Aloitat uudessa työpaikassa ja sinun pitää
kertoa itsestäsi. Mitä kerrot?

A

Kerrot, mitä työtehtäviä olet
aiemmin tehnyt.

B

Kerrot, minkälaisesta työstä et tykkää ja
kenen kanssa haluat työskennellä.

C

Kerrot vapaa-ajan harrastuksistasi ja
muistat myös kehua itseäsi.

Olet menossa töihin ja huomaat olevasi
myöhässä. Mitä teet?

A

Palaat takaisin kotiin.

B

Soitat reippaasti töihin ja pahoittelet
olevasi myöhässä.

C

Et tee mitään, koska olethan jo matkalla.

Huomaat tekeväsi kahta eri asiaa samaan
aikaan, mutta kumpikaan ei onnistu. Huomaat
olevasi pulassa ja tarvitset apua. Mitä toimit?

A

Ilmoitat työpaikkaohjaajalle, että
lähdet kotiin.

B

Pidät tauon.

C

Kerrot työpaikkaohjaajalle, että tarvitset
apua ja pyydät häntä kertomaan,
kumman tehtävistä teet ensin.

Mitä tarkoittaa työn räätälöinti?

A

Työtehtävät katsotaan sinulle sopiviksi.

B

Työtehtävät jaetaan kaikkien työtekijiden
kesken.

C

Työtehtäviä pilkotaan ja työ aikataulutetaan,
jotta pystyt tekemään työsi hyvin.

Kuka sinua voi auttaa työpäivän
suunnittelussa?

A

Suunnittelet itse omat aikataulusi.

B

Et tarvitse aikatauluja, koska osaat
tehdä työt ilman suunnittelua.

C

Aikataulut suunnitellaan yhdessä
työpaikkaohjaajan ja opettajan/
ohjaajan kanssa.

Työnantaja pyytää sinua tekemään
työtehtävää, mikä ei kiinnosta yhtään.
Haluaisit tehdä jotain muuta. Huomaat
harmistuvasi. Mitä teet?

A

Ilmoitat mielipiteesi etkä suostu
tekemään tehtävää.

B

Teet annetun työtehtävän, koska se
kuuluu työhösi. Sitten se on ainakin tehty.

C

Annat työtehtävän työparillesi, joka
tekee työn mielellään kiltisti.

Sinulle on suunniteltu päivän työtehtävät,
mutta kuulet töissä joutuvasi toisiin
tehtäviin?

A

Pyydät ohjaajaa näyttämään, mistä
aloitat.

B

Vastaat iloisesti, että pitäähän jonkun
nekin työt tehdä.

C

Ajattelet, että vaihtelu virkistää ja kiva
kokeilla jotain uutta.

Mitä tarkoittaa motivaatio?

A

Olet innostunut tekemään töitä, vaikka
kaikki ei aina tunnukaan kivalta.

B

Noudatat työelämän pelisääntöjä.

C

Olet innokas oppimaan uutta.

Miten motivaatio auttaa sinua työssä?

A

Työ tuntuu mukavalta ja haluat oppia
uutta.

B

Huomaat työpäivän menevän nopeasti
ja odotat seuraavaa työpäivää.

C

Haluat päästä äkkiä kotiin.

Mitä on täsmätyö?

A

Työntekijä osaa tehdä kaikki työtehtävät.

B

Työntekijä on täsmällinen ja pysyy
aikataulussa.

C

Työtehtävät on räätälöity tekijälle
sopiviksi.

Miten näytät olevasi kiinnostunut
jostain työstä?

A

Kerrot kotona.

B

Et kerro siitä kenellekään.

C

Kerrot kiinnostavasta työstä sille, jonka
kanssa suunnittelet työtehtäviäsi.

Mistä voi huomata sinun olevan
motivoitunut työntekijä?

A

Tartut työtehtävään ripeästi.

B

Kysyt uuden työtehtävän, kun olet
saanut entisen tehtyä.

C

Huomaat tekeväsi työtä hyvillä mielin.

