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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyön aiheen taustalla vaikuttamassa ovat työelämän muutokset ja 

työntekijöiden ja työn kohtaamisen haasteet. Työnhakijan oman osaamisen 

tunnistaminen palvelee työnhakijan ja opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymis-

tä. Osaamisen kohdentaminen ja osaajana erottautuminen rekrytoinneissa on 

helpompaa tunnistamisen taitojen ja valmiuksien kehittymisen ja hyödyntämisen 

myötä. Samalla tavoitellaan myös osaajien löytämisen helpottumista ja rekry-

tointien onnistumista ja kehittämistä työnantajaorganisaatioissa. 

 

Kehittämistyö rajautuu rekrytointiprosessin alkupuolelle. Se käsittää käytännös-

sä työnhakijan aktivoitumisen joko avoimeksi ilmoitetun työpaikan tai piilotyö-

paikan hakemiseksi ja työpaikan hakemisen joko työpaikkahakemuksen lähet-

tämisenä tai oman osaamisen tarjoamisena työnantajalle. Avointen työpaikko-

jen hakeminen ja täyttäminen ja piilotyöpaikkojen löytäminen ilmentää yrityksis-

sä olevia osaamistarpeita, joihin työnhakija pyrkii peilaamaan oman osaamisen-

sa kokonaisuutta ja omaa itseään osaajana. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan SMErec-hankkeen – New generation recruitment 

skills for SMEs and workforce -hankkeen toimeksiantona. Oman osaamisen 

tunnistamisen kokonaisuuden taustalla on laaja joukko erilaisia vaikuttavia teki-

jöitä, joita käsitellään osana ilmiötä ja sen kokonaisuuden selvittämistä. Nämä 

taustalla olevat tekijät sisältyvät niin osaajaan itseensä, työnantajaan kuin toi-

mintaympäristöihin. 

 

Itsensä johtamisen merkitys työnhakijan oman osaamisen kohdentamisen ja 

osaajana erottautumisen onnistumisessa otetaan huomioon. Oman osaamisen 

tunnistamisen ja hallinnan sekä rekrytoinnin kontekstit tuovat opinnäytetyöhön 

huomioita lisäksi henkilöstöjohtamisesta ja osaamisen johtamisesta ja kehittä-

misestä. Johtaminen hahmottuu kehittämistyössä enemmän yksittäisen ihmi-

sen, työnhakijan tai opiskelijan, kannalta työnantajaorganisaation ulkopuolisena 

asiana. 
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Kehittämistyön tuloksista ja keskeisistä näkemyksistä on mahdollista koota esi-

merkiksi opas, vinkkivihkonen tai huoneentaulu tukemaan oman osaamisen 

tunnistamista, hyödyntämistä ja kohdentamista sekä osaajana erottautumista. 

Tähän opinnäytetyöhön ei sisälly suoraan käytettävää käytännön materiaalia. 

 

 

1.1 Kehittämistyön lähtökohdat, tavoitteet ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön toteuttamisen tarkoituksena on toimeksiantajan hyötyminen työl-

le asetettujen tavoitteiden toteutumisen mahdollistuessa. Tarkoituksena on 

myös työelämän kehittäminen yleisesti. ”Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai 

tehtävä” (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 137). Opinnäytetyön tavoitteena 

on SMErec-hankkeen toimeksiannosta selvittää oman osaamisen tunnistamisen 

kokonaisuutta. Kehittämistyön toteuttamisen myötä saatavan tiedon pohjalta 

kehitetään niin työnhakemisen ja urasuunnittelun osaamista kuin rekrytoin-

tiosaamista. Tarkoituksena on auttaa työnhakijaa ja -tekijää hahmottamaan ja 

tunnistamaan omaa osaamistaan paremmin. Lisäksi tavoitteena on lisätä val-

miuksia kohdentaa ja hyödyntää osaamista työnhakemisessa niin avointen työ-

paikkojen kuin avointen hakemusten ja piilotyöpaikkojen kohdalla. Kehittämistyö 

tuo ymmärrystä ja nostaa esiin ajatuksia ja mahdollisuuksia kehittää valmiuksia, 

keinoja ja työkaluja omien henkilökohtaiseen osaamisten, tietojen, taitojen, ky-

kyjen ja vahvuuksien hyödyntämiseen työnhaussa, työelämässä ja urasuunnit-

telussa. 

 

Opinnäytetyön merkitys tiedontuottamisen ja käytännön kannalta on ajankohtai-

nen. Tässä opinnäytetyössä aihealue on monitahoinen kokonaisuus, jolloin sen 

pohjana olevista teemoista valikoitunut aihe on ajateltavissa ilmiönä. Kanasen 

(2012, 13, 54–55) mukaan se on eräänlainen tapahtumien sarja, jota tutkimalla 

havaitaan ja ymmärretään niin sen vuorovaikutteista kokonaisuutta laajasti kuin 

siihen liittyviä tekijöitä osana toimintaympäristöä ja käytäntöä. Opinnäytetyön 

tarkoitus avautuu osaltaan työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen huomioista. 

Taustalla on vaikuttamassa toisaalta se, että osaavia ja sopivia tekijöitä ei vält-

tämättä ole riittävästi saatavilla, ja toisaalta se, että kaikille osaajille ei löydy 

osaamista vastaavaa työtä (Lyly-Yrjänäinen 2018, 6). Osaajien ja tarjolla olevi-
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en työtehtävien kohtaamiseen rekrytoinnin kontekstissa liittyy merkityksellisenä 

haasteena työnhakijan osaamisen tunnistaminen ja itsensä johtamisen taidot. 

Työnhakijoiden oletetaan saavan työtä ja löytävän piilotyöpaikkoja panostamalla 

työnhakutaitoihin ja markkinoimalla osaamistaan kohdennetusti sekä huomioi-

malla itsensä johtamisen mahdollisuudet (Haaranen & Svärd 2014, 10–14). 

 

Rekrytoinnin kokonaisuus on yhtenä kehittämistyötä määrittävänä tekijänä.  

Lähtökohtana on lisätä työnhakemiseen ja rekrytointiin liittyvää osaamista. Ke-

hittämistyössä työnhakeminen ajatellaan rekrytointiprosessin alkupuolella ta-

pahtuvaksi, varsinaista rekrytointiprosessia edeltäväksi pohdinnaksi ja tekemi-

seksi. Näkökulmana on yksittäisen ihmisen osaamisen tunnistaminen ja sen 

kehittäminen, jossa myös urasuunnittelu huomioidaan osana kokonaisuutta. 

Rekrytoinnilla on aina kääntöpuolena yksittäisen ihmisen, työnhakijan tai -

tekijän kokemus siitä, koska hänellä on odotuksia ja näkemyksiä työnhakemi-

sesta ja mahdollisesta uudesta työnantajasta (Rötkin 2015, 44). Kehittämistyön 

lähtökohdissa otetaan huomioon se, että työvoiman hankintakeinona rekrytointi 

näyttäytyy työnhakijalle varsin erilaisena kuin työnantajalle. Työnhakijalle se on 

hakemisen toimintoja, käytäntöjä ja asiakirjojen tekemistä laajempi ajattelun ja 

pohdinnan kokonaisuus. 

 

Kehittämistehtävän lähtökohtaisena ajatuksena on ymmärtää työnhakija yksilö-

nä, jolla on tunnistettavissa olevaa osaamista. Rekrytoinnilla etsitään osaami-

sen, kykyjen ja valmiuksiensa pohjalta työntekijää tehtäväkuvauksen mukaiseen 

osaamista vaativaan tehtävään, johon työntekijän odotetaan tuovan mukanaan 

lisäarvoa organisaation tavoitteiden toteuttamiseksi (Valvisto 2005, 27–29). 

Rekrytoinnin myötä organisaatiolla on mahdollisuus kehittyä potentiaalisen 

osaajan osaamisen ja voimavarojen myötä (Vaahtio 2005, 11). Työnhakijan 

osaamisen tunnistamisella, osaamisen kokonaisuuden näkyväksi tekemisellä ja 

sen oikein kohdentumisella työnantajan on mahdollista hyötyä rekrytointien on-

nistumisessa. 

 

Kehittämistyössä osaamisen tunnistamisen merkitys osaajana erottautumisessa 

ja osaamisen kohdentamisessa on yhteydessä työelämän muutokseen. Työ-

elämä on jatkuvasti muuttuva ja muutoksia sisältyy muun muassa tietoon ja tie-
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don määrään, tietoteknologiaan, teknologiaan yleisesti, globalisaatioon, toimin-

takulttuureihin ja arvoihin (Aaltonen & Wilenius 2002, 20–32). Muutoksen moni-

naisuus asettaa haasteita, kun siihen kuuluu hallitsemattomuutta ja ennakoimat-

tomuutta (Viitala 2005, 29–30). Työntekijän tasolla on nähtävissä työn sisällölli-

siä muutoksia, arvomaailman muutosta ja mielekkyyden ja jaksamisen pohdin-

toja (Järvensivu 2010, 266–270). Nykyisin määräaikaista työsuhdetta, ja osittain 

myös epätyypillistä työsuhdetta pätkätöinä ja osa-aikaisuuksina, voidaan pitää 

tyypillisenä työsuhteen muotona (Leppänen & Kortesuo 2013, 8). Esimerkiksi 

digitalisaation myötä osa töistä katoaa kokonaan, toisten tehtävien sisällöt 

muuttuvat ja uusia tehtäviä syntyy (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016, 54). 

Muutosten huomio kiinnittyy myös muun muassa osaamisen, ansiotyön ja muun 

elämän yhteensovittamiseen (Lyly-Yrjänäinen 2018, 11–12). 

 

Ajassa tapahtuvia muutoksia kuvaa staattisesta ja säännöllisyydestä siirtyminen 

kompleksisuuteen, epäjatkuvuuteen ja yllätyksellisyyteen (Sydänmaanlakka 

2014, 20). Kehityksessä osaamisen kokonaisvaltaisuus ja vaikuttavuus on jopa 

korostunut. Perinteisistä toimintaympäristöistä on siirrytty laaja-alaisuutta vaati-

vaan asioiden hallintaan, joissa toisaalta vaaditaan yksityiskohtaista tarkkaan 

määriteltyä osaamista. Muutoksella on erityinen merkitys asiantuntijatyössä ja 

palvelutehtävissä, kun osaaminen ja ammattitaito ovat yhä oleellisempaa työssä 

menestymisessä. (Lehtinen 2013, 3–4; Salojärvi 2009a, 145.) Asiantuntijatyön 

vaativuus on kasvanut tiedon määrän kasvaessa. Samalla ihmisen suhde työ-

hön on muuttunut esimerkiksi tiimityön myötä. (Hakala 2006, 8–9.) 

 

 

1.2 Toimeksiantajana SMErec-hanke 

 

Opinnäytetyö tehdään SMErec-hankkeelle osana sen tavoitteiden toteuttamista. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten rekrytointiosaamista ja vahvistaa 

niiden kilpailukykyä. Osaamisen kehittämisellä tavoitellaan vaikuttamista yritys-

ten rekrytointien onnistumiseen. Hanketta toteutetaan Joensuun ja Turun seu-

duilla, ja sillä on yhteistyötä Belgiassa ja Saksassa samanaikaisesti toteutetta-

vien vastaavantyyppisten hankkeiden kanssa. Hanke järjestää koulutuksia, 
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valmennuksia ja tilaisuuksia. Tapahtumat on suunnattu joko pk-yrityksille tai 

opiskelijoille tai samanaikaisesti molemmille. (Smerec-hanke 2018.) 

 

Hankkeen toiminnalla tarjotaan tukea ja työkaluja opiskelijoiden työelämään 

siirtymisen sujuvuuteen ja työuran suunnitteluun jo opiskeluaikana. Hanke jär-

jestää opiskelijoille muun muassa verkostoitumistapaamisia ja työpajoja työ-

elämätaitojen ja -tuntemuksen kartuttamiseksi. (Ruotsalainen & Taskinen 2018.) 

Kehittämistyön tekijä on osallistunut urasuunnitteluun, työnhakutaitoihin, oman 

osaamisen näkyväksi tekemisen sisältöihin ja verkostoitumista tukevaan koulu-

tukseen, jonka osatoteuttajana on toiminut SMErec-hanke. Valmennukselliset 

työpajat oli kohdistettu opiskelijoille ja aihepiiristä kiinnostuneille työtä hakeville. 

 

 

1.3 Kehittämistyön toteutus ja menetelmät 

 

Kehittämistyön toteutusta kuvataan tässä yhteydessä tutkimusprosessin perus-

tavien valintojen ja lähestymistavan sekä luotettavuuden ja eettisyyden osalta. 

Tarkempi menetelmällinen toteutus ja tiedonhankintamenetelmien käyttö ja ai-

neiston analysointi on kuvattu pääotsikon kolme yhteydessä. 

 

Työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen kokonaisuuden ja sen merkityksen 

selvittäminen työnhaussa on opinnäytetyön tarkoituksena. Osaamisen erilaiset 

osatekijät huomioidaan ilmiön ymmärtämiseksi. Opinnäytetyön toteuttamisen 

tavoitteena on osaajan, työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen, osaamisen 

hallinnan ja itsensä johtamisen taitojen kehittäminen. Tunnistamisen ja kohden-

tamisen merkitys osaajana erottautumisessa ja osaamisen kuvaamisessa ja 

näkyväksi tekemisessä johtaa tämän opinnäytetyön tutkimusongelmaan. Kehit-

tämistehtäväksi ja tutkimusongelmaksi on määrittynyt korkeakoulutetun työnha-

kijan oman osaamisen tunnistamisen ja osaamisen henkilökohtaisen määritte-

lyn moninaisuuden selvittäminen. 

 

Aihetta tutkimalla voidaan vaikuttaa ja etsiä keinoja ja tapoja siihen, että osaa-

misen määritteleminen, tunnistaminen, kohdentaminen, kehittäminen ja sillä 

erottautuminen on helpompaa. Näin voidaan vastata niihin liittyvään haastee-



10 
 

seen. Esiin voidaan nostaa ajatuksia ja mahdollisuuksia työnhakijan osaamisen 

näkyväksi tekemisen, osaamisen tunnistamisen valmiuksien kehittämisen ja 

osaamisen hallinnan tukemiseksi. Sillä, että osaaja pystyy työnhakutilanteessa 

kuvaamaan osaamisensa selkeästi ja kohdennetusti, voidaan saada vastauksia 

rekrytointien onnistumiseen.  Tutkimusongelmasta johdetut tutkimuskysymykset 

auttavat saamaan kehittämistyöllä vastauksia tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi 

(Kananen 2015, 21, 29). Tutkimuskysymykset ovat: 

 Mikä on itsensä johtamisen merkitys oman osaamisen kohdentamiseksi 

työtehtävään tai yrityksen osaamistarpeeseen? 

 Miten oman osaamisen tunnistamisella voidaan vastata osaajana erot-

tautumisen haasteeseen rekrytointiprosessissa? 

 Mitä keinoja oman osaamisen tunnistamisen kehittämiseksi on löydettä-

vissä? 

 

1.3.1 Lähestymistapa ja prosessi 

 

Tämä opinnäytetyö on tutkimusotteeltaan laadullinen ja samalla tutkimukselli-

nen kehittämistyö. Lähestymistapaan, ongelmanasetteluun ja menetelmiin liitty-

viä päätöksiä on tehty kehittämistyön suunnitelma-, toteutus-, aineistonkeruu-, 

analysointi- ja pohdintavaiheessa. Opinnäytetyön tekeminen tapahtuu proses-

simaisesti. Voidaan puhua tutkimusprosessista, jossa ilmiön tutkimiseksi ja tut-

kimusongelman ratkaisemiseksi määritellään tutkimuskysymykset, menetelmät, 

aineiston tarve ja analysointi. (Kananen 2015, 21, 69.) 

 

Laadullisena tutkimuksena tutkittavaa ilmiötä pyritään kuvaamaan kokonaisval-

taisesti, kuten Hirsjärvi ym. (2009, 81–82) tuovat esille, ja siihen kuuluvana 

huomioidaan todellisuus tapahtumineen muokkaantuvina ja toisiinsa vaikuttavi-

na. Harkinnanvaraisuus näytteessä ja keskittyminen pieneen määrään tapauk-

sia aineiston keräämisessä sekä analyysin tarkkuus ovat osa kehittämistyön 

tekemistä laadullisena tutkimuksena (Eskola & Suoranta 2014, 18; Heikkilä 

2005, 16). Laadullinen tutkimus on etenemisessään joustavaa ja antaa tutkijalle 

mahdollisia vaihtoehtoja päättää tutkimuksen kulusta (Kananen 2015, 71). Ke-

hittämistyö etenee prosessina vaiheittain ja vaiheiden välillä voidaan mennä 

edestakaisin prosessissa (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 23). 
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Käytännöistä lähtevä toiminta ja teoria vuorottelevat. Kehittämistyölle asetettuja 

tavoiteltavia tuloksia ovat esimerkiksi uudet toimintatavat, ratkaisut, käytäntöjen 

kehittäminen ja ideat, joita pyritään hyödyntämään, kuten Ojasalo ym. (2009, 

19) ovat todenneet. Tässä kehittämistyössä työnhakijan oman osaamisen tun-

nistamisen ja osaamisen moninaisuuden kokonaisuuteen liittyy tutkimuksen 

haasteellisuus, kun ilmiötä pyritään ymmärtämään ja sen myötä löytämään aja-

tuksia ja huomioita ilmiöön liittyvien tavoitteiden kehittämiseksi. Hirsjärvi ym. 

(2009, 138–139) ovat kirjoittaneet alla esiin tulevista erilaisista tutkimuksen tar-

koituksista osana tutkimuskysymysten ja -strategian huomioimista. Näin tarkoi-

tuksena on, että kehittämistyö kartoittavana etsii uusia näkökulmia ja selvittää 

ilmiötä. Lisäsi kuvailevalta otteeltaan se pyrkii tekemään ilmiötä näkyväksi ja 

selittävänä sillä tunnistetaan myös ilmiöön vaikuttavia asioita. 

 

Hirsjärvi ym. (2009, 162) toteavat laadulliseen tutkimukseen sisältyvän monen-

laisia merkityksiä, johon pohjaten tapaustutkimus ja toimintatutkimus monen 

muun tutkimussuuntauksen ohella ovat laadullisen tutkimuksen lajeja. Ymmär-

täminen on näihin molempiin liittyen perusajatuksena. Tämä laadullinen opin-

näytetyö toteutuu osaltaan tapaustutkimuksena ja osaltaan toimintatutkimukse-

na. Toimintatutkimuksena toteutettava kehittämistyö tavoittelee vaikuttamisen 

tavoitteen lisäksi myös muutoksen ja kehittämisen mahdollistumista (Kuula 

2006). Aineiston keräämiseksi valitut teemahaastattelut yksilöhaastatteluina 

ovat tapaustutkimukseen sopiva menetelmä, koska tutkittavat tapaukset ajatel-

laan ainutkertaisiksi omassa ympäristössään. Laadullisen tutkimuksen induktii-

visuus on analysointia ja tulkintaa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. (Aaltio 

2014.) Laadullisen aineiston analyysillä pyritään kuvaamaan tutkimuksen aihe-

aluetta huomioimalla todellisuuden monisäikeisyys. Myös tapahtumien erilaiset 

suhteet otetaan huomioon, kun keskiössä ovat usein merkitykset ja tapahtumat 

tutkimusprosessia muovaavina tekijöinä. Tutkimusta tehdään mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 137, 161.) 

 

1.3.2 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden varmistaminen 

 

Luotettavuus nousee esille tutkimusprosessissa kokonaisuudessaan. Tutkijaan 

ja valintoihin, kuten myös tutkimustilanteeseen ja tiedonkeruuseen liittyy mones-
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ti tekijöitä, jotka huomioidaan mahdollisesti tutkimukseen vaikuttavina. (Kana-

nen 2015, 339.) Tutkittavat ilmiöt ja niiden kuvaukset ymmärretään ainutlaatui-

siksi, joten niin menetelmällisyys kuin raportoinnin ja tutkimuksen toteuttamisen 

dokumentointi ja selostaminen ovat luotettavuuden ja pätevyyden tekijöitä. Luo-

tettavuus liittyy tutkimuksen ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen tekstin kiinnos-

tavuutena, selvyytenä ja toimivana jäsentelynä. (Hirsjärvi 2009, 231–233, 292–

293.) Pätevyyden ja luotettavuuden lisäksi huomioidaan puolueettomuus, avoi-

muus, tuoreus ja hyödyllisyys (Heikkilä 2005, 29–32). 

 

Tutkimuksen prosessissa ja tutkimuksen tekemisessä eettisillä kysymyksillä on 

sijansa. Opinnäytetyössä noudatetaan eettisiä periaatteita ja ohjeita. Ne liittyvät 

muun muassa tehtäviin valintoihin, aineistonhankintaan, tiedon luotettavuuteen 

ja tutkimuksen tuloksiin. Tutkimusprosessin aikana eteen tulevia tilanteita ja 

valintoja pohditaan tapauskohtaisesti. (Kuula 2015, 11–12.) Hyvän tieteellisen 

käytännön mukaan tutkimuksen tekemisessä huomioitavia asioita ovat rehelli-

syys tutkimuksen eri vaiheissa ja tiedonhankinnassa. Tässä huomioidaan, että 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja se tapahtuu ihmisen suostu-

muksella. Tutkimuksesta kerrotaan myös tutkittaville aineistonkeruun toteutta-

misessa. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–25.) 

 

Huomioitavat eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä ke-

hittämistyön toteutuksessa. Eettisyyttä, luotettavuutta ja muita tutkimukselle 

asetettuja vaatimuksia on pohdittu tämän opinnäytetyön suunnitelma-, toteutus- 

ja raportointivaiheessa. 

 

 

1.4 Kehittämistyön rakenne 

 

Opinnäytetyön johdannossa esitellään kehittämistyö ja tuodaan esille tutkimuk-

sen lähtökohtia, sen tarkoitus ja tavoitteet. Lähestymistavan ja prosessin läpi-

käymisen yhteydessä määritellään tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. 

Myös luotettavuus ja eettisyys osana tutkimuksen tekemistä tuodaan esille. Toi-

nen pääotsikko ja alaotsikot käsittelevät kehittämistyön toteuttamisen kannalta 

keskeisiä käsitteitä ja tietoperustaa. Käsitteet osaaminen, itsetuntemus, reflektio 
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ja oman osaamisen tunnistaminen pohjaavat tutkimusaiheen käsittelyä ja tutki-

muksen toteuttamista. Opinnäytetyön viitekehyksessä ja teoriataustassa huo-

mioidaan osana kokonaisuutta itsensä johtaminen, osaamisen johtaminen, hen-

kilöstöjohtaminen ja rekrytointi. 

 

Kolmas pääotsikko kuvaa kehittämistyön toteutusta ja tuo esille tiedonhankin-

taa, teemahaastattelut ja aineiston analyysiä. Tutkimuksellisen kehittämistyön 

aineiston analyysin pohjalta saadut tulokset kerrotaan kootusti pääotsikon neljä 

ja alaotsikoiden alla. Työn lopuksi kootaan yhteen johtopäätöksiä ja pohdintoja 

aineiston analyysistä saaduista tuloksista. Lisäksi arvioidaan tuloksia, johtopää-

töksiä ja tutkimuksen toteutusta sekä tuodaan esille huomioita teoreettisen vii-

tekehyksen, menetelmällisyyden sekä luotettavuuden ja eettisyyden suhteen. 

Arviointiin kuuluvat myös pohdinnat jatkokehittämisestä. 

