii kaupunkien, kuntien tai muiden
yhteisöjen palveluksessa.
Kemisti (IAR) joko suorittaa tieteellistä tai
käytännön tutkimustyötä tai opettaa. Hän on
ammattikorkeakoulun, yliopiston, teollisuuden tai
kaupan palveluksessa.
Laborantit (IRC) suorittavat erilaisia kemiallisia
analysointitehtäviä sairaaloissa,
terveyskeskuksissa, laboratorioissa ja
teollisuuslaitoksissa.
Liikennelentäjä (IRC) on yleensä siviili-ilmailun
palveluksessa lentoyhtiöissä. Hän toimii ensin 4-6
vuotta lentoperämiehenä, minkä jälkeen hän voi
kapteenikurssin käytyään päästä lentokoneen
päälliköksi.
Markkinatutkija (IES) tutkii eri tuotteiden kysyntään
liittyviä asioita, suunnittelee myyntiä ja tarvikkeiden
mainontaa. Hän toimii yleensä esimiesasemassa
myynti- ja mainospäällikkönä.
Meijeristi (IRS) tyypillisimpiä työtehtäviä ovat
maitojalosteiden valmistus- ja pakkaustehtävät.
laboratoriotyöt sekä tuotteiden varastointiin liittyvät
tehtävät.
Psykiatri (ISA) vastaa sairaaloissa ja
hoitolaitoksissa psyykkisten potilaiden hoidosta ja
valvoo sitä. Hän voi myös pitää
yksityisvastaanottoa.
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Taiteellisen ympäristötyypin ammatteja (A)

Sosiaalisen ympäristötyypin ammatteja (S)

Ateljeeompelija (AES) voi työskennellä
vaateteollisuuden vaativissa ammattitöissä tai
pienyrityksissä- esim. tilausompelimoissa, ateljeissa
ja pukimoissa- sekä myös itsenäisenä yrittäjänä.

Ammatinvalintapsykologi (SIC) työskentelee tepalveluissa. Hän on koulutkseltaan psykologi ja
antaa ohjeita ammatillista uraa suunnitteleville tai
ammattia vaihtaville henkilöille.

Jalometalliseppä (AES) voi olla kultaseppä,
hopeaseppä tai kaivertaja. Hän voi olla
pienyrityksen tai teollisuuslaitoksen palveluksessa
tai itsenäisenä yrittäjänä, käsityöläisenä.

Hammashoitaja (SAI) avustaa hammaslääkäriä
hoitotoimenpiteissä. Hän hoitaa ajanvarauksia,
huolehtii asiakaskortistosta ja laskutuksesta. Lisäksi
hän huolhetii välineistä ja varusteista sekä antaa
hammasterveyskasvatusta.

Kirjailija (ASI) on yleensä itsenäinen yrittäjä mutta
uran myöhemmässä vaiheessa, hän voi mennä
esim. kustannusliikkeen palvelukseen. Monet ovat
myös sivutoimisia kirjailijoita.
Kirjan kuvittaja (ASI) on graafisen suunnittelun
ammattilainen. Hän voi toimia itsenäisenä myyden
palveluksiaan kirjakustantamoille,
mainostoimistoille, jne. Hän voi olla esim.
kustantamon palkkalistoilla.
Koristemaalarin (AIE) löydät esim. keraamisen
teollisuuden palveluksesta, jossa hän koristelee
keramiikkaesineitä joko sivellintä tai
maalauskonetta käyttäen.
Kuvataiteen opettajan (ASE) työpaikkana on
peruskoulu, ammatillinen oppilaitos, taidealan
oppilaitos tai kansanopisto. Hänen tulee olla
taidealansa ammattilainen, toisaalta opettaja,
toisaalta kasvattaja.
Mainospiirtäjän (AES) työpaikkana on
mainostoimisto, somistamo tai jokin video-, elokuva, tai TV-alan yritys. Hän on markkinoinnin
ammattilainen, joka kouluttautuu nimenomaan
visuaalisesti vaikuttamaan ihmisten tarpeisiin.
Modisti (AES) valmistaa hattuja ja asusteita alusta
loppuun ja usein myös myy valmistamiaan tuotteita.
Hän tekee myös turkispäähineitä, kauluksia ja
huiveja.
Näyttelijä (ASE) työskentelee teatterissa, radio- ja
televisioteatterissa tai freelancerina. Freelancernäyttelijä tapauksessa hän saa tulonsa radiosta,
televisiosta ja muista tilapäisistä esiintymisistä.
Sisustusarkkitehti (AIS) pystyy havaitsemaan ja
ratkaisemaan ihmisen lähiympäristöön liittyviä
ongelmia. Hän suunnittelee tilan käyttöä sekä
esineympäristöä asumuksissa ja rakennuksissa.
Valokuvaajan (AIR) työhön kuuluu valokuvauksen
lisäksi laboratoriotöitä, kuvausten suunnittelua sekä
mahdollisesti myynti- ja liikkeenjohtotehtäviä. Hän
voi olla muotokuvaaja sekä lehti- ja mainoskuvaaja.
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Historian opettaja (SEC) on opiskellut
historiantieteitä. Hän työskentelee peruskoulussa,
lukiossa tai muissa oppilaitoksissa, joissa opetetaan
historiaa. Hän voi työskennellä myös museoissa.
Matkanjohtaja (SEA) osallistuu valmis- ja
seuramatkojen suunnitteluun, mutta varsinaisesti
hän vastaa matkojen käytännön toteutuksesta
kohdepaikkakunnalla tai – maassa. Matkojen välillä
hän voi työskennellä myös myyntitehtävissä.
Nuoriso-ohjaaja (SAI) työskentelee evankelisluterilaisen seurakunnan tai kristillisten järjestöjen
nuorisotyön tehtävissä. Vastaavalla kuntien ja
järjestöjen palveluksessa toimivalla ohjaajalla on
nimikkeenä nuorisotyöntekijä.
Pappi (SAI) on teologisen tutkinnon suorittanut
henkilö, joka tekee sielunhoitotyötä kirkon
palveluksessa. Pappi voi myös työskennellä
sairaalassa, hoitolaitoksessa,
perheasiainneuvottelukeskuksessa tms.
Puheterapeutti (SAE) pyrkii parantamaan puhe- ja
äänihäiriöitä, poistamaan puhumiseen liittyviä
pelkoja ja kehittämään sekä tukemaan kielellistä
ilmaisua. Puheterapia on kokonaisvaltaista yksilön
hoitoa.
Ravintolapäällikkö (SEC) suunnittelee, organisoi,
valvoo ja kehittää hotellin tai ravintolan toimintaa.
Hän on esimies, jolla on koko henkilöstö
alaisenaan. Työajat ovat usein epäsäännöllisiä.
Sosiaalihuoltaja (SAI) suunnittelee ja toteuttaa
sosiaalisten ongelmien hoitoon liittyviä
toimenpiteitä. Hän perehtyy asiakkaidensa
ongelmiin ja auttaa niiden poistamisessa.
Tullivirkailija (SIE) voi työskennellä erilaisissa
hallinto-, verotus- tai tullivalvontatehtävissä
satamissa, lentoasemilla, tulliteillä ja terminaaleissa
eri puolilla maata.
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Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Liite, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT KOULUTUSALOITTAIN

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
Viittomakielen ohjaaja
s 6IITTOMAKIELISEN OHJAUKSEN
KOULUTUSOHJELMA

Musiikkialan perustutkinto
Muusikko
s -USIIKIN KOULUTUSOHJELMA
Musiikkiteknologi
s -USIIKKITEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA
Pianonvirittäjä
s 0IANONVIRITYKSEN KOULUTUSOHJELMA

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Lastenohjaaja
s ,APSI JA PERHETYN KOULUTUSOHJELMA

Sirkusalan perustutkinto
Sirkusartisti
s 3IRKUSALAN KOULUTUSOHJELMA

HUMANISTINEN JA
KASVATUSALA

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen
perustutkinto
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
s .UORISO JA VAPAA AJANOHJAUKSEN
KOULUTUSOHJELMA

KULTTUURIALA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Artesaani
s 4UOTTEEN SUUNNITTELUN JA VALMISTUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
s 9MPÛRISTN SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN
KOULUTUSOHJELMA
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Media-assistentti
s !UDIOVISUAALISEN VIESTINNÛN
KOULUTUSOHJELMA
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Kuva-artesaani
s 'RAAlSEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
s +UVA JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA
s 6ALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Tanssialan perustutkinto
Tanssija
s 4ANSSIN KOULUTUSOHJELMA

YHTEISKUNTATIETEIDEN,
LIIKETALOUDEN JA
HALLINNON ALA
Liiketalouden perustutkinto
Merkonomi
s !SIAKASPALVELUN JA MYYNNIN
KOULUTUSOHJELMA
s 4ALOUS JA TOIMISTOPALVELUJEN
KOULUTUSOHJELMA
s 4IETO JA KIRJASTOPALVELUJEN
KOULUTUSOHJELMA

LUONNONTIETEIDEN ALA
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Datanomi
s +ÛYTN TUEN KOULUTUSOHJELMA
s /HJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

