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Self-awareness is considered one of the most essential career planning tools. The
aim of this thesis was to examine if the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) could
be used for promoting self-awareness for career planning purposes. Furthermore,
the thesis intended to determine if BBA students found the MBTI based test useful.
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Käytetyt termit ja lyhenteet

Megatrendit

ovat useista ilmiöistä koostuva yleisiä kehityssuuntia, jotka
tapahtuvat globaalilla tasolla. Esim. talouden globalisaatio
ja ympäristökysymysten aktualisoituminen.

Milleniaalit

eli Y-sukupolvi, ovat 1980–1990- luvulla syntyneitä, joiden
määrä työyhteisössä kasvaa tulevina vuosina merkittävästi. Milleniaalien arvot ja tavoitteet muovaavat tulevaisuuden työelämää.

Urasuunnittelu

on valintojen tekemistä työuran suunnasta, kohti asetettuja
tavoitteita. Urasuunnittelun tavoitteena on mielekäs ja itselle merkityksellinen työ. Urasuunnittelua voi tehdä itsenäisesti tai yhteistyössä uraohjaajan kanssa.

Itsetuntemus

on omien kiinnostuksien, osaamisen, vahvuuksien, kehityskohteiden, arvojen, tavoitteiden, motivaation ja persoonallisuuden ymmärtämistä ja tuntemista. Itsetuntemus on
taito, jota voi kehittää.

Persoonallisuus

tarkoittaa ihmisen olemusta ja kuvastaa ihmisen fyysisiä,
sosiaalisia, psyykkisiä ja henkisiä ominaisuuksia. Persoonallisuus muodostuu ihmisen sisäisestä kokemusmaailmasta ja ulkoisesta toiminnasta. Myös ajattelu, tunteet, reaktiot ja käytös ovat osa persoonallisuutta.

MBTI

Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori, on psykologi Jungin teorian pohjalta kehitetty indikaattori kuvaamaan ihmisten erilaisuutta kahdeksan preferenssin avulla. Indikaattori kertoo
mm. ihmisen havainnointi- ja päätöksenteko preferensseistä.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyön aiheena on itsetuntemus urasuunnittelun työkaluna. Tarkemmaksi
tutkimuskohteeksi on valittu Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori hyödyntäminen itsetuntemuksen kehittämiseksi urasuunnittelun tueksi. Aihe on ajankohtainen, sillä työelämä on niin Suomessa kuin maailmalla jatkuvassa muutoksessa siihen vaikuttavien työelämän trendien myötä. Työelämään jo siirtyneet ja siirtymässä olevat sukupolvet poikkeavat arvoiltaan, toiveiltaan ja odotuksiltaan vanhemmista kollegoistaan. He eivät ole valmiita tyytymään tekemään työtä ainoastaan palkan takia, vaan
haluavat kokea tekevänsä merkityksellistä työtä.
Urasuunnittelun merkitys korostuu työelämään astuvien sukupolvien tavoitellessa
niin työ- kuin vapaa-ajaltaan haluamiaan asioita. Itsetuntemus on tärkeä väline työntekijän urasuunnittelussa ja tässä opinnäytetyössä tarkastelemme erityisesti persoonallisuusprofiilin hyödyntämistä yksilön urapolun selkeyttäjänä. Aihe on hyvin
ajankohtainen ammattikorkeakoulussa opiskeleville tradenomeille, heidän valmistuessaan hyvin monipuoliset valmiudet antaviin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.
Työssä on käsitelty työelämän vallitsevia trendejä ja niiden asettamia vaatimuksia
työntekijöille. Teoriaviitekehyksessä on tarkasteltu itsetuntemusta ja mistä hyvä itsetuntemus koostuu ja kuinka sitä voi kehittää. Selvityksen kohteena oli myös itsetuntemuksen merkitys urasuunnittelussa ja urasuunnittelun tärkeys työntekijän tavoitellessa unelmatyötään.
Tutkimus on toteutettu sähköisellä kyselylomakkeella SeAMKin ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijoille. Tutkimuksessa on käytetty niin laadullisia kuin määrällisiä tutkimusmenetelmiä, jonka avulla tutkittavasta aiheesta on saatu kattava kokonaiskuva. Avoimissa vastauksissa nousi esille ongelmia ja näkökulmia, jotka olisivat
voineet jäädä huomaamatta pelkästään kvantitatiivisia menetelmiä käyttämällä.
Tutkimuksessa on selvitetty SeAMKin tradenomiopiskelijoiden ajatuksia urasuunnittelusta ja kokevatko he persoonallisuusprofiilin hyödylliseksi urasuunnittelun tukena. Tutkimuksella on haettu vastausta kysymyksiin ”parantaako MBTI-testi itsetuntemusta” ja ”voiko testiä hyödyntää urasuunnittelussa”. Tarkoituksena oli antaa
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opiskelijoille työkaluja myös oman uransa suunnitteluun ja parantaa heidän itsetuntemustaan myös mahdollista työnhakuprosessia ajatellen.
Itsetuntemuksesta ja sen kehittämisestä, sekä urasuunnitellusta on paljon ajankohtaista kirjallisuutta. Aihetta on tutkittu jonkin verran etenkin psykologisesta näkökulmasta, mutta opinnäytetöitä on tehty vähemmän. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden
urasuunnittelusta on tehty JoPo-tutkimushanke (Volanto & Hakola 2018)
SeAMKissa, jonka tuloksia tämän opinnäytetyön tutkimustulokset vahvistavat ja tukevat. Myers-Briggsin tyyppi-indikaattoria ja sen hyödyntämistä puolestaan on tutkittu pitkään Vaasan Yliopistossa professori Vesa Routamaan johdolla.
Opinnäytetyön tutkimuksen tulokset antavat hyödyllistä tietoa SeAMKin tradenomiopiskelijoiden ajatuksista ja toiveista urasuunnittelua ajatellen. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää liiketalouden koulutuksen kehittämiseksi.

