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CHEM-A1500 kysely työelämätaidoista  

Kysely on toteutettu osana Tyyli-hankkeen puitteissa tehtyä kehittämistyötä Aalto-yliopiston Kemian 

tekniikan korkeakoulun kandiohjelman CHEM-A1500 Työssäoppiminen kurssin opiskelijoille. 

Kyselylomakkeeseen on saatu malli Jari Holopaiselta, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta 

Tyyli-koulutuksen kautta. 

Kyselyn ensimmäinen osa lähetettiin Webropol-järjestelämän kautta opiskelijoille kesätöiden alussa 

kesäkuussa 2017 ja jälkimmäinen osa syyskuussa 2017 kesätöiden päätyttyä. Kyselyn avulla 

selvitettiin, miten kesätyökokemus sekä Työssäoppiminen-kurssi ja siihen liittyneet tehtävät ovat 

mahdollisesti edistäneet opiskelijan työelämätaitoja. Kurssitehtävissä opiskelijat reflektoivat omien 

taitojensa kehittymistä, kehittämistarpeitaan sekä erilaisia työelämään liittyviä teemoja.  

Kyselylomake oli molemmilla kyselykerroilla sama, ainoastaan saate vaihtui. Opiskelija arvioi taitonsa 

tason jälkimmäisessä kyselyssä näkemättä alkukyselyssä antamiaan vastauksia. Tarkoitus oli, että 

nähdään opiskelijan arvio tasosta ennen ja jälkeen, opiskelija ei siis tietoisesti arvioinut taitonsa 

kehitystä. Jos opiskelija olisi nähnyt antamansa vastauksen alkukyselyyn, olisi se saattanut vaikuttaa 

hänen vastaukseensa jälkimmäisessä kyselyssä. 

*** 

Alkukyselyn saate: 

Tällä kyselyllä selvitetään erilaisten yleisten, alalta toiselle siirrettävien työelämätaitojen tasoa CHEM-A1500 

Työssäoppiminen -kurssille osallistuvien opiskelijoiden kohdalla sekä taitojen kehittymistä kurssin myötä. 

Kyselyyn on valittu taitoja, joita opiskelijalla on mahdollisuus kurssin aikana kehittää. 

Arvioi omien taitojesi taso kurssin aloitushetkellä valitsemalla vastausvaihtoehdoista sinua eniten kuvaava 

määritelmä. Opiskelijoiden taidoissa ja työkokemuksen määrässä voi olla vielä suuriakin eroja, joten osa 

taidoistasi saattaa hyvinkin olla vielä aloittelijan tasolla. Toivomme, että vastaat kyselyyn rehellisen arviosi 

mukaan. Tämä kysely ei millään tavalla vaikuta kurssin arviointiin tai arvosanaan. 

Kysymme nimeäsi, koska sama kysely tehdään kurssin päätyttyä syksyllä. Kesän alussa sekä kesätöiden 

päätteeksi annettuja vastauksia verrataan toisiinsa. Sen vuoksi tarvitsemme jonkin tiedon, minkä perusteella 

voimme yhdistää molempiin kyselyihin annetut vastaukset samalle vastaajalle. Kyselyn tiedot ja vastaukset 

säilytetään täysin luottamuksellisesti. 

Tehtäviin vastatessasi voit miettiä taitojesi tasoa liittyen sekä opiskeluun että työskentelyyn (jos olet ollut 

töissä tai työskentelet tällä hetkellä). 

*** 

Loppukyselyn saate: 

Tällä kyselyllä selvitetään erilaisten yleisten, alalta toiselle siirrettävien työelämätaitojen tasoa CHEM-A1500 

Työssäoppiminen -kurssille osallistuneiden opiskelijoiden osalta sekä taitojen kehittymistä kurssin myötä. 

Kyselyyn on valittu taitoja, joita opiskelijalla on ollut mahdollisuus kurssin ja kesätyönsä aikana kehittää. 

 

Arvioi omien taitojesi taso tällä hetkellä valitsemalla vastausvaihtoehdoista sinua eniten kuvaava määritelmä. 