 

 

2 Käsitteet ja teoreettinen viitekehys 

 

 

Ilmiön sijoittaminen tarkoituksenmukaisiin teoriasuuntauksiin ja tietopohjaan on 

ollut keskeinen osa kehittämistyön viitekehyksen muodostamista. Lisäksi kes-

keisten käsitteiden määritteleminen rajauksena, merkityksenantona ja täsmen-

tämisenä on osa tutkimuksen viitekehystä. Tämän kehittämistyön teoreettinen 

viitekehys ja näkökulma on luotu löydettävän teoriapohjan, oleellisen kirjalli-

suuskatsauksen, aikaisempien tutkimusten ja raporttien ja keskeisten käsittei-

den esittämisen ja määrittelemisen kautta (Kananen 2015, 24–34). Tässä tutki-

muksessa selvitetään työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen ja osaamisen 

kokonaisuutta kartoittavasti, kuvailevasti ja selittävästi, kuten aiemmin tuotiin 

esille. Johtamisen suuntaukset tuodaan esille otsikon 2.2 alla.  

 

 

2.1 Keskeisiä käsitteitä 

 

Tässä tutkimuksessa oman osaamisen tunnistamisen haasteellisuuden koko-

naisuutta ja siihen liittyvän ilmiön ymmärtämistä tutkitaan osaamisen, itsetunte-
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muksen, reflektion ja oman osaamisen tunnistaman kautta. Opinnäytetyön ai-

healueen tutkimisen kannalta keskeisiksi valitut käsitteet on määritelty seuraa-

vaksi. 

 

2.1.1 Osaaminen 

 

Tämän kehittämistyön yhteydessä osaamisesta ja sen osatekijöistä puhutaan 

pääsääntöisesti työnhakijan ja -työntekijän yksilöön liittyvinä. Se käytännössä 

tarkoittaa itsensä ja oman osaamisen johtamista henkilökohtaisena tekemisenä. 

Tässä yhteydessä osaamisen käsitteistöä tuodaan esille sen kokonaisuuden 

ymmärtämiseksi. Kaikkinensa käsitteistö on yhteyksiltään monimutkainen, ja 

osaaminen voidaan määritellä monella tavalla. Esimerkiksi Virtainlahti (2009, 

23) toteaa, että osaamisen käsitteistö on jopa sekava siihen sisältyvien käsittei-

den valossa. 

 

Osaaminen on aineetonta ja inhimillistä pääomaa (Puusa & Reijonen 2011, 9). 

Kuten edellä todettiin yksilön osaamisen tai osaamisten monitahoisuus on ko-

konaisuus. Kokonaisuutena on tietojen ja taitojen lisäksi kokemusta ja asennet-

ta. Se on myös yhteyksiä, verkostoja, asennetta ja tahtoa. Edelleen tämän kai-

ken liikkeelle laittavana voimana voidaan ajatella olevan motivaation energian 

lähteenä ja toiminnan suuntaajana. (Virtainlahti 2009, 23–25.) 

 

Viitalan (2008, 116–117) esittämän mukaisesti osaamisen voidaan ajatella ker-

rostuvan osaamispyramidiksi siten, että perustana ovat yksilön persoonalliset 

valmiudet, joihin kuuluvia ovat muun muassa itseluottamus, henkinen jousta-

vuus ja positiivisuus. Tämän perustan päälle kerrostuvat toisella tasolla luovuus 

ja ongelmanratkaisukyky, minkä jälkeen tulevat sosiaaliset taidot ja organisaa-

tio-osaamisen ja pyramidin huipulla osaamisen terävimpänä kärkenä on oman 

ammattialan osaaminen. Virtainlahden (2009, 26–27) mukaan oman ammat-

tialan osaaminen substanssina on työn tekemisessä ydin asia. Teknisen sub-

stanssiosaamisen eli työtaidon lisäksi tarvitaan yleisiä työelämätaitoja (Salmi-

nen 2016, 67–69). 
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Osaamisesta näkyvää on murto-osa. Helpoiten nähtävää osaa nimitetään myös 

jäävuoren huipuksi, joka kuvaa perus- ja ammattitietoihin ja taitoihin kiinnittyvä 

osaamisaluetta. Vaikeammin havaittavina ja mitattavina ovat näkymättömissä 

olevat osaamisen osat, kuten tilannetaju, motivaatio, asenteet, ajattelu ja itse-

tuntemus. (Paasivaara 2010, 136.) Kun puhutaan työssä osaamisesta, kiinnittyy 

siihen ammattitaitoa ja työn vaatimuksia, joihin vastaaminen edellyttää niin tieto-

jen ja taitojen hallintaa kuin myös niiden soveltamista. Osaaminen saa aikaan 

toimintaa ja työ toimintana edellyttää osaamista (Sumkin & Tuomi 2012, 26–27). 

Kokemus on osa osaamista ja osaaminen kehittyy kokemuksen myötä (Puusa 

& Eerikäinen 2011, 51). 

 

Kokonaisuutena osaamisen monitasoisuutta ja moninaisuutta laajentaa edel-

leen siihen liittyvä kompetenssin käsite, joka on kuvattavissa tiedoiksi, taidoiksi, 

osaamiseksi, henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi ja suoriutumisen arvioinniksi. 

Kompetenssi määritellään ammatilliseksi pätevyydeksi ja se voi olla tietoista tai 

tiedostamatonta. Tiedostamattomaksi ja vaistomaiseksi se ajatellaan niissä ta-

pauksissa, kun omia kykyjä, taitoja ja tietoja ei tunnisteta. Ammattipätevyys 

ymmärretään substanssiin liittyvän osaamisen, tiedon ja taidon hallinnaksi. Se 

voidaan ajatella osaksi kelpoisuutta, jolloin siihen liittyvinä ovat esimerkiksi kou-

lutus, tutkinnot, työkokemus tai kielitaito. Vaikuttavia asioita ovat osaamiseen 

liittyvinä muun muassa asenteet, minäkuva, roolit, arvot ja motivaatio. (Ajanko 

2016, 166; Paasivaara 2010, 25–28, 80.) 

 

Henkilön erilaiset ominaisuudet liittyvät osaamiseen ja ne näkyvät toimintamal-

leina, työskentelytyyleinä ja käyttäytymisenä. Henkilökohtaiset ominaisuudet 

ovat motivaatioon, taitoihin, arvoihin, asenteisiin ja tunteisiin kiinnittyviä. Puhu-

taan myös sosiaalisesta pätevyydestä tarkoittamassa sosiaalisia taitoja, joiksi 

käsitetään muun muassa vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet. Kognitiivisia tai-

toja tarvitaan lisäksi toiminnassa, koska ne ovat tiedon käyttämiseen ja välittä-

miseen, ajatteluun, ymmärtämiseen, analysointiin ja tulkintaan liittyviä taitoja. 

Osaamisen moninaisuuden ymmärtämisen yhteydessä voidaan puhua myös 

tunneälystä, joka henkilökohtaisina tunneälytaitoina on osa hyvää itsetuntemus-

ta ja itsekontrollia. (Paasivaara 2010, 25–28, 80.) 
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Osaamiseen ja osaamisen hallintaan liittyy ajatus osaajasta. Osaajalla on tiettyä 

osaamista, jolloin hän on ammatillisesti ja muilta taidoiltaan, tiedoiltaan, kyvyil-

tään, ominaisuuksiltaan ja niin edelleen soveltuva tiettyyn työtehtävään tai työn-

antajaorganisaatioon. Asiantuntijuus on kiinteä osa kokemusta, kykyjä, tietoa, 

sen hahmottamista, yhdistämistä, siitä muodostettavia kokonaisuuksia ja niiden 

hallintaa. Hiljainen tieto liittyy asiantuntijuuden kehittymiseen, koska se on usein 

laaja-alaista, mutta myös syvällistä ja yksilö- ja kulttuurisidonnaista. Kuitenkaan 

näkyvä tai muodollinen tieto asiantuntijuudessa ei ole sitä merkityksettömäm-

pää, koska osaaja tarvitsee toiminnassaan ja työtehtävissään molempia tiedon 

osia tai puolia. (Puusa & Eerikäinen 2011, 48, 51–54.) Kehittymisen ja koke-

muksen myötä osaaja edistyy tekemissään. Osaajan ajatellaan pystyvän toimi-

maan suunnitelmallisesti ymmärtäen päämääriä, tärkeyksiä ja ennakointia (Vir-

tainlahti 2009, 159–160). 

 

Moniammatillinen osaaminen työssä suoriutumiseen kuuluvana on noussut mo-

nesti keskeiseksi tekijäksi (Paasivaara 2010, 26–28). Monitaitoisuuden seura-

uksena jollekin työntekijäryhmälle kuuluneita tehtäviä voi olla myös muiden teh-

tävänä. Tällöin osaamista, taitoja ja kompetensseja on lisättävä ja kehitettävä 

tehtävissä suoriutumiseksi. (Järvensivu 2007, 81.) Moniosaajalla voi olla tarvit-

tavaa kehittymispotentiaalia ja asioiden omaksumiskykyä tehtävään muokkau-

tumiseksi (Kaijala 2016, 63). Osaamisen hyödyntäminen ja into tehdä asioita ja 

oppia kuuluu asiantuntijuuteen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen (Juuti 

2016, 16). Osaajan osaamisessa asiantuntijuuden jakaminen on osana tiedon-

luomista ja työelämässä tarvittavaan osaamiseen (Pohjola & Puusa 2011, 391). 

 

Osaamisen osatekijöiden kehittäminen ja hallinta on kytköksissä myös urapol-

kuun ja uran suunnitteluun. Työelämätaitojen osana puhutaan uran ohjauksesta 

henkilön uranhallintataitoina. Tähän kuuluvia ovat muun muassa työnhakutaidot 

ja työelämään kiinnipääsemisen taidot sekä oman osaamisen ja kehittymisen 

tarpeiden arviointi. Urakolmiolla voidaan kuvata uranhallinnan vaiheita. Sen pe-

rustana ovat itsetuntemus ja työelämätuntemus, joiden suhteen tehdään arvi-

ointia omasta tahtotilasta ja osaamisesta. Tämän jälkeen tulevat valintojen ja 

päätösten kokonaisuus, josta päästään kolmion huipulla tehtävään toiminta-

suunnitelmaan ja työnhakuun. Elinikäinen urasuunnittelu ja elinikäinen oppimi-
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nen sekä siinä tarvittavien taitojen kehittäminen ovat keskeisiä läpi työelämän. 

(Aarnikoivu 2010, 40–43.)  

 

2.1.2 Itsetuntemus 

 

Tämän opinnäytetyön kannalta itsetuntemus ja siihen liittyvinä itseluottamus, 

identiteetti, persoonallisuus, minäkuva, arvostus, asenteet, uskomukset ja moti-

vaatio huomioidaan vaikuttavina asioina oman osaamisen tunnistamisessa, 

kohdentamisessa ja muista työnhakijoista osaajana erottautumisessa. 

 

Itsensä ja oman osaamisensa tunteminen ja tunnistaminen ovat perustana lä-

hes kaikelle ihmisen toiminnalle ja tavoitteille. Itsetuntemus on ymmärrystä 

omasta itsestä ajatusten, tapojen ja tunteiden tiedostamisena. Se, miten kukin 

näkee itsensä, on kokonaisuus. Se sisältää ensinnäkin yksilöön liittyviä tekijöitä, 

jotka ovat muun muassa persoonallisuutta, sisäisiä näkymättömiä ja ulkoisia 

näkyviä tekijöitä. Toiseksi kokonaisuus sisältää organisaation tai yhteisön teki-

jöitä ja kulttuuria. Edellä mainitut tekijät ja niiden väliset yhteydet, kuten myös 

suhteet muihin ihmisiin ja suhde omaan itseen muodostavat yksilön identiteetin 

ja itsetuntemuksen. Vaikuttavia tekijöitä voivat lisäksi olla maailmankatsomus, 

arvot, motiivit, vahvuudet, heikkoudet, toiveet, tavoitteet, tarpeet, uskomukset ja 

elämänkokemus. Vaikka itsetuntemus on yksilön subjektiivinen näkemys itses-

tä, on siinä aina mukana tulkintaa ja kokemusta itsestämme suhteessa muihin 

ihmisiin. Näkemys itsestä muiden kokemana vaikuttaa siihen, että henkilö ko-

kee itsensä tietynlaisena. (Ajanko 2016, 22, 149–150.) 

 

Yksilön persoona ja persoonallisuus suhteellisen pysyvänä ja kullekin ominai-

sena kokonaisuutena, tiettynä tyyppinä tai tyylinä, luo toisille kuvan ja kokemuk-

sen henkilöstä. Ainutlaatuisuudessaan se näkyy maailman kokemisena, ajatte-

lun tapana, toimintana, käyttäytymisenä, tuntemisena ja kokemisena. (Ajanko 

2016, 160–161.) Persoonallisuuteen liittyy osaltaan myös yksilön sosiaalisen 

kanssakäymisen tilanteissa toimiminen. Tyypiltään ihmisiä voidaan mieltää in-

troverteiksi tai ekstroverteiksi suhteessaan aktiivisuuteen tai tehtävä-, asia- ja 

ihmissuhdekeskeisyyteen. Ekstrovertti on ulospäin suuntautunut, jonka vasta-
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kohtana nähdään introvertti. Nämä voivat vaikuttaa esimerkiksi tyyliin suhtautua 

vuorovaikutuksen määrään, tarpeeseen tai informaatioon. (Erikson 2017, 25.) 

 

Kohosen (2011, 84) mukaan identiteetti kertoo sen ’kuka minä olen’ ja siihen 

vaikuttaa eletty elämä, kokemukset ja reflektointi. Identiteettiin ja sen kehittymi-

seen pohjautuu myös yksilön itsensä kehittämisen halu ja tarve. Näin on myös 

osana ammatti-identiteettiä ja ammatillinen kehitys onkin oman osaamisen tie-

dostamista ja valintoja niihin liittyen. Ammatillista itsetuntemusta ovat muok-

kaamassa ulkoiset odotukset, ihanteet ja omat sisäiset toiveet. Ammatillinen 

itsetuntemus on tietoista ja tiedostamatonta. Prosessina itsetuntemuksen voi-

daan ajatella ohjaavan ja muovaavan persoonallista kasvua, ammatillista kehi-

tystä ja tunnustettua identiteettiä. Persoonallisuuden kasvuun sisältyy myöntei-

nen minäkäsitys, itsensä arvostus ja ymmärrys itsestä. Työn kentässä ja työ-

elämän vaatimuksiin vastaamisessa itsetuntemuksen tiedetään olevan oleelli-

nen osa motivaatiota, jaksamista, omaa osaamista ja kehittymistä. (Paasivaara 

2010, 7, 38–39, 52, 149.) 

 

Urasuunnittelun, kuten myös osaamisen, kohdalla itsetuntemuksen merkitys on 

suuri. Se on omien vahvuuksien ja kehittämisen pohjana. Tällä on vaikutusta 

muun muassa kiinnostuksen kohdentamisessa ja arvojen hyödyntämisessä. 

Mahdollisuuksien, itseen luottamisen, eteenpäin pyrkimisen ja tulevaisuuden 

hallinnan hyödyntäminen on osa tätä. Voidaan puhua myös motivaattoreista, 

jolloin motiivit sisäisinä voimina lisäävät toisaalta asioihin sitoutumista ja toisaal-

ta sen vahvuutta. (Aarnikoivu 2010, 43.) Uskomukset ja myös asenteet ovat 

taustalla vaikuttamassa itsetuntemukseen ja sen ymmärtämiseen. Uskomus tai 

ennakko-oletus voi olla voimavara, joka rakentaa ja kehittää toimintaa ja ajatte-

lua, mutta se voi myös rajoittaa tai estää sitä. Toiminta, päätökset ja mahdolli-

suudet ovat osaltaan niistä riippuvaisia. (Ajanko 2016, 181–182.) 

 

Minäkäsityksellä on vaikutusta yksilön työn tekemiseen ja työtehtävien suorit-

tamiseen. Myönteisen minäkäsityksen on sidoksissa tulevaisuusmyönteisyyteen 

ja realistisiin käsityksiin omista vahvuuksista, rajoituksista ja päämääristä, it-

seen luottamisesta ja valinnoista. Negatiivinen minäkäsitys ilmenee epävarmuu-

tena omista mahdollisuuksista. Lisäksi puhutaan välinpitämättömästä ja häily-
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västä minäkäsityksestä, joista ensimmäinen voi johtaa asioiden väärin näkemi-

seen ja toinen estää hallitsemasta tavoitteita. Minäkuva on lähellä minäkäsitystä 

ja itsetuntoa. Kun pohditaan omaa itseä, vaikuttamassa ovat käsitykset, asen-

teet ja tuntemukset omista kyvyistä, ominaisuuksista ja suhteesta ympäröivään. 

Tällöin pohdinnassa on reaaliminäkuva eli yksilön käsitys omasta itsestä. Ihan-

neminäkuva peilaa niitä asioita, jollainen yksilö haluaisi olla. Normatiivinen mi-

näkuva kuvaa yksilön käsitystä itsestä toisten ajattelemana ja kokemana. (Paa-

sivaara 2010, 7, 43–45.)  

 

2.1.3 Reflektio 

 

Reflektio voidaan määritellä lyhyesti palaamiseksi toiminnan, tehtävien tai suori-

tuksen jälkeisiin tapahtumiin ja kokemuksiin, jolloin niitä arvioidaan myös en-

nakko-oletuksia kyseenalaistamalla (Virtainlahti 2009, 124). Edellä esitetyn 

menneen ja tapahtuneen pohdinnan lisäksi reflektio voidaan ajatella itsessä 

tapahtuvaksi tulevaisuuden pohdinnaksi. Se on myös omien ajatusten kuunte-

lemista. Se on osa ihmisen toimintaa ja ohjaa kehittymistä ja tulevaan suuntaa-

mista. Siihen liittyy myös asioiden tarkastelun kulmana vuorovaikutus ja keskus-

telu toisten kanssa. Reflektion toteutumiseen tarvitaan useimmiten pysähtymis-

tä ja kykyä ottaa etäisyyttä omiin ajatuksiin ja toimintaan. (Ajanko 2016, 266–

267, 271.) Oman toiminnan, osaamisen ja oppimisen kriittistä tarkastelua voi-

daan nimittää myös itsereflektioksi (Salojärvi 2009a, 150). 

 

Osaamisen kehittyminen vaatii sen, että osaamista ja käytäntöjä on jaettava, ja 

myös sen, että hyödynnetään vuorovaikutusta ja erilaisia näkemyksiä (Juuti 

2013, 168–169). Esille voidaan nostaa palaute osana osaamisen kehittämistä, 

toimintatapoja ja vahvuuksien huomioimista. Palautteen antaminen ja saaminen 

toimii kannustimena ja peilaamisen apuna, jolloin työn tekemisen ja kehittymi-

sen suuntaaminen on helpompaa. Toisten antama palaute tukee edellä esiin 

tuotuja samalla, kun itselle annettu palaute myös tukee eteenpäin suuntautu-

mista. (Virtainlahti 2009, 154–156.) 

 

Reflektiolla on osansa myös itsetuntemuksen muovaantumisessa, jossa on vai-

kuttamassa vuorovaikutus toisten kanssa ja omien tuntemusten ja itsearvioinnin 
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suhteen.  Puhutaan myös itsetulkinnasta, jonka avulla voidaan löytää huomioita 

omaan itseen kohdistuvina. (Paasivaara 2010, 41, 116.) Reflektiokyky ja itsen 

tarkkailu on oman toiminnan kokonaisuuden, toimintatavan ja sen vaikutusten 

ymmärtämisen kannalta merkityksellistä (Ajanko 2016, 8–10, 35, 49.) 

 

Itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus ovat kiinteästi yhteydessä reflektointiin. 

Odotukset saavat ihmisen toimimaan ja ne voivat olla muuttamassa havainnoin-

tia ja toimintaan. Valmistautuminen on osa odotuksia ikään kuin ennustettuina 

kokemuksina, joihin liittyy kaksi puolta: onnistumisena se tuottaa mielihyvää, 

epäonnistumisena pettymystä. Reflektointi ja pohdinnat odotusten suhteen voi-

vat toimia väylänä realistisiin odotuksiin. (Åhman 2014, 83–84.) Reflektion yh-

teydessä puhutaan mustista pisteistä. Yksilön kyky havaita niitä itsessään voi 

olla puutteellista, eikä henkilö näe niitä kuten muut ne hänessä mahdollisesti 

havaitsevat. (Paasivaara 2010, 67–68.) Näistä tiedostamattomista tai tietoisesta 

ihmisen persoonallisuuden osista käytetään myös nimitystä sokea piste. Se ku-

vaa esimerkiksi niitä luonteenpiirteitä tai tavoitteita, jotka halutaan kieltää tai 

tiedostamatta estetään. Ne ovat rajoittamassa yksilön tekemistä ja vaikeutta-

massa tavoitteiden saavuttamista. (Ajanko 2016, 279, 281.) 

 

Kun ihmistä ajatellaan ammatillisena toimijana, oman itsen havainnointi on tär-

keä osa sitä. Reflektion ja itsensä havainnoinnin myötä itsestä on opittavissa 

asioita. Toimintatyylin sekä vahvuuksien ja heikkouksien löytäminen ovat tärkei-

tä tulevaisuuden kohtaamisessa ja osaamisen kokonaisuudessa. Itsetuntemuk-

sen vahvistamista tukee yhtäältä tietoisuus motivoivista ja itsesäätelyyn vaikut-

tavista tekijöistä. Toisaalta itsesäätelyn ja motivaation suhteen tiedostaminen 

antaa voimaa tehdä asioita. (Ajanko 2016, 150, 153, 177.) 

 

Oman osaamisen peilaamisen kautta on mahdollista löytää ja nähdä myös po-

tentiaalin ja kehittymismahdollisuuksien merkitys. Uuden kohtaaminen rohkeasti 

ja pelotta kuuluu osaltaan osaamiseen. Tulevaisuuden pohdinnat antavat mah-

dollisuuksia päivittää osaamista ja kompetensseja. Osaamisen reflektointi on 

osana, kun sillä ajatellaan olevan vaikutusta työn tekemisessä ja menestymi-

sessä. (Kaijala 2016, 33, 35.) 
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2.1.4 Oman osaamisen tunnistaminen 

 

Osaaminen on ymmärrettävissä edellä tuotujen käsitteiden määrittelyn myötä 

monimutkaiseksi erilaisia sisältöjä ja käsityksiä yhdistävänä kokonaisuutena. 

Kun tässä kehittämistyössä siihen liitetään osaamisen tunnistaminen, tuo se 

lisää monitasoisia ja -säikeisiä huomioita. 

 

Osaamisen tunnistaminen ja aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon 

opiskelun yhteydessä muun muassa korkeakouluissa. Osaamisen tunnistamista 

voidaan kuvata voimaannuttavaksi, ja sen tarkoituksena on auttaa osaamisen 

näkyväksi tekemistä. (Huotari, Lepänjuuri & Niskanen 2007, 90.) Elinikäisen 

oppimisen ajatus kuuluu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tähän 

liittyy myös elämänlaajuisen oppimisen käsite. (Keurulainen 2008, 12, 15.) Elin-

ikäinen oppiminen on oppimista koko elämänkaaren ajan (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2018, 11). Työpaikalla tapahtuva osaamisen tunnistaminen on usein 

henkilökohtaista näkemystä ja kokemuksia. Osaamisen kehittämiseksi on tar-

vetta erilaisille työkaluille. (Nurminen & Pennanen 2007, 20–21.) 