10 (43)

2 MUUTTUVA TYÖELÄMÄ JA URA

Työelämän murros on viime vuosina noussut hyvin keskeiseksi teemaksi julkisessa
keskustelussa. Vaikka työelämän muutoksista on puhuttu jo pitkään, monet työelämän muutosta ohjaavat megatrendit ovat alkaneet konkreettisesti näkyä ja vaikuttaa
tekemäämme työhön ja työtehtäviin. Megatrendit ovat useista ilmiöistä koostuvia
yleisiä kehityssuuntia. Megatrendit vaikuttavat globaalisti ja niiden kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. (Sitra, [viitattu 13.12.2018].)
Megatrendejä ja työelämän muutoksia on tutkittu laajasti ja aiheesta on julkaistu
paljon raportteja, jotka pyrkivät luomaan kuvaa, millaista työelämä tulevaisuudessa
on. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (2018) totesi Määränpäänä huominen- seminaarissa pitämässään puheessaan työelämän muutoksien mittakaavaa olevan
vaikea ennustaa, mutta varmuutena sitä, että työ ja osaamisvaatimukset tulevat
muuttumaan ja muutoksiin tulisi varautua.

2.1 Työelämän trendit
Tulevaisuustalo Sitran ennakoinnin johtavan asiantuntijan Elina Kiiski-Katajan
(2016) mukaan muutosilmiöt olevat todellisuudessa monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, minkä vuoksi näkemyserot ovat tavallisia. Tulevaisuutta ennakoivat tahot
ovat kuitenkin yhtä mieltä keskeisistä työelämää määrittävistä muutosajureista. Teknologian merkittävä kehittyminen, digitalisaatio, talouden globalisaatio, väestön
ikääntyminen, arvoissa tapahtuvat muutokset, sekä ilmastonmuutokseen liittyvien
ympäristökysymysten ajankohtaistuminen nousevat esille kaikissa tutkimuksissa ja
julkaisuissa.
Suuret muutosilmiöt näkyvät työelämässämme jo tänä päivänä. Työtehtävissä ja
ammattirakenteissa tapahtuu jatkuvaa muutosta ja kokonaisia toimialoja on muuttunut täysin, sekä siirtynyt muualle. Teknologian kehitys on tuonut älylaitteet osaksi
arkipäivän työtä ja automatisointi on suurin syy siihen, että työtehtäviä häviää. Häviävien töiden tilalle on arvioitu syntyvän entistä tuottavampi asiantuntijatehtäviä
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(Koskinen 2016). Rutiinitöiden vähetessä, nousevat esille työntekijöiden henkilökohtaiset taidot kuten luovuus, sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutus (Malin 2017).
Globalisaatio on hajauttanut tuotantoketjuja ja siirtänyt tehtäviä halvempien kustannusten maihin. Markkinoiden muuttuessa myös muutos työpaikoilla on nopeaa.
Muutoksien myötä työnantajien tarpeet vaihtelevat, kun vanhan osaamisen tarve
vähenee ja uusien osaajien tarve lisääntyy. Koulutuksen merkitys oikeanlaisen
osaamisen varmistamisessa kasvaa, kun uusia aloja kuten kryptovaluuttabisnes,
virtuaalitodellisuus ja kyberturvallisuus syntyy.
Muutokset asettavat haasteita etenkin henkilöstöjohtamisen ja yhteiskunnallisen poliittisen päätöksenteon näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa (Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012, 1) nostetaan esille proaktiivinen ote työelämän
muutoksiin. Proaktiivisilla kehittämistoimilla ja ratkaisuilla on mahdollista edistää
tuottavuutta, työllisyyttä, työelämän laatua ja työhyvinvointia. Raportin mukaan Suomella on hyvät edellytykset toteuttaa muutoksia työelämän kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