TEKNIIKAN JA
LIIKENTEEN ALA
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Vaatetusompelija, sisustusompelija, modisti,
vaatturi
s 6AATETUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Tekstiilin valmistaja
s 4EKSTIILITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Tekstiilihuoltaja
s 4EKSTIILIHUOLLON KOULUTUSOHJELMA
Suutari
s *ALKINEALAN KOULUTUSOHJELMA
Painoviestinnän perustutkinto
Painotuotantoassistentti
s 5LKOASUN TOTEUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA
s 0AINOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Kone- ja metallialan perustutkinto
Automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja
s !UTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON
KOULUTUSOHJELMA
Valaja, valumallinvalmistaja
s 6ALIMOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Hienomekaanikko, koneenasentaja,
koneistaja, levyseppähitsaaja,
työvälinevalmistaja
s 6ALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Talotekniikan perustutkinto
Putkiasentaja, Lämmityslaiteasentaja
s 0UTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Ilmanvaihtoasentaja
s )LMANVAIHTOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Kylmäasentaja
s +YLMÛASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Tekninen eristäjä, Rakennuspeltiseppä
s %RISTYKSEN JA RAKENNUSPELTIASENNUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Kiinteistönhoitaja
s +IINTEISTNHOIDON KOULUTUSOHJELMA
Toimitilahuoltaja
s 4OIMITILAPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA
Autoalan perustutkinto
Autokorinkorjaaja
s !UTOKORINKORJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA
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Automaalari
s !UTOMAALAUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Automyyjä
s !UTOMYYNNIN KOULUTUSOHJELMA
Ajoneuvoasentaja
s !UTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Varaosamyyjä
s 6ARAOSAMYYNNIN KOULUTUSOHJELMA
Pienkonekorjaaja
s -OOTTORIKÛYTTISTEN PIENKONEIDEN
KORJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Lentokoneasennuksen perustutkinto
Lentokoneasentaja
s ,ENTOKONEASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Avioniikka-asentaja
s !VIONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

s -AARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Talonrakentaja
s 4ALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Kivirakentaja
s +IVIALAN KOULUTUSOHJELMA
Kaivosalan perustutkinto
Kaivosmies, rikastaja
s +AIVOSALAN KOULUTUSOHJELMA
Maanmittausalan perustutkinto
Kartoittaja
s -AANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Puualan perustutkinto
Puuseppä
s 4EOLLISUUSPUUSEPÛN KOULUTUSOHJELMA

Lennonjohdon perustutkinto
Lennonjohtaja
s ,ENNONJOHDON KOULUTUSOHJELMA

Veneenrakennuksen perustutkinto
Veneenrakentaja
s 6ENEENRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Logistiikan perustutkinto
Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
s +ULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA
Lentoasemahuoltaja
s ,ENTOASEMAPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA
Varastonhoitaja
s 6ARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
Verhoilija
s 6ERHOILUN KOULUTUSOHJELMA
Sisustaja
s 3ISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Sähkö- ja automaatiotekniikan
perustutkinto
Sähköasentaja, automaatioasentaja
s 3ÛHK JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
Tieto- ja tietoliikennetekniikan
perustutkinto
Ict-asentaja , elektroniikka-asentaja
s 4IETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
Rakennusalan perustutkinto
Maarakentaja
s -AARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Maarakennuskoneenkuljettaja

Pintakäsittelyalan perustutkinto
Lattianpäällystäjä, maalari
s 2AKENNUKSEN PINTAKÛSITTELYN
KOULUTUSOHJELMA
Pintakäsittelijä
s 0UUTEOLLISUUDEN PINTAKÛSITTELYJEN
KOULUTUSOHJELMA
Pintakäsittelijä
s -ETALLITUOTTEIDEN PINTAKÛSITTELYN
KOULUTUSOHJELMA
Laboratorioalan perustutkinto
Laborantti
s ,ABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Prosessinhoitaja
s ,EVYTEOLLISUUDEN KOULUTUSOHJELMA
s 3AHATEOLLISUUDEN KOULUTUSOHJELMA
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s +EMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
s "IOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
s 0APERITEOLLISUUDEN KOULUTUSOHJELMA
Elintarvikealan perustutkinto
Elintarvikkeiden valmistaja
s %LINTARVIKETEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA
Leipuri-kondiittori
s ,EIPOMOALAN KOULUTUSOHJELMA
Lihatuotteiden valmistaja
s ,IHA ALAN KOULUTUSOHJELMA
Meijeristi
s -EIJERIALAN KOULUTUSOHJELMA
Merenkulkualan perustutkinto
Korjaaja
s +ANSI JA KONEKORJAUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Laivasähköasentaja
s 3ÛHKKÛYTN KOULUTUSOHJELMA
Vahtikonemestari
s +ONEPÛÛLLYSTN KOULUTUSOHJELMA
Vahtiperämies
s +ANSIPÛÛLLYSTN KOULUTUSOHJELMA
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
Kelloseppä
s +ELLOALAN KOULUTUSOHJELMA
Mikromekaanikko
s -IKROMEKANIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
Kumituotevalmistaja
s +UMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Muovituotevalmistaja
s -UOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Suunnitteluassistentin perustutkinto
Suunnitteluassistentti
s 4EKNISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
Turvallisuusalan perustutkinto
Turvallisuusvalvoja
s 4URVALLISUUSALAN KOULUTUSOHJELMA
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LUONNONVARA- JA
YMPÄRISTÖALA
Maatalousalan perustutkinto
Maaseutuyrittäjä
s -AATILATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
s -AATALOUSTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA
Turkistarhaaja
s 4URKISTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Eläintenhoitaja
s %LÛINTENHOIDON KOULUTUSOHJELMA
Hevostalouden perustutkinto
Hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja
s (EVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Puutarhatalouden perustutkinto
Puutarhuri
s 0UUTARHATUOTANNON KOULUTUSOHJELMA
s 6IHERALAN KOULUTUSOHJELMA
s +UKKA JA PUUTARHAKAUPAN
KOULUTUSOHJELMA
Kalatalouden perustutkinto
Kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastaja,
kalastuksenohjaaja
s +ALATALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Metsäalan perustutkinto
Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja
s -ETSÛTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Metsäkoneenkuljettaja
s -ETSÛKONEENKULJETUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Metsäkoneasentaja
s -ETSÛKONEASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA
Metsäenergian tuottaja
s -ETSÛENERGIAN TUOTANNON
KOULUTUSOHJELMA
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Ympäristönhoitaja
s 9MPÛRISTALAN KOULUTUSOHJELMA
Luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja,
luonto- ja ympäristöneuvoja
s ,UONTOALAN KOULUTUSOHJELMA

Poronhoitaja
s 0OROTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

SOSIAALI-, TERVEYSJA LIIKUNTA-ALA
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Lähihoitaja
s %NSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA
s +UNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA
s ,ASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
s -IELENTERVEYS JA PÛIHDETYN
KOULUTUSOHJELMA
s 3AIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON
KOULUTUSOHJELMA
s 3UUN TERVEYDENHOIDON KOULUTUSOHJELMA
s 6AMMAISTYN KOULUTUSOHJELMA
s 6ANHUSTYN KOULUTUSOHJELMA
s !SIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN
KOULUTUSOHJELMA
Hammastekniikan perustutkinto
Hammaslaborantti
s (AMMASTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATKAILU-, RAVITSEMISJA TALOUSALA
Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen tuottaja
s -ATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA
Matkailuvirkailija
s -ATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA
TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA
Hotelli-, ravintola- ja
catering-alan perustutkinto
Tarjoilija
s !SIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA
Kokki
s +OKIN KOULUTUSOHJELMA
Vastaanottovirkailija
s (OTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen
perustutkinto
Kodinhuoltaja
s +OTITYPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA
Toimitilahuoltaja
s 0UHDISTUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lääkealan perustutkinto
Farmanomi
s ,ÛÛKEALAN KOULUTUSOHJELMA
Lääketeknikko
s !PTEEKKIALAN KOULUTUSOHJELMA
Hiusalan perustutkinto
Parturi-kampaaja
s 0ARTURI KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Kosmetologi
s +OSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA
Kosmetiikkaneuvoja
s +AUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN
KOULUTUSOHJELMA
Liikunnanohjauksen perustutkinto
Liikuntaneuvoja
s ,IIKUNNANOHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA
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AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT KOULUTUSALOITTAIN

HUMANISTINEN JA
KASVATUSALA
VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ
Ammattitutkinto
s ,ASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN
AMMATTITUTKINTO
KIELITIETEET
Ammattitutkinto
s !SIOIMISTULKIN AMMATTITUTKINTO
MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN
KOULUTUS
Ammattitutkinto
s 3UNTION AMMATTITUTKINTO

KULTTUURIALA
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS
Ammattitutkinto
s !SESEPPÛKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s (OPEASEPÛN AMMATTITUTKINTO
s +AIVERTAJAN AMMATTITUTKINTO
s +ERAMIIKKAKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s +IVISEPPÛKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s +ULTAAJAKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s +ULTASEPÛN AMMATTITUTKINTO
s +ÛSITYNTEKIJÛN AMMATTITUTKINTO
s ,ASINPUHALTAJAKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s ,UONNONTIETEELLISEN ALAN KONSERVOINNIN
AMMATTITUTKINTO
s -AALARIN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN PROSESSI KEMIAN JA
MATERIAALITEKNIIKKA ALAN KANSSA

s -ALLINRAKENTAJAKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s 0UUSEPÛNALAN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN PROSESSI KEMIAN JA
MATERIAALITEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 2ESTAUROINTIKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s 2OMANIKULTTUURIN OHJAAJAN
AMMATTITUTKINTO
s 3AAMENKÛSITYKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO

s 3EPPÛKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s 3ISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO

YHTEINEN MUU TEKNIIKKA JA LIIKENNE ALAN KANSSA

s 3OITINRAKENTAJAKISÛLLIN AMMATTITUTKINTO
s 4EKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO

YHTEINEN TEKSTIILI JA VAATETUSTEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 6AATETUSALAN AMMATTITUTKINTO

YHTEINEN TEKSTIILI JA VAATETUSTEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 6ENEENRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN PROSESSI KEMIAN JA
MATERIAALITEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 6ERHOILIJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s !SESEPPÛMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s (OPEASEPPÛMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +AIVERTAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ERAMIIKKAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +IVISEPPÛMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ULTAAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ULTASEPPÛMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ÛSITYMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,ASINPUHALTAJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s -AALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN PROSESSI KEMIAN JA
MATERIAALITEKNIIKKA ALAN KANSSA

s -ALLINRAKENTAJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0UUSEPÛNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN PROSESSI KEMIAN JA
MATERIAALITEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 2ESTAUROINTIMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 2OMANIKULTTUURIN OHJAAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3AAMENKÛSITYMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3EPPÛMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3ISUSTUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

YHTEINEN MUU TEKNIIKKA JA LIIKENNE ALAN KANSSA
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s 3OITINRAKENTAJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4EKSTIILIALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

YHTEINEN TEKSTIILI JA VAATETUSTEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 6AATETUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

YHTEINEN TEKSTIILI JA VAATETUSTEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 6ENEMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN PROSESSI KEMIAN JA
MATERIAALITEKNIIKKA ALAN KANSSA

s 6ERHOILIJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET
Ammattitutkinto
s !UDIOVISUAALISEN VIESTINNÛN
AMMATTITUTKINTO
s 4IETO JA KIRJASTOPALVELUJEN
AMMATTITUTKINTO
s 6ALOKUVAAJAN AMMATTITUTKINTO
s %RIKOISAMMATTITUTKINTO
s !UDIOVISUAALISEN VIESTINNÛN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6ALOKUVAAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
TEATTERI JA TANSSI
Ammattitutkinto
s 4EATTERIALAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s 4EATTERIALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
MUSIIKKI
Ammattitutkinto
s 2YTMIMUSIIKKITUOTANNON AMMATTITUTKINTO

YHTEISKUNTATIETEIDEN,
LIIKETALOUDEN
JA HALLINNON ALA
LIIKETALOUS JA KAUPPA
Ammattitutkinto
s !SIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN
AMMATTITUTKINTO
s )SÛNNINNIN AMMATTITUTKINTO
s +IINTEISTVÛLITYSALAN AMMATTITUTKINTO
s -ARKKINOINTIVIESTINNÛN AMMATTITUTKINTO
s -YYNNIN AMMATTITUTKINTO
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s 2AHOITUS JA VAKUUTUSALAN
AMMATTITUTKINTO
s 3IHTEERIN AMMATTITUTKINTO
s 4ALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO
s 4ULLIALAN AMMATTITUTKINTO
s 5LKOMAANKAUPAN AMMATTITUTKINTO
s 6IESTINVÛLITYS JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN
AMMATTITUTKINTO
s 6IRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO
s 9RITTÛJÛN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s *OHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +AUPAN ESIMIEHEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s -ARKKINOINTIVIESTINNÛN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4ALOUSHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 5LKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6IESTINVÛLITYS JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 9RITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 9RITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

LUONNONTIETEIDEN ALA
TIETOJENKÄSITTELY
Ammattitutkinto
s 4IETO JA VIESTINTÛTEKNIIKAN
AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s 4IETO JA VIESTINTÛTEKNIIKAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN JA
LIIKENTEEN ALA
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN
Ammattitutkinto
s !MMATTISUKELTAJAN AMMATTITUTKINTO

OSAN TUTKINNOSTA MUODOSTAA KEVYTSUKELTAJAN
TUTKINTO

s )LMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s )LMASTOINTIJÛRJESTELMIEN PUHDISTAJAN
AMMATTITUTKINTO

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

+AUKOLÛMPASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
+IINTEISTNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO
+YLMÛASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
,ATTIANPÛÛLLYSTÛJÛN AMMATTITUTKINTO
,ÛMMITYSLAITEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
-AANMITTAUSALAN AMMATTITUTKINTO
-AARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO
0UTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
2AKENNUSPELTISEPÛN AMMATTITUTKINTO
2AKENNUSTUOTANNON AMMATTITUTKINTO
2AKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO
4ALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO
4EKNISEN ERISTÛJÛN AMMATTITUTKINTO
6ESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO

Erikoisammattitutkinto
s )LMASTOINTIASENTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +AUKOLÛMPYLIASENTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +IINTEISTNHOITAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +YLMÛMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,ATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s -AARAKENNUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0UTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 2AKENNUSPELTISEPPÛMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 2AKENNUSALAN TYMAAPÛÛLLIKN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4ALONRAKENNUSALAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s (ISSIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s (ITSAAJAN AMMATTITUTKINTO
s +AIVOSALAN AMMATTITUTKINTO
s +ONEENASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s +ONEISTAJAN AMMATTITUTKINTO
s ,AIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s ,EVYTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO
s -ETALLIEN JALOSTUKSEN AMMATTITUTKINTO
s 4EOLLISUUSPUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 4YVÛLINEVALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO

s 6ALAJAN AMMATTITUTKINTO
s 6ALUMALLIN VALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s (ITSAAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ONEENASENTAJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ONEISTAJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,AIVANRAKENNUSALAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,EVYTYMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4YVÛLINEMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6ALAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6ALUMALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s !UTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s %LEKTRONIIKKA JA SÛHKTEOLLISUUDEN
AMMATTITUTKINTO
s +ISKOLIIKENTEEN TURVALAITEASENTAJAN
AMMATTITUTKINTO
s +OTITALOUSKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 3ÛHKASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 3ÛHKLAITOSASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 6OIMALAITOKSEN KÛYTTÛJÛN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s !UTOMAATIOYLIASENTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3ÛHKLAITOSYLIASENTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3ÛHKYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s %LEKTRONIIKKA ASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 4IETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 4IETOLIIKENNEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s %LEKTRONIIKKAYLIASENTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4IETOKONEYLIASENTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
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s 4IETOLIIKENNEYLIASENTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s $IGITAALIPAINAJAN AMMATTITUTKINTO
s *ÛLKIKÛSITTELYKONEENHOITAJAN
AMMATTITUTKINTO
s +IRJANSITOJAN AMMATTITUTKINTO
s 0AINAJAN AMMATTITUTKINTO
s 0AINOPINNANVALMISTAJAN
AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s &AKTORIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +IRJANSITOJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ONESITOJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0AINAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 2OTAATIOMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3IVUNVALMISTAJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s %LINTARVIKEJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO
s %LINTARVIKETEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO
s +ONDIITTORIN AMMATTITUTKINTO
s ,EIPOMOTEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO
s ,EIPURIN AMMATTITUTKINTO
s ,IHANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO
s ,IHANTARKASTUKSEN AMMATTITUTKINTO
s ,IHATEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO
s -AIDONJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO
s -EIJERITEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s %LINTARVIKETEKNIIKAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +ONDIITTORIMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,EIPURIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PROSESSI-, KEMIAN- JA
MATERIAALITEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s +EMIANTEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO
s +ORROOSIONESTOMAALARIN AMMATTITUTKINTO
s +UMIALAN AMMATTITUTKINTO
s ,ASIKERAAMISEN ALAN AMMATTITUTKINTO
s ,EVYALAN AMMATTITUTKINTO
s -AALARIN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s -UOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO
s 0APERITEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO
s 0UUSEPÛNALAN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s 3AHA ALAN AMMATTITUTKINTO
s 4EOLLISEN PINTAKÛSITTELIJÛN
AMMATTITUTKINTO
s 6ENEENRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

Erikoisammattitutkinto
s +EMIANTEOLLISUUDEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,EVYMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s -AALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s -UOVITEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0APERITEOLLISUUDEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0INTAKÛSITTELYMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0UUSEPÛNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s 3AHAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6ENEMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s *ALKINEALAN AMMATTITUTKINTO
s ,AUKKU JA NAHKA ALAN AMMATTITUTKINTO
s .AHANVALMISTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 4EKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s 4URKKURIN AMMATTITUTKINTO
s 6AATETUSALAN AMMATTITUTKINTO

YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUS ALAN KANSSA
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Erikoisammattitutkinto
s *ALKINEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,AUKKU JA NAHKAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s .AHANVALMISTAJAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4EKSTIILIALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s 4URKKURIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6AATETUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA
Ammattitutkinto
s !JONEUVONOSTURINKULJETTAJAN
AMMATTITUTKINTO
s !UTOKORIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO
s !UTOMAALARIN AMMATTITUTKINTO
s !UTOMYYJÛN AMMATTITUTKINTO
s (ENKILAUTOMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO
s ,ASTINKÛSITTELYALAN AMMATTITUTKINTO
s ,ENTOASEMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO
s ,INJA AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO
s -ETSÛKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 0UUTAVARAN AUTOKULJETUKSEN
AMMATTITUTKINTO
s 0IENKONEMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO
s 2ASKASKALUSTOMEKAANIKON
AMMATTITUTKINTO
s 6ARAOSAMYYJÛN AMMATTITUTKINTO
s 6ARASTOALAN AMMATTITUTKINTO
s 9HDISTELMÛAJONEUVONKULJETTAJAN
AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s !UTOALAN MYYJÛN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s !UTOALAN TYNJOHDON
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s !UTOKORIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s !UTOMAALARIMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s !UTOMEKAANIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,ASTINKÛSITTELYALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
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s ,IIKENNE ESIMIEHEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,IIKENNEOPETTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6ARASTOALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN
ALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto
s +IVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO
s +UNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN ERI TEOLLISUUSALOILLE

s
s
s
s

,UKKOSEPÛN AMMATTITUTKINTO
-ITTAAJAN JA KALIBROIJAN AMMATTITUTKINTO
.UOHOOJAN AMMATTITUTKINTO
2AUTATIEKALUSTON KUNNOSSAPIDON
AMMATTITUTKINTO
s 3ISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s 3UUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO
s 6ARTIJAN AMMATTITUTKINTO
s 9MPÛRISTHUOLLON AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s +UNNOSSAPIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,UKKOSEPPÛMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s .UOHOOJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3ISUSTUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEINEN KÛSI JA TAIDETEOLLISUUSALAN KANSSA

s 4EKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4UOTEKEHITTÛJÛN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4URVALLISUUSVALVOJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 9MPÛRISTALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

LUONNONVARA- JA
YMPÄRISTÖALA
MAATILATALOUS
Ammattitutkinto
s (EVOSTENVALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO
s +ARJATALOUDEN AMMATTITUTKINTO
s +ENGITYSSEPÛN AMMATTITUTKINTO
s ,UONNONMUKAISEN TUOTANNON
AMMATTITUTKINTO

s
s
s
s
s

-AATALOUSKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO
-EHILÛISTARHAAJAN AMMATTITUTKINTO
2ATSASTUKSENOPETTAJAN AMMATTITUTKINTO
3EMINOLOGIN AMMATTITUTKINTO
6ILJELIJÛN AMMATTITUTKINTO

Erikoisammattitutkinto
s -AASEUDUN VESITALOUDEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 2ATSASTUKSENOPETTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4ALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4ARHAAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
PUUTARHATALOUS
Ammattitutkinto
s !RBORISTIN AMMATTITUTKINTO
s &LORISTIN AMMATTITUTKINTO
s 0UISTOPUUTARHURIN AMMATTITUTKINTO
s 6IHERSISUSTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 6IININTUOTANNON AMMATTITUTKINTO
s 6ILJELYPUUTARHURIN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s &LORISTIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0UISTOMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4AIMISTOMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
KALATALOUS
Ammattitutkinto
s +ALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO
s +ALANVILJELIJÛN AMMATTITUTKINTO
s +ALASTUSOPPAAN AMMATTITUTKINTO
METSÄTALOUS
Ammattitutkinto
s "IOENERGIA ALAN AMMATTITUTKINTO
s -ETSÛKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO
s -ETSÛTALOUSYRITTÛJÛN AMMATTITUTKINTO
OSAN TUTKINNOSTA MUODOSTAA YRITTÛJÛN
AMMATTITUTKINTO

Erikoisammattitutkinto
s -ETSÛKONEENKULJETTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s -ETSÛMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA
Ammattitutkinto
s %RÛ JA LUONTO OPPAAN AMMATTITUTKINTO
s ,UONNONTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO
s 0OROTALOUDEN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s +ERUUTUOTETARKASTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,UONTOKARTOITTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 2IISTAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
MUU LUONNONVARA- JA
YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto
s %LÛINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO
s 'OLFKENTÛNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s 'OLFKENTTÛMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +OE ELÛINTENHOITAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s -AASEUDUN KEHITTÛJÛN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO

SOSIAALI-, TERVEYSJA LIIKUNTA-ALA
SOSIAALIALA
Ammattitutkinto
s +OULUNKÛYNNIN JA AAMU JA
ILTAPÛIVÛTOIMINNAN OHJAUKSEN
AMMATTITUTKINTO
s 0ERHEPÛIVÛHOITAJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s +OULUNKÛYNTIAVUSTAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
TERVEYSALA
Ammattitutkinto
s *ALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO
s +IPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO
s /BDUKTIOPREPARAATTORIN AMMATTITUTKINTO
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SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET
Ammattitutkinto
s +EHITYSVAMMA ALAN AMMATTITUTKINTO
s 0ÛIHDETYN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s +EHITYSVAMMA ALAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s .ÛKVAMMAISTAITOJEN OHJAAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0UHEVAMMAISTEN TULKIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 4YVALMENNUKSEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6ANHUSTYN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA
Ammattitutkinto
s (IEROJAN AMMATTITUTKINTO
s ,IIKUNNAN AMMATTITUTKINTO
s ,IIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN
AMMATTITUTKINTO
s 6ALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s (IEROJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s ,IIKUNTAPAIKKAMESTARIN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 6ALMENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
TEKNISET TERVEYSPALVELUT
Ammattitutkinto
s /PTIIKKAHIOJAN AMMATTITUTKINTO
s 6ÛLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s 6ÛLINEHUOLTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
KAUNEUDENHOITOALA
s !MMATTITUTKINTO
s (IUSALAN AMMATTITUTKINTO

Erikoisammattitutkinto
s (IUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s +OSMETOLOGIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MATKAILU-, RAVITSEMISJA TALOUSALA
MATKAILUALA
Ammattitutkinto
s -AASEUTUMATKAILUN AMMATTITUTKINTO
s -ATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN
AMMATTITUTKINTO
s -ATKAOPPAAN AMMATTITUTKINTO
s -ATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA
Ammattitutkinto
s (OTELLIVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO
s 2AVINTOLAKOKIN AMMATTITUTKINTO
s 3UURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO
s 4ARJOILIJAN AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s "AARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s $IEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s (OTELLI RAVINTOLA JA SUURTALOUSESIMIEHEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 2UOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT
Ammattitutkinto
s +OTITYPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO
PUHDISTUSPALVELUT
Ammattitutkinto
s ,AITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO
s 4EKSTIILIHUOLLON AMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinto
s 0ESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3IIVOUSTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 3IIVOUSTYNOHJAAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
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s +IPSIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
s 0SYKIATRISEN HOIDON
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
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Koulutusvaihtoehtojen avainsanat

Tutkinto

Oranssit
avainsanat
(Tekeminen)

Siniset
avainsanat
(Tekemisen
kohde,
työväline)

Vihreät
avainsanat
(Vahvuudet)

Asiakaspalvelu
Myyntitehtävät
Markkinointiviestintä
Toimistotehtävät
Kirjanpito
Tietopalvelu
Yritystoiminta
Sähköinen kaupankäynti

Myyntisuunnitelma
Asiakkaat
Liiketoiminta
Yrityksen imago
Taloushallinto
Toimisto-ohjelmat
Yrityksen tuotteet
Asiakirjahallinto
Henkilöstöhallinto

Myyntihenkisyys
Asiakaspalveluhenkisyys
Huolellisuus
Vuorovaikutustaidot
Järjestelmällisyys
Kärsivällisyys
Kielitaito
Tiimityötaito
Viestintätaito
Tiedonhankintataidot

Ohjelmointi
Tietokoneohjelman
asentaminen
Tietojärjestelmän ylläpito
Ohjelmistotuotanto
Tiedon tallentaminen
IT – Neuvonta
Multimediatuotanto
Asiakaspalvelu

Tietokanta
Prosessori
HTML
Multimedia
Sosiaalinen media
Palvelinohjelmisto
Asiakkaat
Tietoliikenneyhteys
Työasemalaitteisto
Tietokoneen käyttäjä

Ongelmanratkaisutaito
Järjestelmällisyys
Huolellisuus
Looginen ajattelu
Asiakaspalvelutaito

Yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon
ala
Liiketalouden perustutkinto,
merkonomi

Luonnontieteiden ala
Tieto- ja viestintätekniikan
perustutkinto, datanomi

Tekniikan ja liikenteen ala
Logistiikan perustutkinto,
autonkuljettaja/
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja/ linjaautonkuljettaja

Tavarankuljetus
Kuormankäsittely
Ajoneuvon kuljettaminen
Ajoneuvon huolto
Ajoreitin suunnittelu
Kuorman lastaus ja purku
Asiakaspalvelu

Kuorma-auto
C-luokan ajokortti
Ajotekniikka
ADR -ajolupa
Nostinlaite
Trukki
Rahtikirja
Kuljetuspalvelun asiakas
Tieturvallisuus
GPS- laite
Ajopiirturi
Liikennesäännöt

Pitkäjänteisyys
Käytännöllisyys
Asiakaskaspalvelutaito
Kielitaito
Tekniset taidot
Reagointikyky
Vastuullisuus
Varovaisuus
Täsmällisyys
Joustavuus
Oma-aloitteisuus

