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Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama

Harjoitus: Pätevä ammattilainen

Pätevä ammattilainen -harjoituksen voi toteuttaa yhdessä opiskelijoiden kanssa, mutta se sopii myös 

opetushenkilökunnan kesken toteutettavaksi. Varaa riittävästi aikaa keskustelulle, sillä se on olennainen osa 

harjoitusta.

Tavoite: Herättää keskustelua siitä, millainen ihminen on pätevä 

ammattilainen ja pohtia, sopiiko tämä määritelmä kaikkiin ulkoisista 

ominaisuuksista ym. riippumatta.

Aika: vähintään 20 minuuttia.

Materiaali, jota tarvitset:

• Kyniä

• Valkotaulu tai muu muistiinpanoväline, jonka avulla kaikki näkevät, 

mitä kirjoitetaan

Tee näin:

1. Jaa isompi ryhmä pienryhmiin. Pyydä pienryhmiä keskustelemaan muutaman minuutin ajan siitä, 

minkälainen on heidän alansa pätevä ammattilainen. Pyydä pohtimaan, miten pätevä ammattilainen 

käyttäytyy, millainen hän on, miten hän ajattelee, mitä hän tekee ja niin edelleen.

2. Pyydä ryhmiä kertomaan vuorotellen, mitä he ovat keksineet. Kirjoita adjektiivit ja muut kuvaukset 

taululle. Voit myös pyytää ryhmäläisiä kirjoittamaan kuvauksia taululle itse.

3. Miettikää sitten yhdessä, miten ryhmät ovat kuvailleet pätevää ammattilaista. 

 Luultavasti ryhmät ovat keskittyneet ihmisen persoonallisuuteen ja työhön liittyviin ominaisuuksiin. 

Jos näin on, tuo asia esille esimerkiksi sanomalla: “Huomaatteko, että olette listanneet 

persoonallisuuspiirteitä ja työhön liittyviä ominaisuuksia? Ulkoiset seikat eivät määritä sitä, kuka on hyvä 

työssään.” Sen jälkeen voitte pohtia seuraavia kysymyksiä:

• Mistä johtuu, että arjessa keskitymme paljolti ihmisten ulkonäköön, esimerkiksi vaatteisiin, ihonväriin, 

ruumiinrakenteeseen, sukupuoleen ja niin edelleen?

• Miksi useimmiten arvostamme normien mukaisia ulkoisia ominaisuuksia ja sorramme sitä, joka ei sovi 

joukkoon?

• Miksi eri alojen ammattilaisista puhutaan usein stereotyyppisesti ja oletetaan vaikkapa hoitajien tai 
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hoitajaopiskelijoiden olevan naisia?

• Keskustelkaa myös siitä, miten nämä asiat vaikuttavat meihin ihmisinä ja ammattilaisina. Mihin se voi 

huonoimmassa ja parhaassa tapauksessa johtaa? Miten nämä kysymykset liittyvät siihen, että valtaosa 

ammattialoista on edelleen esimerkiksi hyvin sukupuolittuneita? Mitä haittaa siitä on?

• Jotkut opiskelijat ja myös opettajat saattavat olla sitä mieltä, että jokainen valitsee itse haluamansa alan. 

Miettikää silloin yhdessä kriittisesti, mitkä muut seikat vaikuttavat valintoihin kuin oma tahto (tutkitusti 

esim. yhteiskunnan arvot ja rakenteet, perheen arvot, opettajien ja opinnonohjaajien tuki sekä huoltajien 

esimerkki).

 Jos ryhmät ovat kuvauksissaan keskittyneet ulkonäköseikkoihin tai maininneet sukupuolen ja 

muita vastaavia ominaisuuksia, jotka eivät liity ammattitaitoon, voitte pohtia yhdessä seuraavia 

kysymyksiä.

• Mistä johtuu, että keskitymme paljolti ihmisten ulkonäköön, esimerkiksi vaatteisiin, ihonväriin, 

ruumiinrakenteeseen, sukupuoleen ja niin edelleen?

• Vaikuttaako ihmisen ulkonäkö, katsomus, sukupuoli tai muu vastaava asia ihmisen kykyyn olla hyvä tietyssä 

ammatissa? Jos opiskelijat ovat sitä mieltä, että vaikuttaa, voit tuoda esille sen, että hyvin monenlaiset 

ihmiset pärjäävät erilaisissa ammateissa. Oma kiinnostus ja panostus on tärkeintä.

• Miksi eri alojen ammattilaisista puhutaan usein stereotyyppisesti ja oletetaan vaikkapa hoitajien tai 

hoitajaopiskelijoiden olevan naisia?

• Keskustelkaa myös siitä, miten nämä asiat vaikuttavat meihin ihmisinä. Mihin se voi huonoimmassa ja 

parhaassa tapauksessa johtaa? Miten nämä kysymykset liittyvät siihen, että valtaosa ammattialoista on 

edelleen esimerkiksi hyvin sukupuolittuneita? Mitä haittaa siitä on?

• Pohtikaa yhdessä, haluaisivatko ryhmät muuttaa kuvauksiaan. Millaiset ominaisuudet oikeasti tekevät 

ihmisestä pätevän ammattilaisen?

• Jotkut opiskelijat ja myös opettajat saattavat olla sitä mieltä, että jokainen valitsee itse haluamansa alan. 

Miettikää silloin yhdessä kriittisesti, mitkä muut seikat vaikuttavat valintoihin kuin oma tahto (tutkitusti 

esim. yhteiskunnan arvot ja rakenteet, perheen arvot, opettajien ja opinnonohjaajien tuki sekä vanhempien 

esimerkki).

4. Pyydä osallistujia harjoituksen päätteeksi miettimään konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä he 

voivat tehdä vaikuttaakseen esiin nousseisiin ongelmiin. Minkälaista muutosta tämä merkitsisi 

kouluympäristössä? Mitä meidän pitäisi tehdä toisin? Miten voisimme tuoda omalla alallamme 

esille sitä, että ala sopii hyvin monenlaisille ihmisille?

Harjoitus on muokattu ammatilliseen koulutukseen sopivaksi Skapa plats -kirjan Hyvä ihminen 2 -harjoituksen pohjalta.