2.2 Muuttuvan työelämän vaatimukset
Muutos ei ole enää poikkeusvaihe vaan uusi työelämän normi. Työpaikoilla on jatkuvasti menossa uudistuksia ja kehittämistyötä. Muutokset voivat aiheuttaa kielteisiä tunteita, kun työn sujuvuus ja mielekkyys ovat vaarassa kärsiä, mutta sisältävät
kuitenkin myös paljon mahdollisuuksia, kun kehittämistyötä viedään käytäntöön.
Muutokset edellyttävät uudistumiskykyä niin yrityksiltä kuin työntekijöiltäkin ja eniten
hyötyvät ne, jotka näkevät tilanteen mahdollisuutena ammatilliseen uudistumiseen.
(Alasoini ym. 2012, 5.)
Yritysrakenteet ja strategiat vaihtelevat, ja työelämän trendit muuttavat työn organisointia. Digitalisaatio ja pilviteknologia mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja fyysisestä paikasta riippumatta, jolloin oman työn kehittäminen, hallinta ja rajaaminen
nousevat keskeisiksi taidoiksi tulevaisuuden työelämässä. Työntekijät osallistuvat
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kehittämis- ja innovaatiotoimintaan yhä laajemmin digitalisaation tuotua uusia työkaluja kuten sosiaalisen median, koko työyhteisön käyttöön. Sosiaalisen media on
vain yksi yhteisöllisen verkostososiaalisuuden muoto, joiden uskotaan entisestään
vahvistuvan nuorempien sukupolvien siirtyessä työelämään. Verkostojen laajeneminen ja moninaistuminen edellyttävät uudenlaisten roolien hallintaa, sekä hyviä
kommunikaatio ja vuorovaikutustaitoja. (Alasoini ym. 2012, 6–15.)
Henkilöstöjohtamisen professori Riitta Viitalan (2018a; 2018b) mukaan, työelämän
trendien vaikutuksesta yritysten henkilöstö- ja osaamistarpeet muuttuvat. Tämän
seurauksena työurat tulevat moninaistumaan ja työnkuvat vaihtelemaan. Toisin sanoen työurat pirstaloituvat ja työntekijöiden tulee oppia jatkuvasti uutta. Viitala toteaakin henkisen joustavuuden, sekä kyvyn sietää painetta ja epävarmuutta olevat
avaintekijöitä tulevaisuuden työelämässä menestymiseksi. Alasoinin tavoin myös
Viitala painottaa itseohjautuvuutta, sekä hyviä ihmissuhde- ja kommunikaatiotaitoja
vaihtelevissa verkostoissa.
Työn tuloksellisuus riippuu yhä enemmän työntekijästä itsestään, hänen motivaatiostaan sekä persoonastaan (Valtakari ym. 2014, 29). Samat tekijät nousevat esiin
myös Kansallisen rekrytointitutkimuksen (2018, 6) tuloksissa, jossa erittäin tärkeiksi
ominaisuuksiksi työntekijävalinnassa nousivat motivaatio, sopivuus yrityskulttuuriin,
erityistaidot ja rekrytointiasiantuntijan mielipide työnhakijasta. Työyhteisöön etsitään
hyviä tyyppejä, eivätkä aikaisempi kokemus ja koulutus nouse enää niin suureen
arvoon.
Työntekijät itse uskovat, että teknologian käyttö, sopeutuvaisuus muutokseen ja jatkuva kehittyminen ovat tulevaisuuden työelämän perusedellytyksiä. Tutkimuksen
mukaan työntekijät arvelevat oman osaamisen markkinoinnin, luovan ajattelun ja
ratkaisukyvyn olevan hyvin merkityksellisessä roolissa seuraavan 10 vuoden aikana. (Tulevaisuuden työelämässä korostuu 2017.)
Muutoksien ja vaatimuksien ohella, syntyy uusia positiivisia ilmiöitä. Työ- ja vapaaajan käsitys muuttuu, minkä vuoksi työntekijöiden sitouttaminen vaatii uudenlaisia
toimia. Työelämässä pyritään hyödyntämään työntekijöiden yksilöllisyyttä tarjoamalla heille erilaisia sopimuksia työaikojen, tekopaikkojen ja palkitsemismallien suhteen. (Alasoini ym. 2012, 13.)
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Eri sukupolviin kuuluvien asenteet muuttuvaa työelämää kohtaan voivat vaihdella
heidän kokemuksiensa myötä. Huomattavia eroja on nähtävissä siinä, kuinka suuri
rooli työllä on ja millaisia odotuksia ja tavoitteita heillä on työelämässä. Arvot ja elämäntyylien eriytyminen näkyvät etenkin diginatiivin sukupolven siirryttyä työelämään ja nuoren z-sukupolven valmistautuessa siihen. (Alasoini ym. 2012, 6.)

2.3 Milleniaalit työelämässä
Väestön ikärakenne on muuttumassa ja suuret ikäluokat ovat hiljalleen siirtymässä
eläkkeelle. Pienet ikäluokat, eli sukupolvet X, Y, ja Z ovat valtaamassa työelämää.
Suurilla ikäluokilla tarkoitetaan sodan jälkeen vuosina 1943–1959 syntyneitä. X-sukupolveksi mielletään 1960–1980 välillä syntyneet ja Y-sukupolveksi, eli milleniaaleiksi kutsuttava sukupolvi kattaa 1980–1990- luvuilla syntyneet. Milleniaalien jälkeistä, vuosituhannen vaihteen jälkeen syntynyttä sukupolvea kutsutaan Z-sukupolveksi. (Vesterinen & Suutarinen 2011, 19.)
Sukupolvien jaotteluissa ja syntymävuosien tarkoissa määrittelyissä esiintyy eri tutkijoiden mukaan joskus muutamien vuosien eroja suuntaan ja toiseen. Tätä selittävät mm. hieman erilaiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset tilanteet eri puolilla maailmaa eri vuosikymmenillä. Tapscott (2010, 16–18) ja Alasoini (2010) toteavat, että
sukupolville ominaisia piirteitä on kuitenkin nähtävissä kaikissa ikäryhmissä, heidän
nuoruutensa avainkokemusten yhdistäessä heitä. Vesterinen ja Suutarinen (2011,
9–11) puolestaan toteavat näiden nuorten työelämään siirtyneiden sukupolvien odotuksien työstä ja työyhteisöstä eroavan aikaisempiin sukupolviin verrattuna monilta
osin.
Järvensivu, Nikkanen ja Syrjä (2014, 27) huomauttavat, että sukupolvia tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että milleniaalit – kuten kaikki muutkin sukupolvet –
muodostuvat yksilöistä, joiden arvot ja uratavoitteet poikkeavat toisistaan. Sukupolvierot ja ominaiset piirteet kuvastavat aikakautta, jolloin sukupolvi varttui ja siirtyi
työelämään. Tässä luvussa sukupolvijaot on tehty kuvastamaan paremmin suomalaista yhteiskuntaa vastaavaksi mukaillen Järvensivua ym. (2014), sekä Vesteristä
ja Suutarista (2011).
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Vesterisen ja Suutarisen (2011, 19) mukaan milleniaaleja kutsutaan myös diginatiiviksi sukupolveksi, heidän kasvettuaan nettiympäristön parissa. Milleniaaleista nuorimmatkin ovat jo siirtymässä työelämään ja Alasoini ym. (2012) arvioivat, että vuoteen 2030 mennessä puolet työelämän jäsenistä on Y-sukupolven edustajia. Y-sukupolven arvot, toiveet ja odotukset poikkeavat aikaisempien sukupolvien tavoitteista työelämässä, mikä asettaa heidät tärkeään asemaan tulevaisuuden työelämän muodostamisessa. Järvensivun ym. (2014) sukupolvijaossa Y-sukupolvi luokitellaan hieman suppeammin (1980–1990) ja Z-sukupolvi laajemmin (1991–), 90-luvun suuren globaalin taantuman muodostuessa Z-sukupolven avainkokemukseksi.