Logistiikan perustutkinto,
varastonhoitaja

Trukilla ajaminen
Trukin päivittäishuolto
Tavaran vastaanotto
Tavaran säilytys
Tavaran keräily
Tavaran lähettäminen
Tavaran pakkaaminen
Varastoinnin suunnittelu

Varaston tuotteet
Tietojärjestelmä
Työntömastotrukki
Keräilytrukki
Kuormalava
Kylmävarasto
Kuljetuslaatikko
Varastointi vaatimukset
Keräilylista
Viivakoodin lukulaite
Asiakas

Tarkkuus
Fyysinen kunto
Huolellisuus
Vastuullisuus
Järjestelmällisyys
Yhteistyötaidot
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Painoviestinnän perustutkinto,
painotuotantoassistentti/
ulkoasuntoteuttaja

Painotuotteiden valmistus
Koneiden kunnossapito
Koneiden ohjelmointi
Graafinen suunnittelu

Painokone
Jälkikäsittelytekniikka
Tietokone
Ohjelmistot
Paperi
Muovi

Prosessiteollisuuden perustutkinto,
prosessinhoitaja

Koneiden ohjaus
Koneiden valvonta
Koneiden huolto
Prosessien seuranta
Tuotteiden analysointi

Kone- ja metallialan perustutkinto,
koneistaja

Metalliosien valmistus
Työpiirustusten laatiminen
CAD-ohjelmalla
Työstökoneen valmistelu
Hitsaaminen
Metalliosien työstäminen
Työpiirustusten lukeminen

Autoalan perustutkinto,
ajoneuvoasentaja

Ajoneuvon korjaaminen
Ajoneuvon huoltaminen
Korjaamon asiakaspalvelu
Moottorin kunnon
määrittely
Jarrujen vianhaku ja
korjaus
Ajovalopolttimon vaihto
Sähköjärjestelmän vian
määritys
Sähkövarusteiden korjaus
Ajoneuvon osien vaihto

Tietokone
Koneet
Kemia
Biokemia
Kemikaalit
Paperi
Puu
Elintarvikkeet
Työturvallisuusohjeet
Metallikappaleet
Työpiirustus
Työstömenetelmät
Porakone
Sorvi
Jyrsinkone
Hiomakone
Konetekniikka
CNC- tekniikka
Levytyökeskus
Levysakset
Hitsauslaitteisto
Rullamitta
Työntömitta
Mikrometri
Jakopään hihna
Voimansiirto
Auton mekaniikka
Moottori
Jäähdytysjärjestelmä
Moottoriöljy
Jäähdytysneste
Kansitiiviste
Korjaamon testilaitteet
ja työvälineet
Autokorjaamon asiakas

Laboratorioalan perustutkinto,
laborantti

Laboratorionäytteiden
tutkiminen
Näytteiden otto
Näytteiden käsittely
Mittausten ja määritysten
tekeminen
Laboratoriovälineiden ja
laitteiden käyttö
Laboratoriotulosten
raportointi
Laboratoriovälineiden
ja
työpisteen huolto

Pintakäsittelyalan perustutkinto,
maalari

Sisämaalaus, ulkomaalus
Maalauksen valmistelutyö
Tasoitetyöt
Tela- ja sivellinmaalaus
Ruiskumaalaus
Koristemaalaus
Tapetointi
Materiaalin menekin
arviointi
Kustannusten laskeminen

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Liisa Neuvonen

Analyysimenetelmät
Kemia
Biokemia
Mikrobiologia
Ainepitoisuus
Kemikaalit
Mitta-astiat
Vaaka
PH-mittari
Pipetti
Mikroskooppi
Tietokone
Laatujärjestelmät
Työohjeet
Työturvallisuusohjeet
Uudisrakennus
Remontoitavat huoneet
Maalaustekniikka
Teräsharja
Maalaustela
Kulmasivellin
Tasoitelasta
Maaliruisku
Työtelineet, suojaimet
Rakennuspiirustukset

Tekniset taidot
Huolellisuus
Tarkkuus
Normaali värinäkö
Omatoimisuus
Itsenäinen työote
Fyysinen kunto
Tekniset taidot
Huolellisuus
Tarkkuus
Varovaisuus
Fyysinen kunto

Tarkkuus
Huolellisuus
Yhteistyötaidot
Tekniset taidot
Omatoimisuus

Kädentaidot
Tekniset taidot
Ongelmanratkaisutaidot
Asiakaspalvelutaito
Kielitaito

Pitkäjänteisyys
Huolellisuus
Luotettavuus
Tarkkuus
Ongelmanratkaisutaito
Oma-aloitteisuus
Joustavuus
Yhteistyötaidot
Asiakaspalveluhenkisyys
Tiedonhankintataidot
Kielitaito

Kädentaidot
Huolellisuus
Tarkkuus
Pitkäjännitteisyys
Yhteistyötaidot
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Pintakäsittelyalan perustutkinto,
maalari

Sisämaalaus, ulkomaalus
Maalauksen valmistelutyö
Tasoitetyöt
Tela- ja sivellinmaalaus
Ruiskumaalaus
Koristemaalaus
Tapetointi
Materiaalin menekin
arviointi
Kustannusten laskeminen

Uudisrakennus
Remontoitavat huoneet
Maalaustekniikka
Teräsharja
Maalaustela
Kulmasivellin
Tasoitelasta
Maaliruisku
Työtelineet, suojaimet
Rakennuspiirustukset

Kädentaidot
Huolellisuus
Tarkkuus
Pitkäjännitteisyys
Yhteistyötaidot

Maanmittausalan perustutkinto,
kartoittaja

Maaston kartoittaminen
Ilmakuvaukset
Toimistotyö
Karttojen ja
suunnitelmapiirustusten
valmistus
Tietokantojen ylläpito

Kartat
Tietokannat
Asiakirjat
Tietokone
Maasto
Rakennukset

Oma-aloitteisuus
Tarkkuus
Matemaattiset taidot
Vuorovaikutustaidot

Puualan perustutkinto,
puuseppä

Huonekalujen valmistus
Kalusteiden valmistus
Puun käsittely
Sahaus ja sorvaus
CNC -työstö
Kone- ja teräshuolto
Kalusteiden asennus
Asiakaspalvelu
Entisöinti
Materiaalikustannukset
Työaikataulun laatiminen

Puumateriaalit
Puutuotteet
Sahat ja höylät
Sorvi
Jyrsinkone
Porakone
CNC- kone
Vasara
Mittalaitteet
Liimausmenetelmät
Tuotepiirustus

Tarkkuus
Kädentaidot
Tekniset taidot
Huolellisuus
Suunnitelmallisuus
Yhteistyötaidot

Rakennusalan perustutkinto,
talonrakentaja

Talojen rakentaminen
Talon perustusten
rakentaminen
Talon rungon rakentaminen
Ovien ja ikkunoiden
asentaminen
Korjausrakentaminen
Muuraus
Rakennuspiirustusten
lukeminen
Mittausten tekeminen
Materiaali- ja työmenekin
laskeminen
Käyttövesiputkiston
asentaminen
Viemäriputkiston
asentaminen
Putkistojen korjaaminen
Lämminjärjestelmän
asennus
Materiaalimenekin
laskeminen
Työajan laskeminen
Asiakaspalvelu

Rakennuspiirustukset
Maantiivistin
Nostoapuvälineet
Työmaasirkkeli
Piikkauskone
Teräsleikkuri
Paineilmanaulain
Rullamitta
Vesikatto
Ulko- ja väliseinät

Fyysinen kunto
Oma-aloitteisuus
Kädentaidot
Tarkkuus
Huolellisuus
Yhteistyötaidot

Putket
Hanat
Altaat
WC-pytyt
Putkitongit
Hitsausvälineet
Vesikeskuslämmitysjärje
stelmä
Linjasäätöventtiili
LVI- piirustukset
Työselitykset
Kiinteistön asukas
Vaaratilanne
Turvallisuustekniikka
Valvontakamera
Radiopuhelin
Vartiointikohde
Myymälävaras
Asiakas
Oskilloskooppi
Jännitteenkoetin
Pienjänniteverkko
Sähkötekniikka
Sähköjakelu
Käyttöönottomittari

Kädentaidot
Oma-aloitteisuus
Ongelmanratkaisutaidot
Asiakaspalvelutaidot
Suunnitelmallisuus
Tarkkuus
Yhteistyötaidot

Talotekniikan perustutkinto,
putkiasentaja/ilmanvaihtoasentaja/kyl
mäasentaja/rakennuspeltiseppä

Turvallisuusalan perustutkinto,
turvallisuusvalvoja

Sähkö- ja automaatiotekniikan
perustutkinto,
sähköasentaja/automaatioasentaja

Pelastustoiminta
Asiakaspalvelu
Vaaratilanteiden
ehkäiseminen
Kulunvalvonta
Omaisuuden suojaaminen
Järjestyksenvalvonta
Sähkölaitteiden korjaus
Sähkölaitteiden asennus
Sähköpiirustusten
lukeminen
Rakennusten sähköasennus
Asiakaspalvelu
Sähkölaitteiden huolto
Asennusohjeiden
lukeminen
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Oikeudenmukaisuus
Rehellisyys
Vastuuntunto
Itsenäisyys
Vuorovaikutustaidot
Fyysinen kunto