 

Tunnistamista käsitellään usein organisaatiotasolla ja työnantajasta lähtevänä 

toimintona. Osaamisen tunnistaminen organisaatiotasolla on tuotu esille toisaal-

ta olemassa olevan osaamisen tunnistamisena, mutta toisaalta vision ja tulevai-

suuden tarpeiden täyttämiseksi vaadittavan osaamisen tunnistamisena. Sitä 

tarvitaan henkilöstön kohdalla. Määrittely ja kirjaaminen voivat nostaa esiin ke-

hittämiskohteita ja tietoa tarvittavasta osaamisesta. (Sumkin & Tuomi 2012, 57–

58.) Hiljaisen tietämyksen johtamisen yhteydessä on otettu esille elementteinä 

osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen, joihin liittyy myös muun muassa 

sen kehittäminen. Tunnistamisen haasteena on tuotu esille muun muassa se, 

että yksilön rutiininomaiset tai niin sanotusti arkipäiväiset ja automaattiset 

osaamiset jäävät usein tunnistamatta. (Virtainlahti 2009, 19, 85–86.) Työnanta-

jaorganisaatiossa tehtävää osaajaprofiilia käytetään rekrytoinnin osana osaami-

sen arvioinnissa. Siinä huomion kohteena on koulutus, kokemus, kompetenssit, 

henkilökohtaiset ominaisuudet ja muut ominaisuudet, motivaatio ja esimerkiksi 

aktiivisuus ja ulospäin suuntautuneisuus. (Salojärvi 2009b, 129.) 
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Ajatuksellisesti tunnistamista ja osaamisen ja itsensä kehittämistä voidaan to-

teuttaa ja samalla tukea esimerkiksi Virtainlahden (2009, 118) luettelemilla men- 

toroinnilla, verkostoilla, kokemustenvaihtopiireillä ja reflektoinnilla. Osaamisluet-

telo, jossa vaadittuja osaamisia listataan luetteloksi, on myös yksi tapa henkilön 

osaamisen jaottelemiseksi. Lisäksi osaamisen jakamista konkreettisemmin alu-

eisiin voidaan tehdä osaamispuuta käyttämällä tai osaamisen kartoittamiseksi 

osaamisympyrää hyödyntämällä. (Viitala 2008, 124–126.) Itsensä johtamisen ja 

itsetuntemuksen tukena, mutta myös tunnistamisen työkaluna voidaan käyttää 

esimerkiksi SWOT-analyysiä, jossa pohditaan henkilökohtaisia vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (Mäkirintala 2011, 120). 

 

 

2.2 Teoreettinen viitekehys 

 

Johtaminen on vuorovaikutuksessa ajan kuluessa syntyvä ilmiö. Johtamiseen 

liittyviä teorioita, näkökulmia tai ajattelusuuntauksia on useita, eikä yleistä joh-

tamisteoriaa tai lainalaisuuksia ole aina helposti löydettävissä. (Juuti 2013, 13, 

24, 28.) Opinnäytetyön taustalla on vaikuttamassa johtamisen ja myös kehittä-

misosaamisen taustasta nousevina itsensä johtamisen, osaamisen johtamisen, 

henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin näkemykset.  

 

2.2.1 Itsensä johtaminen 

 

Johtaminen voidaan käsittää osaksi ihmisen päivittäistä toimintaa ilman, että 

hänellä on organisaatiossa toimivan johtajan tai esimiehen roolia, koska ihmiset 

johtavat tekemisissään itseään ja työtään yksilöinä (Ajanko 2016, 8, 10). Ajanko 

(2016, 301) ilmaisee itsen johtamisen kokonaisuudeksi, jossa merkityksellistä 

on tavoitteiden asettaminen työssä, elämässä ja kehittämisen osalta.  Paasivaa-

ra (2010, 33) käyttää termiä itsejohtajuus kuvaamaan itsensä johtamista ja si-

sällyttää siihen kyvyn ja kokemuksen itsensä hallinnasta ja omien rajojen tun-

nistamisesta. Åhman (2014, 80) liittää itsensä johtamiseen oman mielen johta-

misen sisäisen maailman arviointina, ympäröivästä tehtävien kokemusten muut-

tamisena ja osaamisen hyödyntämisenä. Perustalla on hänen (2014, 143) mu-

kaansa intohimon löytäminen tekemiseen ja rohkeus tai uskallus toimia. 
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Yksilön toiminta nojaa pitkälti Mäkirintalan (2011, 117) mukaan itsensä johtami-

seen, ja siihen keskeisesti vaikuttavana lähtökohtana on itsetuntemus. Omasta 

osaamisesta ja kehittymisestä huolehtiminen, työkyvystä, jaksamisesta ja moti-

vaatiosta huolehtimisen rinnalla, on keskeistä itsensä johtamisessa. Itsensä 

hyväksyminen ja itsetuntemus, positiivinen vire ja odotusten ja voimavarojen 

ymmärtäminen kuuluvat taustalla vaikuttavien tekijöiden kokonaisuuteen. (Paa-

sivaara 2010, 33.) Siihen kuuluvaa ymmärryksen ja huomion ohjaamisen perus-

taa ovat huomion suuntaaminen, olemassa olevien uskomusten vaikutus, epä-

varmuus, loogisuuden harha ja pelko tuntemattomasta (Åhman 2014, 119–120). 

 

Åhman (2014, 142) puhuu henkisistä arjessa tehtävistä johtamispunnerruksista 

tavoitteisiin, toiminnan suuntaamiseen ja kohdentamiseen kuuluvina. Ihmisen 

toiminnan taustalla ovat tavoitteet, visiot ja unelmat, joiden toteutumiseksi ja 

toteuttamiseksi itsensä johtaminen toimii tavoitteen kirkastamisen ja niiden saa-

vuttamisen välineenä (Sydänmaanlakka 2017, 149). Motivaatio, toiminnan yllä-

pitäminen ja suuntaaminen oikein antavat voimaa ja tahtoa toteuttaa suunnitel-

mia ja kulkea kohti tavoitteita. Itsensä johtamiseen kuuluu tavoitteiden asetta-

minen työn tekemiseen ja työelämän tavoitteisiin liittyvinä. Tavoitteiden asetta-

misen jälkeen pyrkimys kohti niitä ja niiden hallinta edellyttävät itseluottamusta 

ja kykyä toimia suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteiden toteutumiseksi. (Ajanko 

2016, 301.) 

 

Yksilöllisten syiden lisäksi on nähtävissä organisaatioihin liittyviä syitä itsensä 

johtamisen merkityksen nousemiselle. Työ- ja toimintaympäristöt ja organisaati-

ot muuttuvat usein siltä osin, että yksittäisellä työntekijällä on aikaisempaan to-

tuttua enemmän vastuuta työstään ja itsensä johtamisesta. Ollaan siirtymässä 

jaettuun johtajuuteen ja alaistaidoista tulee kunkin kohdalla johtamistaitoja. (Sy-

dänmaanlakka 2017, 15.) Alaistaidot on perinteisesti ajateltu lähinnä esimiehen 

tuella tapahtuvaksi vaikuttamiseksi ja kyvyksi toimia työyhteisössä. Toiminta-

kulttuurien muuttuessa työn luonne muuttuu, ja siinä samalla myös ajattelu ih-

misten johtamisesta muuttuu. (Puusa, Mönkkönen & Kuittinen 2011, 98–101.) 

Jaettu johtajuus voi lisätä vuorovaikutuksen ja moninaisen asiantuntijuuden se-

kä monimutkaistuvan ja verkostomaisen toiminnan ymmärrystä sekä oman työn 

ja tehtävien hallintaa ja johtamista (Juuti 2013, 9–10). 
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Itsensä johtaminen ja kyky johtaa itseään ovat kiinteästi yhteydessä itsetunte-

mukseen, kokemukseen omasta itsestä ja myönteiseen minäkäsitykseen. Kaik-

kinensa itsetuntemuksen kasvu edesauttaa suunnitelmallista ja kehittävää toi-

mintaa, valintojen tekemistä ja vaihtoehtojen löytämistä, odotusten optimisti-

suutta ja päämäärien todenmukaisuutta. (Ajanko 2016, 149, 151; Paasivaara 

2010, 12, 16, 33.) Itseensä tutustuminen ja oman itsen ymmärtäminen on itsen-

sä johtamisen perustaa (Sydänmaanlakka 2017, 15). 

 

Itsensä johtamiseen kietoutuu itsensä kehittämisvalmius, oppimisvalmius ja uu-

distumiskyky, koska ammattitaitoa ja osaamista on pidettävä yllä, vahvistettava 

ja uudistettava esimerkiksi työn ja opiskelun vuorottelulla. Näin korostuu ym-

märrys omista voimavaroista, vahvuuksista, heikkouksista, arvoista, motiiveista 

ja tarpeista sekä kyky säädellä omaa toimintaa ja tunnistaa kasvamisen haas-

teita. (Paasivaara 2010, 12, 16, 132–133). Lisäksi itsensä johtamiseen sisällyte-

tään kuuluvaksi tavoitteellisuutta, hyvinvointia, muutosvalmiutta ja tunteiden 

hallintaa. Onnistuneen itsensä johtamisen tuloksena henkilökohtaiset vahvuudet 

ja kehittämiskohteet tulevat tunnistetuiksi. Sen tuloksena tavoitteiden saavutta-

minen mahdollistuu. (Haaranen & Svärd 2014, 14.) Itsensä kehittämiseen liitty-

vänä voidaan puhua ketterästä oppimisesta ja tavoitteita asettavasta ketterästä 

oppijasta, joka osaa johtaa itseään. Tarvittavia taitoja ovat huomion suuntaami-

nen, mielen johtamisen taidot, sisäinen motivaatio ja itseohjautuvuus. (Otala 

2018, 90–91.) 

 

Muutokseen ja uudistumiseen liittyvänä on tarpeen nähdä ne asiat, jotka ovat 

nykyisen tilanteen taustalla ja tiedostaa tosiasiana se, että ne samat asiat eivät 

välttämättä ole soveltuvia tulevan kannalta. Muutoksen osalta on käsitteenä 

noussut esille muutosjohtaminen ja muutoskyvykkyys sopeutumiseen, hallin-

nantunteeseen ja ennakointiin liittyvinä. (Ajanko 2016, 286–289.) Itseään johta-

van ihmisen katsotaan omaavan tunteiden lukutaidon tunteiden tunnistamisena 

ja motivoitumiskykynä (Paasivaara 2010, 81, 118). Toimintaan ja ajatteluun 

kuuluvina tunteet ja niiden säätely itsensä johtamisen osana voivat auttaa toi-

minnassa ja viedä sitä eteenpäin, mutta ne voivat myös haitata tai jopa estää 

asioiden tekemistä. Ympäristöllä on vaikutusta tähän. (Åhman 2014, 85, 87.) 
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2.2.2 Osaamisen johtaminen 

 

Osaamisen johtamisella on tämän tutkimuksen puitteissa merkitystä oman 

osaamisen johtamisena ja sen kehittämisenä, jolloin osaaminen on yksilöön 

sidottua. Viitala (2005, 7, 9) tuo esille, että osaamisen johtaminen on määritel-

missä monitahoinen ja -tasoinen. Osaamisen johtamisesta käytetään vaihtele-

vasti myös nimitystä tiedon tai tietämyksen johtaminen (Viitala 2013, 171). 

Osaamisen johtamisen kokonaisuus muuttuu ja vaihtelee käytännöissä ja siihen 

kuuluvia ovat osaamisen hankkimiseen, kehittämiseen ja sitouttamisen liittyvät 

toimenpiteet. (Salojärvi 2009a, 147, 149.) Yleensä osaamisen johtaminen on 

kytkeytynyt organisaatiotasolla kiinteästi toimintaan, päämääriin ja tavoitteisiin. 

Yksittäisten työntekijöiden osaaminen, sen ymmärtäminen ja oppiminen huomi-

oidaan osana osaamisen johtamista. Osaamisen johtamisen taustalla vaikutta-

massa ovat monesti oppimisen teoriat. (Virtainlahti 2009, 67–68.) Puhutaan 

muun muassa organisaation oppimisesta, jossa yksilön oppiminen on aina kes-

keisintä (Viitala 2013, 170–171). 

 

Paras arvioija oman osaamisensa kohdalla on henkilö itse. Tällöin oman oppi-

misen, osaamisen ja sen tulosten ja suoritusten arviointi tapahtuu vertaamalla 

niitä siihen, mitä on tavoiteltu ja miten halutaan kehittyä. (Viitala 2008, 152.) 

Johtamisen ja kehittämisen toteutumiseksi osaamista on arvioitava organisaati-

ossa monella tasolla, mutta erityisesti työntekijään liittyvänä yksilötasolla. Kun 

lähtökohtaisena ajatuksena on, että kukin on oman osaamisensa paras arvioija 

ja tuntija, edellyttää tämä yksilöltä riittävää tietoisuutta ja kykyä reflektoida 

osaamistaan ja sen kokonaisuutta. Käytännössä reflektoinnin kehittyminen ja 

itsearvioinnin kehittäminen on lähtökohtana yksilön arviointikyvyn mahdollistu-

miselle ja sen myötä oman oppimisen ja osaamisen johtamiselle. (Salojärvi 

2009a, 150–151.) 

 

Työntekijän osaaminen ja osaamisen johtaminen tulevat keskeisesti kuvaan, 

kun tarkastellaan osaamista työnantajaorganisaation pääomana. Osaamisen on 

moniulotteinen ja eri tasoja sisältävä kokonaisuus, kun se on esimerkiksi orga-

nisaation aineetonta pääomaa. Osaamisen johtaminen on ymmärrettävissä asi-
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antuntijuuden lisääntymisen myötä siten, että johtaminen tämän päivän työpai-

koilla on monesti asiantuntijoiden johtamista. (Juuti 2013, 163–165.) 

 

Työntekijän ja organisaation toiminnan ja strategian välinen yhteys määrittyy 

yleensä osaamisen johtamisen kautta. Yksittäisen ihmisen osaaminen on monin 

tavoin erillinen, mutta kiinteä osa organisaation toimintaa niin työn tekemisenä 

kuin kehittymisenä. Näihin liittyvät esimerkiksi pystyvyys, oppimisen kokeminen, 

uuden oppiminen ja työssä selviytyminen. (Viitala 2013, 179.) Yrityksissä ja or-

ganisaatioissa osaamisen johtamisella on selkeä yhteys tulevaisuuden tavoittei-

siin ja tulevaisuuskuvaan. Osaamisen voimavarat niin henkilöstönä kuin poten-

tiaalisina työntekijöinä ovat yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä. (Salo-

järvi 2009a, 148–150.) 

 

2.2.3 Henkilöstöjohtaminen ja rekrytointi 

 

Työvoima, ihmiset, inhimillinen pääoma ja osaaminen ovat nimityksiä organi-

saation työntekijöihin liittyvästä voimavarasta. Menestymisessä ja kilpailussa 

pärjäämiseksi niiden huomio on korostunut jopa aiempaan nähden. (Boudreau 

& Ramstad 2008,19–20.) Ihmiset tekevät työpaikan, eikä yksikään yritys toimi 

ilman sen työntekijöitä. Aikojen muuttuessa henkilöstöön liittyvien perusasioiden 

hoitaminen on edelleen merkityksellinen osa henkilöstöjohtamista, vaikka kehit-

tämiseen ja strategiseen ajatteluun keskittyminen on tullut voimakkaasti esiin. 

(Salojärvi 2009c, 23, 27, 30). Kokonaisuutena henkilöstöjohtaminen on laaja ja 

sisältää osa-alueena henkilöstövoimavarojen johtamisen, jonka yhtenä tehtävä-

nä on tarvittavan osaamisen varmistaminen (Virtainlahti 2009, 64–65). Henki-

löstöjohtamisen alusta lähtien rekrytointi- ja työsuhdeasiat ovat olleet osa sitä 

(Helsilä 2009, 14). Johtamisen yhteydessä työnantajan puolesta tehdään rekry-

tointien yhteydessä päätöksiä oikea ihmisen löytämiseksi työtehtävään, koska 

tämä on yksi kriittisimmistä menestystekijöistä organisaatiossa ja sen toimin-

nassa. Rekrytoinnin merkitystä korostaa se, että henkilöstö on yksi suurimmista 

kuluista. (Clegg, Kornberger & Pitsis 2016, 161.) 

 

Henkilöstöhankinta rekrytointina käsittää kaikki ne vaiheet ja toimenpiteet työn-

antajan tarvitseman työvoiman ja osaamisen hankkimiseksi. Rekrytointiprosessi 
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on aina aikaa vievä ja suunnittelua, henkilöstöresursseja ja taloudellisia panos-

tuksia, mietintää, pohdintoja ja määrittelyjä vaativa toimintojen ketju työnantaja-

organisaatiossa. (Viitala 2013, 98.) Rekrytoinnilla hankitaan strategisten ja toi-

minnallisten tavoitteiden toteutumiseen tarvittavaa osaamista ja asennetta (Sa-

lojärvi 2009b, 119). Rekrytoinnilla työnantaja pyrkii samaan henkilöstöönsä 

osaavia tekijöitä ja uudella työntekijällä odotetaan olevan työpanoksen lisäksi 

tuotavana kokonaisuus häntä itseään, osaamistaan ja inhimillistä pääomaa 

(Vaahtio 2005, 11). 

 

Rekrytoinnissa tarvittavaan ja mahdollisesti avoimeksi ilmoitettuun tehtävään 

voidaan etsiä tekijää monesta syystä, jolloin rekrytointiprosessista voidaan pu-

hua joko aukonpaikkauksena tai resurssien hankintana. Tyhjäksi jääneen työ-

tehtävän täyttämisessä on kysymys aukon paikkauksesta, kun etsitään mahdol-

lisimman samanlaista osaamista ja ominaisuuksia kuin aikaisemmalla työnteki-

jällä oli. Resurssien hankinta taas tarkoittaa, että työnantaja pyrkii hankkimaan 

sellaista uutta osaamista, jota ei aikaisemmin ole ollut. Rekrytointitarpeen yh-

teydessä on täsmennettävä odotuksia uuden työntekijän ja tarvittavan osaami-

sen osalta koko organisaation kontekstissa. (Vaahtio 2005, 22, 32, 71.) 

 

Uuden työntekijän odotetaan hallitsevan rekrytoinnin suunnittelun yhteydessä 

eriteltyjä asioita ja ominaisuuksia (Viitala 2013, 98). Työnantajien etsiessä työn-

tekijää haetaan usein laajan määrän vaatimuksia osaamisiltaan, ominaisuuksil-

taan ja edellytyksiltään täyttävää henkilöä. On kuitenkin huomattava, että haet-

tavaa ihanneihmistä on harvoin saatavilla. (Valvisto 2005, 39.) Osaamista ja 

kehittämistä on alettu nostaa esiin ihmisten erilaisuuden huomioimiseksi johta-

misessa. Moninaisuuden johtaminen on alkanut tulla osaksi johtamista. (Ajanko 

2016, 8, 10.) Organisaatiokulttuuri ja sen huomioiminen osana työnhakijan va-

lintaa on tullut tärkeäksi osaksi rekrytointia. Substanssiosaamisen lisäksi työ-

elämässä toimimisella, harrastuksilla, ajattelu- ja toimintatyylillä ja muilla ansioil-

la ja tekijöillä on osansa valinnassa. Soveltuvuuden osalta voidaan ottaa huo-

mioon monia asioita. (Åhman 2014, 296, 298.) Rekrytoinnissa ja valintakritee-

reissä voidaan tuoda esille esimerkiksi tehtävä-, yritys- tai alakohtaista osaamis-

ta, persoonallisuutta ja asennetta, koulusta, työkokemusta, kykyjä ja kiinnostuk-

sen kohteita (Viitala 2013, 99–100). 
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Avoimen työpaikan ilmoittaminen rekrytoinnin toteuttamisen lisäksi on avoimen 

tehtävän ja työnantajaorganisaation markkinointia. Ilmoituksessa rekrytoinnin 

onnistumiseksi on tultava esille oleelliset asiat ja vaatimukset. Työnhakijoiden 

kiinnostuminen on kiinni viestinnästä, sisällöstä ja tyylistä. (Vaahtio 2007, 33–

36.) Rekrytointikanavina toimivat esimerkiksi lehti-ilmoitukset ja internetissä eri-

laisilla sivustoilla ja yhteisöissä olevat avoimet työpaikkailmoitukset, jotka ovat 

usein toisiaan täydentäviä (Salojärvi 2009b, 129). Avoimet potentiaalisten työn-

tekijöiden lähettämät hakemukset ovat yksi rekrytointikanava ei-avoimeksi ilmoi-

tettuja tehtäviä ja osaajia etsittäessä (Valvisto 2005, 34). Tavalla tai toisella ha-

kukanavasta riippumatta työpaikkahakemusten läpikäyminen on keskeinen osa 

rekrytointiprosessin läpiviemistä. Hakemuksen tekeminen ja sen muotoilu on 

vaatinut hakijalta paljon vaivaa ja aikaa. Hakijoiden kohtelemiseen ja hakemus-

ten käsittelyyn kiinnittyy huomioita hakijan kiinnostuksesta tehtävään ja yrityk-

seen sekä työnhakijan odotukset oman persoonansa ja osaamisensa sopivuu-

desta tehtävään. (Vaahtio 2007, 69–72.) 

 

Rekrytointi on yksi osa työnantajakuvan muodostumista erityisesti työntekijöi-

den ja osaamisen saatavuuden osalta. Rekrytoinnin aikana tapahtuva vuorovai-

kutus työnhakijan kanssa pohjaa mielikuvan syntymistä potentiaalisten uusien 

työntekijöiden silmissä. Imago myönteisenä ja hyvänä työnantajakuvana mah-

dollistaa sujuvan työvoiman rekrytoinnin. (Salojärvi 2009b, 125–126.) Työnha-

keminen ja työn etsiminen kokonaisuudessaan on järkeen pohjautuvaa tekemis-

tä ja valintoja, jossa on myös tunteet mukana ja taustalla vaikuttamassa. Kun 

hakija miettii minäkuvaansa, elämäänsä, osaamistaan ja suuntaa odotuksiaan, 

valmistautuu ja valitsee sekä toivoo ja kokee tunteillaan, on työnhakeminen aina 

monen asian summa ja moneen asiaan vaikuttavaa. (Rötkin 2015, 44.) 

 

 

3 Menetelmällinen ja tiedonhankinnallinen toteutus  

 

 

Kehittämistyön lähestymistavasta, menetelmistä ja prosessista on kirjoitettu 

johdannossa. Myös tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden huomioita on 

tuotu esille samassa yhteydessä. Aikaisemman tiedon ja teorian hyödyntäminen 
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ja kartoittaminen on ollut osaltaan tutkimusta eteenpäin vievää. Kehittämistyön 

aihepiiriä ja ilmiötä sivuavia tai tutkimustehtävän ratkaisemiseksi oleellisia aihet-

ta ja teemoja käsitteleviä erilaisia kirjoja, kirjallisia raportteja, kuvauksia, artikke-

leita ja tutkimuksia on käytetty tutkimusprosessin aikana. Tarvittavaa materiaa-

lia on ollut löydettävissä kirjastoista, Internetistä ja tietokannoista. Myös keskus-

telut opinnäytetyönohjaajien kanssa ovat osaltaan olleet vaikuttamassa opin-

näytetyön tekemisessä. Kehittämistyön menetelmällisyyttä ja tiedonhankintaa 

käytännön tekemisenä ja toteutuksena kuvataan tarkemmin seuraavaksi. 

