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                                          Ammattiportfolio 
 

Ammattiprojektissa tutustutaan 3 – 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vah-

vuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun. Projekti koos-

tuu kirjallisesta ja suullisesta osuudesta. Projekti tehdään lukuvuoden 2011 – 2012 aikana. 

 

 

Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: 

   

opiskelu- ja elämäntaidot 

 opinto-ohjaus 

 äidinkieli 

 tietotekniikka 

 mediataidot 

 koulutusaloihin tutustuminen 

 työssäoppiminen 

 

Portfolion yllä olevien kurssien osuudet arvioidaan erikseen ja ne vaikuttavat  

kurssien arvosanaan.  
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Projektikansiossa tulee olla 

 

1. Minä  

 

 Mind map itsestä    (AI) 

 Oma polkuni    (OPO) 

 

2. Ammatit 

 

Kerro valitsemistasi ammateista. Valitse sinua kiinnostavat ammatit ammattibarometrista.

     (Koulutusaloihin tutus 

tuminen) 

   

 Koulutus, kesto 

 Missä voi opiskella 

Mitä koulutus pitää sisällään (oppiaineet, työharjoittelut…) 

 Mitä ammatinharjoittaja tekee  

 Missä voi työskennellä 

 Työllisyystilanne 

o tällä hetkellä? 

o onko muuttunut? 

 Mitä ominaisuuksia ammatinharjoittajalla täytyy olla? 

 Työn hyvät ja huonot puolet 

 

3. Esittelyt     (Koulutusaloihin tutus 

tuminen, opiskelu- ja 

elämäntaidot, tietotek-

niikka) 

 

 Työpaikkaesittely     

 Alan työntekijöiden haastattelu  

 

 

 

4. Minä ammatissa 

 

 Pohdintatehtävä    (AI) 

 Työhakemus ja CV    (Tietotekniikka, AI) 

 Työhaastattelutilanne-harjoittelu + palaute    
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5. Koulutusaloihin tutustuminen 

 

 Oppimispäiväkirja työssäoppimisjaksosta  (Työssäoppiminen) 

 Raportit koulukokeiluista   (Koulutusaloihin tutus 

tuminen, AI) 

 

6. Mediatehtävät 

 

 Lehtiartikkelit alasta: ammateista, alan koulutuksesta, työllisyydestä.. 

   

(Mediataidot) 

 Työpaikkailmoitukset   (Mediataidot) 

(Netti, lehdet) 

 

 

7. Suullinen esitys 

 

 Esittele ammattiportfoliosi ryhmällesi.   (Tietotekniikka, AI,  

Koulutusaloihin tutustu-

minen) 

o Esittele koko portfolio ja yksi ammatti perusteellisemmin. 

  

 

 

 

Materiaalia projektiin löydät esimerkiksi  
 Ammattibarometri 

 kirjastosta (lehdet, kirjat…) 

 Internet-sivustoilta  

o www.turkuai.fi  

o www.koulutusnetti.fi  

o www.ammattinetti.fi  

o www.mol.fi 

 

 

http://www.turkuai.fi/
http://www.koulutusnetti.fi/
http://www.ammattinetti.fi/
http://www.mol.fi/
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   Alkusanat 
 
Kerro johdannossa, kuka olet ja miksi olet ammattistartilla. Mitä toivot ja odotat tältä vuodelta? 
Onko sinulla ammattihaaveita? 
 



 

  
 

Huippu – Nuorten työllistymistä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen 

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia näkökulmia ja keinoja nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseksi. Lisäk-

si hankkeen keskeisenä tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksien ja työelämän välisen yhteistyön lisäämi-

nen sekä tämän erityisryhmän työllistymiseen liittyvien erityishaasteiden identifiointi ja niihin liittyvien ratkaisujen löytäminen. 

Huhtikuussa 2011 alkanut hanke päättyy 31.12.2013. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Suomen valtio 

ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot 

   

     Koulut, koulutukset ja terveydentilavaatimukset 
 
Tiedätkö mitä kouluja lähialueellasi on? Mihin ammatteihin niistä voi valmistua?  

Voiko pahasta allergiasta kärsivä toimia lähihoitajana?  