2.3.1

Y-sukupolven arvot ja odotukset työelämässä

Milleniaalien erilaisuus näkyy etenkin heidän työtavoissaan ja sitoutumisessaan.
Milleniaaleja pidetään vähemmän lojaaleina työntekijöinä, kuin heidän vanhempia
kollegojaan. He eivät epäröi vaihtaa työpaikkaa tai työnantajaa, jos työ ei ole kivaa
tai he eivät voi enää kehittyä työssään. Yhä harvempi myöskään pitää vakituista
työpaikkaa itseisarvona. On arvioitu, että Y-sukupolven edustajilla tulee olemaan
keskimäärin 15–20 työpaikkaa uransa aika. Milleniaalit ovat halukkaita ottamaan
vastuuta omasta kehittymisestään, urastaan ja työympäristöstään. (The Deloitte Millennial Survey 2018.)
Tapscottin (2010, 177) ja Piispan (2018) mukaan milleniaalit ovat arvoherkkiä ja
heille onkin tärkeää, että he saavat tehdä työtä, joka tukee heidän arvojaan. Työn
on oltava mielekästä ja sisällöllistä, johtajan on osattava muutakin kuin pomottaa,
sekä työn ja vapaa-ajan on oltava joustavasti yhteen sovitettavissa. Buckley, Viechnicki ja Barua (2015) puolestaan toteavat, että arvoja vastaava työ koetaan mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Nämä ovatkin tärkeitä tekijöitä milleniaalien sitoutumisen kannalta. Kirjoittajien mukaan erityisesti joustavuus ja tasa-arvo korostuvat milleniaalien arvoissa työelämää kohtaan palkan ja organisaatiokulttuurin ohella. Työn
mielenkiintoisuus, sen osallistava vaikutus ja vaikutusmahdollisuudet edistävät sitoutumista työhön, mutta ovat myös tärkeitä motivaation lähteitä.
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Useista milleniaaleista ja eri sukupolvista kertovista lähteistä, kuten Tapscottin
(2010, 186) ja Alasoinin ym. (2012) kirjoituksista on löydettävissä yhteneväisiä ajatuksia Y-sukupolvesta. Heidän mukaansa milleniaaleille ominaisina piirteinä on pidetty mm. yksilöllisyyttä, kärsimättömyyttä, vaativuutta, vapaudenhalua, mielihyvän
tavoittelua, poikkeuksellista digitaalista sosiaalisuutta ja innovatiivisuutta. Tutkimuksissa nousee esille myös päinvastaisia tuloksia. Tätä selittää Järvensivun ym.
(2011, 255–258) mukaan se, että Y-sukupolvi on ollut työelämässä vasta lyhyehkön
ajan. Heidän ominaispiirteitään ja arvojaan työelämässä on hankala arvioida pitkään
työelämässä olleiden vanhempien sukupolvien rinnalla.
Vaikka Y-sukupolven edustajat omaavat monia työelämän muutoksessa vaadittavia
taitoja, varjostavat heidän tulevaisuudenodotuksiaan myös huolet. Milleniaalien kerrotaan olevan yhä enenevissä määrin epävarmoja tulevaisuudestaan, sekä pessimistisiä poliittisen ja sosiaalisen kehityksen suhteen. He omaavat kasvavan huolen
turvallisuudesta, sosiaalisesta tasa-arvosta ja kestävästä kehityksestä. (The Deloitte Millennial Survey 2018.)
Piispan (2018) mukaan osa tutkimuksista kuitenkin osoittaa, että milleniaalit kuitenkin arvostavat työtä. Milleniaalit ovat valmiita tarpeen tullen sovittamaan toiveitaan
ja odotuksiaan. Työn kiinnostavuus on tärkeää – mutta vielä tärkeämpää on, että
töitä ylipäätään on. Työn sisältö ja merkityksellisyys ovat tärkeämpiä kuin palkka ja
mm. vapaa-ajan vuoksi ollaan valmiita ottamaan palkatonta vapaata.
Teknologian ja muiden työelämän trendien aiheuttamat muutokset elämäntavoissa
uhkaavat Y-sukupolven – kuten myös nuoremman Z-sukupolven – olevan vaarassa
syrjäytyä (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 30–31). Uudistuminen ja innovointi eivät
nimittäin luonnistu työntekijältä, joka on uupunut tai loppuun palanut. Vaikutukset
ovat merkittävät, sillä Suomessa työelämästä syrjäytyy pysyvästi arviolta noin 6%
joka vuosi. Tämä koskettaa etenkin alle 25-vuotiaita Y- ja Z-sukupolvien edustajia,
sillä heistä 100 000 on syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva. (Aalto, Ahokas &
Kuosa 2008, 15.)
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2.4 Tradenomin ura
Tradenomin koulutus on laaja-alainen, eikä tutkinto valmista suoraan johonkin tiettyyn ammattiin. Tradenomit valmistuvat työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin,
ja heillä on valmiudet oman ammattialansa kehittämiseen. Opintoihin sisältyy mm.
markkinointia, tietotekniikkaa, laskentatointa, johtamista, viestintää ja kieliopintoja.
Tradenomi valitsee opintojensa aikana koulukohtaisista vaihtoehdoista suuntautumisalan, josta hän saa syvällisemmän asiantuntijuuden. (Tradenomiliitto, [viitattu
9.12.2018].)
Lampikoski (2010) kertoo tradenomilla olevan lukuisia erilaisia työmahdollisuuksia.
Opintojen alkaessa harva tietää missä haluaisi työskennellä opintojen päätyttyä,
eikä käsitys ole selkeä vielä kaikilla valmistuvillakaan. Tradenomeja koulutetaan valtakunnallisesti paljon, vuositasolla heitä valmistuu yli 5000. Valmistuvien tradenomien massasta erottuminen työmarkkinoilla voi olla haastavaa. Tulevina vuosina Suomen väestön ikääntyminen ja uudet teknologiat tuovat tradenomeille kuitenkin uusia mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.
Tradenomeja työskentelee mm. ICT-, finanssi- ja kaupan alalla sekä teknologiateollisuudessa. Valtaosa tradenomeista työskentelee yksityisellä sektorilla. Tradenomien työttömyysprosentti on 2000-luvulla ollut noin 5–7%. Koulutusta vastaamattomassa työssä olevien tradenomien lisääminen tilastoon nostaa työttömyysprosentin 20–40%. Tradenomien usko omaan tulevaisuuteen työelämässä on yleisesti
ottaen parantunut viime vuosina. (Tradenomiliitto, [viitattu 9.12.2018].)
Tradenomiliitto ([viitattu 9.12.2018]) toteaa tradenomin tutkinnon antavan hyvät
mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Tradenomiliiton suorittaman tutkimuksen mukaan tradenomien kerrotaankin olevan usein niitä, joilla on hyvä syy pyytää lisää
palkkaa tai edellytykset hakeutua vaativampiin tehtäviin.