Fyysinen kunto
Itsenäisyys
Ongelmanratkaisutaidot
Kädentaidot
Tarkkuus
Huolellisuus

Liite 4 (64)

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto,
kiinteistönhoitaja

Ulkoalueiden hoitaminen
Lumityöt
Kiinteistön
pienvikakorjaukset
Asiakaspalvelu
Kiinteistön toimintakunnon
arviointi
Kiinteistöjen huoltaminen
Viheralueiden hoito
Kulkuväylien hiekoitus

Suunnitteluassistentin perustutkinto,
suunnitteluassistentti

Asiakirjojen ja piirustusten
tuottaminen
Visuaalinen mallintaminen
Markkinointi
Mainonta
Asiakaspalvelu
Laitteiden ylläpito

Tieto- ja tietoliikennetekniikan
perustutkinto, ICT-asentaja/
elektroniikka-asentaja

Asentaminen
Huolto
Korjaus
Asiakaspalvelu
Myynti

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto,
vaatetusompelija/vaatturi/ modisti/
sisustusompelija

Vaatteiden suunnittelu
valmistus
Kaavoitus
Tuoteneuvonta
Asiakaspalvelu
Teatteripuvustus
Asusteiden valmistus
Sisustusompelu
Somistus

Elintarvikealan perustutkinto, leipurikondiittori

Elintarviketuotteiden
valmistus (kakut, leivokset,
pullat, leivät,makeiset ym.)
Tuotekehittely ja
suunnittelu
Asiakaspalvelu
Puhtaanapito
Työvälineiden/koneiden
huolto ja ylläpito

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto,
verhoilija/sisustaja

Pehmustaminen
Päällystäminen
Verhoilu
Sisärakennustyöt
Maalaus
Päällystys
(tapetointi,laatoitukset,mat
toasennukset)
Kalusteiden rakentaminen
Asiakaspalvelu
Yrittäminen
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ja

Ruuvitaltta
Jakoavain
Kiinteistönhoitosopimus
Kiinteistön asukas
Vesipumppupihdit
Vesihanat
Kiinteistötraktori
Ruohonleikkuri
Lapio
LVI-järjestelmät
Kiinteistön
valvontamittarit
Tietokone
Rakennus-,
LVI-,
sähkö-,
koneja
infra- alan järjestelmät,
ja asiakirjat

Fyysinen kunto
Itsenäisyys
Ongelmanratkaisutaidot
Kädentaidot
Tarkkuus
Huolellisuus

tietotekniset laitteet
elektroniset laitteet
tietoverkot
palvelimet

Oma-aloitteisuus
Asiakaspalvelutaidot
Johdonmukaisuus
Keskittymiskyky
Tarkkuus

Naisten vaatteet
Miesten vaatteet
Asusteet ja hatut
Puvustus
Trendit
Tyyli
Sisustus
Kangas
Ompelukone
Saumuri
Tekstiili
Materiaali
Leipomo
Konditoria
Käsityö
Elintarvikkeet
Jauhot
Sokeri
Uuni
Vispilä
Koristeet

Huolellisuus
Kädentaidot
Luovuus
Oma-aloitteisuus
Ajankäytön hallintaa
Värien, muotojen ja
trendien tuntemus
Yritteliäisyys

Huonekalut
Ompelutarvikkeet
Ompelukone
Jouset ja pehmusteet
Kankaat
Remontoitavat huoneet
Teräsharja
Maalaustela
Kulmasivellin
Tasoitelasta, maaliruisku
Työtelineet
Rakennuspiirustukset
Suojaimet,
Puumateriaalit

Tarkkuus
Muoto- ja tyylitaju
Värisilmä
Kädentaidot
Asiakaspalvelutaidot

Kolmiulotteinen
hahmotuskyky
Kokonaisuuksien
ymmärtäminen
Oma-aloitteisuus
Vastuullisuus
Itsenäisyys

Huolellisuus
Kädentaidot
Omatoimisuus
Ryhmätyötaidot
Joustavuus
Hyvä fyysinen kunto
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Sosiaali- terveys- ja
liikunta-ala
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
lähihoitaja

Sairauksien perushoito
Terveyden edistäminen
Kuntoutus
Kotihoito
Ensihoito
Hoito ja Huolenpito
Kasvatus ja ohjaus
Potilaiden auttaminen

Lapset
Vanhukset
Sairaudet
Potilas
Asiakas
Lääkkeet
Ensiapuvälineet
Kuumemittari

Vuorovaikutustaidot
Ihmisläheisyys
Vastuuntunto
Myötäelämisen taito
Huolellisuus

Lääkealan perustutkinto,
farmanomi/lääketeknikko

Tilausten hoito
Hyllytys
Somistus
Lääkkeen valmistus
Kassatyöskentely
Toimistotyö
Laskutus

Kärsivällisyys
Järjestelmällisyys
Tarkkuus
Asiakaspalveluhenkisyys
Huolellisuus
Vuorovaikutustaidot

Hammasalan perustutkinto,
hammaslaborantti

Kipsin valaminen
Akryloiminen
Vahaaminen
Poraaminen
Kiillottaminen
Jynssääminen
Pakkaaminen
Desinfioiminen
Kyvetoiminen

Hiusalan perustutkinto,
parturi-kampaaja

Hiusten muotoilu
Hiusten värjäyskäsittely
Hiustyylien suunnittelu
Hiusten leikkaaminen
Asiakaspalvelu
Asiakkaiden neuvominen
Hiuspohjan hieronta
Hiusten hoitaminen

Lääkepakkaukset
Apteekin
kosmetiikkatuotteet
Tietokone
Varastonhallinta-ohjelma
Asiakas
Apteekki
Sairaala-apteekki
Lääketeollisuus
Lääketukku
Kipsimalli
Jäljennöslusikka
Purentakaavio
Hammasasettelu
Kokoproteesi
Osaproteesi
Purentakisko
Oikosmiskoje
Pora
Pihdit
Ilmapuusti
Hiustyylit ja trendit
Sakset
Hiusvärit
Hiusten hoitoaineet
Hiusten muotoiluaineet
Asiakas

Kauneudenhoitoalan perustutkinto,
kosmetologi

Ihon hoito
Meikkaus
Kynsien hoitaminen
Kasvojen hoitaminen
Asiakaspalvelu
Kauneudenhoidon
neuvonta
Ripsien värjäys
Tuote-esittely
Myyntitehtävät

Ihonpuhdistusaineet
Kauneudenhoidon trendit
Kynsisakset
Meikkisivellin
Kynsiviila
Meikit
Asiakas

Kädentaidot
Hyvä värisilmä
Visuaalisuus
Hyvä fyysinen kunto
Asiakaspalvelutaidot
Vuorovaikutustaidot
Hygieeniset työtavat
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Tarkkuus
Keskittymiskyky
Pitkäjänteisyys
Siisteys
Nopeus
Hahmotuskyky
Kädentaidot
Kekseliäisyys

Asiakaspalveluhenkisyys
Ystävällisyys
Kädentaidot
Luovuus
Esteettisyys
Trenditietoisuus
Hahmotuskyky
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Kulttuuriala
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
kuva-artesaani (graafinen suunnittelu)

Markkinointiviestintä
Graafinen suunnittelu
Asiakaspalvelu
Verkkojulkaiseminen
Graafisen alan avustavat
tehtävät

Audiovisuaalisen viestinnän
perustutkinto,
media-assistentti (graafinen viestintä)

Julkaisuohjelman käyttö
Asiakaspalvelu
Graafisen alan avustavat
tehtävät
Verkkopalvelujen ylläpito
Videoeditointi
Tiedottaminen
Kuvan käsittely

Mainosgrafiikka
Markkinointikampanja
Julkaisutuote
Asiakas
Digitaalikamera
Asiakas
Esite
Julkaisuohjelma
Taitto-ohjelma
Multimediatuotteet
Valokuva
Video
Kuvankäsittelyohjelma
Julkaisuohjelma
Taitto-ohjelma
Editointiohjelma
www-sivut
Mainos
Esite
Asiakas

Havainnointikyky
Luovuus
Ilmaisukyky
Vuorovaikutustaidot
Huolellisuus
Yhteistyötaidot

Visuaalinen hahmotuskyky
Vuorovaikutustaidot
Yhteistyötaidot
Tiimityötaidot
Vastuullisuus
Oma-aloitteisuus
Aktiivisuus

Matkailu- ravitsemus- ja
talousala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto,
kokki

Ruokien valmistus
Suurkeittiön ruokatuotanto
Asiakaspalvelu
Ruoka-annosten suunnittelu
Keittiön puhtaanapito
Ruokalistan suunnittelu
Astiahuolto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto,
tarjoilija

Asiakaspalvelu
Ruokien myynti ja tarjoilu
Juomien myynti ja tarjoilu
Tilaisuuksien järjestäminen
Myynnin rekisteröiminen
Asiakastilojen puhtaanapito
Astiahuolto

Matkailualan perustutkinto,
matkailupalvelujen tuottaja

Asiakaspalvelu
Matkailupalveluiden
suunnittelu ja tuottaminen
Markkinointi
Myyntityö
Toimitilojen ja välineiden
huolto
Eläinten hoito
Matkailijoiden opastaminen