 

 

3.1  Tiedonhankinta 

 

Tutkimuksen tekemisessä tarpeellista ja soveltuvaa tietoa on hankittu suunni-

telmaa tehtäessä, aiheeseen tutustuttaessa ja aineistoa keräämällä. Kirjallisuu-

teen, teoriapohjaan ja aikaisempaan tutkimusaineistoon ja raportteihin tutustu-

misen vaiheessa esiin on noussut erilaisia tutkimusaiheeseen liittyviä tai hyö-

dynnettäviä teorioita, malleja ja näkökulmia. 

 

Tutkijan roolina laadullisessa tutkimuksessa on tutkimuksen välineenä ja muka-

na oleminen niin tiedonkeruun kuin analysoinnin kohdalla. Tutkija kerää päät-

tämänsä määrän tietoa. Tämä on perusteltua etsittäessä ilmiölle ymmärrystä tai 

selitystä. Prosessien ymmärtämisen ja niiden suhteiden ja yhteyksien selittämi-

sen myötä syntyy merkityksiä. (Kananen 2008, 25.) Laadullisessa tutkimukses-

sa tapaukset ymmärretään ainutlaatuisiksi, jolloin puhutaan myös tutkittavien 

äänen tai näkökulman esiin nostamisesta. Teemahaastattelulla tämä mahdollis-

tuu hyvin. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta tai ilmiötä tutkitaan kokonais-

valtaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 161, 164.) Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa 

tutkija kerää tietoa ilmiön ymmärtämiseksi. Haastateltavat toimivat tutkimuksen 

tietolähteinä. (Eskola & Suoranta 2014, 86.) 

 

Tutkijalla on omat arvolähtökohtansa tutkimusta tehdessä, eikä tutkijan objektii-

visuuden vaatimus toteudu laadullisessa tutkimuksessa kuten se toteutuu kvan-

titatiivisessa tutkimuksessa. Tutkijan aikaisemmin muodostunut ymmärrys on 
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vaikuttamassa aineistosta tehtyihin tulkintoihin. Tutkija ja tieto ovat kiinteästi 

toisiinsa kiinnittyneitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 161; Kananen 2008, 27–28.) 

 

Teemahaastattelut yksilöhaastatteluina valittiin kehittämistyön aineistonkeruu-

menetelmäksi. Teemahaastattelun tarkoituksena on käydä haastateltavan 

kanssa läpi kaikki ennalta päätetyt teemat. Haastattelussa teemojen järjestys, 

laajuus ja toisaalta esitettyjen kysymysten muoto ei ole tarkkaan määrätty vaan 

ne muotoutuvat haastattelun edetessä (Eskola & Suoranta 2014, 87; Hyvärinen 

2017, 21–22). Kananen (2015, 128) puhuukin keskusteluttamisesta, kun tutkija 

haastattelee niitä, joita ilmiö koskettaa, ja antaa samalla tilaa haastateltavien 

huomioille aihepiiristä. Teemahaastattelun valintaa aineistonkeruumenetelmäksi 

puoltaan osaltaan se, että jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on ollut tiedos-

sa, että aihe on monitahoinen ja voi olla vastauksiltaan hyvinkin yksilöllinen. 

Tästä johtuen haastatteluilla saatujen tulosten tulkinta voi olla haasteellista. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 205–207.) Muun muassa Eskola ja Suoranta (2014, 62–63) 

toteavat, että saturaatio aineiston kyllääntymisenä määrittää kerättävän aineis-

ton määrän. 

 

Teemahaastatteluilla pyritään saamaan vastauksia tutkimuksen keskiössä ole-

van ilmiön tuntevilta henkilöiltä, jolloin kohdejoukkoa voidaan pitää kyseisen 

aihepiirin tietäjinä ja asiantuntijoina. Voidaan puhua harkinnanvaraisesta näyt-

teestä (Eskola & Suoranta 2014, 18). Luottamus tutkijan ja haastateltavan välillä 

on tärkeää ja luottamuksen säilyttäminen huomioidaan tutkimusprosessissa 

(Aaltio 2014). 

 

Tutkimuksen teemahaastatteluissa huomioitiin käytettävä teemoittelu tutkimus-

kysymysten pohjalta esiin tulevien tekijöiden ja kokonaisuuksien hahmottami-

seksi. Menetelmänä teemahaastattelu antoi mahdollisuuden ottaa aihepiirin 

teemat haastattelukeskustelujen pohjaksi tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi ja 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Kehittämistyössä tarvittavaa teemahaastat-

teluaineistoa kerättiin teemoittaisen haastattelurungon (Liite 1) mukaisesti. 

Haastateltavilta pyrittiin saamaan ajatuksia ja tietoa itsensä johtamisen ja työn-

hakijan oman osaamisen tunnistamisen ja kohdentamisen sekä osaamisella 

erottautumisen teemoihin liittyvästä kokonaisuudesta. Opinnäytetyön toteutta-
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miseksi aineistoa kerättiin haastattelemalla korkeakoulutettuja, jotka olivat työ-

ikäisiä, opiskelleet aikuisena ja, joilla näin ollen oli kokemusta rekrytoinneista 

työnhakijoina. Haastateltaviksi pyydettyjen yhteystiedot saatiin SMErec-

hankkeen ja henkilökohtaisten verkostojen kautta. Haastateltaville lähetettiin 

suora haastattelupyyntö saatteineen (Liite 2) sähköpostitse. Haastatteluun osal-

listui kuusi (n=6) korkeakoulutettua. Kaikki kuusi, joille haastattelupyyntö lähe-

tettiin, suostuivat haastateltaviksi. 

 

Haastattelupyynnön saatteessa kerrottiin tarkemmin opinnäytetyöstä, sen to-

teuttamisesta ja teemahaastattelusta sekä haastatteluun osallistumisen vapaa-

ehtoisuudesta. Toteutetut teemahaastattelut kestivät noin neljästäkymmenestä 

minuutista reiluun tuntiin. Pelkästään opinnäytetyökäyttöön tehdyt haastattelut 

nauhoitettiin digitaalisella äänitallentimella tulosten litteroimiseksi ja analysoimi-

seksi. Äänitteet poistetaan ja tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. Haastattelu-

aineisto on litteroitu ja tallennettu tekstitiedostoiksi, joista haastateltavat eivät 

ole tunnistettavissa. Eettisyys on otettu huomioon haastatteluun osallistumisen, 

haastatteluaineiston käsittelyn ja käytön osalta. Kun haastateltaville on kerrottu 

haastattelun toteutuksesta, osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja luottamuksel-

lisuudesta, ovat eettiset huomiot, joita tuovat esille muun muassa Ranta ja Kuu-

la-Luumi (2017, 415), olleet osa haastateltaville annettavaa ennakkotietoa ja 

haastattelun aikaista viestintää. 

 

Haastateltavista neljä oli naisia (n=4) ja kaksi oli miehiä (n=2). Haastateltavat 

olivat iältään 27–51 -vuotiaita. Haastateltavilla oli korkeakoulututkinto suoritettu-

na joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta: kolmella oli ammattikorkeakoulu-

tutkinto, yhdellä yliopistotutkinto ja kahdella sekä ammattikorkeakoulututkinto 

että yliopistotutkinto. Haastateltavien tutkintojen koulutusalat olivat matkailu- ja 

ravitsemisala (n=1), kasvatusala (n=1), maa- ja metsätalousala (n=1), media-ala 

(n=1), sosiaaliala (n=2) ja tekniikan ala (n=1). Kouluttautumistausta oli moninai-

nen, ja korkeakoulututkinnon lisäksi muista koulutuksista ja opinnoista, kuten 

ammatillisista tutkinnoista, lisä- tai pätevöitymiskoulutuksista ja yliopisto-

opinnoista, mainitsivat lähes kaikki haastatellut. 
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Haastateltavien työhistoriat ovat yksilöllisesti hyvin vaihtelevia ja moninaisia. 

Lisäksi useimmat haastateltavat olivat olleet useiden työnantajien palvelukses-

sa. Osa haastateltavista (n=4) oli ollut pääasiassa omaa koulutustaan vastaa-

valla alalla erilaisissa tehtävissä. Osa oli taas ollut monenlaisissa tehtävissä eri 

aloilla (n=2), mutta toisaalta he olivat myös korkeakoulusta viimeisen puolen-

toista vuoden aikana valmistuneita ja vasta omalla alalla aloittavia. Haastatelta-

vista suurin osa (n=5) oli aloittanut korkeakoulutustaan vastaavassa uudessa 

työsuhteessa lähimmän kolmen kuukauden aikana. Työn hakeminen ja työ-

mahdollisuuksien etsiminen oli ollut osa jokaisen haastateltavan elämää koulu-

tus-, työttömyys- ja työssäolojaksojen vaihdellessa yksilöllisesti. 

 

 

3.2 Aineiston analysointi 

 

Tämän kehittämistyön teemahaastattelujen aineistoa on analysoitu tutkimus-

prosessin aikana. Työn ja tiedon hankinnan edetessä on tehty pohdintaa, valin-

toja ja ajatustyötä tiedon sisällöistä, tarpeellisuudesta, sovellettavuudesta ja 

riittävyydestä. 

 

Tässä kehittämistyössä aineiston keruuta seuraavissa analyysin vaiheissa en-

simmäiseksi aineisto on litteroitu siten, että haastattelujen äänitteistä on kirjoi-

tettu talteen haastateltavan kertomat asiat tarkasti sanallisina ilmauksina. Kui-

tenkaan taukoja, huokauksia tai äänenpainoja ei ole merkitty tekstiin. Litteroin-

tiin liittyviä huomioita ovat esittäneet muun muassa Hirsjärvi ym. (2009, 222–

224.) Käytännön tekemisessä analysointiin liittyvät vaiheet kietoutuvat toisiinsa 

(Alasuutari 2011, 39). Haastatteluaineiston analysointi on aloitettu teemahaas-

tattelujen aikana ja se on jatkunut niiden toteuttamisen jälkeen. Kaikkinensa 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa syklimäisyys kuuluu aineiston käsittelyyn ja ana-

lyysiä tehdään jatkuvana toimintona (Kananen 2015, 69). Analyysillä aineisto 

selkeytyy ja samalla löydetään uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Aineistoa tiivis-

tetään, mutta muokkaantuva tieto säilytetään. (Eskola & Suoranta 2014, 138.) 

Alasuutari (2011, 39–40, 44) tuo esille, että analyysissä havaintoja pelkistetään, 

etsitään johtolankoja ja vihjeitä sekä ratkaistaan arvoitus tulkitsemalla. Laadulli-

sen aineiston analyysillä pyritään kuvaamaan tutkimuksen aihealuetta huomi-
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oimalla siihen liittyvä todellisuuden monisäikeisyys, monenlaiset suhteet ja ko-

konaisvaltaisuus (Hirsjärvi ym. 2009, 137, 161). 

 

Seuraavassa vaiheessa aineistosta on tehty päätelmiä ja analyysin myötä saatu 

tuloksia. Aineiston analyysissä on käytetty teemoittelua ja sisällönanalyysiä. 

Teemoittelussa tekstistä etsitään ja erotellaan keskeiset asiat tutkimusongel-

man ratkaisemiseksi (Eskola & Suoranta 2014, 176). Sisällönanalyysiä käytet-

täessä on aineiston kuvaamisessa tavoiteltu yleistä muotoa (Kananen 2008, 

94). Induktiivisuuden ja viitekehyksen väljyyden huomioiminen osana analyysiä 

mahdollistaa aineiston tarkastelun monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, ja ai-

neistosta voidaan löytää yleisempiä merkityksiä (Hirsjärvi ym. 2009, 164, 266). 

Aineiston analysoimisessa tutkija tiedonkerääjänä ja käsittelijänä selittää ilmiö-

tä. Näin ymmärtämisen ja suhteiden ja yhteyksien selittämisen myötä syntyy 

käytännöstä ilmiöön liittyvä yleistys, joka pätee vain tutkittuun ilmiöön. (Kananen 

2017, 40, 43–44.) 

 

Tässä kehittämistyössä kerätyn haastatteluaineiston litteroinnista, analysoidusta 

tekstistä tai opinnäytetyöraportista ei voida tunnistaa haastateltavien henkilölli-

syyttä. Eettiset huomiot on otettu huomioon työn edetessä muun muassa tiedon 

hankinnassa, tunnistetietojen käsittelyssä ja haastateltavien esittämisessä ke-

hittämistyön raportissa (Ranta & Kuula-Luumi 2017, 414). 

 

Tutkimuksen tulokset on tulkittu ja johtopäätöksiä on tehty aineiston analyysin 

jälkeen. Tutkimuksen tuloksiin päästäessä on ratkaistu arvoitus, kuten Alasuuta-

ri (2011, 44) laadullisen tutkimuksen tekemisestä kirjoittaa. Analyysin pohjalta 

saaduissa opinnäytetyön tuloksissa vastataan tutkimusongelmaan ja tuloksissa 

tulisi yhdistyä Hirsjärvi ym. (2009, 262) mukaan tutkimuksen perustasta, työn 

aikana saaduista tuloksista ja tutkijan arvioista ja erittelyistä syntyvä kokonai-

suus. Kehittämistyön tuloksena on saatu esille tämän tutkimuksen aiheeseen ja 

keskeisiin teemoihin vastauksia. Oman osaamisen tunnistamisen ja osaamisen 

kokonaisuuden selittämistä on tehty tutkimuksen toteuttamisen myötä. Tar-

kemmin yhteenveto, johtopäätökset ja pohdinta on esitetty kehittämistyön lo-

pussa (5 Pohdinta). Opinnäytetyöaineistosta esiin nousseet ja löydetyt tulokset 

on esitetty seuraavaksi. 
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4 Kehittämistyön tulokset 

 

 

Tässä esitetyt tulokset pohjautuvat opinnäytetyötä varten tehtyihin teemahaas-

tatteluihin. Haastateltavien vastaukset ja näkemykset on analyysin jälkeen koot-

tu seuraavien alaotsikoiden alle. Tarkemmin teemahaastatteluista ja toteuttami-

sesta on kerrottu aikaisemmin osion 3 yhteydessä. 

 

 

4.1 Oman osaamisen tunnistamisen ja osaamisen kokonaisuus 

 

4.1.1 Oman osaamisen tunnistaminen 

 

Oman osaamisen tunnistaminen ja osaamisen ja tekemisen arviointi vaikuttivat 

olevan monelle haastateltavalle haasteellista tai jopa vaikeaa työnhakemisen 

yhteydessä. Haastatteluista ilmeni, että osaaminen ja sen tunnistaminen koko-

naisuutena oli laaja erilaisia ja eritasoisia ulottuvuuksia sisältävä kokonaisuus. 

Lähes kaikki haastateltavat olivat pohtineet sitä osana työnhakemista ja työ-

uraa. Työnhakemisen yhteys osaamiseen tuli esiin yksittäisinä mainintoina, joita 

olivat työpaikan tarpeiden miettiminen, osaamisen peilaaminen työpaikkailmoi-

tuksiin, erottautuminen, työnhaussa tarpeellisten asioiden ja osaamisen koros-

taminen, hakemusasiakirjojen kirjoittaminen, haastattelutilanteet, opintojen lop-

puvaihe sekä uran ja työ- ja kouluttautumispolkujen toteutumisen pohdinnat. 

Haastateltavista yksi arvioi, että tunnistaminen oli ollut helppoa. 

 

Monet sanoivat, että työkokemuksen määrä vaikutti tunnistamiseen, koska vä-

häisellä kokemuksella oli vaikeampi hahmottaa ja osoittaa osaamistaan. Var-

muutta osaamisen hahmottamiseen toi selkeästi kokemuksen lisäksi koulutus. 

Itsensä arvioiminen ja oman osaamisen reflektointi osoittautui hankalaksi myös 

enemmän työkokemusta omaavien kohdalla, koska työtehtävien moninaisuus ja 

laaja-alaisuus osaltaan voivat monimutkaistaa osaamisen auki kirjoittamista. 

 

Työnhakeminen koettiin osittain hankalaksi juuri oman osaamisen näkyväksi 

tekemisen kohdalla. Useamman mielestä korostuvia asioita olivat omiin kykyihin 
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luottaminen ja toisaalta mahdollisuus verrata osaamista johonkin ja saada pa-

lautetta. Työnhakeminen koettiin monesti työlääksi ja haastavaksi useamman 

haastateltavan arvioissa. Työnhakemista ja työntekijän ja -antajan välistä koh-

taamista kuvattiin jollakin tapaa selittämättömäksi. Haastateltava pohti työnha-

kemisen ja osaamisen haasteita rekrytointiprosessissa: ”Pitäs ajatella, että ei-

hän kukaan meistä osaa (kaikkea), vaan aina siellä työpaikalla opitaan se lop-

pu” (Haastateltava 1).  

 

4.1.2 Työssä vaadittava osaaminen ja muut vaikuttavat tekijät 

 

Haastateltavien kertoman mukaan substanssiosaaminen tehtäväkohtaisena 

ammatti- ja ydinosaamisena ja toisaalta yleinen osaaminen ja työelämätaidot 

eivät ole selkeästi toisistaan erillisiä osaamisen kokonaisuudessa. Haastatelta-

vat toivat esille vain muutamia yksittäisiä osaamisia, eivätkä ne näiden vastaus-

ten perusteella vaikuta olevan merkityksellisyydessään tai tärkeydessään järjes-

teltäviä tai jäsenneltäviä. Niiden painoarvo toisiinsa nähden oli haastatteluista 

ilmenevän mukaan vaihteleva. Yksittäisinä mainintoina osaaminen tai taidot 

nimettiin esimerkiksi tietotekniseksi osaamiseksi tai taidoiksi, raportointiosaami-

seksi, kompetenssiksi ja kielitaidoksi. 

 

Haastatteluissa useimmat nostivat tiettyjen tarkasti määriteltyjen osaamisten 

hallinnan työtehtävissä tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi. Kokemus tästä 

nousi tärkeänä osana työnantajan vaatimuksia. Substanssiosaamisten kuvaa-

minen oli tuntunut vaikeamalta kuin yksittäisten taitojen osaamistason määritte-

leminen. Kuitenkin yksi haastateltava toi esille tärkeänä yleisen työelämäosaa-

misen ja taidot osaamisen kehittämiseksi. 

 

Lisäksi haastateltavat toivat esille yksittäisinä mainintoina oman osaamisen 

tunnistamisen ja sen kohdentamisen yhteydessä huomioita työpaikan tai työn-

antajan kiinnostavuudesta, omasta kiinnostuksesta, innostumisesta, motivaati-

osta, kehittymispotentiaalista, oppimishalusta, arvoista, ilmapiiristä, asenteista, 

sosiaalisista taidoista ja toimintatavoista. Harrastus- tai luottamustehtävä nähtiin 

työpaikkakohtaisesti vaikuttavana tekijänä, koska niiden ajateltiin joltakin osin 

antavan laajempaa kuvaa työnhakijasta. Haastatteluissa osaamisen kokonai-
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suuden osana olivat vastausten perusteella myös persoonallisuuteen ja luon-

teenpiirteisiin liittyvät asiat. Työminän ja toisaalta myös oman itsen kokonaisuu-

den merkitys tuli esille oman osaamisen tunnistamisessa ja työnhakemisessa. 

Hyvä tyyppi tuli esille tavalla tai toisella useammassa haastattelussa oman 

osaamisen tunnistamisen kontekstissa. 

 

4.1.3 Osaamisen peilinä asiantuntijatyön työpaikkailmoitukset 

 

Haastatteluissa osaamisen pohdinnoissa oman osaamisen ja oman itsen pei-

laaminen työpaikkailmoituksiin tuotiin esille keskeisenä työnhakemisen yhtey-

dessä. Haastateltavat olivat pohtineet muun muassa omaa minäänsä ja sitä, 

onko avoin työpaikka tai yritys itselle sopiva saatavissa oleva informaatio huo-

mioiden. Samalla oli arvioitu myös työnantajan osaamisen tarvetta, vaatimuksia, 

edellytyksiä ja odotuksia. Osaamisen suhteuttaminen työpaikkailmoituksiin to-

dettiin moninaiseksi prosessiksi. Kriteerien, vaatimuksien ja sisältöjen merkitys 

oli suuri haettavia paikkoja pohdittaessa. Jos ilmoituksessa annettava tieto ei 

ollut vastannut käsitystä omasta osaamisesta ja muusta kokonaisuudesta, oli 

kiinnostus hakemiseen saattanut loppua esimerkiksi itsekriittisyyden vuoksi. 

 

Haastatteluissa keskusteluun nousi asiantuntijan osaamisen ja taitojen kokonai-

suus, joka ei ole helposti lokeroitavissa haastateltavien kuvaamana. Toiset 

haastateltavat kertoivat asiantuntijatyön ja työtehtävien haasteellisuudesta 

oman osaamisen tunnistamisessa ja sen kohdentamisessa. Muutama haasta-

teltava kuvaili ilmaisuissaan asiantuntijatyön määrittelemistä ja mahdollisten 

kuvausten moninaisuutta suorittavan tason työhön verrattuna. Asiantuntijatyö-

hön suuntaavat tutkinnot olivat haastateltavien mukaan osa-alueiltaan moninai-

set, jolloin osaamispohja mahdollisti työllistymisen laajasti erilaisiin tehtäviin. 

Haastateltava kertoi seuraavasti: ”Mikä se on se oma osaaminen ja, totta kai 

kun sitten on käyny tällasen koulutuksen -- elikkä se, että tuota vois tehä vaikka 

vallan mitä” (Haastateltava 6). 

 

Eroja tai samankaltaisuuksia osaamisen kuvaamisen kannalta avoimeen työ-

paikkaan tai piilotyöpaikkaan hakemisessa haastateltavat eivät osanneet tar-

kemmin luonnehtia. Useimmat haastateltavat kuvasivat avoimeksi ilmoitettuun 
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paikkaan hakemisen olevan osin helpompaa ja selkeämpää kuin piilotyöpaik-

koihin hakemisen. Ilmoituksen sisältö, informatiivisuus, hakukriteerit ja listaukset 

olivat lisänneet oman osaamisen kohdentamisen ja tunnistamisen onnistumista. 

Avoimeksi ilmoitettuun tehtävään lähetettävän hakemuksen yhteydessä oli ollut 

helpompaa kysyä mahdollisia lisätietoja tehtävästä ja työpaikasta kuin avoimen 

hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Kuitenkin useimmat haastatelluista tote-

sivat, että välillä lisätiedustelussa tai haastatteluvaiheessa oli tullut esille asioita, 

jotka eivät olleet ilmenneet ilmoituksesta ja joilla olisi voinut olla merkitystä koh-

dentamisessa. 

 

4.1.4 Digitaaliset mahdollisuudet ja verkostot 

 

Lähes kaikki haastateltavat totesivat käyttäneensä hyödykseen sosiaalisen me-

dian ja digitaalisuuden mahdollisuuksia työnhakemisessa ja osaamisen arvioin-

nissa. Useimmat kertoivat sen osalta olevan kehitettävää. Digitaalisista mahdol-

lisuuksista LinkedIn mainittiin useimmissa haastatteluissa yhtenä työkaluna 

työnhakemisen näkökulmasta. Ne haastateltavat, jotka käyttivät LinkedIniä, ker-

toivat seuraavansa siellä avoimia työpaikkoja ja yritysten hakuja, koska työpaik-

ka- ja rekrytoivien työnantajien tietoja oli helposti saatavilla. Työpaikkojen löy-

tämisen kerrottiin voivan olla helpompaa erityisesti verkostojen myötä. Verkos-

tossa olevien ihmisten ajateltiin toimivan tietoa kuljettavana elementtinä. Myös 

video-CV, videohakemukset ja -haastattelut mainittiin joskus käytettyinä työn-

hakemisessa, tai niitä oli ainakin mietitty välineenä. 