2.5 Työn merkitys
Kuten olemme aiempien lukujen myötä huomanneet, maailma ja työelämä muuttuvat, kuten myös odotukset työtä kohtaan. Valinnanmahdollisuudet lisääntyvät, kun
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tiedostaa, että nykyinen käsitys työelämästä ei ole totuus tulevasta. Vaihtoehtojen
paljous ja valinnan vaikeus voivat olla hyvinkin ahdistavia, jos työntekijällä ei ole
selkeää suuntaa tulevaisuudelleen. Sydänmaanlakan (2006, 16) mukaan itsensä
löytäminen ja toteuttaminen ovatkin yksilölle isoja ja vaikeita teemoja, sillä ihminen
haluaa toteuttaa itseään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Työ on tärkeä osa elämäämme. Sydänmaanlakka (2006, 227) tiivistää työnteon
merkityksen lyhyesti ja ytimekkäästi: Me emme elä tehdäksemme työtä hyvin, vaan
teemme työtä elääksemme hyvin. Hänen mukaansa ihmisten suhtautuminen työhön
kuitenkin vaihtelee ja toisen mielestä työ on välttämätön paha ja toinen suhtautuu
siihen elämäntehtävänään. Suhtautuminen ja asenteemme työhön määrittävät sisäistä motivaatiotamme, innostuneisuuttamme, luovuuttamme ja sitoutuneisuuttamme.
Osa ihmisistä suhtautuu työhön urana, jolloin hän haluaa kehittyä ammatissaan ja
ottaa vastuuta myös työyhteisönsä ja työtapojen kehittämisestä. Ura on sarja tavoitteiden ohjaamia peräkkäisiä valintoja. Urapolkuja on yhtä paljon kuin työntekijöitä.
Hyvä ura on täysin subjektiivinen käsite ja hyvän uran mittarina toimii yksilön oma
tyytyväisyys uralla etenemiseen ja kehittymiseen. (Sydänmaanlakka 2006, 238–
239.)
Etenkin valmistumisen jälkeen monilla työuraan suuntaavilla ei ole vielä aavistustakaan, mitä he tarkalleen ottaen haluavat. Mielekkään ja merkityksellisen työn tavoittelu kuitenkin yhdistää niin milleniaalien kuin monien muidenkin uratavoitteita. Urasuunnittelu on avainasemassa tai lähestulkoon välttämätön edellytys ihmisen pyrkiessä näihin tavoitteisiin. Harva nimittäin haluaa luottaa pelkkään sattumaan ja ajelehtia tilanteesta ja työstä toiseen.