Opiskelijoiden taidoissa ja työkokemuksen määrässä voi olla vielä suuriakin eroja, joten osa taidoistasi saattaa 

hyvinkin olla vielä aloittelijan tasolla. Toivomme, että vastaat kyselyyn rehellisen arviosi mukaan. Sinun ei 

tarvitse muistaa, mitä olet ensimmäisellä kerralla vastannut, vaan arvioit taitojesi tämän hetkisen tason. 
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Kysymme nimeäsi, koska vertaamme vastauksiasi kurssin alussa antamiisi vastauksiin nähdäksemme taitojen 

kehittymisen.  Sen vuoksi tarvitsemme jonkin tiedon, minkä perusteella voimme yhdistää tähän ja aiempaan 

kyselyyn annetut vastaukset samalle vastaajalle. Kyselyn tiedot ja vastaukset säilytetään täysin 

luottamuksellisesti eivätkä ne vaikuta opintojesi arviointiin. 

 

Tehtäviin vastatessasi voit miettiä taitojesi tasoa liittyen sekä opiskeluun että työskentelyyn (jos olet ollut 

töissä tai työskentelet tällä hetkellä). 

 

 Aloittelija Edistynyt Taitava Asiantuntija 

1. Suunnitelmallinen 
ja 
päämäärätietoinen 
työskentely 

Minun on vaikea 
suunnitella töitäni 
ennakkoon tai 
asettaa tavoitteita. 
En juurikaan mieti 
sitä, millainen työni 
lopputuloksen tulisi 
olla. 

Asetan tavoitteita ja 
suunnittelen työtäni 
jonkin verran. 
Useimmiten 
onnistun siinä ja 
tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

Lähestyn työtäni ja 
sen tavoitteita lähes 
poikkeuksetta 
suunnitelmallisesti ja 
onnistun 
saavuttamaan 
tavoitteeni. 

Hallitsen laajoja 
työkokonaisuuksia ja 
osaan sijoittaa työni 
laajempaan kuvaan. 
Projektimainen 
työskentely on 
minulle tuttu ja 
luonteva 
työskentelytapa. 

2. Itsenäinen ja 
vastuullinen 
työskentely 

Minun on vaikea 
ryhtyä työhön ja 
työskennellä täysin 
itsenäisesti ilman 
ohjausta tai 
muistutuksia esim. 
määräajoista. 

Osaan ottaa 
vastuuta omasta 
työskentelystäni, 
mutta välillä on 
haastavaa saada 
itsenäiset työt 
alkuun tai valmiiksi. 

Osaan useimmiten 
työskennellä 
itsenäisesti ja 
vastuullisesti, mutta 
toisinaan kaipaan 
ohjausta työhön tai 
apua 
päätöksentekoon. 

Kykenen täysin 
itsenäiseen ja 
vastuulliseen 
työskentelyyn ilman 
ohjausta tai 
ulkopuolista 
kontrollia. 

3. Ajankäyttö ja 
tehokkaat työtavat 

Minun on vaikea 
jakaa aikaani eri 
tehtävien välillä ja 
saada asioita ajallaan 
valmiiksi. Aloitan työt 
usein liian myöhään 
ja teen työt kiireellä 
viime hetkessä. 

Pyrin 
suunnittelemaan 
ajankäyttöä ja olen 
myös tehostanut 
työtapojani. Joskus 
se on kuitenkin 
haastavaa enkä aina 
saa asioita valmiiksi 
ajallaan. 

Sovellan erilaisiin 
tehtäviin erilaisia 
työtapoja ja hallitsen 
hyvin ajankäyttöäni. 
En yleensä jätä 
asioita viimeiseen 
hetkeen, vaan 
työskentelen 
suunnitelmieni 
mukaisesti. 

Olen kehittänyt 
itselleni sopivia 
työkaluja ajankäytön 
hallintaan sekä 
tehokkaaseen 
työskentelyyn. Saan 
aina kaiken ajallaan 
valmiiksi onnistunein 
lopputuloksin.  

