
 

 

 

 

Kortit yksilöohjauksessa: 
 
Työelämän vahvuuskortit auttavat tunnistamaan ja avaamaan työelämässä tarvittavia 
vahvuuksia ja taitoja.  
 
Kortteja voi käyttää esimerkiksi urasuunnittelun tukena, kun ohjattava pohtii ja 
tunnistaa omia vahvuuksiaan suhteessa omiin tulevaisuuden haaveammatteihin (jos 
tulevaisuuden työ- tai koulutushaavetta ei ole vielä löytynyt, tähän voi tukena käyttää 
OhjausOprakan ammattikortteja). Ohjattava voi itse selata kortteja läpi ja miettiä ensin, 
millaisia työelämävahvuuksia hänellä jo on. Korttien kuvitukset auttavat 
havainnollistamaan näitä työelämän vahvuuksia konkreettisesti. Löydettyään 
vahvuudet, ohjattava voi vielä kertoa, millä tavalla nämä vahvuudet konkreettisesti 
näyttäytyvät hänen elämässään ja toiminnassaan. Näitä löytyneitä vahvuuksia ja 
tulevaisuuden ammattihaaveita voi verrata toisiinsa; voiko omia vahvuuksia hyödyntää, 
ja millä tavalla, tulevassa ammatissa tai koulutuksessa. Onko sellaisia asioita, joita 
pitäisi vielä harjoitella tiettyyn ammattiin tai koulutukseen? 
 
Työnhaun ja työpaikkahaastattelun tukena: Omien vahvuuksien tunnistaminen ja 
niiden sanoittaminen ovat olennaisia sisältöjä työnhaussa. Työelämän vahvuuksia 
kuvaavia termejä vilisee tiedotusvälineissä. Mitä nämä tarkoittavat? Työelämän 
vahvuuskortit ja niiden kuvitukset auttavat avaamaan näitä vahvuuksia konkreettisesti. 
Kuinka tunnistan omia vahvuuksia, kuinka avaisin niitä työhakemukseen tai kertoisin 
niistä työhaastattelutilanteessa? Ohjattava voi rauhassa tutkia kortteja ja miettiä, mitä 
vahvuuksia hänellä on. Ohjaaja voi kannustaa myös ohjattavaa miettimään ja 
sanoittamaan sitä, millä tavalla nämä vahvuudet näyttäytyvät konkreettisesti 
ohjattavan elämässä. Tämä auttaa avaamaan vahvuuksia sekä työhakemukseen että 
työpaikkahaastatteluun. Ohjauksessa voidaan myös tarkastella tiettyyn ammattiin 
liittyviä vahvuuksia ja sitä, mitä ohjattavan tulisi itsessään vielä kehittää päästäkseen 
tähän ammattiin.  
 
  



Kortit opetuksen, työelämävalmennuksen, 
työnohjauksen ja pienryhmätyöskentelyn 
tukena: 
 
 
Työelämän vahvuuksia käydään läpi lähes jokaisella koulutusasteella eri oppiaineissa 
ja kursseilla. Näitä kartoitetaan myös työelämävalmennuksissa eri kohderyhmien 
kanssa. Vahvuudet saattavat olla vaikeasti lähestyttäviä ja ymmärrettäviä. Korttien 
kuvitukset auttavat ohjaajaa kertomaan näistä vahvuuksista ohjattaville. Korttien 
kuvien kautta vahvuudet tulevat helpommin lähestyttäviksi ja ohjattavat oppivat myös 
jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan korttien kautta. Kortteja voi käyttää 
myös ryhmäytymisen tukena erilaisissa konteksteissa. Jokainen voi alussa esitellä 
itsensä kortissa näkyvän kuvan ja/tai vahvuuden avulla.  Myös 
pienryhmätyöskentelyssä ohjattavat voivat kuvata korttien kautta omia vahvuuksia 
ja kertoa tätä kautta itsestään.  Kortteja tutkimalla voidaan saada hedelmällisiä 
keskusteluja työelämään liittyen ja samalla osa näistä vahvuuksista kehittyy (muun 
muassa vuorovaikutustaidot, itsetuntemus, yhteistyötaidot).  
 
 