 

Toisaalta LinkedIn tuli esiin myös oman osaamisen tunnistamisen ja luotaami-

sen näkökulmasta. Oman osaamisen ja tietotaidon tilaa sanottiin olevan mah-

dollista peilata, tunnistaa ja kehittää sähköisten työpaikkailmoitusten tekstien 

sisältöjä ja vaatimuksia silmäilemällä. Myös työnantajien sivujen ja osaamissi-

sältöjen seuraaminen oli auttanut. Haastateltava totesi tähän liittyen: ”Niin, min-

kälaisia vaatimuksia niille asetettaan, niinku ilman semmosta hakutarkotusta 

kattomassa” (Haastateltava 3). 
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4.1.5 Työnhakuasiakirjat ja hakukanavat 

 

Työnhakemiseen liittyvien asiakirjojen muokkaaminen avointa työpaikkaa ja sen 

vaatimuksia vastaavaksi koettiin käytännössä monesti työlääksi ja jopa vaike-

aksi. Asiantuntijatyön ammatillisten osaamisten auki kirjoittaminen ja kuvaami-

nen tuotiin esille paljon ajattelua ja miettimistä vaativana. Haastateltavista 

useimmat olivat miettineet, miten oma osaaminen olisi tunnistettavissa ja koh-

dennettavissa työpaikkaan, -tehtävään ja työnkuvaan. Samalla todettiin, että 

oman osaamisen peilaaminen ja hakemuksen kirjoittaminen nostavat työnha-

kuun kohdistuvia odotuksia. 

 

Kirjoittamista työnhakuasiakirjojen viimeistelemiseksi pidettiin useimmin haasta-

vana. Erityisesti esille tuli tarpeellisten ja merkityksellisten asioiden, osaamisen 

ja ominaisuuksien esittämisen tarpeeksi tiiviisti ja sopivan laajasti. Niiden asioi-

den korostaminen, joita rekrytoija oli hakenut, oli voinut teettää työtä, kuten 

haastateltava totesi: ”Se on ainakin vaikeaa -- että minä vaan osaan esittää ne, 

mitä niinku haetaan, that’s it” (Haastateltava 1). Hakemusasiakirjojen tekemi-

sessä ja viimeistelyssä työpaikan kannalta tärkeitä asioita haluttiin korostaa ja 

saada ne esille informatiivisesti ja mielenkiintoisesti. Haastateltavat pyrkivät sii-

hen, että hakuasiakirjat vastaisivat haettavan tehtävän vaatimuksia, kokonai-

suutta ja ilmoituksen tyyliä. Monella haastateltavalla oli olemassa tietynlainen 

perusmalli, joissa oli kirjattuna osaamisia, taitoja, ominaisuuksia, luonteenpiirtei-

tä ja persoonallisuutta. Hakupapereissa erottautumisessa vaikutettiin käytettä-

vän esimerkiksi visuaalisia tehosteita ja sen mahdollisuuksia melko maltillisesti. 

Haastateltavat kertoivat, että visuaalisuuden osalta hakuasiakirjat haluttiin tehdä 

melko perussiistillä ja selkeällä tavalla. Lähes kaikki haastateltavat käyttivät va-

lokuvaa aina. 

 

Useimmat haastateltavat toivat esille hakemusasiakirjojen tekemisen olevan 

sisällöllisesti ja hakemisen prosessina paljon mietintää ja pohdintaa sisältävää. 

Yksi haastateltava kuvasi, että monesti oli ollut hankala päättää, mikä on oleel-

lista ja erityistä, millä toisin sanoen erottuu ja pysyy mukana valinnassa, ja toi-

saalta, mikä on tarpeeksi osaamisen esiin tuomisessa määrällisesti. Hän kiteytti 

tämän seuraavasti: ”Haluaa niistä vähän erilaisia sillälailla, että toisaalta lyhyesti 
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toisaalta niin, ettei jää kysyttävää, koska sitä ei välttämättä kysytä (myöhem-

min), vaan se kiinnostaa siinä vaiheessa” (Haastateltava 4). 

 

Haastatteluissa keskusteltiin työpaikan hakemisesta eri hakukanavien kautta. 

Hakemusasiakirjojen lähettäminen sähköpostitse ja hakeminen sähköisen jär-

jestelmän tai hakualusten kautta ei eronnut suuresti toisistaan. Moni haastatel-

tavista kertoi pystyvänsä kirjoittamaan usein enemmän esiin tuotavia asioita 

sähköpostitse lähetettävään hakemukseen ja CV:een kuin vietäessä hakutietoja 

sähköiseen järjestelmään. Haastateltavat totesivat haun olevan toisinaan haas-

teellista käytettävissä olevien tekstilaatikoiden kirjoitustilan osalta. Toisaalta tä-

mä tietynlainen tilanpuute oli pakottanut tai toisaalta mahdollistanut osaamisen 

kohdentamisen ja asiasisältöjen tiivistämisen. 

 

 

4.2 Itsensä johtamisen merkitys 

 

4.2.1 Itsensä johtamisen kokeminen 

 

Itsensä johtamista oli haastateltavien mielestä työ-, koulutus- ja urakokonaisuu-

den suunnitteleminen ja suuntaaminen. Kouluttautumistaustan ja työhistorian 

kokonaisuus oli useimmin ajateltu valintoina itsensä johtamiseksi. Toiset haas-

tateltavat ajattelivat myös työpaikalla, opinnoissa tai muussa tekemisessä ta-

pahtuvan tekemisen itsenäisen ohjaamisen itsensä johtamiseksi. Itsensä johta-

misen haastateltava määritteli näin: ”Periaatteessa se on sitä, että pystyy orga-

nisoimaan oman toimintansa sillä tavalla, että pääsee niihin omiin päämääriin” 

(Haastateltava 2). Toisaalta itsensä johtamisen ei välttämättä ajateltu olevan 

aktiivista tekemistä. 

 

Itsensä johtamista kuvaavina yksittäisinä sanoina haastatteluista esiin nousi 

itseohjautuvuus, oma-aloitteisuus, itsenäisyys, sitkeys, työn ja tehtävien suun-

nittelu, organisoiminen, järjestelmällisyys, vastuu, vapaus, aikatauluttaminen, 

itsensä kehittäminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Monipuolinen tekeminen 

ja kouluttautuminen niin työtehtävissä kuin erilaisissa opinnoissa olivat haastat-

telujen perusteella pohjana itsensä johtamiselle. Haastateltavien kertoman poh-
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jalta voidaan kääntäen ajatella, että asioiden suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 

tekeminen ja eteenpäin pääseminen oli ollut myös seurausta itsensä johtami-

sesta. Useampi haastateltava ajatteli, että itsensä johtamisen taitoja voisi pa-

rantaa ja kehittää osana osaamisen tunnistamista. Itsensä johtaminen vaikutti 

olevan osalle haastatelluista luontevampaa kuin toisille. 

 

Jotkut haastateltavat toivat huomiona esille, että itsensä johtaminen ja oman 

tekemisen suuntaaminen ja suunnittelu eivät aina kanna ilman notkahduksia tai 

pettymyksiä. Kuitenkin moni haastateltava ilmaisi oman kiinnostuksen, motivaa-

tion ja halun päästä eteenpäin auttaneet toteuttamaan suunnitelmia ja pyrki-

mään tavoitteisiin. 

 

4.2.2 Itsetuntemus ja persoonallisuus 

 

Itsetuntemus, itseluottamus, itsetunto, persoonalliset ominaisuudet ja luonteen-

piirteet tulivat laajasti esille haastateltavien kertomassa. Haastateltavat nostivat 

ne useassa kohti esille suhtautumisessaan omaan osaamiseen. Niillä oli kes-

keinen osa myös oman osaamisen tunnistamisessa, oman itsen kokemisessa 

ammatillisesta näkökulmasta ja työnhakemisessa. Useimmat kuvasivat itsetun-

temuksen olevan juuri ymmärrystä itsestä ihmisenä kokonaisuudessaan. Muu-

tama haastateltava sanoi itsetuntemuksella olevan merkittävä rooli lähinnä sii-

nä, että hakija osaa kertoa sen, kuka on ja minkälainen on. 

 

Itsetuntemus on kehittynyt haastateltavien mukaan pikkuhiljaa muun muassa 

työnhakemisen ja oman ammattialan osaamisvaatimuksia ja -tarpeita reflek-

toidessa. Haastatteluissa itsetuntemuksen ymmärtäminen ja siihen liittyvä itse-

luottamuksen kokeminen tulivat usein esille. Osaamisen kuvaamisessa itsetun-

nolla oli haastattelujen perusteella vaikutusta. Toiset haastateltavat ajattelivat 

itsetunnon merkityksen siinä, että oli tärkeää pystyä sanomaan, että tietää ja 

hallitsee vaaditun asian ja osaamisen. Ajatus ja tunne siitä, että oikeasti osaa 

tietyn tehtävän, on ollut näille henkilöille keskeistä tehtäviin hakeutumisessa. 

 

Osa koki itsetuntemuksensa ja itseluottamuksensa olevan yleensä hyvät siitä 

huolimatta, että välillä oli ollut haasteellisempia ja vaikeampia tilanteita niin 
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oman osaamisen tunnistamisessa kuin työnhakutilanteissa. Haastateltavista 

moni nosti esiin selkeän yhteyden omien vahvuuksien ja taitojen löytämisen ja 

omaan itseen ja osaamiseen luottamisen välillä. Asioiden sujuminen nosti use-

amman haastateltavan mielestä osaamisen hyväksi kokemisen tunnetta ja in-

nostusta oppia ja kehittyä lisää. Omasta mielestä huono itsetuntemus ja -

luottamus aiheuttivat epäilyä omasta osaamista jatkuvasti yhdelle. 

 

Haastateltavat toivat näkemyksinään esille myös oman toimintansa, ajattelunsa 

ja luonteensa ominaisuuksia osana sosiaalista kanssakäymistä. Haastateltavis-

ta osa puhui sosiaalisuutena ekstroverteistä ja introverteista ihmisistä ja aktiivi-

suudesta ulos- tai sisäänpäin suuntautuneisuutena esimerkiksi työnhakemises-

sa tai verkostojen hyödyntämisessä. Omaan luonteeseen ja temperamenttiin 

liittyvät huomiot olivat voineet tukea oman osaamisen tunnistamista. Huomioilla 

kerrottiin olleen vaikutusta myös. 

 

Suuresti työn hakemisen prosesseihin kietoutuivat myös työnhakijan rekrytointi-

kokemukset niin onnistumisina kuin pettymyksinä tai epäonnistumisina. Epäon-

nistumiset olivat monelle haastateltavalle tuttuja kokemuksia, kun osaaminen, 

taidot, muut ominaisuudet ja henkilön kokonaisuus ei ollut ollut sopiva tehtä-

vään. Pettymystä oli tunnettu niin sopivan unelmatyöpaikan kuin myös sopimat-

tomammalta tuntuneen työpaikan mennessä ohi esimerkiksi, kun hakemisesta 

oli puuttunut osaamisen kohdistuminen ja miettiminen. Haastateltavan kertoma-

na pettymykset olivat jollakin tavalla horjuttaneet itsetuntoa ja -luottamusta 

osaamiseen, kun hakemisesta huolimatta ei ollut saanut työpaikkaa. Nämä ti-

lanteet lannistivat oman osaamisen arvostusta ja sen kohdentamisen ymmär-

tämistä. Haastateltava kertoi pohdinnoistaan: ”Niin kyllä se niinku heti vaikutti 

tavallaan omaan niinku itsetuntoon myös -- ett pakkohan tässä nyt olla mun 

osaamisessa niinku jotain väärin” (Haastateltava 4). 

 

Hakemisessa onnistuminen tarkoitti haastateltavien mukaan ensisijaisesti työ-

paikan saamista. Kuitenkin esiin tuli myös onnistumisten kokemuksia siinä ta-

pauksessa, että työnhaun ja haastattelun kautta ei ollut päästy haettuun työ-

paikkaan. Näiden tapausten kuvattiin auttavan oman osaamisen tunnistamises-

sa, kohdentamisessa ja toisaalta myös kehittämisessä. Kun työnhaussa ja sii-
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hen liittyvässä oman osaamisen tunnistamisessa, kohdentamisessa ja erottau-

tumisessa oli tullut välillä pettymyksiä, oli niistä selviytyminen vienyt yksilöllisesti 

eri ajan. Haastateltavien mukaan työnhaun onnistumisia ja epäonnistumisia oli 

ollut mahdollista kääntää kehittäviksi ja positiivisiksi asioiksi. 

 

4.2.3 Kannustus, palaute ja rohkeus 

 

Haastateltavista useampi totesi tarvitsevansa kannustusta oman osaamisen 

tunnistamisessa ja sen prosessoimisessa. Haastattelujen perusteella palautteel-

la vaikutti olevan yleisesti suuri merkitys oman osaamisen kokonaisuudessa. 

Saatava kannustus oli auttanut ammatillisessa kehittymisessä ja omien ominai-

suuksien, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa. Tiettyjen heikkouksien 

kompensoiminen ja vahvuuksien ja ominaisuuksien kehittäminen vaikutti olevan 

monelle haastateltavalle helpompaa positiivista palautetta saamalla. 

 

Toisten haastateltavien kohdalla toisilta saatava tuki oli auttanut pyrkimään 

eteenpäin ja tavoittelemaan asioita. Omiin kykyihin ja osaamisen tunnistami-

seen haastateltava ajatteli kaipaavansa toisten mielipidettä: ”Yleensä minä ar-

vioin itseäni melko kriittisesti, ja minä tarviin siihen jonkun muun sanomaan, että 

osaathan sinä tämän asian” (Haastateltava 1). Tässä vahvistuksen saamisessa 

korostui myös itseluottamuksen ylläpitämisen merkitys, kun toisen kanssa kes-

kustelemalla oli ollut mahdollista saada jatkoon hyvää tunnetta. Toinen haasta-

teltava totesi, että erityinen merkitys palautteella ja asioiden läpi käymisellä toi-

sen kanssa oli etenemättömissä ja jollainlailla jumittuneissa tilanteissa. Haasta-

teltava mainitsi toisten ajatusten olevan hyvä apu osatekijöiden näkemiseksi 

erilailla ja uudella tavalla. Tsemppaaminen tuotiin muutamassa haastattelussa 

esille hyvänä apuna nostamaan positiivista ajattelua. Kannustus ja keskustele-

minen nousivat esiin oman osaamisen tunnistamisen ja kunnioittamisen osana. 

 

Osaamisen näkeminen positiivisesti liittyi monen haastateltavan mukaan työteh-

tävän ja työn sisältöjen tunnistamiseen. Osa haastateltavista totesi, että oma 

osaaminen oli tunnistettava lähes täydellisesti. Kun tämän tyyppinen haastatel-

tava oli kokenut osaamisensa olevan työtehtävään sopiva ja tarpeeksi korkealla 
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tasolla, oli se vaikuttanut rohkeuteen ja haluun hakea paikkaa. Myös toinen 

haastateltava nosti rohkeuden esiin työnhakemisessa. 

  

 

4.3 Osaajana erottautuminen ja osaamisen esiin tuominen 

 

4.3.1 Erilaisia keinoja ja tapoja tuoda osaaminen esiin 

 

Haastateltavat kertoivat tekevänsä oman osaamisen tunnistamisen myötä oman 

soveltuvuuden ja mahdollisuuksien reflektointia ja myös testaamista potentiaali-

sia työtehtäviä ja työnantajia etsittäessä ja mietittäessä. Seuraavat toteamukset 

korostivat oman osaamisen tunnistamisen ja sillä erottautumisen tärkeyttä: 

Oma osaaminen on pakko tunnistaa, että sä pystyt hakemaan jo-
honkin hommaan -- jos sä et erotu sieltä jollakin tietyllä tavalla 
massasta, niin ei sua varmasti valita siihen tai kutsuta haastatte-
luun (Haastateltava 2). 
 
Oot sitten paperina jossain pinkassa (avoimen hakemuksen lähet-
täessä), mutta ett se sieltä se erottautuminen (Haastateltava 3). 
 
Selkiytyy se, ett mikä se nimenomaan sitä omaa erikoisosaamista 
on -- miettii sitä kautta, että mistä sie oot saanu kehuja, niin sitt 
niinku sitä kautta myös löytyy sitä, ett mikä erottaa minut muista 
myös siinä niinku työnhakuominaisuuksissa (Haastateltava 4). 

 

Osaamisella erottautumiseen tuli esille erilaisia asioita haastatteluissa. Haasta-

teltavista osa kertoi käyttävänsä apuna työpaikkailmoituksia oman osaamisen 

tunnistamisessa ja osaamistason kehittämisessä. Haastateltavat kertoivat, että 

työpaikkailmoituksista oli pystynyt näkemään usein melko selkeästi, mitä tietys-

sä tehtävässä tai ammattialalla vaaditaan. Toisaalta myös haastattelutilanteet 

olivat toimineet hyvänä keinona oman osaamisen tunnistamisessa, lisäämises-

sä ja myös työnhakemisen ja osaamisen kohdentamisen kehittämisessä. 

 

Hakemusten tekemiseen liittyvä yksilöinti ja kohdentaminen olivat haastattelujen 

mukaan tärkeää. Työnhakemisessa käytettävien asiakirjojen ulkoasussa ja si-

sältöjen kirjoittamisessa haastateltavat olivat käyttäneet erilaisia erottautumisen 

keinoja ja tapoja. Tällaisina esiin tulivat yksilölliset hakemukset, hakemusten 

kohdentaminen ja sisällön esittäminen tiiviisti ja selkeästi, hakemusasiakirjojen 
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ulkoasun muotoileminen, CV:n muokkaaminen ja sen sisältöjen painottaminen 

haettavan tehtävän mukaisesti, valokuvan käyttäminen, asiakirjoissa värien 

käyttäminen kevyesti, hakemusten suuntaaminen haettavan tehtävän työpaik-

kailmoituksen ja työnantajan mukaan sekä aktiivisuus työpaikan hakemisessa 

esimerkiksi yhteydenottona ja palautteena. 

 

Yksittäisinä huomioina esille tuli joitakin asioita. Valmius ja taidot oman itsen 

vahvuuksien ja osaamisen esiin tuomiseen olivat auttaneet haastateltavaa. Vas-

tavalmistuneena pohdintaa oli aiheuttanut erityisesti alan harjoittelujen korosta-

minen. Haastateltava oli miettinyt oman tekemisen ja osaamisen olevan taval-

laan itsestään selvää, jolloin sen kertominen muille unohtuu. Muita haastatelta-

vien useimmin yksittäisiä huomioita asioista, jotka liittyvät oman osaamisen 

esiin tuomiseen ja myös erottautumiseen olivat haastatteluista ja rekrytointipro-

sesseista oppiminen, vahvuuksien ja heikkouksien miettiminen sekä sen pohti-

minen, minkälainen osaaja on ja mikä on erityisosaamista. Myös kehityspotenti-

aalin ja motivaation esiin tuominen, ammatti-identiteetin ja ammatillisen itsetun-

non tutkiskelu, mentorointi, verkostot ja suosittelijat sekä viestinnän seuraami-

nen ja lisätietojen etsiminen ja kysyminen tuotiin esille. Muita mainittuja keinoja 

tai tapoja tuoda osaamista esiin olivat sosiaalisen median mahdollisuudet, työn-

hakijabrändäys, vertaisarviointi ja keskustelut oman alan asiantuntijoiden kans-

sa, osaamisen täydentäminen tai päivittäminen ja opinnot. 

 

Epäonnistumisiksi rekrytointiprosessissa yhtäältä oman osaamisen kohdenta-

misessa ja toisaalta toisista työnhakijoista erottautumisessa haastateltavat toi-

vat esille monia asioita. Näitä asioita olivat muun muassa keskeisten asioiden ja 

niiden esiintuomisen epäonnistuminen, haettavaan työpaikkaan ei ollut tutustut-

tu tarpeeksi hyvin, valmistautumattomuus, sosiaalinen vuorovaikutus, oman 

persoonan kokeminen erilailla kuin haastattelija oli sen kokenut ja osaamisen 

kohtaamattomuus. Monet näistä edellä tuoduista tulivat yksittäisinä esiin. 

 

4.3.2 Työnhakijakokemuksia 

 

Haastateltavien kanssa keskusteltaessa sivuttiin myös työnantajan toimintaa tai 

rekrytointitilanteiden sujumista. Haastateltavat toivat esille joitakin työnantajan 
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toimintaan liittyviä huomioita rekrytointitilanteista. Haastateltavat eivät osanneet 

tarkemmin yksilöidä eroja hakemisessa tai oman osaamisen esiintuomisessa 

erilaisten työnantajien kohdalla. 

 

Osa haastateltavista ajatteli julkisen sektorin hakujen tapahtuvan yleensä säh-

köisillä alustoilla, jolloin rekrytointiprosessin etenemisestä viestitetään jossakin 

vaiheessa lähes poikkeuksetta. Viestintään liittyi huomioita. Useimmat liittyivät 

siihen, että työnantajat eivät olleet aina ilmoittaneet työnhakijalle hakuprosessin 

etenemisestä tai päättymisestä. Tämä tuli ilmi muun muassa seuraavissa haas-

tateltavien sanomisissa: ”Jos työnhakija näkee sen vaivan, että hakee sitä työtä 

-- työnantaja vois laittaa sähköpostilla kiitokset” (Haastateltava 1) ja ”Ne on ih-

misiä, jotka on aidosti kiinnostunu, niin se ois ihan reilua silleen sitten vastata 

jotain” (Haastateltava 4). Viestinnän huomiot liittyivät lisäksi työnantajankuvan 

syntymiseen työnhakijalle, työpaikan vetovoimaan ja osaajien rekrytointiin. Tä-

män toi esille useampi haastateltava. 

 

Osassa haastatteluista ajateltiin työpaikkailmoituksessa olevan selkeän listauk-

sen siitä, mitä työtehtävässä odotetaan osaamisena, taitoina ja ominaisuuksina, 

auttavan osaamisen kohdentamisessa ja hakemisessa. Myös tarkemmat kuva-

ukset työn tai tehtävien sisällöistä ja käytännöistä toisivat haastateltavan mu-

kaan lisäselvyyttä tarvittavista osaamisista, vaatimuksista ja työtehtävissä on-

nistumisen mahdollistavista asioista. Erilaisten hakukanavien käyttäminen tuli 

yhdessä haastattelussa esille, koska erilaiset työnhakijatyypit saattavat seurata 

työpaikkoja eri kanavissa ja paikoissa. 

 

Työnhakijan ominaisuuksiin ja tyyppiin liittyvät huomiot tulivat esille useammas-

sa haastattelussa. Persoonallisuus, luonteenpiirteet ja näihin liittyvät ominai-

suudet oli tullut esille usein työpaikkailmoituksissa, mutta haastateltaville ei ollut 

tullut kuitenkaan aina selväksi, mitä niillä haetaan ja miten merkityksellistä esi-

merkiksi sosiaalisuus on työtehtävän kannalta ja mitä sillä tarkoitetaan. Haasta-

teltavista yksi toi esille, että työnantajien olisi hyvä huomioida myös työnhakijan 

suorittamien koulutusten ja tutkintojen laaja-alaisuus. 
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4.3.3 Ohjauksen ja valmennuksen tilanteet 

 

Oman osaamisen tunnistamisen apuna mahdollisesti toimineista tilanteista ja 

tilaisuuksista keskusteltiin haastatteluissa. Näitä oli ollut esimerkiksi opinto- tai 

uraohjauksen ja erilaisten valmennusten yhteydessä sekä kahdenkeskisissä 

keskusteluissa. Haastateltavat nostivat keskusteluun seuraavia tahoja tai tilan-

teita, joissa oman osaamisen tunnistamisen, kohdentamisen ja erottautumisen 

osia oli huomioitu: opintojen aikana tarjottavat jaksot, mentoirointiohjelma, työ-

hönvalmentaja, ammatinvalintapsykologi, keskustelut perheen, työkavereiden, 

kollegoiden ja ystävien kanssa sekä valmennukset TE-toimiston kautta. 

