
Duunikoutsi-
ennakkomateriaali 
Taitaja2023 Espoo



Nuori saa
Duunikoutsista

kaiken tarvittavan
tiedon työelämästä

ja työnhausta.



Kohderyhmä

Duunikoutsi on 13–25-vuotiaille nuorille suunnattu
maksuton sovellus. Sovelluksen sisältö on 
tarkoitettu erityisesti nuorille, jotka ovat
hakemassa TET-paikkaa, kesätöitä, harkkapaikkoja
tai työpaikkaa.

Kieliversiot:
• Englanti
• Ruotsi
• Somalia + selkokieli
• Arabia + selkokieli
• Venäjä + selkokieli

• Itsetuntemuksen kehittämisessä ja osaamisen
tunnistamisessa

• Työnhaussa
• CV:n ja työhakemuksen kirjoittamisessa
• Työhaastatteluun valmistautumisessa
• Työelämän pelisäännöissä

Duunikoutsi valmentaa nuorta



Duunikoutsista on moneksi

#1 
Nuoren 

työelämä 
valmentaja

#3 
Nuorisoalan

ammattilaisten
työkalu

#4 
Lisäapu 

järjestöille

#2 
Opon

työkalu



Haasteita ja vinkkejä 
työnhakuun

Robokoutsin, joka
tekee tekoälyn avulla

suosituksia

CV-koneen, josta saa 
valmiin CV-pohjan!

Kannustavia testejä 
ja uravideoita

Duunikoutsi 
sisältää

Duunikoutsi löytyy myös selainversiona 
osoitteesta: duunikoutsi.fi



Osaamisprofiili ja CV-kone

Osaamisprofiili auttaa nuorta oman 
osaamisen tunnistamisessa ja 
sanoittamisessa. Kun nuori on 
täydentänyt osaamisprofiilinsa, 
Duunikoutsin CV-kone muodostaa 
nuorelle napin painaluksella valmiin 
osaamispohjaisen CV:n. 



Tekninen toteutus

Yhteistyökumppanit
Yhteistyö-
kumppanit



Siirrytään Duunikoutsi-
harjoituksiin!



Lataa maksuton 
sovellus
Sovelluskaupasta tai 
oheisen 
QR-koodin avulla.

Voit tehdä Duunikoutsi-harjoituksia 
myös selaimella osoitteessa 
tat.fi/duunikoutsi 



Ensimmäinen 
harjoitus
• Tunnista vahvuutesi ja osaamisesi 

Duunikoutsi-haasteiden avulla

• Avaa sovelluksen etusivulta ”Olen 
hakemassa kesätöihin tai harkkaan” -
valmennuskokonaisuus

• Avaa Vaihe 1: Itsetuntemus

• Suorita seuraavat haasteet itsetuntemus-
vaiheesta:
• Haaste #1 Kuvaile itseäsi
• Haaste #4 Mieti vahvuuksiasi
• Haaste #5 Mieti heikkouksiasi
• Haaste #14 Osaamiseni
• Haaste #21 Tunnista arvosi



Toinen harjoitus
Toimialat ja ammatit tutuksi

• Suorita Duunikoutsin itsetuntemus-osiosta 
Haaste #3: Ammatinvalintatesti.

• Mieti kolme eri toimialaa tai ammattia, jossa 
voisit mahdollisesti työskennellä 
tulevaisuudessa. Voit peilata ajatuksiasi myös 
ammatinvalintatestin tuloksiisi. 

• Katso sovelluksen Olen hakemassa ”kesätöihin 
tai harkkaan”-osiosta kolme videota. Videoita 
löytyy valmennuskokonaisuuden joka 
vaiheesta. 

• Pohdi lopuksi seuraavia kysymyksiä:

1. Mihin uravideoihin tutustuit ja miksi koit ne 
kiinnostaviksi?

2. Voisitko harkita hakeutuvasi näille aloille?

3. Opitko jotain uutta videoista, mitä et tiennyt 
aiemmin?



Kolmas harjoitus

• Osaamispohjainen CV tukena 
mm. kesätöihin tai tet-paikkaa 
hakiessa

• Luo itsellesi tunnukset Duunikoutsin
alavalikon ”profiili” kautta

• Täydennä osaamisprofiilin kohdat yksi 
kerrallaan (Huom! Olet suorittanut 
itsetuntemukseen liittyviä haasteita jo 
ensimmäisen harjoituksen aikana).

• Kun osaamisprofiili on täydennetty, luo 
itsellesi CV Duunikoutsin CV-koneen 
avulla. Tallenna pdf CV:stäsi ensin itsellesi 
ja lähetä sitten CV opolle/opettajallesi 
sähköpostilla. Voit myös käyttää 
sovelluksen CV-linkkiä.



Duunikoutsin
vinkeillä Taitaja2023 
Espoo -tapahtumaan

• Kirjaa itsellesi ylös löytämäsi sinua 
kiinnostavat alat

• Valitse sinua kiinnostava Taitaja-
tapahtuman Urapolku, jolla liikut 
Taitaja-tapahtumassa (voit käydä 
myös useammalla Urapolulla)

• Pelaa tapahtumassa käydessäsi 
Taitaja-mobiilipeliä (peli avautuu ti 
9.5.2023)

• Peliin saat huhti-toukokuussa linkin 
ja kirjautumiskoodin opinto-
ohjaajaltasi tai Taitaja2023.fi 
nettisivuilta



Lue lisää: 
taitaja2023.fi

tat.fi/duunikoutsi

Tervetuloa Taitaja2023 
Espoo tapahtumaan!