Kotityö- ja puhdistuspalvelualan
perustutkinto,
kodinhuoltaja

Kotiruokapalvelu
Asuinympäristön hoitaminen
Ateriapalvelut
Tekstiilihuolto
Kotitalouden hoito
Asiakkaiden avustaminen
Siivouspalvelut
Asiointipalvelut
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Suurkeittiö
Palvelukeittiö
Kattila
Uuni
Keittiövälineet
Ruoka
A la Carte
Elintarvikkeet
Ruoan raaka-aineet
Erikoisruokavaliot
Ruokalajit
Juomat
Ruokakulttuuri
Anniskelulaki
Tapakulttuuri
Kassajärjestelmä
Tarjoiluvälineet
Ravintolan asiakas
Matkailukeskus
Hotelli
Kylpylä
Turismi
Aktiviteetti
Opas
Luonto
Asiakas
Vieraat kielet ja
kulttuurit

Palveluhenkisyys,
Vastuullisuus
Oma-aloitteisuus
Luotettavuus
Hyvä maku- ja hajuaisti
Hygieeniset työtavat

Ateriat
Kodin tekstiilit
Kodinkoneet
Kodin tekniset laitteet
Keittiövälineet
Kodinhuollon asiakas
Siivouskoneet

Palveluhenkisyys
Vuorovaikutustaidot
Kädentaidot
Omatoimisuus
Fyysinen kunto
Luotettavuus

Palveluhenkisyys
Vuorovaikutustaidot,
Yhteistyötaidot,
Tiimityötaidot
Vastuullisuus
Oma-aloitteisuus
Aktiivisuus
Hygieeniset työtavat
Palveluhenkisyys
Idearikkaus
Kielitaito
Yhteistyötaidot
Organisointikyky
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Luonnonvara- ja
ympäristöala
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto,
luonto-ohjaaja

Ulkoilureittien suunnittelu
Luonto- ja ympäristöneuvonta
Ohjelmapalvelujen
järjestäminen
Matkan järjestäminen
Ympäristönsuojelu
Suunnistaminen

Kasvit
Eläimet
Luonto
Kartta
Ulkoilureitti
Matkakohde

Erätaidot
Erähenkisyys
Luonnontuntemus
Palveluhenkisyys
Vastuuntunto
Ensiaputaito
Kielitaito
Fyysinen kunto

Maatalousalan perustutkinto,
eläintenhoitaja

Eläinten hoitaminen
Maaseutuyrittäminen
Eläinten ruokkiminen
Eläintilojen kunnossapito
Maatalousalan koneiden
käyttäminen

Eläinten ravinto
Maatila
Kotieläimet
Tuotantoeläimet

Itsenäisyys
Vastuuntunto
Kärsivällisyys
Luotettavuus
Fyysinen kunto

Puutarhatalouden perustutkinto,
puutarhuri

Puutarhakasvien viljely
Kasvien hoitaminen
Viheralueiden hoitaminen
Puutarhan koneiden
käyttäminen
Kukkasidonta
Vihersisustus

Hyötykasvit
Koristekasvit
Avomaaviljelmä
Kasvihuone
Puisto
Viljelymenetelmät

Kasvituntemus
Itsenäisyys
Yhteistyötaidot
Pitkäjännitteisyys
Hyvä terveys
Kiinnostus kasveihin
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Työanalyysi-lomake

[Pvm]

Yritys
Yhteyshenkilö

[Yrityksen puhelin]
[Yrityksen osoite]

[Yrityksen sähköposti]

[Laatija]

Työanalyysi
Tehtävänimike:
Taustatietoa
Työpaikan toimiala
Työntekijöiden määrä
Päivittäinen työaika
Tauot
Työtahti
Työtehtävästä suoriutuminen edellyttää

☐ hyvää ☐ kohtuullista ☐ välttävää fyysistä kuntoa
☐ hyvää ☐ kohtuullista ☐ välttävää psyykkistä kuntoa
☐ hyviä ☐ kohtuullisia ☐ välttäviä asiakaspalvelutaitoja
☐ hyviä ☐ kohtuullisia ☐ välttäviä sosiaalisia taitoja
☐ hyviä ☐ kohtuullisia ☐ välttäviä ATK-taitoja
lisätietoja

Työturvallisuudessa huomioitavat asiat
Kuvaus työympäristöstä (esim. melu, lämpötila,
fyysinen esteettömyys)
Työtehtävässä tarvitaan

☐ hygieniapassi

☐ ajokortti

☐ työturvallisuuskortti

Työssä käytettävät koneet, laitteet ja välineet
Työasu

☐ on/työpaikalta

☐ ei

Ruokailumahdollisuus

☐ on

☐ ei

Sosiaalitilat

☐ on
lisätietoja

☐ ei

Työssä käsitellään kemikaaleja/pesuaineita ym

☐ kyllä

☐ ei

Työpaikan tehtävänimikkeet ja tehtävien edellyttämä koulutus
Työtehtävät (jos vuorotyö, niin työtehtävät vuoroittain)

Muut työtehtävät päivittäisten rutiinien lisäksi

Muuta huomioitavaa
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☐ tulityökortti
☐ ensiapukortti
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Esimerkkianalyysi 1

[Yritys]

1 (1)

20.9.2012

Työanalyysi
Taustatietoa

Yritys XX – tarjoaa kiinteistöjen hoitopalveluja:
erilaiset huolto- ja siivoustyöt.

Työpaikan toimiala

Kiinteistönhoito

Työntekijöiden määrä

10 + kausityöntekijöitä

Päivittäinen työaika

8 - 16

Tauot

Lounas ja kahvitauko töiden mukaan

Työtahti

Päivätyö

Työn fyysiset vaatimukset

Hyvä fyysinen kunto

Työpaikan esteettömyys

Helppo kulkuyhteys

Työasu

Ammattiopiston ammattivaatetus, muut työssä
tarvittavat suojavälineet tarjoaa yritys.

Työssä käytettävät koneet ja välineet

Ruohonleikkuri, lehtipuhallin, trimmeri,
kiinteistötraktori LM-trak

Työpaikan tehtävänimikkeet ja tehtävien edellyttämä koulutus:

Kiinteistönhoitaja, Kiinteistöpalveluiden perustutkinto

Työtehtävät (jos vuorotyö, niin työtehtävät vuoroittain)
Kiinteistönhoitotehtävät. Kiinteistönhoitajan perustyöt, ulkoalueiden hoitotehtävät, LVI-järjestelmien
hoitotehtävät, pienkoneiden käsittely ja puhdistus, myös kiinteistösiivousta.
Päivittäiset rutiinit vaihtelevat vuodenaikojen.mukaan
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[Yritys]

2 (2)

20.9.2012

• Aamuisin kierretään hoidettavat kiinteistöt ja tyhjennetään roska-astiat sekä siistitään
ympäristö.
• Kesäaikaan nurmikoiden leikkuu

• Syksyisin lehtien puhallus, haravointi ja poiskuljetus.

• Pensasaitojen leikkuutyöt.

• Talvella lumien poisto piha-alueilta, rappujen ja sisäänkäyntien puhdistus.

• . Liukkaudentorjunnassa piha-alueiden hiekoitustyöt.

• Keväisin hiekanpoisto.

• Rakennusten seuranta ja huolto, esim. ovet, ikkunat, katot ja räystäskourut.

• Erilaisia koneita käytettäessä myös huolletaan ja puhdistetaan kone käytön jälkeen.

• Liputus arkipäivisin.

• LVI-laitteiden huoltoa ja toiminnan seuraaminen.

•

Pienet sisätyöt kuten lukkojen vaihdot, tiivisteiden vaihdot, kirvesmiehen työt.

•

Siivouspalvelut: rappu- ja liiketila- ja huoneistosiivoukset.
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Esimerkkianalyysi 2

[Yritys]

1 (4)

[Pvm]

Työanalyysi
Taustatietoa

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Työpaikan toimiala
Lounasravintola
Työntekijöiden määrä

3

Päivittäinen työaika

7.00-14.40

Tauot

8.50-9.00 töiden mukaan
13.00-13.20 lounastauko

Työtahti

ripeä

Työn fyysiset vaatimukset

hyvä fyysinen kunto, nostamista, kuumien
astioiden käsittelyä,
koneiden aiheuttamaa melua

Työpaikan esteettömyys

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Työasu

kokin työasu: housut, takki, esiliina ja päähine
salityöntekijän asu: suorat housut, paitapusero,
liivi

Työssä käytettävät koneet ja välineet

keittiö: astianpesukone, patapesukone,
vihannesleikkuri, yhdistelmäuuni, keittopata,
painekeittokaappi, yleiskone, jääkaapit,
pakastinkaappi
Sali: kassakone, lämpö- ja kylmälinjastot, juomaallas, jäätelöallas

Työpaikan tehtävänimikkeet ja tehtävien edellyttämä koulutus:
Ravintolaesimies: Restonomi
Kokki: kokin koulutus ja työkokemusta
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[Yritys]
[Pvm]

Ravintolatyöntekijä:kokki

Työtehtävät (jos vuorotyö, niin työtehtävät vuoroittain)

