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Suunta Yhdessä -hankkeen ”positiivinen CV-portfolio” on asiakkaalle
itselleen jäävä dokumentti. Laaja-alainen omia vahvuuksia ja

osaamista
esiin tuova henkilökohtainen portfolio. Työskentelyssä painotetaan,
että asiakas tekee tehtäviä itselleen ja itseään varten. Kansiota voi

hyödyntää yksilövalmennuksessa sekä ryhmämuotoisessa
valmennuksessa

PCV KAAVIONA

Kuka
minä olen?

Mitkä ovat
minun

vahvuuteni
?

Taitoni?

CV



MIKÄ SE SITTEN ON?
 

• Työkalu, jonka avulla voidaan lähteä kartoittamaan asiakkaan
osaamista sekä tehdä asiakkaan vahvuudet näkyväksi 

• tavoitteena on lisätä asiakkaan itsetuntemusta
• Voidaan käyttää niin ryhmä-, kuin yksilövalmennuksessakin

• Osaamisen portfoliota voidaan täydentää jo olemassa olevien
harjoitteiden lisäksi muilla asiakkaan itsetuntemusta lisäävillä

materiaaleilla
• Käytettävissä kaiken ikäisten henkilöiden kanssa
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PROSESSI

Menetelmä

Ohjaus

Asian työstö

Tuotos
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TYÖSKENTELYN VAIHEET

• Alkuun kartoitetaan, minkä osa-alueen
työstämisestä asiakas hyötyisi eniten. Työskentely etenee
ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti. Harjoitteita voi

tehdä itsenäisesti pohtien, tai yhteisen keskustelun tai
toiminnallisen menetelmän kautta

• Erityisen tärkeää on ohjattu reflektointi ja tehtävien
purku

• Asiakkaan tärkeäksi kokemaa teemaa voidaan jatkaa
yksilövalmennuksella käyttäen erilaisia

menetelmiä ja harjoitteita
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TEEMOJEN
KÄSITTELYPROSESSI

 

Teemat /
sisällöt

Ohjaus
(yksilöohjaus)

Vertaistuki
(keskustelu,

palaute)

Reflektointi
+

purku
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TEEMAT

• Kuka minä olen?
•Mitkä ovat minun

taitoni?
•Cv/työhakemus/koulutus

• Mitkä ovat minun
vahvuuteni?
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HYÖTY JA
MERKITYKSELLISYYS

 

• Harjoitteet on valittu siten, että niissä näkyy
myönteisessä

muodossa asiakkaan omat ajatukset, arvot ja
taidot

• Harjoitteiden purussa on hyvä lähestyä
kutakin teemaa arjen kautta pohtien, jolloin

asiakas saa vietyä sen ajatuksissaan
suoraan omaan elämäänsä, jotta myönteisellä

minäkuvalla on
mahdollisuus vahvistua

• Portfoliota työstäessä ja tehtävien purun
kautta asiakkaan

kyvykkyys esitellä itsensä muille voimistuu
• Tehtäviä voi tehdä uudelleen ja päivittää

asiakkaan tilanteen
muuttuessa



KOKOAMINEN
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• Kansioon kootut tehtävät on kerätty teemallisesti
tukemaan sosiaalista kuntoutusta hyödyntäen positiivista

kasvatusta ja pedagogiikkaa. Kansioon kootut tehtävät ovat
olleet vapaasti käytettävissä, lainattavissa ja

hyödynnettävissä eri tuottajien versioina sähköisessä
muodossa. Lainatut lähteet on merkattu tehtäviin. Osa kansion
tehtäväpohjista on Suunta Yhdessä -hankkeen itse tuottamia

• Pcv:n työstäminen alkaa asiakkaan kanssa käydystä
tutustumiskeskustelusta ja tehtävästä joka kartoittaa

asiakkaan tämän hetkistä tilannetta sekä arkea, ja tästä
lähdetään etenemään kohti pcv työskentelyä. Työskentelyn

päätyttyä asiakas saa portfolion itselleen
• Asiakas voi hyödyntää portfoliota jatkamalla sen työstöä
itsenäisesti, tai aloittaa työskentelyn uudestaan esimerkiksi

vuoden päästä elämäntilanteen ollessa erilainen. 
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Oma esittely-tehtävä, Minä olen

Tuo esille asioita joita haluat kertoa itsestäsi
muille. Kaikkea henkilökohtaista ei ole

tarkoitus tuoda esiin. Kuvittele tilanne, että
tapaat itsellesi vieraan henkilön, jolle on

tarkoitus tuoda nopeasti ja kattavasti esille
millainen tyyppi olet. Tuo esille omia

vahvuuksia ja osaamistasi.
On tarkoitus keskittyä osaamiseesi,

kiinnostuksen kohteisiin ja ajatuksiisi. Voit
myös mainita mitä toivoisit tulevalta, missä

asioissa haluaisit kehittyä lisää.
Jos tuntuu hankalalta aloittaa - Pohdi ensin
omaa arkeasi, missä toimit, mitä teet, mitkä

asiat koet tärkeäksi. Voit myös lähteä
miettimään, miten muut ovat kuvailleet sinua
ja vahvuuksiasi kaveriporukassa, työelämässä
tai harrasteissa. Sinulla voi olla myös erilaisia

rooleja ja yhteisöjä missä toimit.
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Suunta Yhdessä PCV-malli