Haluaisin muuttaa Mynämäelle ja opiskella siellä datanomiksi. Onnistuukohan se?  

Tämän tehtävän tarkoituksena on etsiä vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin osoitteesta 

www.koulutusnetti.fi . 

Tehtävät: 

1. TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 

Mikä voi estää  

A) lähihoitajana toimimisen 

 

B) farmanomina toimimisen 

 

C) parturi-kampaajana toimimisen 

 

D) kokkina toimimisen? 

 

E) Selvitä vielä jonkun sinua kiinnostavan alan terveydentilavaatimukset.  

Ala:  

Terveydentilavaatimukset: 

 

http://www.koulutusnetti.fi/
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KOULUT JA KOULUTUKSET 

2. a) Mitä kouluja Mynämäellä on peruskoulunsa päättäneille?  

 

b) Mitä aloja Mynämäellä voi opiskella? 

 

 

3. Missä Varsinais-Suomen paikkakunnilla voit opiskella sinua tällä hetkellä kiinnostavaa/kiinnostavia 

aloja? 

 

 

4. Mitä tarkoittaa etäopetus? 

  

 

5. a) Kuinka monta eri koulutusta alkaa vuonna 2012 Varsinais-Suomessa? 

 

b) Kuinka monta näistä koulutuksista alkaa keväällä? 

 

 

6. Mitä eri koulutusvaihtoehtoja on peruskoulun jälkeen? 
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     Pohdintatehtävä omasta toiveammatista  
 
Kirjoita teksti, jossa pohdit omaa toiveammattiasi. Jos sinulla on toiveammatti tai toiveala, kirjoita 

kohdan 1 ohjeen mukaan. Jos sinulla ei vielä ole selkeää toiveammattia tai –alaa, kirjoita kohdan 

2 ohjeen mukaan. Kirjoita yhtenäinen teksti. Älä siis vain vastaa alla oleviin kysymyksiin. 

1. Esittele toiveammattisi tai -alasi. Kerro, mitä tämän ammatin edustajat tekevät työpäivänsä 

aikana. Millaisia ominaisuuksia heiltä vaaditaan? Mitkä taidot ovat heille tärkeitä? Toimiiko 

joku tuttusi tässä ammatissa? Mitä olet kuullut häneltä? 

Kerro, miksi sinä haluat juuri tähän ammattiin. Mikä ammatissa houkuttaa? Mitä sellaisia 

ominaisuuksia tai taitoja sinulla on, joita tarvitaan tässä ammatissa? Mitä tässä ammatissa 

tarvittavia ominaisuuksia tai taitoja sinulla ei vielä ole? Keksi itse lisää asioita, joista kerrot. 

2. Jos sinulla ei vielä ole selkeää toiveammattia tai -alaa, voit pohdiskella, minkälainen työ 

sinua kiinnostaisi. Mitkä asiat sinua kiinnostavat? Ihmiset? Eläimet? Koneet? Millainen olet 

luonteeltasi? Tarkka? Suurpiirteinen? Missä asioissa olet hyvä? Missä asioissa olet hyvä 

koulussa? Mitä ammatteja lähipiirissäsi on? Voisitko ajatella itsellesi jotakin niistä? Mitä 

voisit ja mitä et? Miksi? Keksi itse lisää asioita, joista kerrot. 
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    Lehtiartikkelit omasta toiveammatistasi  
 
 

Kerää eri lehdistä (sanomalehdet, aikakauslehdet ym.) juttuja omasta toiveammatistasi maalis- ja 

huhtikuun ajan. Leikkaa lehdistä vähintään kolme juttua ja liimaa ne paperille. Voit liimata lehtijut-

tujen joukkoon toiveammattiisi liittyviä kuvia. Liitä lehtijutut portfolioosi. Pelkkien kuvien keräily ei 

riitä tehtävän suorittamiseen! 

Palautuspäivä:  
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     Ammattitehtävä 
 
Ohjeet: 

 Valitse yksi (tai useampi) sinua kiinnostava ammatti ammattibarometrista. 

 Kerro ammatista ainakin seuraavat asiat:               
– Koulutus ja sen kesto  

– Missä ammattiin voi opiskella? 