 

Useimmat haastateltavat olivat kokeneet ohjaukseen ja valmentamiseen liitty-

viin tilaisuuksiin osallistumisen hyvänä ja oman itsen ymmärtämistä ja oman 

osaamisen tunnistamista auttavina. Näissä haastateltavat olivat pystyneet luo-

taamaan omaa osaamistaan ja valintojaan sekä saamaan näkemystä muilta. 

Haastateltavista moni oli kaivannut jossakin vaiheessa henkilökohtaisempaa ja 

keskustelevampaa tukea erityisesti niissä tilanteissa, kun asiat eivät olleet 

edenneet suunnitellusti. 

 

Työnhaun tukemisen ja oman osaamisen kohdentamisessa osa koki avun 

saannin vaihtelevaksi. Opiskeluaikaisesta opinto-ohjauksesta osa haastatelta-

vista kertoi negatiivisista tuntemuksista, ja opinto-ohjaukselta toivottiin korkea-

kouluopiskelijan enemmän yksilönä huomioivaa ja kohtaavaa otetta. Osa haas-

tateltavista ajatteli opinto-ohjaukseen liittyvien kielteisten tuntemusten taustalla 

olevan opinto-ohjauksen toimintamallin lisäksi opiskelijan oman kypsymättö-

myyden tai ohjauksen tarpeen puuttumisen kyseisellä hetkellä. 

 

4.3.4 Oman osaamisen tunnistamisen valmiuksien kehittäminen 

 

Haastateltavista lähes kaikki totesivat, että omissa valmiuksissa tunnistaa omaa 

osaamista ja kohdentaa sitä on parannettavaa ja kehitettävää. Oman osaami-

sen tunnistamisen taitojen ajateltiin monesti kehittyvän ikään kuin itsestään. Sitä 

oli vienyt eteenpäin erityisesti ne tilanteet, jolloin hakeminen ei ollut tuottanut 

tulosta tai muutoin ei ollut osannut kohdentaa osaamistaan avoimiin työtehtä-
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viin. Myös uuden työtehtävän myötä oman osaamisen tunnistamisen taidot oli-

vat kehittyneet. Yksi haastateltava muista poiketen ajatteli, että hänellä oli sel-

keä käsitys omasta osaamispohjastaan, eikä tunnistamisen osalta ollut niin pal-

jon mietittävää. 

 

Jatkuva tai elinikäinen oppiminen ja kouluttautumien nousi esille useissa haas-

tatteluissa. Haastateltavista yksi toi myös esille, että oman osaamisen ja myös 

osaamisen taitojen kehittäminen on toisille luontevampaa, mutta silti se on mo-

nesti tiedostamatonta. Toinen haastateltava toi jatkuvaan osaamisen tunnista-

miseen ja sen kehittämiseen liittyen itsensä kehittämisen ja opiskelun tärkey-

den: ”Nytkin opiskelen -- tykkään opiskella luonnostaan” (Haastateltava 5). Ura-

suunnittelun kohdalla oman osaamisen tunnistamisen ja kohdentamisen keino-

jen käyttämisen ja taitojen kehittymisen sanottiin myös olevan vaikuttamassa. 

 

Oman osaamisen tunnistamisen taitoja ja myös osaamisen kohdentamista osa 

haastateltavista oli toteuttanut ja toisaalta myös kehittänyt jollakin tai joillakin 

seuraavista tavoista: oman työhistorian miettiminen ja siihen peilaaminen, oman 

osaamisen ajankohtaisuuden miettiminen, toisilta saatava palaute työpaikalla ja 

-yhteisössä, toisilta saatava kannustus ja tsemppaus, työhönvalmentajan kans-

sa käydyt keskustelut ja niin sanotut tarkastuspisteet, ja mentorin kanssa käydyt 

keskustelut. Silloin, kun oman osaamisen tunnistaminen ja kohdentaminen oli 

ollut vaikeaa tai sen osalta oli ollut haasteita, oli omaa työskentelyä niihin näh-

den pyritty kehittämään. Haastateltavista osa oli käyttänyt tässä apuna muun 

muassa erilaisia persoonallisuuden ymmärtämiseen käytettyjä testejä. Näiden 

oli ajateltu auttavan ajattelemaan omaan itseen ja myös osaamiseen liittyviä 

asioita, ja näin ollen myös kehittävän oman osaamisen tunnistamista. 

 

Haastateltavista lähes kaikki toivat esille, että tukea tai apua oman osaamisen 

tunnistamisen helpottumisen ja myös tulevaisuuden tavoitteiden osalta oli toi-

vottu saatavan. Tahoina mainittiin oppilaitos ja TE-palvelut. Näiltä tahoilta oli 

myös joissain tapauksissa pyydetty apua, mutta se ei aina ollut helpottanut ti-

lannetta. 
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Haastateltavista osa toi huomioita siitä, että osaamisen kokonaisuuden pohdin-

noilla ja arviointiin panostamalla oli pystytty parantamaan omaa suorittamistaan 

niin työssä kuin esimerkiksi opinnoissa. Myös muiden kanssa käydyt keskuste-

lut tai ajatustenvaihdot olivat osaltaan tukemassa oman osaamisen tunnistamis-

ta ja sen taitojen kehittymistä. Haastateltavan mukaan hän sai paljon toisten 

ihmisten kohtaamisista: ”Missä voi niinku pysähtyä, ja tavallaan joku vahvistaa 

sitä, että hei, sie oot edelleen näissä hyvä -- näkökulmaa -- jotenkin niinku muis-

tutusta ja vahvistusta siihen, että on sitä osaamista” (Haastateltava 4). 

 

 

5 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyön kehittämistehtävänä ja tutkimusongelmana on ollut korkeakoulu-

tetun työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen ja osaamisen henkilökohtai-

sen määrittelyn moninaisuuden selvittäminen. Kehittämistyötä ja aineistonhan-

kintaa ovat vieneet eteenpäin tutkimusongelmasta johdetut tutkimuskysymyk-

set, jotka on esitetty otsikon 1.3 yhteydessä. Tutkimuskysymykset ovat olleet 

perustana teemahaastattelujen haastattelurungolle. Kehittämistyön tutkimuson-

gelmaan vastaamiseksi on tehty yhteenvetoa ja tuotu esille johtopäätöksiä 

oman osaamisen tunnistamisen ja osaamisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. 

 

Kehittämistyö on kartoittava, kuvaileva ja selittävä, kuten Hirsjärvi ym. (2009, 

138–139) otteita kuvaavat. Kartoittavalla otteella on etsitty näkökulmia osaami-

sen tunnistamiseen ja selvitetty ilmiötä. Kuvailevan otteen mukaisesti pyritty 

tekemään ilmiötä näkyväksi ja selittävän otteen mukaisesti tunnistanut ilmiöön 

vaikuttavia asioita. Tutkimuksen pohjana olevan viitekehyksen, käsitteiden ja 

teemahaastattelun toteuttamisen myötä on nostettu esille näkökulmia ja ymmär-

rystä korkeakoulutetun työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen haasteelli-

seen kokonaisuuteen. Tunnistamisen haasteellisuus ja osaamisen käsitteen 

laajuus on huomioitu ilmiön kokonaisuuden ja siihen liittyvien osatekijöiden sel-

vittämisessä. Kehittämistyönä toteutettu tutkimus on antanut vastauksia niin 

osaamisen tunnistamisen moninaiseen ilmenemiseen kuin sen vaikutuksiin 
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oman osaamisen kohdentamiseksi ja osaamisella erottautumiseksi työnhaussa 

ja rekrytoinneissa. 

 

Tässä pohdinta-osiossa tuodaan esille tuloksista tehdyn yhteenvedon ja johto-

päätösten lisäksi arviointia kehittämistyön toteutuksesta, menetelmien sopivuu-

desta ja eettisyydestä ja luotettavuudesta. Kehittämistyön tulosten ja johtopää-

tösten hyödyntämistä jatkossa ja jatkokehittämistä pohditaan myös lopuksi.  

 

 

5.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Johtopäätösten osalta on huomioitava, että käsitteenä oman osaamisen tunnis-

taminen ja reflektointi, osaamisen määrittely ja itsetunto ovat keskeisenä lähtö-

kohtana opinnäytetyössä. Käsitteet ovat osaamisen kokonaisuuteen sisältyviä 

ja osaltaan monitahoisia. Ne liittyvät itsensä johtamisen, osaamisen ja henkilös-

töjohtamisen ja rekrytoinnin viitekehykseen ja tietoperustaan. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää työnhakijan oman osaamisen 

tunnistamisen kokonaisuutta ja merkitystä työnhaussa. Myös työuran hallinnan 

ja rekrytointien huomiot kuuluvat tähän. Lisäksi aiheeseen on sisältynyt huomiot 

osaamisen sisältöjen moninaisuudesta, siihen vaikuttavat tekijöistä sekä työn ja 

työntekijän kohtaamisesta rekrytointiin liittyvänä. Oman osaamisen tunnistami-

sen ilmiön ymmärtämiseksi itsensä johtamisen näkemykset on huomioitu. Kehit-

tämistyön tavoitteena on ollut etsiä näkemyksiä ja tapoja, joilla voidaan vaikut-

taa ja etsiä keinoja osaamisen määrittelemisen, kohdentamisen, kehittämisen ja 

erottautumisen haasteeseen vastaamiseksi. Toteuttamisen esiin tuomilla huo-

mioilla on mahdollista tukea työnhakijan osaamisen näkyväksi tekemistä ja 

osaamisen tunnistamisen valmiuksien kehittämistä. 

 

Lähtökohtana kehittämistyössä on työnhakijan ja työn hakemisen näkökulma 

rekrytointiprosessin alussa osaavien työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaami-

seksi osaajan vastatessa osaamistarpeeseen. Löytämällä ja tunnistamalla ilmi-

öön vaikuttavia asioita, voidaan sen moninaisuutta ja osatekijöitä tehdä näky-

väksi. Edellä mainittuihin liittyviä näkökulmia tuodaan esille osana henkilökoh-
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taisten osaamisen tunnistamisen taitoja ja valmiuksia. Taitojen ja valmiuksien 

kehittyminen ja hyödyntäminen mahdollistaa työnhakijan menestymisen rekry-

tointiprosessissa. Osaavan työvoiman ja avointen työpaikkojen ja -tehtävien 

kohtaamiseen tai kohtaamattomuuteen liittyy useita tekijöitä rekrytointiprosessin 

kontekstissa. Työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen, kohdentamisen ja 

erottautumisen onnistuminen ja osaamisen soveltuvuus palvelee työnantaja-

puolta soveltuvan työntekijäpotentiaalin hakiessa tehtäviin. Työn hakemiseen, 

työpaikan saantiin ja toisaalta työnantajan rekrytoinnin onnistumiseen on kes-

keisesti sidoksissa osaamisen kohdentaminen oikein ja tarkoituksenmukaisesti. 

Myös työnhakemisen ja rekrytointien osaamisen kehittyminen on mahdollista. 

 

5.1.1  Oman osaamisen tunnistamisen ja osaamisen kokonaisuus 

 

Työnhakemisen ja urasuunnitteluosaamisen kehittämiseksi ja osaamisen tun-

nistamisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi osaamisen käsitteen sisällöillä on 

merkitystä. Työnantajan henkilöstöhankinta näyttäytyy työtä hakevalle osaajalle 

erilaisena kuin työnantajalle. Työnhakeminen on hakemisen toimintoja, käytän-

töjä ja esimerkiksi työnhakuasiakirjojen laajempi ajattelua ja pohdintaa vaativa 

kokonaisuus. Työnhakijalla on yksilöllistä, tunnistettavaa osaamista. 

 

Aluksi voidaan todeta, että tulosten mukaan tunnistamalla omaa osaamistaan 

työnhakijan on mahdollista löytää ja hyödyntää erilaisia puolia ja ulottuvuuksia 

osaamisensa sisällöistä ja kokonaisuudesta. Osaamisen tunnistaminen on mo-

nelle haasteellista, mutta siinä onnistumista on mahdollista kehittää. Osaamisen 

tunnistamisen yhtenä haasteena Virtainlahti (2009, 85–86) mainitsee, että toisi-

naan automaattiset ja arkipäiväiset osaamiset jäävä helposti tunnistamatta. 

Osaamisen tunnistamista osaamisen näkyväksi tekemisessä kuvataan tuloksil-

taan voimaannuttavaksi (Huotari ym. 2007, 90). Tähän liittyy osaltaan itsensä 

johtamisen ajatukset, kun itsensä kehittäminen, oppimisvalmius ja uudistumis-

kyky ovat osa ammattitaitoa ja osaamista (Paasivaara 2010, 12, 16, 132–133). 

Osaamisen tunnistaminen on henkilökohtaisena tapahtuvaa näkemystä ja ko-

kemuksia osaamisesta, jonka hyödyntämiseksi tarvitaan erilaisia työkaluja 

(Nurminen & Pennanen 2007, 20–21). Toisaalta tähän liittyy myös se, että yksi-
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löllä on oltava tarpeeksi kykyä reflektoida ja arvioida osaamistaan (Salojärvi 

2009a, 150–151). 

 

Kehittämistyön tuloksista tuotavaa yhteenvetoa osaamisen kokonaisuudesta 

kuvaa se, että osaamisen määritteleminen on monissa tilanteissa haasteellista 

ja jopa vaikeaa. Osaamisen tunnistamisen yhteydessä osaaminen on jollakin 

tavalla sanoitettava. Tuntemus osaamisen kokemisesta ja sen riittävyydestä on 

vaikuttamassa osaamisen määrittelyyn henkilökohtaisesti. Osaamisen määri-

telmän moninaisuutta tuodaan esille osaamisen käsitteen yhteydessä (2.1.1) 

Osaamista voidaan ajatella olevan mahdollista määritellä esimerkiksi luetteloi-

malla, hahmottelemalla osaamista osaamispuuksi tai käyttämällä osaamisympy-

rää apuna kuten Viitala (2008, 124–126) tuo vaihtoehtoja esille. Tämän tapaisia 

tunnistamista helpottavia työkaluja ei tullut tässä muodossa esille kehittämis-

työn aineistossa. 

 

Osaamisen määrittelemiseksi haastateltavat kuvaavat osaamista laajasti eri 

yhteyksissä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että haastateltavien kokeman mu-

kaan osaaminen itsessään on moninainen kokonaisuus, kuten se on määritel-

missä tuotu esille. Se on yksilön toimintaa, ajattelua, ominaisuuksia ja persoo-

nallisuutta, mutta myös tietoa, taitoa ja kykyä ja näihin sidottuja erityisosaami-

sia, vahvuuksia ja sopivuutta. Osaaminen on haastateltavien mukaan näiden 

lisäksi paljon muuta, kun siihen liittyy muun muassa vaatimuksia, odotuksia, 

kiinnostusta ja motivaatiota. Myös potentiaaliseen työpaikkaan sidoksissa olevat 

erilaiset tekijät vaikuttavat, kun esimerkiksi organisaatiokulttuuri Åhmanin (2014, 

296) esiin tuomana tai Vaahtion (2007, 33–36) huomiot työnhakijan kiinnostuk-

sesta, työnantajan viestinnästä ja tyylistä muistetaan. Lisäksi omiin kykyihin 

luottaminen ja osaamisen vertaaminen alan tai muiden osaamiseen auttaa 

myös tunnistamisessa. Osaltaan palaute liittyy tunnistamisen helpottumiseen. 

Tällöin palaute onkin tukemassa tunnistamista, kehittymistä ja itseluottamusta 

(Virtainlahti 2009, 154–156). 

 

Oman osaamisen tunnistaminen ja arviointi koetaan monesti kehittämistyön 

tuloksissa ilmenneen mukaisesti haastavaksi, koska osaaminen näyttäytyy mo-

nelle vaikeasti hahmoteltavana. Erityisesti silloin, kun pyritään esittämään oleel-
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linen sisältö ja osatekijät. Tämä vastaa sitä, mitä aikaisemmin opinnäytetyössä 

on tuotu esille osaamisen käsitteestä. Muun muassa Virtainlahden (2009, 23) 

huomio osaamisen käsitteistön sekavuudesta osaltaan vahvistaa sen monimut-

kaisuutta arkitasolla, jos se on sitä tieteellisessä määrittelyssäkin. Lisäksi käy-

tännössä tilanteen mukaisen soveltamisen myötä luodaan lisää osaamista (Vir-

tainlahti 2009, 23–24). 

 

Henkilöstöhankinnan ja rekrytoinnin näkökulmasta katsoen, rekrytoinnilla tavoi-

tellaan saatavan työnantajaorganisaatioon tarvittavaa osaamista ja asennetta, 

kuten Salojärvi (2009b, 119) tuo esille. Työpanoksen lisäksi työnhakijalta odote-

taan osaamista, inhimillistä pääomaa ja kokonaisuus häntä itseään (Vaahtio 

255, 119). Kehittämistyön tuloksista on todettavissa, että osaamista ja sen tun-

nistamista, määrittelyä, kohdentamista ja arviointia mietitään ja pohditaan usein 

työnhakemisessa ja rekrytoinneissa osaamisen kohdentamiseksi oikein työnan-

tajan osaamistarpeeseen. Sitä tehdään myös urasuunnittelun yhteydessä. 

Osaamisen määritteleminen kuuluu oleellisena osana osaamisen tunnistami-

seen ja osaamisen kokonaisuuden ymmärtämiseen. Osaamisen määrittely ja 

sen kokeminen on henkilökohtaista. Se näyttäytyy yksilöllisenä ja moninaisena 

suhteessa haettavaan työtehtävään. Viitala (2008, 152) toteaakin oman osaa-

misensa parhaaksi arvioijaksi henkilön itse. Myös Salojärvi (2009a, 150–151) 

nostaa esiin henkilön oman osaamisensa parhaaksi arvioijaksi edellyttäen tie-

toisuutta ja kykyä tehdä sitä. 

 

Osaamiseen kiinnittyy paljon erilaisia asioita, joista Virtainlahti (2009, 24–25) 

nostaa esiin tiedot, taidot, kokemuksen, verkostot, tahdon, asenteet ja motivaa-

tion. Toisaalta työhön sisältyvä osaaminen on ammattitaitoa ja niiden hallintaa 

ja soveltamista, kuten Sumkin ja Tuomi (2012, 26–27) toteavat. Osaaminen on 

näkyvää ja näkymätöntä, mikä tekee sen määrittelemisen ja tunnistamisen mo-

nimutkaisemmaksi. Näkyvää on perus- ja ammattitieto ja taidot, ja enemmän 

piilossa olevia ovat itsetuntemus, motivaatio, asenteet ja ajattelu. (Paasivaara 

2010, 136.) Kuten tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, on osaaminen ymmär-

rettävissä sisällöiltään moninaiseksi. Sisältöjen ja niiden keskinäisten suhteiden 

tunnistaminen koetaan haasteelliseksi. Osaaminen voidaan ymmärtää laajaksi 

ja eritasoilla vaikuttavaksi erilaisten osatekijöiden muodostamaksi kokonaisuu-
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deksi. Yhtä ja ainoaa käsitystä osaamisesta ei näytä olevan, eivätkä yksittäiset 

ihmiset määrittele sen sisältöjä samalla tavalla tai suhteiltaan samanlaisina. Ko-

konaisuudessaan osaaminen ja sen ymmärtäminen on henkilökohtaista, kun 

Paasivaaran (2010, 25–28, 80) esiin tuoman mukaisesti myös arvot, itsetunte-

mus ja ominaisuudet kuuluvat osaamisen kokonaisuuteen muun muassa toimin-

tamalleina ja käyttäytymisenä. 

 

Tästä osaamisen moniselitteisyydestä huolimatta sen kokonaisuuteen liittyy 

paljon samoja eri yksilöiden esiin tuomia asioita kehittämistyön tulosten valossa.  

Haastatteluissa ei kuitenkaan tullut esille muutamaa mainittua osaamista tai 

taitoa lukuun ottamatta yksittäisiä osaamisia, kompetensseja, erityisosaamisia, 

ala- tai tehtäväkohtaisia osaamisia tai osaamiskokonaisuuksia. Kompetenssi 

sinällään viittaisi suoriutumisen arvioinnin huomioimiseen ja ammatilliseen pä-

tevyyteen tietoisena tai tiedostamattomana, joista tiedostamattomia kykyjä, tai-

toja ja tietoja ei osata tunnistaa (Ajanko 2016, 166; Paasivaara 2010, 25–28, 

80.) Osaaminen tulee esille enemmän pohdintoina sen kulloinkin oleellisista 

sisällöistä, henkilökohtaisesta käsityksestä ja sen sopivuudesta työtehtävään. 

Enemmän näkyviin tulevat huomiot yksilöön liittyvistä osaamiseen sisältyvistä 

tekijöistä, kuten oma itse, persoona, työminä, motivaatio, odotukset ja kiinnos-

tus, joita muun muassa Paasivaara (2010, 136) tuo esille. 

 

Edellä esiin tuotuun liittyy substanssiosaaminen, jonka Salminen (2016, 67–69) 

kuvaa kiinnittyneen työtehtäviin ja oman alan ammatti- ja tehtäväkohtaiseen 

osaamiseen. Substanssiosaamisen kuvaaminen vaikuttaa olevan monesti haas-

tavinta. Se tulee esille työtä haettaessa lähes jokaisen kohdalla merkityksellise-

nä, koska sen tärkeys korostuu työnantajan ilmoittamassa osaamistarpeessa. 

Kuitenkaan substanssiosaamista ei juuri eroteltu yleisestä osaamista ja työelä-

mätaidoista. Yleisiä työelämätaitoja Salminen (2016, 67–68) toteaa tarvittavan 

substanssiosaamisen eli työtaidon lisäksi. Päätelmänä voidaan todeta, että nii-

den keskinäinen painoarvo vaihtelee peilattaessa niitä työtehtävässä tarvitta-

vaan osaamiseen ja muihin osatekijöihin, vaatimuksiin, odotuksiin, edellytyksiin 

ja sisältöihin. Huomioon otetaan laajasti oman osaamisen yleinen taso ja taidot, 

työelämätaidot, muut ominaisuudet ja kyvyt. Kuten Valvisto (2005, 39) toteaa 

vaatimukset, ominaisuudet ja edellytykset haettavan henkilön osaamisen koko-
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naisuudessa ovat osa työnhakemista. Åhman (2014, 296) puolestaan lisää tä-

hän, että harrastuksilla, toimintatyylillä ja muilla ansioilla on myös osansa. Tar-

vetta voi olla niin alakohtaiselle osaamiselle kuin kiinnostukselle, persoonalli-

suudelle tai koulutukselle (Viitala 2013, 99–100). 