2.6 Urasuunnittelun tärkeys
Vaihdamme työtä ja työuraamme useita kertoja elämämme aikana – emme ainoastaan työelämän murrostrendien vaikutuksesta – mutta myös sen vuoksi, että elämäntilanteemme vaihtelevat ja tarpeemme muuttuvat. Urasuunnittelu ei ole vain
nuoria ammattiaan vasta miettiviä tai työelämään suuntaavia vastavalmistuneita
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varten. Urasuunnittelun tarve korostuu erilaisissa työuran vaiheissa, esim. irtisanomistilanteissa, kun työntekijä huomaa olevansa ”väärässä” työssä tai kaipaavansa
lisää haasteita ja vaihtelua. Sydänmaanlakka (2006, 238) toteaakin urasuunnittelun
olevan koko työuran mittainen matka, joka vaatii välillä pysähtymään ja pohtimaan
omaa paikkaansa työelämässä ja sen tulevaisuutta. Hänen mukaansa omaa työtään ja uraansa voi pohtia mm. seuraavien kysymysten avulla:
– Miten koen oman työni tänä päivänä?
– Mikä motivoi minua?
– Mikä on työni syvempi merkitys?
Carlssonin ja Järvisen (2012) mukaan jokainen ihminen on uniikki työntekijänä ja
urasuunnittelu auttaa hahmottamaan, millaisessa työssä omat vahvuudet, kokemus
ja innostus pääsevät oikeuksiinsa. Omien persoonallisten piirteiden ja taipumusten
tunnistaminen auttaa kohdentamaan urasuunnittelua sellaisiin toimialoihin ja tehtäviin, joissa työntekijän parhaat puolet pääsevät esille. Mielekäs työ tukee työmotivaatiota ja työssä viihtymistä. Kirjoittajien ajatuksena onkin, että ura tulisi rakentaa
omien vahvuuksien ja mieltymyksien pohjalta. Näiden pohjalta rakennettu ura lisää
todennäköisyyttä sille, että työntekijä voi kokea merkityksellisyyttä ja on tyytyväinen
valintoihinsa pitkänkin ajan kuluttua.
Järvensivun ym. (2011, 255) mukaan nuoremmille sukupolville kuten diginatiiveille
urasuunnittelu ei tarkoita suoran viivan vetämistä valmistumisesta eläkepäiviin,
vaan mielekkään kokonaisuuden rakentamista tarvittaessa merkittävinkin suunnanmuutoksin. Sydänmaanlakka (2006, 227) käyttää käsitettä ammatillinen kunto, kuvaamaan työntekijän visiota, tavoitteita, osaamista ja kehittymistä työelämässä. Ammatillinen kunto käsittää myös kyvyn sijoittaa tämänhetkinen työ omalle työuran kokonaisuudelle, sekä kykyä pärjätä ja edetä omalla uralla.
Sydänmaanlakka (2006, 228–229) esittää, että työelämän murroksessa työsuhteiden muututtua enemmän tai vähemmän pätkittäisiksi työntekijän ainoa todellinen
työsuhdeturva on hänen oma osaamisensa. Hänen mukaansa omaa osaamista on
tarkasteltava jatkuvasti, jotta voi varmistaa riittävän osaamisen myös tulevaisuudessa korjaamalla mahdolliset puutteet. Oma osaaminen on myös osattava tarvittaessa siirtää käytäntöön uusissa tilanteissa.
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Sydänmaanlakan (2006, 248–249) mukaan itsensä johtaminen on tärkeä teema
urasuunnittelussa. Se on hyvän ja tasapainoisen elämän edellytys – uraa ja muuta
elämää yhdistettäessä. Kirjoittaja toteaa vain hyvinvoivien yksilöiden ja työntekijöiden voivat vastata globaalin talouden haasteisiin. Itsensä johtamisen tavoite on hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen. Jos työ ei ole mielekästä eikä työntekijällä selkeää
kuvaa ja tavoitetta tulevaisuudestaan, on riskinä uupua työelämässä.
Työuraa suunnitellessa tavoitellaan useasti haastavampia tehtäviä. Kun työn haasteet ja hallinta ovat tasapainossa, työ koetaan nautinnollisena ja se vie mukanaan.
Innostus ja inspiraatio ovat seurausta työhön paneutumiselle, mikä johtaa parempaan työmotivaatioon (Sydänmaanlakka 2006, 231–232). Carlssonin ja Järvisen
mukaan (2012, 11), mielekkään työn tunnistaa innostumisen tunteesta ja siitä että
työhön todella haluaa panostaa.
Ilmaisen koulutuksen ja yhteiskunnan tukimuotojen myötä Suomessa jokaisella on
lähestulkoon samanlaiset mahdollisuudet luoda haluamansa työtulevaisuus. Sydänmaanlakan (2006, 238) mukaan jokaisella meillä on oma paikkamme ja tehtävämme, kaikki eivät sitä ole valitettavasti tiedostaneet. Omaa paikkaa etsiessä ja
työuraa suunnitellessa tärkein työkalu on ihmisen itsetuntemus.

2.7 Urasuunnitteluprosessi
Tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen edellyttää urasuunnittelua. Urasuunnittelu on koko työuran jatkuva kehämäinen prosessi. Strateginen urasuunnittelu mahdollistaa mielekkään urapolun löytymisen ja sillä etenemisen. Sydänmaanlakan (2006), Carlssonin ja Järvisen (2012), sekä Lampikosken (2010) kirjoitusten
pohjalta voidaan erottaa urasuunnittelussa kuvion 1 mukaiset vaiheet. Urasuunnittelutaitoja voi kehittää itsenäisesti tai esim. uraohjauksen avulla.
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TUNNE ITSESI
- kiinnostukset

TUTKI

- osaaminen

MAHDOLLISUUTESI

- persoonallisuus

- vaihtoehtojen

-arvot

tunteminen

VALINNAT JA
PÄÄTÖKSENTEKO

URAN HALLINTA
- nauti työstäsi

- aseta tavoitteet

- huolehdi hyvinvoinnistsi

- tee suunnitelma

TOIMI JA TOTEUTA
- hanki kokemusta
- verkosoidu
- kehitä osaamistasi

Kuvio 1. Urasuunnitteluprosessi (soveltaen Sydänmaanlakkaa 2006, Carlsson &
Järvistä 2012 ja Lampikoskea 2010).