4. Työskentely 
ryhmässä ja 
yhteistyötaidot 

Minun on vaikea 
työskennellä 
ryhmässä tai en pidä 
siitä. Saatan kohdata 
haasteita tai 
hankaluuksia 
ryhmätyöskentelyssä. 

Ryhmätyöt sujuvat 
osaltani usein hyvin, 
mutta törmään 
kuitenkin erilaisiin 
haasteisiin kuten 
työnjaon 
tasaisuuteen. Koen 
itsenäisen 
työskentelyn 
yhteistyötä 
tehokkaammaksi ja 
helpommaksi. 

Pidän 
ryhmätyöskentelystä 
ja onnistun saamaan 
hyviä lopputuloksia 
ryhmissä. Olen 
mielelläni 
yhteydessä eri 
tahoihin yhteistyön 
merkeissä.  

Ryhmätyöskentely on 
mielestäni hyvin 
palkitsevaa ja 
aikaansaa parhaat 
lopputulokset. 
Minulla on laajat 
yhteistyöverkostot ja 
olen jatkuvasti 
tekemisissä erilaisten 
yhteistyötahojen 
kanssa. 

4. Kommunikointi- 
ja 
vuorovaikutustaidot, 
ihmissuhdetaidot 

Puhe- tai kirjallinen 
viestintä on minulle 
haaste. Minun on 
vaikea aloittaa 

Vuorovaikutustaitoni 
ovat hyvät, mutta 
joskus puhe- tai 
kirjallinen viestintä 

Kommunikointi- ja 
vuorovaikutustaitoni 
ovat hyvät ja tulen 
toimeen 

Kommunikointi- ja 
vuorovaikutustaidot 
ovat yksi 
vahvuuksistani. 
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keskustelua vieraiden 
ihmisten kanssa, 
enkä tutustu 
mielelläni uusiin 
ihmisiin. Saatan tulla 
joskus 
väärinymmärretyksi. 

on hieman 
haastavaa. 

kaikenlaisten 
ihmisten kanssa 
erilaisissa ryhmissä. 
Olen usein 
aloitteentekijä 
keskusteluissa ja 
luon helposti 
verkostoja 
ympärilleni. 

Nautin työstä, jossa 
saan olla ihmisten 
kanssa tekemisissä ja 
kaikenlainen 
verkostoituminen ja 
ihmisten 
lähestyminen on 
minulle täysin 
luontevaa. 

6. Työyhteisötaidot Minulla on hyvin 
vähän tai ei lainkaan 
työkokemusta enkä 
täysin ymmärrä, mitä 
työyhteisötaidoillla 
tarkoitetaan tai en 
ole päässyt 
kehittämään 
työyhteisötaitojani. 

Tiedän, mitä 
työyhteisötaidoilla 
tarkoitetaan, mutta 
en ole juurikaan 
pohtinut tai pyrkinyt 
kehittämään omaa 
rooliani tai oman 
asenteeni vaikutusta 
osana työyhteisöä. 

Tiedän, mitä 
työyhteisötaidoilla 
tarkoitetaan ja 
kiinnitän huomiota 
omaan rooliini, 
asenteeseeni ja 
työpanokseeni osana 
työyhteisöä. 

Minulla on jo paljon 
työkokemusta ja 
hahmotan selkeästi 
yksittäisen työntekijän 
roolin osana koko 
organisaatiota ja 
työyhteisöä. Pyrin 
jatkuvasti 
kehittämään omia 
työyhteisötaitojani. 

7. Palautteen 
antaminen ja 
vastaanottaminen 

Minulla ei ole ollut 
paljon tilaisuuksia 
antaa tai 
vastaanottaa 
palautetta. Saatan 
ottaa palautteen liian 
henkilökohtaisesti ja 
rakentavan 
palautteen 
antaminen on 
vaikeata. 