 

Osaamisen monisäikeisyyttä selittää osaltaan Viitalan (2008, 116) esittämä 

osaamispyramidi, jonka perustana olevien yksilöllisten persoonallisten valmiuk-

sien, kuten itseluottamuksen, päälle rakentuvat ongelmanratkaisukyky, sosiaali-

set taidot ja oman ammattialan osaaminen. Haastatteluista esiin nousevia 

osaamiseen liittyviä muita asioita ovat esimerkiksi työpaikan kiinnostavuus, mo-

tivaatio, arvot, asenteet ja toimintatavat. Myös itseen kuuluvia puolia täytyy ot-

taa huomioon toimintana, ajatteluna, luonteenominaisuuksina, temperamenttina 

ja vuorovaikutuksen suuntautumisena osana sosiaalista puolta. Haastatteluissa 

useammassa yhteydessä esiin noussut sosiaalisuus ja sen pohdinnat nostavat 

esiin ajatukset ekstroverteistä ja introverteista ihmisistä, joita Erikson (2017, 25) 

kuvaa tyypiltään aktiivisuuden ja tehtävä-, asia- ja ihmissuhdekeskeisyyden 

suhteen ulos- tai sisäänpäin suuntautuneiksi. Osaamisen ja itsen esiintuominen 

kietoutuu ymmärrykseen oman vuorovaikutuksen suuntautumisesta ja toisaalta 

työnantajan hakeman osaajan toivottavista ominaisuuksista. Rekrytoinneissa 

näillä asioilla voi olla vaikutusta, kun mietitään sitä, minne haetaan, mikä olisi 

soveltuva työpaikka ja, mitä ominaisuuksia huomioidaan hakiessa. 

 

Työkokemus nousee tulosten mukaan esiin tärkeänä osana osaamista. Koke-

mus on osa osaamista. Kokemus auttaa oman osaamisen luotaamisessa niin 

avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin kuin mahdollisiin piilotyöpaikkoihin. Työ-

kokemus tai elämän kokemus ei tee ainakaan aina oman osaamisen tunnista-

mista tai arviointia helpommaksi. Kokemuksen lisäksi koulutus ja kouluttautumi-

nen vaikuttavat tukevan oman osaamisen tunnistamisen toteutumista. 

 

Tulosten mukaan osaamisen tunnistamiseen, kohdentamiseen ja myös osaami-

sella erottautumisen mahdollisuuksiin haasteita tuo asiantuntijuuden kuvaami-

nen. Tuloksista on huomioitavissa asiantuntijatyöhön ja asiantuntijuuteen liitty-

vät osaamisen määrittelyn ja tunnistamisen haasteet. Asiantuntijuuteen huomi-

oita tuo näkemykset osaajasta, jolla on kokemuksen mukanaan tuomaa kykyä 
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ja tietoa hahmottaa ja hallita kokonaisuuksia ja toimia suunnitelmallisesti, kuten 

Virtainlahti (2009, 159–160) asiantuntijuutta kuvaa. Kehittämistehtävän tulosten 

mukaan asiantuntijatason työtehtävät ovat usein osa-alueiltaan laajoja ja niiden 

työmahdollisuuksissa, sisällöissä ja tehtäväkuvauksissa voi olla paljon vaihte-

lua. Tästä johtuen osaamista on haasteellista tunnistaa ja kohdentaa, kun se 

korkeakoulututkinnon sisältöjen ja tutkintonimikkeiden mukaan ei ole lokeroita-

vissa tai välttämättä yksiselitteisesti kuvattavissa. Monesti asiantuntijatyön ku-

vaaminen koetaan haasteelliseksi. Tätä tukee muun muassa Järvensivun 

(2007, 81) ja Kaijalan (2016, 63) huomioiden mukaisesti se, kun monitaitoisuus 

ja moniosaajien kehittymispotentiaali on tullut mukaan pohdintoihin. 

 

Yksilötasolla tehdään jatkuvasti arviointia ja pohdintoja osaamisesta, toiminnan 

suuntaamisesta ja vaihtoehdoista, jolloin oman itsen ja osaamisen pohtimisesta 

voi olla apua suunnitelmien toteuttamisessa ja tulevaisuuden tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Näillä edellä esiin tulleilla pohdinnoilla voidaan osaltaan auttaa 

työnhakijaa tunnistamaan ja hahmottamaan osaamistaan ja hyödyntämään sitä.  

 

5.1.2  Itsensä johtaminen osana oman osaamisen tunnistamista 

 

Osaamisen tunnistamisen ja kohdentamisen huomiot kiinnittyvät myös työelä-

män muutokseen. Sen huomioita on tarkemmin esitelty johdannossa. Osaajan 

oman osaamisen tunnistaminen, osaamisen hallinta ja kehittäminen sekä itsen-

sä johtamisen taitojen kehittyminen suuntaavat toimintaa työelämän vaatimuk-

sia ja osaamistarvetta vastaavaksi. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että aineistosta saatujen tulosten mukaisesti it-

sensä johtaminen on osa oman osaamisen tunnistamista, mutta sitä ei välttä-

mättä mielletä tietoiseksi tai aktiiviseksi toiminnaksi. Ajangon (2016, 8, 10) mu-

kaan yksilöiden oman tekemisen ja omien työtehtävien johtaminen on itsensä 

johtamista. Saatujen tulosten mukaan lähes poikkeuksetta itsensä johtamisella 

on merkitystä työnhakemisessa osana osaamisen kokonaisuuden ymmärtämis-

tä ja oman osaamisen tunnistamista. Toisaalta se on myös tunnistamisen ja 

määrittely kautta osaamisen kohdentamisen ja erottautumisen taustavaikuttaja. 

 



56 
 

Kehittämistehtävästä saatujen tulosten mukaan itsensä johtaminen kuuluu työn, 

kouluttautumisen ja uran hallinnan kokonaisuuteen silloin, kun siihen sisältyy 

suunnitelmallisuutta, suunnittelua, toiminnan suuntaamista ja tavoitteellista 

eteenpäin pyrkimistä. Itsensä johtaminen on valintoja, päämääriä ja toiminnan 

organisointia. Työtehtäviin, opintoihin ja muuhun tekemiseen liittyvänä itsensä 

johtaminen on toiminnan itsenäistä ohjaamista. Siihen kuuluu myös ajatus 

osaamisen arvioinnista, määrittelystä ja kehittämisestä. Tätä kuvaavia sanoja 

ovat muun muassa itseohjautuvuus, järjestelmällisyys, vastuu, kehittäminen ja 

aikatauluttaminen. Kehittämistyön tulosten mukaisia näkemyksiä itsensä johta-

misesta esittää Ajanko (2016, 310), kun esimerkiksi tavoitteiden asettaminen on 

merkityksellistä. Myös Paasivaara (2010, 33) tuo esille huomioita muun muassa 

kyvystä ja kokemuksesta hallita itseään ja tunnistaa omat rajansa. Itsensä joh-

taminen liittyy sisäisen maailman arviointiin ja osaamisen hyödyntämiseen 

(Åhman 2014, 80). 

 

Tuloksista päätellen itsensä johtaminen vaikuttaa taustalla tiettynä työuran tule-

vaisuuskuvana ja tavoitteena, vaikka uraa tai sen etenemistä ei aina hahmoteta. 

Osaamisen osatekijät ja niiden kehittäminen ja hallinta ovat kiinnittyneitä uran 

suunnitteluun Aarnikoivun (2010, 40–43) mukaan. Itsensä johtaminen näyttäy-

tyy toisille haastateltaville luonteenomaisempana, jolloin osaamisen tunnistami-

nen on myös luontevammin osa osaamisen kokonaisuutta, arviointia ja kehittä-

mistä. Tähän liittyvä kyky tunnistaa osaamistaan vaihtelee henkilökohtaisesti. 

Itsensä johtamisen taustalla ja lähtökohtana on itsetuntemus (Mäkirintala 2011, 

117), mikä käy ilmi myös kehittämistyön tuloksista. Itsetuntemus kuuluu osana 

itsensä johtamiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Itsetuntemus, itseluottamus, 

itsetunto, luonteenpiirteet, persoonallisuus ja sen ominaisuudet nousevat esille 

niin osaamisen tunnistamiseen kuin ammatillisen minän kokemiseen liittyen, ja 

niillä on vaikutusta osaamiseen suhtautumisessa, mutta myös itsensä johtami-

sessa. Itsetuntemus kehittyy ajan kuluessa ja se on ymmärrystä itsestä ihmise-

nä haastateltavien kuvaamana. Siihen pohjautuu hakijan taito kertoa, kuka on, 

minkälainen on ja mitä osaa. Itsetuntemus onkin kokemusta omasta itsestä ja 

se myönteisen minäkäsityksen lisäksi on yhteydessä kykyyn johtaa itseään 

(Ajanko 2016, 149, 151; Paasivaara 2010 33). 
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Itsenä johtaminen vaikuttaa osaamisesta, kehittymisestä ja motivaatiosta huo-

lehtimiseen (Paasivaara 2010, 33). Osaamisen tunnistamiseen kuuluu reflek-

tointi, jolloin omaa itseä, osaamista ja muita liittyviä ominaisuuksia peilataan, 

luodataan ja arvioidaan työnantajan osaamistarpeeseen. Osaamisen ja oman 

itsen reflektointi vaikuttaa olevan haasteellista, toisinaan monimutkaista ja jopa 

vaikeaa. Näihin liittyvä peilaaminen ja reflektointi liittyvät osaltaan odotuksiin, 

jotka Åhman (2014, 83–84) tuo esille. Reflektointi kuuluu osaamiseen ja sen 

tunnistamiseen. Työnhakemisen ja oman ammattialan osaamisvaatimusten ja -

tarpeiden reflektoinnin myötä syntyvä ymmärrys tukee itseluottamusta. Osaami-

sen kuvaamissa ja näkyväksi tekemisessä vaikuttaa monelle olevan tärkeää, 

että osaamisen todellisen tason ymmärtämisen kautta pystytään sanomaan, 

mitä oikeasti osataan. Oman itsen ymmärtäminen ja omaan osaamiseen luot-

taminen auttavat osaamisen kohdentamisessa ja työnhakemisessa sekä edis-

tävät uuden oppimista. Oman persoonan kokemus on tärkeä osa niin osaami-

sen kokonaisuutta kuin itsensä ymmärtämistä. Sydänmaanlakka (2017, 15) sa-

noo itseensä tutustumisen ja oman itsen ymmärtämisen olevan perustana it-

sensä johtamiselle. Ammatti-identiteetti ja ammatillinen itsetuntemus kuuluvat 

näihin osana, kun odotukset ja toiveet muokkaavat niitä (Paasivaara 2010, 38–

39, 52). Itseluottamukseen ja itsetuntoon kuuluu myös pettymyksistä toipuminen 

ja haasteisiin vastaaminen. Näillä näyttää haastateltavien mukaan olevan mer-

kitystä usein paljonkin oman osaamisen tunnistamisen sujumisessa ja työnhaun 

onnistumisessa. 

 

Kehittämistyön tulosten mukaisesti osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen 

kehittämiseen kuuluvia ovat kykyihin luottaminen sekä ominaisuuksiin, omaan 

toimintaan, ajatteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä pohdinta. Haas-

tateltavien mukaan oman osaamisen tunnistamiseen, määrittelyyn ja niiden on-

nistumiseen kuuluu työnhakemisen prosessissa välillä epäonnistumisia ja pet-

tymyksiä, joita myös Åhman (2014, 83–84) tuo esille osana reflektointia ja rea-

listisia odotuksia. Kun osaamisen, taitojen ja ominaisuuksien sopivuutta koko-

naisuutena puntaroidaan osaamista miettimällä ja kohdentamalla, ovat odotuk-

set ja tunteet mukana työn hakemisessa. Olkoon haettu työpaikka unelmatyö-

paikaksi ajateltu tai osaamisiltaan ja sisällöiltään vähemmän sopiva, niin haussa 

menestymisellä on vaikutusta itsetuntemukseen, itseluottamukseen, oman 
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osaamisen arvostukseen ja osaamisen ymmärtämiseen. Rötkin (2015, 44) tote-

aa työnhakemisen ja siten osaamisen määrittelyn olevan järjen lisäksi tunteilla 

tapahtuvaa. 

 

5.1.3 Osaamisen kohdentaminen ja esiin tuominen 

 

Osaamisen tunnistamisella on merkitystä osaamisen kohdentamisen, osaami-

sella erottautumisen ja osaamisen näkyväksi tekemisen onnistumisessa. Kehit-

tämistyön tuloksena selviää, että osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun liit-

tyvänä osaamisen kohdentaminen ja muista osaajista erottautuminen mielle-

tään kaikkien haastateltavien kohdalla tärkeäksi, koska ilman osaamisen näky-

väksi tekemistä rekrytoinneissa menestyminen on vaikeaa. 

 

Erottautuminen on kiinni niin oman osaamisen tunnistamisesta kuin myös avoi-

mesta työpaikasta saatavissa olevan tiedon määrästä ja sisällöistä. Osaaminen 

on monesti tunnistettavissa osana työnantajaorganisaatiota ja sen toimintaa 

erilaisia keinoja, tapoja ja toimintoja hyödyntämällä. Työpaikkailmoitukset tule-

vat esiin yhtenä ja haastateltavien yleisesti käyttämänä osaamisen tunnistamis-

ta, kehittämistä ja myös erottautumista ohjaavana keinona tai tapana. Niistä on 

usein nähtävissä ajantasaisesti ja melko selkeästi ja laajasti tehtävässä ja osit-

tain alalla tarvittavan ammattiosaamisen vaatimukset siitä, mitä vaaditaan ja 

minkälaista ihmistä toivotaan työntekijäksi. Osaamisen lisääminen, työnhakemi-

sen kehittyminen ja oman osaamisen kohdentuminen on työpaikkailmoituksia 

tutkimalla ja niitä omaan itseen peilaamalla ainakin osittain helpompaa. 

 

Oman soveltuvuuden ja osaamisen mahdollisuuksien reflektointi ja testaaminen 

on osa työnhakua edellä mainitun mukaisesti esimerkiksi työpaikkailmoituksia 

lukemalla. Työpaikkailmoitukset ovat usein osaamisen kokonaisuuden ja mui-

den työhön liittyvien asioiden korostamisessa ja peilaamisessa keskeisiä. 

Osaamista peilataan osaamistarpeeseen, jonka esiin tuomalla, kuten Virtainlahti 

(2009, 64–65) toteaa, työnantaja haluaa varmistaa tarvittavan osaamisen. Ref-

lektion myötä on mahdollista nähdä potentiaalia ja mahdollisuuksia kehittyä 

(Kaijala 2016, 33, 35). Osaamisen määrittelyn prosessissa niistä saatavan tie-

don pohjalta arvioidaan osaamista ja muuta itseen liittyvää kokonaisuutta kysei-
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seen työtehtävään. Ilmoitukset ovat vaikuttamassa myös huomioihin ja paino-

tuksiin, kun erottautumista, tarvittavien osaamisten ja erityisosaamisen mahdol-

lisuuksia, hakemusten kirjoittamista ja haastatteluissa toimimista pyritään hah-

mottamaan ja hyödyntämään. Taustalla tässä on vaikuttamassa mainittuina te-

kijöinä, esimerkiksi ilmoituksesta saatavan informaation sisältö hakukriteereinä 

ja vaatimusten ja edellytysten listauksina, odotuksina, minän näkeminen tietyn-

laisena, työn sopivuus itselle, kiinnostavuus ja kokemus osaamisen vastaavuu-

desta työpaikkaan. Myös huomiot työnantajaan liittyvistä asioista ovat tähän 

yhteydessä, kun mietitään arvoja, ilmapiiriä, työnantajakuvaa ja imagoa. Esi-

merkiksi Vaahtio (2007, 33–36) toteaa työhakijoiden kiinnostumisen ja hakemi-

sen olevan kiinni viestinnästä, sisällöstä ja tyylistä. 

 

Haastattelutulosten mukaan ilmoituksesta ei aina ole saatavissa tarvittavaa tie-

toa, jota kysytään toisinaan lisätiedusteluilla. Kuitenkin toisinaan nämä lisätiedot 

ja haastattelutilanteet tuovat työnhakijalle tietoon asioita, jotka vaikuttavat tai 

olisivat vaikuttaneet osaamisen kohdentamiseen. Avoimiin työpaikkoihin haet-

taessa vaikuttaa työpaikkailmoituksissa olevan kokonaisuudessaan tehtävästä 

ja työnantajasta enemmän hakemisen pohjaksi saatavaa tietoa. Tulosten mu-

kaan piilotyöpaikkoihin avoimina hakemuksina laitettava osaamisesittely on 

osaltaan hankalampi osaamisen kohdentamisessa, koska valmista ja tarkkaa 

tietoa mahdollisesti tarvittavasta osaajatarpeesta ei ole. 

 

Kaikkinensa huomiona esiin tulee työnhakijan ja työnantajan osaamisen ja sen 

osatekijöiden kohtaamiseen liittyvä eräänlainen selittämättömyys monissa tapa-

uksissa. Tuloksista selviää ilmoitusten sisällöllisen puolen pohtimista tehtävän 

yleensä paljon, jotta osaaminen ja hakemus pystytään kohdentamaan ja yksi-

löimään. Ilmoitusten pohjalta saatava tietomäärä ja sen osaamisen kohdenta-

mista auttava sisältä joko auttoivat, vaikeuttivat, estivät tai haastoivat työhake-

muksen tekemisen suunnittelussa ja lähettämisessä. Oman osaamisen tarkas-

telu työntekijätarvetta vastaan nostaa työnhakijan odotuksia työpaikkaa kohtaan 

erityisesti silloin, kun oman osaamisen ja persoonan ajatellaan olevan tehtä-

vään sopiva. Odotukset esimerkiksi Åhman (2014, 83–84) liittää ihmisten toi-

mintaan, ja niille luonteenomaista on osaltaan se, että ne voivat vaikuttaa ha-

vaintoihin ja myös toimintaan. 
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Työnhakemiseen liittyviä työnhakijakokemuksia tulee esille tuloksissa. Tulosten 

mukaan hakemista erikokoisiin, erilaisiin tai erisektoreilla toimiville työnantaja-

organisaatioihin ei juuri eritellä tai luonnehdita. Työnantajan osaamistarve tähän 

liittyvänä tulee keskeisenä asiana esille. Työantajien toimintaan liittyvää palau-

tetta annetaan eniten hakuprosessin viestinnästä. Sillä voi olla vaikutusta muun 

muassa työnantajakuvaan, minkä toteaa myös Salojärvi (2009b, 125–126). Li-

säksi ilmoituksissa olevaan sisältöön, vaatimuksiin, odotuksiin ja työnantajan 

osaamistarpeen ymmärtämiseen liittyviä huomioita nousee esille. Tähän liittyvät 

huomiot voivat auttaa kohdentamaan osaamista, tuoda oikeanlaisia hakijoita ja 

auttaa työtehtävissä onnistumisessa. Tätä on tuonut esille myös Vaahtio (2008 

33–36) huomioissa rekrytointien onnistumisesta. Hyvä tyyppi -pohdinnoissa, 

joita tulee esille mainintoina haastatteluissa, erityisesti sosiaalisuuteen liittyvien 

ominaisuuksien ja toisaalta työnantajan odotukset ja vaatimukset osaamisena ja 

muina ominaisuuksina katsotaan olevan monesti vaikeita tulkita työtä hakiessa. 

Valvisto (2005, 39) toteaa, että rekrytoinnissa ihanneihmistä on monesti vaikea 

löytää. 

 

Saatujen tulosten mukaan muilta keinoiltaan ja työkaluiltaan erottautumista teh-

dään hyvin erilailla. Osaamisen esiin tuomisen keinoina, jotka voivat hyödyttää 

tunnistamista, kohdentamista ja erottautumista, ovat muun muassa yksilölliset 

hakemukset ja niiden kohdentaminen, hakemuksen ulkoasun muokkaaminen, 

sisällöt ja niiden painottaminen, vahvuuksien, motivaation ja kehittymishalun 

esiintuominen, aktiivisuus ja erityisosaamiset. Myös rekrytoinneista oppiminen, 

ammatillisen minän pohdinnat, vertaisarvioinnin, mentorointi ja osaamisen päi-

vittäminen ovat tapoja parantaa erottautumiseen tarvittavaa osaamisen tunnis-

tamista ja kohdentamista. 

 

Osaamisen sanoittaminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen työnhakemisen 

prosessissa on monessa tapauksessa työtä teettävää ja vaikeaa kehittämisteh-

tävän tulosten mukaan. Osaamisen kohdentaminen ja osaamisella erottautumi-

sen huomiot ovat erityisesti osa hakuasiakirjojen miettimistä, tekemistä ja lähet-

tämistä. Niiden kirjoittaminen, muokkaaminen, muotoilu, yksilöinti ja viimeiste-

leminen ovat monelle työlästä. Oikeiden asioiden korostaminen, informatiivisuus 

ja kohdentamisella erottautuminen ovat keskeisiä asioita hakemisessa. Tehtä-
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vän kannalta tarpeelliset ja merkitykselliset asiat, kuten osaamiset, taito, omi-

naisuudet, luonteenpiirteet ja persoona, pyritään esittämään selkeästi, mutta 

tiiviisti. Vastaavuutta haetaan korostamalla oman osaamisen sopivuutta asioi-

hin, joita tuodaan esille ilmoituksessa. 

 

Hakeminen ei haastattelutulosten mukaan juuri eroa lähetettäessä hakemus 

sähköpostilla tai tallentamalla hakutiedot sähköiseen hakujärjestelmään. Joka 

tapauksessa oman osaamisen arviointia, tunnistamista ja oman itsen kokonai-

suuden pohdintaa tehdään, kun hakemista valmistellaan. Erottautumisen osalta 

niin sanotusti paperiversiona tehtävät hakemukset koetaan sisällöltään hieman 

laajemmiksi ja yksilöidymmiksi esimerkiksi visuaalisesti ja osaamiskuvauksissa. 

Sähköiseen järjestelmään tietoja laitetaan usein tiiviimmin, mikä osaltaan hel-

pottaa osaamisen kohdentamista ja asian esittämistä täsmällisesti. 

 

Digitaalisia ja sosiaalisen median mahdollisuuksia käytetään apuna vaihtelevas-

ti. Näihin liittyen ajatellaan kehittymistarvetta olevan monen kohdalla. LinkedIn 

toimii työpaikkojen etsimisen kanavana, mutta myös oman osaamisen tunnis-

tamisessa, peilaamisessa ja kehittämissä työnantajien tietojen ja avointen työ-

paikkoja seuraamisena. Verkostoitumisen huomioiminen osana edellä mainittu-

ja nostetaan myös esiin. 

 

Työnhakemiseen liittyviin odotuksiin kuuluu vastapuolina joko onnistumisen tai 

epäonnistumisen tunteet. Rekrytoinneissa epäonnistumisten horjuttavat välillä 

itseluottamusta. Onnistumisia työnhakemisessa ja oman osaamisen kohdenta-

misessa ovat niin työpaikan saaminen kuin kokemus omasta osaamisesta ja 

soveltuvuudesta esimerkiksi haastattelun hyvin menemisenä. Molemmat niin 

epäonnistumiset kuin onnistumiset tukevat ja auttavat oman osaamisen tunnis-

tamisessa, hahmottamisessa ja ymmärtämisessä. Tunnistamisen kehittymistä 

vaikuttavat pettymykset tukevan jopa enemmän kuin onnistumisen tunteet. 

 

5.1.4 Oman osaamisen tunnistamisen valmiuksien kehittäminen 

 

Oman osaamisen tunnistamisen valmiuksien kehittämisen osalta tuloksista saa-

tavana yhteenvetona voidaan todeta, että lähes kaikki haastateltavat ajattelevat 
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oman osaamisen tunnistamisen valmiuksissa olevan parannettavaa ja kehitet-

tävää. Erityisesti siksi, että ne palvelevat työnhakemisessa keskeistä erottautu-

mista. Valmiuksien ja taitojen kehittymisen yhteydessä jatkuva uuden oppimi-

nen ja elinikäinen oppiminen tulevat esille jokaisen kohdalla tavalla tai toisella. 

Elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen ajatusten katsotaan kuuluvan kiinteäs-

ti osaamisen tunnistamiseen (Keurulainen 2008, 12, 15). 

 

Se, miten valmiuksia ja taitoja on kehitetty ja osaamista on pyritty tunnistamaan 

käytännöntilanteissa, tapahtuu haastateltavien mukaan usein epäonnistuneiden 

hakujen ja osaamisen kohdentamiseen liittyvien pettymysten yhteydessä. Haas-

teet työnhakemisen onnistumiseen liittyen ja uudet työtehtävät antavat aihetta 

miettiä oman osaamisen tunnistamisen taitojen ja valmiuksien kehittämistä, 

mutta tämä tapahtuu monesti tiedostamatta tai osaamisen pohdintojen kokonai-

suudessa. Toisilla urasuunnittelu on ajatuksellisesti osana taitojen ja valmiuksi-

en kehittymistä. Urasuunnittelussa, Aarnikoivun (2010, 43) mukaan, kuten 

osaamisen kokonaisuudessakin itsetuntemuksella on suuri merkitys. Yksittäisiä 

tapoja tunnistamisen taitojen ja valmiuksien kehittämiseksi sanotaan olevan 

oman työhistorian miettiminen ja peilaaminen, osaamisen ajankohtaisuuden 

pohtiminen, persoonallisuuden ymmärtämiseen käytetyt testi ja kannustus eri 

muodoissaan tsemppauksena ja keskusteluina. 

 

Muilta saatava kannustus, palaute, ajatusten vaihto, keskustelut ja mahdollisuus 

verrata osaamista ovat vaikuttamassa osaamisen ja kykyjen tunnistamisen pro-

sessissa. Osaamisen tasoon liittyvä vahvistus ja tuki auttaa itseluottamuksen 

kokemisessa paremmaksi. Näillä on vaikutusta uusien näkökulmien saamiseen 

ja asioiden näkemiseen erilailla ja myös tunnistamisen taitojen ja valmiuksien 

kehittymisessä. Itsetuntemus vaikuttaa tämän taustalla ja, vaikka se on yksilön 

subjektiivinen kokemus asioita tai osaamisesta, liittyy siihen tulkintaa ja koke-

musta suhteessa muihin ihmisiin (Ajanko 2016, 149–150). 

 

Kannustus ja palautteen saaminen reflektoinnin lisäksi auttavat niin tavoitteiden 

asettamisessa, eteenpäin pyrkimisessä kuin tavoitteiden saavuttamisessa. 

Edellä mainitut tukevat ammatillista kehittymistä, oman itsen, osaamisen, omi-

naisuuksien, kehittämiskohtien, vahvuuksien ja heikkouksien hahmottamista ja 



63 
 

ymmärtämistä. Samalla, kun vahvuuksia on mahdollista kehittää, voidaan heik-

kouksia kompensoida. Lisäksi muun muassa kiinnostus, rohkeus, motivaatio ja 

halu oppia liittyvät osaamisen kokonaisuuden hallintaan ja kokemiseen. Rohke-

us on yhteydessä osaamisen positiivisesti näkemiseen ja työtehtävien ja työn 

sisältöjen tunnistamiseen. Hyvän itsetuntemuksen merkitys erityisesti vahvuuk-

sien ja henkilökohtaisten taitojen löytämiseen on monen mielestä yhteydessä 

omaan itseen ja osaamiseen luottamisen kanssa. Muun muassa Kaijala (2016, 

33, 35) tuo esille osaamisen kautta löytyvän oppimisen ja kehittämisen hyödyn-

tämisen potentiaalina, johon liittyy myös rohkeus ja uuden kohtaaminen. 

 

Erilaisiin osaamisen tunnistamista ja kohdentamista auttaviin ohjauksiin, val-

mennuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen on yksi kokonaisuutta tukeva asia. 

Saatavan tuen tavoitteena pidetään kohdentamisen ja erottautumisen helpottu-

mista. Useimmat haastateltavat ovat osallistuneet tämäntyyppisiin toimintoihin. 

Kehitettävää esimerkiksi opinto-ohjauksen osalta mainitaan olevan siinä, että 

kohtaaminen olisi henkilökohtaisempaa, yksilöllisempää ja keskustelevampaa. 

Kahdenkeskiset keskustelut opinto-ohjauksen ja valmennusten lisäksi ovat ai-

nakin osin auttaneet tilanteissa ja haastateltavat kokevat niiden olevan usein 

hyödyllisiä oman osaamisen luotaamiseksi muilta saatavan näkemyksen vuoksi. 

Aihetta sivuavat opintojaksot, mentorointi, työhönvalmennus ja ammattipsykolo-

gi mainitaan tahoina. Edellä mainittuihin haastateltavat ovat osallistuneet vaihte-

levasti ja kokevat ne hyödyllisiksi. He kokevat saaneensa apua keskusteluista ja 

prosesseista oman osaamisen luotaamisessa ja oman itsen ymmärtämisessä.  

 

 

5.2 Tutkimuksen toteutuksen arviointi 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen 

kokonaisuuden ja osaamisen kokonaisuuden haasteellisuuden ymmärtämisellä 

helpottaa osaamisen kohdentamista osaamistarpeeseen ja työtehtävään. Kehit-

tämistyön tekemisellä on tavoiteltu sen tarkoituksen ja lähtökohtien mukaisesti 

oman osaamisen tunnistamisen kokonaisuuden ymmärtämiseen, hallintaan ja 

hyödyntämiseen tähtääviä kehittämisajatuksia ja mahdollisesti syntyviä uusia 

käytäntöjä ja keinoja. Edelleen tavoitteena on ollut löytää näihin tarvittavien tai-
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tojen ja valmiuksien kehittämisen tietämystä osana työnhakua, urasuunnittelua, 

muista hakijoista erottautumista ja rekrytointiprosessia. Tarkoituksena on ollut 

saada jäsenneltyä ja ajankohtaista tietoa edellä mainittujen asioiden edistämi-

seksi ja hyödyntää sitä esimerkiksi osana työnhakemisen käytäntöjä ja työuran 

suunnittelua ja hallintaa. Työnhakijoiden tunnistaessa ja määritellessä sopivan 

osaamisensa työtehtävän tai yrityksen toimintojen mukaisesti ja kohdennetusti 

on ajateltu työnantajaorganisaatioiden hyötyvän työnhakijoiden oman osaami-

sen tunnistamisen taitojen ja valmiuksien kehittymisestä. 

 

Yllä mainittuihin asioihin on saatu vastauksia ja löydetty avauksia, näkökulmia 

ja ajatuksia. Ne tukevat osaltaan työnhakijaa, opiskelijaa ja työnantajaorgani-

saatioita mahdollisuuksina kehittää niin osaamisen tunnistamista, kohdentamis-

ta, erottautumista, urasuunnittelua ja työnhakemista kuin myös rekrytointia. Ta-

voitteiden toteuttamiseksi käytännön tasolla tarvitaan jatkotoimenpiteitä, kuten 

esimerkiksi hyödynnettävän materiaalin työstämistä. Materiaalia voitaisiin käyt-

tää valmennusten ja uraohjauksen tilanteissa. Tuloksista ja johtopäätöksistä on 

löydettävissä näitä palvelevia näkemyksiä. 

 

SMErec-hankkeen toimeksiantona saatu opinnäytetyömahdollisuus on ollut 

mielenkiintoinen ja monenlaista pohdintaa ja haasteitakin mukanaan tuonut ai-

he. Sen ajankohtaisuus ja liittyminen monen työelämässä toimivan elämään, 

niin työnhakijoina, työntekijöinä, opiskelijoina ja ihmisinä, on vienyt sen toteut-

tamista eteenpäin sen laajuudesta ja monisäikeisyydestä huolimatta. Tutkimuk-

sellinen kehittämistyö kehittämistehtävänä palvelee niin toimeksiantajahank-

keen tavoitteita, rekrytoinnin kehittämistä, yritysten henkilöstöjohtamista, ylei-

sesti työelämää kuin myös yksittäistä ihmistä itsensä johtajana. 

 

Opinnäytetyönä tehdyn kehittämistehtävän tavoitteena on ollut selvittää oman 

osaamisen tunnistamisen kokonaisuutta. Ilmiönä oman osaamisen tunnistami-

sen kokonaisuus on laaja ja useita vaihtelevia osatekijöitä sisältävä kokonai-

suus. Siihen liittyy tunnistamisen haasteellisuus. Ilmiön ymmärtämiseksi ja 

mahdollisten osaamisen tunnistamista helpottavien huomioiden ja keinojen löy-

tämiseksi kehittämistyö tehtiin laadullisena tutkimuksena, jossa on tapaustutki-

muksen ja toimintatutkimuksen piirteitä. Huomiona kehittämistyön tulkintoihin 
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se, että tulkintoja tekevät osaltaan tutkittavat eli haastateltavat, tutkija haastatte-

lijana ja analysoijana sekä tutkimuksen lukija (Hirsjärvi ym. 2009, 229). 

 

Tiedonhankintamenetelmäksi valittiin teemahaastattelu yksilöhaastatteluina. 

Haastatteluilla kerättiin ilmiön ymmärtämiseen ja selvittämiseen tarvittavaa ai-

neistoa niiltä, joilla uskottiin olevan tietoa ja näkemystä tutkittavasta aiheesta. 

Tämä oli hyvä tapa tutkimuksen eteenpäin viemiseksi ja vastausten saamiseksi 

kehittämistehtävään. Kehittämistyön toteuttaminen laadullisena tutkimuksena oli 

hyvä valinta, koska kuten muun muassa Hirsjärvi ym. (2009, 81–82) toteavat 

tutkittavaa ilmiötä pystyttiin kuvamaan kokonaisvaltaisesti ja huomioimaan to-

dellisuuden tapahtumat muotoutuvina ja toisiinsa vaikuttavina. Kuten Aaltio 

(2014) tuo esille, on laadullisen tutkimuksen tulkinta ollut monitahoista ja yksi-

tyiskohtaista, jolloin tutkimus ymmärretään induktiiviseksi. Esimerkiksi Kananen 

(2008, 25) puolestaan korostaa, että ymmärtämisen ja suhteiden ja yhteyksien 

selittämisen myötä syntyy merkityksistä ja käytännöstä ilmiöön liittyvä yleistys, 

joka pätee vain tutkittuun ilmiöön, joten myös tässä kehittämistyössä tehdyt 

päätelmät ovat ilmiöön ja sen osiin kiinnittyviä. 

 

Eskolan ja Suorannan (2014, 18) ja Heikkilän (2005, 16) esittämät huomiot kes-

kittymisestä pieneen määrään haastateltavia, haastateltavien valinnan harkin-

nanvaraisuus ja analyysin tarkkuus puoltavat kehittämistyön toteuttamista vali-

tulla tavalla. Hirsjärvi ym. (2009, 161, 164.) toteavat, että laadullisessa tutki-

muksessa ainutlaatuisuus liittyy niin sanotusti tutkittavien äänen kuulemiseen tai 

näkökulman näkemiseen. Tässä tutkimuksessa haastateltavia on kuunneltu 

teemahaastatteluissa. Haastatteluilla on selkeä yhteys käytäntöön aineiston 

keräämisenä. Kun kehittämistyöllä tavoiteltiin aihe alueen ymmärtämistä tukevia 

ajatuksia, ratkaisuja ja ideoita ja käytäntöjen kehittämistä uusien avausten ai-

kaansaamiseksi, kuten muun muassa Ojasalo ym. (2009, 19) ovat tuoneet ke-

hittämistyötä esille, on kehittämistyön toteuttaminen ollut hyvä tapa päästä ta-

voitteisiin. 

 

Tutkimuksessa on otettu luotettavuuden lisäksi huomioon eettiset näkökulmat 

koko sen prosessin aikana suunnitelma-, toteutus- ja raportointivaiheessa. Luo-

tettavuus nousee esille tutkimusprosessissa kokonaisuudessaan, kuten myös 
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tutkijaan ja valintoihin, tutkimustilanteeseen ja tiedonkeruuseen liittyvät tekijät 

mahdollisesti tutkimukseen vaikuttavina, kuten Kananen (2015, 339) on kirjoit-

tanut. Luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa on kiinteästi sidoksissa tutki-

jaan ja hänen ratkaisuihinsa ja pohdintoihinsa aineistosta ja analyysistä, koska 

tutkijaa voidaan pitää välineenä tutkimuksen tekemiseksi (Eskola & Suoranta 

2014 (209, 211). Luotettavuuden lisäksi pätevyys, puolueettomuus, avoimuus, 

tuoreus ja hyödyllisyys ovat keskeisiä huomioita (Heikkilä 2005, 29–32). Eettiset 

kysymykset, periaatteet ja ohjeet ovat ohjanneet tutkimuksen tekemistä. Ta-

pauskohtaista pohdintaa on tehty valintojen, aineistonhankinnan sekä tietoon ja 

tutkimuksen tuloksiin liittyvänä tutkimusprosessin aikana. (Kuula 2015, 11–12.) 

Rehellisyys, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja haastateltavien 

suostumus sekä tutkimuksesta kertominen ovat olleet osa tätä tutkimusta (Hirs-

järvi ym. 2009, 23–25). Tutkimuksen ja sen tulosten hyödynnettävyys kuuluu 

myös eettisiin tavoitteisiin (Kananen 2008, 133). 

 

Tämän kehittämistyön tekemisen ja lopputuloksen luotettavuuden osalta on 

huomioitu suunnittelun ja työn tekemisen näkyvyys keskusteluina niin toimek-

siantaja SMErec-hankkeen ohjaajan kuin oppilaitoksen opinnäytetyöohjaajan 

kanssa. Opinnäytetyöprosessin aikana tutkimuksen suunnittelemisesta, etene-

misestä, toteutuksesta, tiedonhankinnasta ja raportoinnista on käyty keskustelu-

ja. Haastattelujen yhteydessä, teemahaastattelujen toteutuksessa, analysoin-

nissa ja tulosten esittämisessä on otettu eettisyys ja luotettavuus huomioon. 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjana olevat kirjalliset lähteet ovat 

pääasiassa itsensä johtamiseen, osaamisen johtamiseen, henkilöstöjohtami-

seen ja rekrytointiin liittyviä. Myös yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyviä ma-

teriaaleja on ollut jonkin verran mukana ilmiön tutkimiseksi. Suoraan käsiteltä-

västä aiheesta tehtyä tutkimusaineistoa, artikkeleita ja selvityksiä on löydettä-

vissä suhteellisen vähän, mutta toisaalta laajemmin ilmiöön liittyviin tekijöihin 

kohdentuvaa materiaalia on ollut löydettävissä. Kehittämistyön teoreettisen vii-

tekehyksen, käsitteiden määrittelyn, analysoinnin ja johtopäätösten kannalta on 

otettu eri lähteistä tarvittavia ja soveltuvia huomioita ja perustavia ajatuksia. 
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5.3 Jatkokehittämisajatuksia  

 

Nyt tutkitun aiheen monisäikeisyys ja kokonaisuuden monitahoisuus antaa 

mahdollisuuksia tarkastella aiheeseen liittyviä teemoja jatkossa. Kehittämistyön 

tuloksien ja johtopäätösten myötä voidaan jatkossa luoda yleisesti hyödynnettä-

vää materiaalia SMErec-hankkeessa. Materiaali voi auttaa yksittäisen työnhaki-

jan tai opiskelijan oman osaamisen tunnistamisen, kohdentamisen ja osaami-

sella erottautumisen kokonaisuutta. Kehittämistehtävän jälkeen on mahdollista 

koota ja tehdä opas, vinkkivihkonen tai huoneentaulu oman osaamisen tunnis-

tamista, hyödyntämistä ja kohdentamista sekä osaajana erottautumista keskei-

sesti tukevista näkemyksistä, keinoista ja työkaluista. Materiaalin hyödyntämi-

nen tulevaisuudessa myös opetus-, ohjaus- ja valmennuskäytössä veisi kehit-

tämistyön mukanaan nostamia huomioita ja ajatuksia eteenpäin niin opiskelija- 

kuin työnhakijakohderyhmien kohdalla. 

 

Myös työnantajien, erityisesti SMErec-hankkeen kohderyhmänä olevien pk-

yritysten rekrytoinnin kehittämisen tukeminen saadun tiedon valossa on mah-

dollista. Erilaisen materiaalin koostaminen ja kehittämistyön ideoiden esittämi-

nen valmennuksissa tai koulutuksissa on yksi tapa hyödyntää kehittämistyön 

tuloksia jatkossa. Kehittämistyössä työnhakemiseen ja työnhakijoihin liittyvistä 

tekijöistä ja huomioista voi löytyä työnantajia palvelevia asioita. Kuten se, että 

se voi osaltaan helpottaa osaavien, hyvät ja tarpeelliset ominaisuudet omaavien 

hakijoiden saamista työnantajan palvelukseen. 

 

Koska itsensä johtaminen ja oman osaamisen tunnistaminen ovat laajoja ja 

haasteellisia asiakokonaisuuksia olisi, niiden jatkotutkiminen mielenkiintoista. 

Itsensä johtaminen näyttäytyy usein johtamisen kentällä pieninä huomioina 

osana suurempaa johtamisen kenttää ja johtamis- ja esimiestyötä. Itsensä joh-

taminen näyttää kuitenkin olevan osa monen elämää ilman johtamis- tai esi-

miesasemaa, joten sen ymmärtämistä osana ihmisen perustoimintoja ja osaa-

misen kokonaisuutta voisi tarkastella syvemmin. Oman osaamisen tunnistami-

sen tutkimusta vaikuttaa olevan suhteellisen vähän, kun monesti on löydettävis-

sä erilaisia ei-tieteellisiä lähteitä blogeina, koulutusjaksoina, valmennuksina ja 

diasarjoina. Oman osaamisen tunnistamisen tutkimisesta voisi olla hyötyä laa-
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jasti osaamisen kehittämisen, hallinnan ja arvioinnin ollessa yhä keskeisempi 

osa työelämää, urasuunnittelua ja työnhakemista jatkuvasti muuttuvissa toimin-

taympäristöissä ja yhteiskunnassa. 

 

Rekrytointi työnhakijan näkökulmasta olisi myös yksi mielenkiintoinen jatkotut-

kimuksen aihealue, koska ihmiset tekevät henkilökohtaisesti valintoja, suunni-

telmia ja päätöksiä niin työpaikan hakemiseen orientoitumisessa ja valmistau-

tumisessa kuin itse hakuprosessissa. Tämä liitettynä osaamisen moninaiseen 

kokonaisuuteen ottaa huomioon suuren joukon asioita, jotka liittyvät niin työnan-

tajaan kuin työnhakijaan. Myös esimerkiksi työpaikkailmoitusten ja muiden vies-

tintäkanavien sisältöihin tai työnhakemisen toimintojen ja ajattelun taustalla ole-

van maailman ymmärtäminen olisivat mahdollisia aihealuetta sivuavia tutkimus-

teemoja. Verkostoitumisen, digitaalisuuden ja sosiaalisen median mahdollisuu-

det voisivat lisäksi olla käsiteltävää teemakokonaisuutta kehittäviä. 
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Liite 1 
Teemahaastattelun teemat    
 
 
 
Taustatiedot 

- ikä, sukupuoli, koulutustausta, työhistoria 
 
Oma osaamisen ja sen tunnistaminen työnhakemisen näkökulmasta 

- aiheen pohtiminen, miksi, milloin 
- ajatukset oman osaamisen tunnistamisesta rekrytointiin/työnhakemiseen liittyen  
- substanssin ydinosaaminen, tehtäväkohtaiset osaamiset, yleinen osaaminen, 

työelämätaidot 
- osaamisen tunnistamisen ja kohdentamisen onnistuminen, vaikeudet 
- osaamisen todellisen tason arviointi 

 
Itsensä johtamisen oman osaamisen tunnistamisen kohdentamisen osana 

- ajatuksia itsensä johtamisesta 
- urasuunnittelu, työssä eteneminen, kouluttautuminen tai työnhakeminen suh-

teessa itsensä johtamiseen 
- omiin kykyihin ja omaan osaamiseen luottaminen osana työnhakemista ja ura-

suunnitelmia 
- itseluottamuksen taso tai kokonaisuus työtä haettaessa, itsetuntemus 

 
Työnhaku ja oman osaamisen kohdentamisen ja erottautumisen onnistuminen 

- haasteet osaamisen esiin tuomisessa ja eroja (työpaikkailmoitukset, piilotyöpai-
kat, erilaiset työnantajat) 

- kokemuksia rekrytoinneista 
- osaamisen ja kokemuksen sisältöjen esittäminen työnhaussa 
- kokemukset onnistumisesta ja epäonnistumisesta työnhaussa 
- vaikutukset työnhakemiseen ja oman osaamisen tunnistamisen kokonaisuuteen 

 
 Keinoja oman osaamisen tunnistamiseksi ja kohdentamiseksi työnhaussa 

- erilaisia keinoja/tapoja erottautumisessa 
- osaamisen esiintuomisen onnistuminen 
- opinto-ohjaus, uraohjaus tai muut järjestetyt tilaisuudet apuna osaamisen suun-

taamisessa ja tunnistamisessa, miten 
- muita tahoja osaamisen tunnistamisen ja kohdentamisen tukemiseksi 

 
Oman osaamisen tunnistamisen ja kohdentamisen valmiuksien kehittäminen 

- omien valmiuksien kehittäminen oman osaamisen tunnistamiseksi paremmin ja 
kohdentamiseksi työnhakemisessa ja/tai urasuunnittelussa 

- oman osaamisen tunnistamisen taitojen ja kohdentamisen taitojen toteuttami-
nen ja kehittäminen 

- avun ja tuen saaminen, mahdollisia tapoja ja tahoja 
 



 

Liite 2 

Saatekirje    

 

 
Hyvä haastateltava 
 
Opiskelen Karelia-ammattikorkeakoulussa tradenomin ylempää ammattikorkea-
koulututkintoa johtaminen ja liiketoimintaosaaminen koulutuksessa. Olen teke-
mässä siihen liittyvää opinnäytetyötä Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnissä 
olevalle ESR-rahoitteiselle SMErec-hankkeelle (New generation recruitment 
skills for SMEs and workforce). 
 
Haastattelen opinnäytetyön teemoihin liittyen korkeakoulutettuja, jotka ovat 
opiskelleet aikuisena ja toimineet työelämässä. Toivon, että sinun olisi mahdol-
lista osallistua tutkimukseen haastateltavana. 
 
Tutkimuksen aiheena on työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen ja koh-
dentamisen sekä osaamisella erottautumisen teemoihin liittyvä kokonaisuus. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hakijan osaamisen näkyväksi tekemis-
tä ja osaamisen kohdentamista osana rekrytointiprosessia ja työnantajan 
osaamistarpeen täyttämistä. Tavoitteena on oman osaamisen tunnistamiseen 
liittyvien taitojen ja valmiuksien kehittäminen ja hyödyntäminen sekä työnhakijan 
urasuunnittelun ja työllistymisen edistäminen. Samalla parannetaan rekrytoin-
tien onnistumista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 
 
Toteutettava teemahaastattelu kestää noin tunnin. Haastattelu nauhoitetaan ja 
litteroidaan. Haastattelumateriaali tulee vain opinnäytetyökäyttöön, eikä litte-
roinnista voida tunnistaa haastateltavan henkilöllisyyttä. Nauhoitteet tuhotaan 
opinnäytetyön valmistuttua. 
 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaan mielelläni tutkimuk-
seen ja sen käytäntöihin liittyviin kysymyksiin. Pyydän sinua vahvistamaan 
haastatteluun osallistumisesi joko sähköpostilla tai puhelimitse. 