Urasuunnittelun tärkein työkalu on itsetuntemus. Omien kiinnostuksien, arvojen,
osaamisen ja vahvuuksien pohjalta on helpompi lähteä tutkimaan omia vaihtoehtojaan. Urasuunnittelu edellyttää päätöksentekoa ja suunnitelmallisuutta, mielekkään
työn löytämiseksi ja uralla etenemiseksi. Työelämän risteyskohdissa urasuunnittelun tärkeys korostuu, mutta välillä on hyvä pysähtyä uudelleenarvioimaan omaa tilannettaan ja tulevaisuuttaan.
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3 ITSETUNTEMUS JA PERSOONALLISUUS

Ihmisen on tunnettava itsensä, jotta hän voisi elää omannäköistään elämää. Kuten
urasuunnittelu, itsetuntemus on jatkuvaa itsensä tutkiskelua, oman toiminnan reflektointia ja oppimista. Itsetuntemus on ihmisen subjektiivinen näkemys itsestään.
Se on käytännön taito, jota on helppo harjoitella.

3.1 Itsetuntemuksen merkitys
Sydänmaanlakan (2006, 8) sanoin, matka itseen on elämämme tärkein matka. Urasuunnittelun näkökulmasta Carlsson ja Järvinen (2012) tiivistävät itsetunnon merkityksen lyhyesti: Jos et tunne itseäsi tai tiedä mikä sinulle on tärkeää, on hyvin vaikea
tehdä uravalintoja. Itsetuntemus luo perustan tavoitteelliselle ammatilliselle kehittymiselle ja onnistuneelle urasuunnittelulle. Itsetuntemus auttaa valitsemaan oikean
polun lukemattomista vaihtoehdoista.
Carlsson ja Järvinen (2012) määrittelevät itsetuntemuksen osa-alueisiin kuuluuvan
käsityksen omista hallitsevista persoonallisuuden- ja luonteenpiirteistä, sekä toimintatavoista. He arvioivat, että itsetuntemuksella on kriittinen merkitys työelämässä
pärjäämiseen ja menestymiseen. Kokemus työn mielekkyydestä perustuu kiinnostuksen kohteisiin, osaamiseen, vahvuuksiin, kehityskohteisiin, arvoihin, tavoitteisiin
ja motivaatioon. Työ, joka on ristiriidassa näiden teemojen kanssa, ei täytä mielekkään työn edellytyksiä ja vähentää niin motivaatiota kuin sitoutumistakin.
Etenkin omiin vahvuuksiin keskittyminen työuralla, luo mahdollisuudet kehittää
omaa henkilökohtaista kilpailuetua. Carlsson ja Järvinen (2012, 72–76) esittävät
vahvuuksien tuntemisen lisäävän itseluottamusta ja arvostusta omia taitojaan kohtaan. Kirjoittajien mukaan arvojen tunteminen ja niiden toteuttaminen työssä, lisäävät merkityksellisyyden tunnetta ja ylpeyttä omaa työtä kohtaan.
Itsetuntemus on oman potentiaalinsa tunnistamista ja hyödyntämistä. Mielekkään
työn ja urapolun määrittämisen lisäksi itsetuntemuksella on käytännön vaikutus
esim. työnhaussa. Itsetuntemuskouluttaja Taivaisen (Itsetuntemus auttaa työnhaussa, [viitattu 10.12.2018]) mukaan, kun oma osaaminen, vahvuudet ja arvot ovat
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selkeänä mielessä on itsestä helpompi välittää aito ja rehellinen kuva. Hänen mukaansa hyvä itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen välittyvät hakijan eduksi työnhakutilanteessa.
Urasuunnittelun kannalta on tärkeää välillä pysähtyä miettimään omaa tilannettaan
ja tulevaisuuttaan. Pysähtyminen on avain myös parempaan itsetuntemukseen.
Hautalan ja Nikkilän (2017) mukaan pysähtyminen mahdollistaa omien tarpeiden
tunnistamisen ja itsestä huolehtimisen työelämän murroksessa. Heidän mukaansa
itsetuntemus on tärkeä hyvinvoinnin osa-alue työelämässä, jossa työntekijät kantavat itse suurimman vastuun itsestään.

