
Työelämä – mistä tulet, 
minne menet? 

Oppimistehtävän ohjeet ja materiaalit (kurssia kertaava toteutusmalli)



Työpaikkailmoituksiin perehtyminen

• Perehtykää pienryhmissä muutamiin Duunitorin ja/tai TE-palveluiden työpaikkailmoituksiin. Voitte 

etsiä ilmoituksia esimerkiksi oman haaveammattinne tai asuinpaikkanne perusteella. Pohtikaa, 

- millainen on ilmoitusten rakenne?

- millaisia ominaisuuksia ja taitoja työntekijöiltä edellytetään? 

- millainen on työnkuva (työtehtävät), entä työskentely-ympäristö? 

- mitä työntekijä saa vastineeksi työpanoksestaan?

• Hyödynnä oppimaasi tulevaisuuden työnhaussa!

https://duunitori.fi/
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/loyda-toita


Ryhmille jaettavat ammatit:

1. mammutinmetsästäjä 

2. pyramidin rakentaja 

3. roomalainen sotilas 

4. ruttotohtori 

5. löytöretkeilijä 

6. Fordin T-mallin tekijä



Laatikaa oman ryhmänne ammattiin liittyvä työpaikkailmoitus

• Hyödyntäkää apuna oppikirjaa, oppitunneilla opittua ja edellisessä harjoituksessa 
läpikäytyjä työpaikkailmoituksia

• Pohtikaa esim. seuraavia teemoja:

• Millaisia ominaisuuksia työntekijällä tuli olla?

• Mitä tietoja, taitoja tai koulutusta häneltä vaadittiin?

• Mitä työtehtäviä työntekijälle kuului?

• Millaiseen työskentely-ympäristöön hänen piti varautua?

• Palkka ja muut työsuhde-edut

• Laatikaa ilmoitus diaesityksenä. Kiinnittäkää huomiota myös ilmoituksen ulkoasuun: sen on 

tarkoitus olla informatiivinen ja houkutteleva! Tuotos esitellään muille 

“rekrytointimessuilla”.



Tiedot, taidot ja ominaisuudet: täyttäkää oma 
osuutenne taulukosta:
Ammatti/työtehtävä Vaadittavat tiedot, taidot ja ominaisuudet

1. Mammutinmetsästäjä

2. Pyramidin rakentaja

3. Roomalainen sotilas

4. Ruttotohtori

5. Löytöretkeilijä

6. Fordin T-mallin rakentaja



Tuotosten esittäminen ”rekrytointimessuilla”

• Koko ryhmä osallistuu esittämiseen

• Työnjako: kuka vastaa esityksessä mistäkin osa-alueesta?

• Välttäkää dioissa olevan tekstin suoraa lukemista

• Kontakti yleisöön

• Esiintymisjännitys on täysin luonnollista ja inhimillistä – siksi me sitä 
harjoittelemme!



Kadonneita ja uusia ammatteja

• Etsikää*) esimerkkejä kadonneista, katoavista ja tulevaisuuden 
ammateista. 

• Pohtikaa, miksi tiettyjä ammatteja on kadonnut ja tulee katoamaan. 

• Valitse yksi eniten itseäsi kiinnostava tulevaisuuden ammatti. 

• Perehdy työhakemuksen laatimista koskeviin ohjeisiin ja valmiisiin 
malleihin TE-palveluiden kotisivuilla. Laadi työhakemus valitsemaasi 
tulevaisuuden ammattiin ja palauta opettajalle. Muista hyödyntää 
oppimaasi tulevaisuuden työnhakutilanteissa!

*) Vaihtoehtoisesti voidaan perehtyä opettajan 
valmiiksi etsimiin esimerkkeihin.

https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/loyda-toita/vinkkeja-tyonhakuun/tyohakemus-ja-cv


Yhteenveto*)

• Tutustukaa yhdessä täyttämäänne taulukkoon Tiedot, taidot ja 
ominaisuudet

• Pohtikaa, millaisia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia tulevaisuuden 
työelämässä tarvitaan. Hyödyntäkää pohdinnassa edellistä 
työnhakuharjoitusta.

• Pohtikaa, mistä nämä työntekijöille menneisyydessä, nyt ja 
tulevaisuudessa asetetut vaatimukset kumpuavat. Löytyykö niistä 
aikakaudesta riippumattomia yhtäläisyyksiä, entä mitkä ovat 
keskeisimmät erot?

*) joko aluksi keskustelua pienryhmissä ja sitten yhteinen koonti tai suoraan koko 
opetusryhmän kesken keskustelua



Vinkkejä opettajalle: vaihtoehtoisia 
toteutusmalleja
1.Suppeammassa toteutusmallissa kaikki pienryhmät tekevät samasta 

työtehtävästä/ammatista rekrytointi-ilmoituksen tuntitehtävänä. Ne 
palautetaan opettajalle, mutta ei käydä yhdessä läpi. 

2. Työstetään rekrytointitehtävää koko kurssin mittaan esim. taulukon tai 
oppimispäiväkirjan avulla sitä mukaa, kun kyseiseen ammattiin liittyvä 
aikakausi on kurssilla käsitelty. Tällöin kaikki opiskelijat perehtyvät kaikkiin 
kuuteen ammattiin Voidaan tehdä pienryhmissä tai yksilötyönä. 

3. Tehdään sekä rekrytointi-ilmoitukset että työhakemukset videona.