Tämä on vapaamuotoinen malli/pohja
positiivisen CV:n

luomisesta. Voit lisätä teemojen alle
valokuvia tai muita aiheeseen

liittyviä kuvia esim. lehdistä leikaten
tekstisi tueksi. Tämän voi

rakentaa myös isolle erilliselle pahville
visuaaliseksi tarinaksi

tai kuva-kollaasiksi juuri sinusta
itsestäsi. Tee juuri itsesi

näköinen tuotos. Voi käyttää
halutessasi tietoteknistä osaamista

tai raapustaa kynällä paperiin
piirtäen. Tyyli on vapaa!
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Ystävät, kaverit ja minä yhteisön jäseninä
Kuvaile tähän missä liikut, harrastat ja toimit. Onko sinulla erilaisia rooleja vapaa-
ajalla? Millaiseksi sinua on kuvailtu ystävänä, kaverina tai perheenjäsenenä? Miten

toimit ryhmässä?

Opiskelu, kurssit ja työkokemus
Mitä tutkintoja olen opiskellut (esim. lyhyemmät kurssit, koulutukset ja työelämäkortit)?
Selvitä ja listaa lyhyesti työnantajasi, työnimikkeesi/tehtävä ja työn kesto (esim. Kallion

puutarha, kausityöntekijä, 5/2020-
7/2020)

Koti ja perhe
Mistä olet kotoisin, missä ja miten asut?

Harrastukset, taidot ja osaaminen
Mitä osaamista sinulla on? Mistä asioista nautit, mitä tykkäät tehdä ja mistä olet

saanut positiivista
palautetta? Pohdi myös omia harrastuksia ja eritysosaamista

Vinkkejä sivun 18 täydentämiseen
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It's me!

Minä itse
( esim. omakuva,
lyhyesti omat

vahvuudet/arvot
voimalause tai biisi)

Vinkkejä sivun 19 täydentämiseen



Ja sitten aloitetaan työskentely!
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OMA ESITTELY
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Olen...

Asun...

Pidän...



Osaan...

Haluan oppia...

Minulle on tärkeää...

Toivon....
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Ystävät, kaverit ja minä yhteisön jäseniniä

Opiskelu, kurssit ja työkokemus

Koti ja perhe

Harrastukset, taidot ja osaaminen
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It's me!
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Osaamiskäsi
20

Pohdi omaa osaamistasi alla olevan osaamiskäden kautta!
https://oppimateriaalit.jamk.fi/portfolio/osaamisen-

tunnistaminen/



Osaamisen osa-alueet
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TAVOITTEIDEN
JÄSENNYSTEHTÄVÄ

 

Tavoitteiden muotoileminen on monesti vaikeaa –
vaihtoehtoja ei kerta kaikkiaan tunnu löytyvän tai

sitten niitä on liiaksi asti. Sattumaltakin voi osua
maaliin mutta useimmiten parempaan tulokseen

päästään kun tietää mihin tähtää - siksi tavoitteen
miettimiseen olisi hyvä paneutua tarkemmin.
Oheisten kysymysten tarkoitus on selventää

ajatuksiasi ja auttaa sinua pääsemään alkuun.
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Työhakemusmalli
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Ansioluettelomalli
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Arvot
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Miten työ sujuu tänään?
29
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Millainen selviytyjä olen?
Mitkä ovat minun keinoni

selviytyä?
 



Vahvuudet 31

Alla on erilaisia vahvuuksia kuvaavia sanoja. Alleviivaa niistä viisi sinua
kuvaavinta sanaa

ja ympyröi ne viisi, joita joku sinulle läheinen henkilö käyttäisi sinua
kuvaillessaan. Huomaatko eroavaisuuksia?

 

Järjestelmällinen Avoin Kohtelias Ystävällinen Huomioiva Itsenäinen
Rehellinen Antelias Avulias Hiljainen Kuunteleva Rohkea Harkitseva

Visuaalinen Pitkäjänteinen Keskittymiskykyinen Luova Tekevä
Huumorintajuinen Realistinen Innovatiivinen Tarinoiva Empaattinen

Tarkka Rento Oivaltava Spontaani Yhteisöllinen Sitoutunut Aurinkoinen
Sarkastinen Tasapainoinen Yksityinen Tutkiva Johtaja Värikäs

Luonnonläheinen Aktiivinen Sitkeä Rakastava Ratkaisukeskeinen
Käytännöllinen Oikeudenmukainen Armollinen Leikkisä Totinen Kiitollinen

Sitoutuva Päättäväinen Taiteellinen Tieteellinen Pohtiva Ihmettelevä
Joustava Varmistava Taipumaton Yhteistyökykyinen Haaveileva

Sovitteleva Tunteellinen Motivoitunut Hengellinen Henkinen Sinnikäs
Älykäs Oppija Toiveikas Nöyrä Tyyni Rauhoittava Keskusteleva

Tiedostava Utelias Lojaali Malttamaton Maltillinen Herkkä Valikoiva
Energinen Tasavertainen Aikaansaava



Muistiinpanoja matkan
varrelta
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