Voiko kiinnostus kasvaa työhön,
mitä ei vielä osaa?

A

Ei voi.

B

Kyllä voi. Uuden oppiminen voi viedä
aikaa, mutta opit sen varmasti.

C

Kyllä. Aina kannattaa kokeilla jotain
uutta ja sitä kautta oppii tietämään,
mistä pitää.

Voiko työtä tehdä, jos se on haastavaa?

A

Ei voi. Et tee haastavia työtehtäviä
ollenkaan.

B

Kyllä voi. Aina oppii uutta.

C

Voi tehdä ja jos se on liian haastavaa,
niin pyydät apua.

Mitä teet, jos huomaat työkaverin
olevan pulassa?

A

Neuvot työkaveria, mikäli työtehtävä
on sinulle jo tuttu ja helppo.

B

Pyydät työkaveria kysymään apua
työpaikkaohjaajalta.

C

Annat kaverin olla rauhassa.

Voitko pitää kaverin vahvuuksia
omina vahvuuksinasi?

A

Kyllä voit. Olette joka asiassa yhtä hyviä.

B

Teillä voi olla samojakin vahvuuksia, mutta
sinun on hyvä tietää omat vahvuutesi.

C

Vahvuudet ovat henkilökohtaisia.

Minkälainen on hyvä työkaveri?

A

Antaa sinun olla rauhassa eikä juttele
turhia.

B

Hyvä työkaveri auttaa sinua ja teette
hienosti yhteistyötä.

C

Hyvän työkaverin kanssa
tiimityö toimii.

Huomaat ulkona olevan huono sää ja pitäisi
lähteä töihin. Mitä teet?

A

Ilmoitat, ettet voi lähteä töihin huonon
sään takia.

B

Soitat töihin ja kerrot olevasi kipeänä.
Sen jälkeen menet takaisin nukkumaan.

C

Pukeudut sään mukaisesti ja lähdet
tarpeeksi ajoissa töihin.

Miten voit tsempata itseäsi?

A

Muistutat itseäsi omista vahvuuksistasi.

B

Jos jokin tuntuu hankalalta, niin muista,
että saat tarvittaessa apua. Et ole yksin.

C

Mietit iloisia asioita ja saat hankalat
asiat käännettyä parempaan suuntaan.

Huomaat kaverilla olevan huono päivä,
mitä teet?

A

Kannustat työkaveria työtehtävissä.

B

Annat hänen olla rauhassa ja
välttelet häntä.

C

Keskityt tekemään oman työsi hyvin.

Pomo huomauttaa sinulle kännykän
käytöstä kesken työpäivän. Mitä sanot?

A

Viet kännykän reppuun/laukkuun.

B

Pahoittelet kännykän käyttöä ja sanot,
ettei se toistu.

C

Laitat kännykän taskuun ja
käytät sitä tauolla.

Huomaat tekeväsi virheen.
Miten toimit?

A

Et kerro siitä kenellekään, niin kukaan
ei huomaa mitään.

B

Kerrot virheestä heti
työpaikkaohjaajalle.

C

Kerrot virheestä kotiin lähtiessäsi.

Mitä työaikaan sisältyy?

A

Työaikaan sisältyy työmatkat,
työssäoloaika ja tauot.

B

Työaikaan sisältyy tauot.

C

Työaikaan sisältyy pelkästään
työtehtäviin käytetty aika.

Milloin tauko pidetään työpäivän aikana?

A

Pidät tauon heti työn alettua.

B

Pidät tauon työpäivän lopussa, niin
pääset aikaisemmin lähtemään.

C

Muistutat itseäsi, että työpäiväsi on
aikataulutettu ja taukoaika on vasta
myöhemmin.

Työparisi tekee virheen ja syyttää siitä sinua.
Mitä teet?

A

Alat riidellä hänen kanssaan.

B

Pyydät apua ohjaajalta, että tulee
selvittämään asiaa.

C

Pyydät pariasi rauhoittumaan ja
selvitätte yhdessä, mitä on tapahtunut.
Pyydätte tarvittaessa apua.