Olen päässyt sekä 
antamaan että 
vastaanottamaan 
palautetta, myös 
rakentavaa 
palautetta. 
Toisinaan se on 
kuitenkin haastavaa 
enkä aina näe 
palautteen 
merkitystä. 

Olen oppinut 
palautteen 
antamisesta ja 
vastaanottamisesta 
kokemuksen kautta 
ja tiedän palautteen 
merkityksen työssä 
ja opinnoissa. 
Useimmiten 
palautteen 
antaminen on 
helppoa ja osaan 
hyödyntää saamaani 
palautetta. 

Minulla on ollut 
lukuisia tilanteita, 
joissa olen antanut ja 
vastaanottanut 
palautetta ja olen 
perehtynyt sen 
merkitykseen sekä 
palautteen antajalle 
että saajalle. Tunnen 
erilaisia 
palautteenantotapoja, 
sekä 
henkilökohtaisesti 
että ryhmässä 
käytettäviä 

8. Oman osaamisen 
arviointi, 
itsetuntemus 

Minun on vaikea 
tunnistaa omaa 
osaamistani sekä 
vahvuusalueitani. 
Minun on vaikea 
myös tunnistaa 
osaamiseeni liittyviä 
kehittämistarpeita. 

Tunnistan melko 
hyvin 
vahvuusalueeni sekä 
joitakin 
kehittämistarpeita. 
Joillakin osa-alueilla 
minun on kuitenkin 
vaikea arvioida 
osaamistani. 

Olen arvioinut paljon 
osaamistani ja 
taitojani sekä 
kehittämistarpeitani. 
Tiedän, millaista 
osaamista minun 
tulisi kehittää 
suhteessa 
tulevaisuuden 
tavoitteisiini. 

Olen pohtinut 
syvällisesti 
osaamistani ja 
taitojani selkeän 
vision ja päämäärän 
sekä tulevaisuuden 
tavoitteideni pohjalta. 
Minulla on 
suunnitelma siitä, 
miten kehitän 
osaamistani ja mihin 
asioihin keskityn 
jatkossa. 

9. Oman osaamisen 
sanoittaminen 

Minun on vaikea 
pukea omaa 
osaamistani sanoiksi 
ja kuvailla sitä muille. 

Osaan melko hyvin 
kertoa 
osaamisestani ja 
taidoistani, mutta 
joskus se on 
haastavaa tai en 
osaa kuvailla ja/tai 

Osaamiseni ja 
taitojeni kuvailu on 
minulle helppoa. 
Osaan antaa 
esimerkkejä 
taidoistani ja niiden 
soveltamisesta. 

Olen harjaantunut 
osaamiseni 
kuvailussa, esim. 
lukuisten 
työhakemusten ja 
työhaastatteluiden 
kautta. En juurikaan 
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perustella taitojani 
tarkemmin. 

Osaan myös kertoa 
kehittämistarpeistani 
ja -suunnitelmista. 

kohtaa kysymyksiä 
osaamiseeni liittyen, 
joihin en osaisi heti 
vastata. 

10. 
Urasuunnitteluun 
liittyvä osaaminen 

Minulla ei ole 
juurikaan kokemusta 
työhakemusten 
laatimisesta enkä ole 
pohtinut 
urasuunnitelmiani. 

Minulla on jonkin 
verran kokemusta 
työnhakemisesta, 
mutta se on 
toisinaan haastavaa. 
Olen pohtinut jonkin 
verran 
urasuunnitelmiani. 

Minulla on 
kokemusta 
työnhakemisesta ja 
osaan hyvin laatia 
työhakemuksen sekä 
CV:n. Olen pohtinut 
urasuunnitelmiani ja 
mahdollisia 
tulevaisuuden 
työtehtäviä sekä 
oman osaamiseni 
kehittämistä sen 
pohjalta. 

Olen pohtinut paljon 
uraani liittyviä 
kysymyksiä ja minulla 
on kokemusta 
työnhakemisesta. 
Suuntaan tekemiseni 
ja keskittymiseni 
uratavoitteideni ja 
päämäärieni mukaan. 

 