Keittiön työtehtävät:
Astiahuolto
astianpesukoneen ja patapesukoneen kokoaminen
astianpesupaikan järjestäminen, pesuaineiden ja muiden työvälineiden tarkistaminen
ruoanvalmistusastioiden pesu ja paikoilleenvienti
astianpalautuspisteen järjestäminen
lounaan aikana lounasastioiden pesu ja vieminen linjastoon
Raaka-ainehankinnat, kuormien vastaanotto, varastointi, omavalvonta
omavalvonnan kirjaukset
varastokuormien tarkastaminen ja purkaminen, paikoilleen vieminen (uudet taakse)
(pakasteet, lihat,kalat,maitotaloustuotteet, kasvikset, tukku)
pakkauslaatikoiden litistäminen ja jätteiden vienti
Kylmä keittiö:
Salaattibaarin tuotteiden valmistus (4-6 vaihtoehtoa), salaatinkastikkeet
tuotteiden varastointi tarjoiluastioissa kylmiössä peitettynä
salaattipisteen puhdistaminen (myös vihannesleikkuri)
leipien paistaminen
juomien vieminen juomapisteeseen
leipäpöydän kunnostaminen
tuotteiden vieminen linjastoon ennen lounaan alkua
salaattilinjaston, leipäpöydän ja juomien täydentäminen lounaan ajan
ruokanäytteet
lounaan jälkeen salaattilinjaston tyhjentäminen ja puhdistaminen
leipäpöydän tyhjentäminen ja puhdistaminen
juomapisteen tyhjentäminen ja puhdistaminen
ruokasalin pöytien ja tuolien pyyhkiminen
Lämmin keittiö:
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[Yritys]
[Pvm]

Keittiön laitteiden päällelaittaminen
Leipätaikinan valmistus kohoamaan
päivän lounasruokien valmistelut (keittolounas 2- lounasvaihtoehtoa)
lisäkkeiden valmistaminen
työpöytien siivoaminen
päivän lounasruokien tarjollepano linjastoon
padat likoamaan
ruokien täydentäminen linjastoon lounaan ajan, menekin seuraaminen,
hävikin kirjaaminen
ruoanvalmistuslaitteiden puhdistus (padat, uunit, painekeittokaapit, yleiskone)

Keittiön siivous päivittäin
kylmiöt (tarkista merkinnät)
kuiva-ainevarasto, mausteet
koneet, laitteet,
lattian pesu ja lattiakaivot
roskien ja jätteiden vieminen
Salin työtehtävät:
ruokalistat ja tuoteselosteet esillä salissa
pöytä-ja leipäliinat ovat puhtaat
juomakaapit ja jäätelöaltaat on täytetty, hintamerkinnät
palautelomakkeet, kynät yms, paikoillaan
astioiden ja ruokailuvälineiden täydentäminen linjastoon
salaattilinjaston ja lämpölinjaston kunnostaminen
ruokajuomat
leipälinjasto
astioiden palautuspisteen järjestäminen
linjastojen siiistinä pitäminen lounaan aikana
linjastojen tyhjentäminen ja puhdistaminen lounaan jälkeen
ruokasalin pöytien ja tuolien puhdistaminen

Kassatehtävät:
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[Yritys]
[Pvm]

kahvin ja teen keittäminen
sokeri, makeutusaine, maito
kassan avaaminen
asiakkaiden palveleminen ja opastaminen
Kassan laskeminen
Kassalinjaston puhdistus
Kahvivarastojen täydentäminen
Kahviastioiden täydentäminen

Muut työtehtävät päivittäisten rutiinien lisäksi
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
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Stadin ammattiopiston toimipaikat

Audiovisuaalinen viestintä
Muotoilijankatu 3
00560 Helsinki

Autoala
Ilkantie 3
00320 Helsinki

Avoimet opinnot
Elimäenkatu 23
00510 Helsinki
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Elintarvikeala, hotelli-,
ravintola- ja catering-ala,
matkailuala, tekstiili- ja
vaatetusala
Prinsessantie 2
00820 Helsinki

Hiusala, kauneudenhoitoala
Savonkatu 4
00520 Helsinki

Kiinteistöpalvelut,
pintakäsittelyala
Vuokkiniemenkatu 30
(Kontulantie 1)
00940 Helsinki
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Kone- ja metalliala,
rakennusala
Abraham Wetterin tie 4
00880 Helsinki

Kotitalousopetus,
Ammattistartti
Hitsaajankatu 4
00810 Helsinki

Laboratorioala
Onnentie 18
00600 Helsinki
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Logistiikka
Holkkitie 5
00880 Helsinki

Lähihoitajakoulutus,
Hammastekniikka ja
Lääkeala
Vilppulantie 14
00700 Helsinki

Lähihoitajakoulutus
Latokartanontie 16
00700 Helsinki
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Lähihoitajakoulutus
Lehtikuusentie 4
00270 Helsinki

Maanmittausala,
suunnitteluassistenttikoulutu
s, tieto- ja
tietoliikennetekniikka
Nilsiänkatu 3
00510 Helsinki

Painoviestintä,
prosessiteollisuus
Kullervonkatu 11
00610 Helsinki
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Pintakäsittelyala, Puuala,
sähkö- ja
automaatiotekniikka,
talotekniikka
Sturenkatu 18
00510 Helsinki

Tieto- ja
tietoliikennetekniikka
Nilsiänkatu 6
00510 Helsinki

Turvallisuusala
Pälkäneentie 20
00510 Helsinki
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Verhoilu- ja sisustusala
Nilsiänkatu 6
00510 Helsinki
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CV -malli

ANSIOLUETTELO

pv.kk.vvvv

HENKILÖTIEDOT
Nimi
Osoite
Syntymäaika
Sähköpostiosoite
Puhelin

Essi Esimerkki
Esimerkkitie 2, 00003 Kaupunki
pv.kk.vvvv
esimerkki@esimerkki.fi
040 - 123 4567

PROFIILI

Tässä voit lyhyesti, muutamalla lauseella kertoa esimerkiksi ydinosaamisestasi,
työskentelytavoistasi ja tavoitteistasi.

Kuva

TYÖKOKEMUS
10/2007 – jatkuu

ATK-järjestelmäkoulutustalo Suomi Oy, Helsinki
Kouluttaja
Tässä voit kertoa tarkemmin työtehtävistäsi, vastuistasi ja saavutuksistasi
muutamalla lauseella.

02/2005 – 09/2007

Ohjelmointiyritys Sovellus Oy, Espoo
Yrittäjä
Tässä voit kertoa tarkemmin työtehtävistäsi, vastuistasi ja saavutuksistasi
muutamalla lauseella.

KOULUTUS
08/2001 - 12/2004

Lahden ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittelyn ja sovelluskehityksen tradenomi

08/1998 - 06/2001

Hyvinkään Yhteiskoulun lukio
Ylioppilas

KURSSIT
1/2010 – 2/2010

Excelin jatkokurssi

KIELITAITO
Suomi
Englanti
Ruotsi

Äidinkieli
Erinomainen
Hyvä

HARRASTUKSET
Potkunyrkkeily, kuntosali
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
SUOSITTELIJAT
Tiedot saatavilla pyydettäessä tai vaihtoehtoisesti suosittelijoiden yhteystiedot ja maininta, onko suosittelija
esimiehesi vai jokin muu taho.
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Työhakemusmalli

Essi Esimerkki
Esimerkkitie 2
00003 Kaupunki
040-123 4567

HAKEMUS

pv.kk.vvvv

Yritys Oy
Titteli Matti Meikäläinen
Yritystie 23
00001 Kaupunki

Viittaus haettavaan tehtävään

Ensimmäinen kappale – herätä vastaanottajan mielenkiinto, ja kerro miksi haet
kyseiseen tehtävään.
Toisessa kappaleessa on hyvä kuvailla osaamistaan, kokemustaan, saavutuksiaan,
onnistumisiaan ym. lyhyesti ja tiiviisti. Tärkeintä on vastata työpaikkailmoituksessa
esitettyihin vaatimuksiin ja toiveisiin. Kaikista väitteistä on myös hyvä antaa
perustelut tai esimerkki. Esimerkiksi jos kerrot sinulla olevan erinomainen
englanninkielen taito, voit lisätä lyhyesti miten olet tämän kielitaidon saavuttanut.
Kolmannessa kappaleessa voit kertoa muista vahvuuksistasi, ominaisuuksistasi
työntekijänä tai esimerkiksi luonteenpiirteistäsi, joilla pystyt vastamaan
työpaikkailmoituksen vaatimuksiin.
Loppukappaleessa on hyvä kertoa halukkuutensa tulla haastatteluun. Palkkatoiveen
voi myös kertoa tässä, mikäli sitä on pyydetty.

Ystävällisin terveisin

Allekirjoitus

Essi Esimerkki

liite

Ansioluettelo
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Laita itsellesi ylös
kenen luokse olet menossa

Tarkista haastattelupaikan
sijainti hyvissä ajoin etukäteen

Ole huolitellun näköinen

Tule ajoissa haastatteluun

Mieti etukäteen
muutama kysymys
työnantajalle

Osoita kiinnostus hakemaasi
työtä kohtaan

Ota mukaan alkuperäiset koulu-, tutkinto- ja
työtodistukset siististi kansiossa tms.

Katso haastattelijaa luontevasti silmiin

TYÖHAASTATTELUVINKIT TOP10

Tutustu työnantajaan etukäteen

Ota kaikki
työhaastattelutilanteet
oppimiskokemuksina!
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Työhaastatteluvinkit TOP10
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