Huomaat, että sinua kiinnostaa kaksi
erilaista tehtävää. Miten teet valinnan?

A

Keskustelet tehtävistä ohjaajan kanssa
ja hän auttaa sinua valitsemaan.

B

Pohdit, kumpi tehtävistä kiinnostaa
enemmän ja teet valinnan sen mukaan.

C

Haluat tehdä molemmat tehtävät
samaan aikaan, vaikka tiedät, että
se ei ole järkevää.

Kuulet töissä salaisia asioita.
Miten toimit?

A

Pidät asiat omana tietonasi.

B

Kerrot niistä kotona ja kavereille.

C

Kirjoitat someen kuulumisia ja kerrot
niistä samalla.

Mitä tarkoittaa vaitiolovelvollisuus?

A

Et saa kertoa työstäsi kenellekään.

B

Voit kertoa esimerkiksi, minkälaisia
työtehtäviä teet ja missä olet töissä.

C

Saat kertoa ihan kaiken, mitä kuulet ja
näet töissä.

Huomaat työpäivän aikana, että tunnet
itsesi kipeäksi. Mitä teet?

A

Teet työpäivän loppuun saakka, vaikka
työnteko ei onnistu.

B

Kerrot esihenkilöllesi, että olet kipeä ja
lähdet kotiin.

C

Lähdet kotiin etkä ilmoita kenellekään.

Tuttu työparisi vaihtuu sairastumisen
seurauksena yllättäen. Miten toimit?

A

Kieltäydyt tekemästä töitä.

B

Aloitat tutustumisen uuteen työpariin
ja jatkat töitäsi entiseen malliin.

C

Lähetät pikaista paranemista-viestin
entiselle kollegalle ja aloitat työpäivän
normaalisti.

Haluaisit tehdä opintojesi aikana toisen
harjoittelun samassa paikassa. Miten etenet?

A

Tiedustelet työpaikalta, onko mahdollista
tehdä toista harjoittelua. Se kertoo, että
olet aktiivinen ja tykkäät työstä.

B

Kerrot koulussa innoissasi työpaikasta ja
toiveistasi opettajalle. Hän voi auttaa sinua,
jos tarvitset tukea paikan saamisessa.

C

Lähestyt työpaikkaa sähköpostilla
harjoittelun jälkeen ja kysyt, voitko
päästä sinne uudestaan.

Kaverisi haluaa työelämäjaksolle samaan
työpaikkaan, missä olet ollut aiemmin.
Haluat sinne myös itse. Tiedät, että sinne
pääsee vain yksi opiskelija. Miten reagoit?

A

Menet samana päivänä kysymään,
pääsetkö harjoitteluun.

B

Kerrot kaverille, kuinka kiva työpaikka
oli, ja annat hänelle mahdollisuuden.

C

Kerrot, mitä kaikkea olet siellä päässyt
tekemään. Pidät peukkuja, että hän
pääsee samaan paikkaan töihin.

Olit työelämäjaksolla työpaikassa, mikä ei
ollut mieluinen. Teet itsearvioinnin. Työtekijät
olivat mukavia. Et pitänyt työtehtävistä,
koska ne olivat vaikeita ja ikäviä. Mitä kirjoitat
itsearviointiin?

A

Teit työtehtäviä, mitkä olivat
haasteellisia.

B

Tiedät nyt paremmin, minkälaisia töitä
haluat tulevaisuudessa tehdä.

C

Et suosittele työpaikkaa kenellekään.

Saat työssäsi rakentavaa palautetta.
Miten otat sen vastaan?

A

Väität vastaan etkä halua kuulla
enempää.

B

Otat palautteen vastaan. Rakentava
palaute antaa sinulle mahdollisuuden
muuttaa toimintaasi.

C

Annat rakentavaa palautetta takaisin.

Kehu itseäsi.

Kerro minkälainen sinä olet työntekijänä.
Jatka lausetta “Minä olen työntekijänä..”

Mainitse kolme vahvuutta,
mitä työssä tarvitaan.