– Mitä koulutus pitää sisällään (laajuus, oppiaineet, työssäoppimisjaksot ym.)?  

– Mitä ammatinharjoittaja tekee? 

– Missä ammatin edustaja voi työskennellä? 

– Työllisyystilanne  

• tällä hetkellä  

• onko muuttunut?  

– Mitä ominaisuuksia ammatinharjoittajalla täytyy olla?  

– Työn hyvät ja huonot puolet  

 Kerää tiedot huolellisesti ja kokoa ne siistiksi esittelyksi.  

 Voit kirjoittaa käsin tai tietokoneella. Tarvittaessa voit kirjoittaa tekstin puhtaaksi koulussa.  

 Voit valita itse, kirjoitatko esimerkiksi esseen tai raportin vai teetkö esittelysi ranskalaisin 

viivoin. Voit myös keksiä jonkun aivan muun esitysmuodon.   

 Voit käyttää omaa luovuuttasi enemmänkin ja liittää esittelyysi esimerkiksi kuvia. 

 Linkkivinkkejä: 

Moodle -> Ammattiportfolio  

www.turkuai.fi 

www.koulutusnetti.fi  

www.ammattinetti.fi  

www.mol.fi  
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    Ammattilaisen haastattelu 
 
Haastateltavan ammatti:  ___________________________________ 

 

 

1. Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi? Mitä kouluja olet käynyt ja mitä aikaisempaa työkokemusta 

sinulla on? 

 

 

 

 

2. Minkälaiset työajat työssäsi on?  

 

 

 

 

3. Mitä kaikkea pääset työssäsi tekemään? 

 

 

 

 

4. Mitä taitoja ja vahvuuksia ammatissasi tarvitaan?  

 

 

 

 

5. Mitä hyviä ja huonoja puolia työssäsi on? 

 

 

 

 

6. Minkä neuvon antaisit koulutus- ja urasuunnitelmia tekevälle nuorelle? 

 

 

 

 

 

KIITOS AJASTASI! 
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Saat kokeilla toimittajan työtä ja pääset haastattelemaan kahta sinua kiinnostavan alan am-
mattilaista. 

 
 

Välineet: Kynä  
 
Ohjeet: 

 
 

 Valitse sinua kiinnostavan alan työpaikka, johon menet haastattelemaan työntekijää.  

 

 Muista kohteliaisuus eli kerro kuka olet, mitä koulua käyt ja KYSY, EHTIIKÖ HÄN vasta-

ta muutamaan kysymykseen koulutehtävää varten. 

o Voit myös kysyä, milloin voisit tulla haastattelemaan häntä ja mennä uudelleen pai-

kalle! 

 

 Haastattelu kestää noin 5 - 10 min. 

 

 Kysy kysymykset ja kirjoita vastaukset ylös. Haastattelu liitetään portfolioon.  

 

 Jokainen tekee tehtävän ITSENÄISESTI eli EI RYHMISSÄ liikkeeseen! 
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      Työhaastattelun palautelomake  
 

     Nimi:_____________________________________ 

       

   

Kyllä 

 

Huomau-  Lisätietoa 

     

tettavaa  

 1. SAAPUMINEN JA ENSIVAIKUTELMA 

    Saapui haastatteluun ajoissa.           

Tervehti ja kätteli haastattelijaa, esittäytyi.         

Oli pukeutunut siististi ja asiallisesti.         

2. KÄYTTÄYTYMINEN HAASTATTELUSSA 

  

    

Katsoi puhuessaan haastattelijaa silmiin.         

Vaikutti kiinnostuneelta ja innostuneelta.         

Käyttäytyminen oli asiallista ja rauhallista.         

3. KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN 

   

  

Puhui selkeällä ja kuuluvalla äänellä.         

Vastasi kysymyksiin asiallisesti.      
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    Loppusanat 
 
Kerro, miten ammattistarttivuotesi meni. Saitko selvyyttä ammattihaaveisiisi? Muuttuivatko suun-
nitelmasi koulutusalan suhteen? Keksitkö mitä teet isona? Mitä alaa hait opiskelemaan?  
 

 