3.2 Itsetuntemuksen kehittäminen
Henkilön kehittäessä itsetuntemustaan ei tavoitteena ole koskaan tulla valmiiksi. Tilanteet muuttuvat ja ihminen kasvaa ja kehittyy koko elämänsä ajan. Itsetuntemuksen kehittäminen tähtääkin itsensä tuntemiseen riittävän hyvin, jotta voi tehdä tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä itsevarmasti. Mularin (2013, 103) mukaan itsetuntemus ja tietoisuus omien valintojen perusteista rauhoittavat ja tekevän valinnan kokemuksesta varmemman tuntuisen.
Sydänmaanlakka (2006, 18–33) kertoo reflektoinnin eli syvällinen itsearvioinnin,
olevan itsensä kehittämisen tärkeimpiä työkaluja. Kehittyäkseen, on uskallettava
mennä myös oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Sydänmaanlakan mukaan paremman itsetuntemuksen avulla voi yksilö myös paremmin johtaa itseään ja käyttäytymistään. Itsetuntemustaan voi tietoisesti alkaa kehittää kiinnittämällä huomiota,
kuinka toimii erilaisissa tilanteissa ja miten oma käytös ja reagointi poikkeavat muiden käytöksestä? Tartutko uusiin haasteisiin innokkaasti, uuvuttaako kollegoiden
liika puhe tai tuleeko tietyn työkaverin kanssa aina väärinymmärryksiä?
Itsetuntemuksen kehittämiseen oman reflektoinnin avulla on tarjolla paljon työkaluja. Netissä on paljon luettavaa aiheesta ja ilmaiseksi tehtäviä testejä ja harjoituksia. Aiheesta on myös paljon painettua kirjallisuutta syvällisempään tutkiskeluun ja
self-help oppaita ja harjoituskirjoja. Reflektointiin perustuvia työkaluja ovat esim.
ammatinvalinta- ja luonnetestit (mm. Dunderfelt 2006 ja Carlsson & Järvinen 2012).
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Mularin (2013, 102) mukaan urasuunnittelun kannalta on olennaista olla tietoinen
omista taidoista ja valmiuksista, mutta tiedostaa myös omat heikkoudet ja puutteet.
Hänen mukaansa toiset vähättelevät ja aliarvioivat omia kykyjään, kun taas toisille
omat heikkoudet voivat olla vaikeita myöntää ja hahmottaa. Sen vuoksi itsetuntemuksen kehittämiseksi olisi erilaisen itsearvioinnin lisäksi kysyä palautetta myös esimerkiksi esimieheltä, kollegoilta ja läheisiltä. Ulkopuolinen palaute voi auttaa oman
”sokeiden” eli itselle tiedostamattomien piirteiden tunnistamisessa vuorovaikutuksen avulla. Omien sokeiden alueiden kehittämiseen löytyy työkaluja netistä, esimerkiksi Joharin ikkuna-malli (Joharin ikkuna 2013).
Paremman itsetuntemuksen työkaluja ovat myös erilaiset persoonallisuus ja työtyyliarvioinnit. Näitäkin löytyy ilmaiseksi netistä kuten Thomas-analyysi ja MBTI-testi
(Thomas-järjestelmä 2019; MBTI-testi, [viitattu 15.12.2018]). Persoonallisuus- ja
työtyyliarvioinnit ovat yleisiä etenkin rekrytoinnin yhteydessä mahdollisen työnantajan arvioidessa työntekijän soveltuvuutta työtehtävään ja työyhteisöön. Laajempia
henkilö- ja soveltuvuusarviointeja suorittavat henkilöarviointiin erikoistuneet alan yritykset. Arviointien luotettavuutta, tieteellisyyttä ja ammatillisuutta on pyritty turvaamaan psykologiliiton sertifioinnilla. (Psykologiliitto, [viitattu 12.12.2018].) Yritysten
tarjoamat arvioinnit ovat maksullisia, mutta tarjoavat hyödyllistä tietoa myös urasuunnittelun kannalta.
Itsetuntemuksen kehittämiseen on lukuisia työkaluja, mutta Sydänmaanlakka
(2006, 33) muistuttaa, että kehittyminen vaatii aitoa tahtoa ja työtä. Persoonallisuus
on iso osa olemustamme. Carlsson ja Järvinen (2012, 67) osoittavat, että persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa toimimaan omalla vahvuusalueella ja menestymään paremmin uralla.

3.3 Persoonallisuus osana itsetuntemusta
Persoonallisuuspsykologia tieteenalana tutkii ihmisten persoonallisuuden eroja ja
yhtäläisyyksiä. Persoonallisuudelle ei ole olemassa yhteisesti sovittua määritelmää,
sillä se tarkoittaa samalla ihmisestä ulkoisesti näkyvää toimintaa ja samalla hänen
sisäistä kokemusmaailmaansa. (Mm. Kemppainen 2010, 7; Vuorinen 1990, 17–19.)

24 (43)

Dunderfelt (2006) määrittelee persoonallisuuden tarkoittavan ihmisen koko olemusta. Hän mukaansa persoonallisuus kuvastaa ihmisen fyysisiä, sosiaalisia,
psyykkisiä ja henkisiä ominaisuuksia. Persoonallisuus on jotakin ainutlaatuista, osin
pysyvää osin muuttuvaa. Persoonallisuus on yksilön tapa nähdä maailma.
Brandtin (2011) kuvaus puolestaan korostaa persoonallisuuden ohjaavan ihmisen
toimintaa ja reaktioita. Hänen mukaansa persoonallisuus on yksi osatekijä siihen,
kuinka koemme muut ihmiset ja miten käyttäydymme vuorovaikutustilanteissa.
Kemppaisen (2010, 7) käsityksen mukaan persoona sisältää ihmiselle tyypillisen
tavan ajatella, tuntea ja käyttäytyä.
Persoonallisuutta voidaan tarkastella kuvaamalla sen rakenteita tai vaihtoehtoisesti
sitä voidaan tarkastella prosessina eli dynamiikkana. Rakenteet kuvaavat mistä persoona koostuu ja dynamiikka puolestaan, miten se ilmenee (Brandt 2011). Persoonallisuuteen vahvasti liittyviä käsitteitä ovat sen osa-alueet temperamentti ja identiteetti. Temperamentti on persoonallisuuden biologinen, jo syntymässä saatu ydin.
Temperamentti on pysyvää, vaikka sen ilmenemismuoto voi aikuistuessa hieman
muuttua. Identiteetti puolestaan rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (Mm. Kemppainen 2010; Keltikangas-Järvinen 2015.)
Persoonallisuutemme on siis laaja kokonaisuus, joka vaikuttaa tunteisiimme, ajatuksiimme, reagointiimme ja käytökseemme. Nämä piirteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme ja merkitys korostuu työelämässä, missä emme aina voi valita keiden
kanssa olemme tekemisissä. Oman persoonallisuustyypin tunteminen auttaa ihmistä ymmärtämään niin itseään kuin myös muita ihmisiä paremmin ja tulemaan
paremmin toimeen työyhteisössä (Brandt 2011).
Psykologiassa on tutkittu ja esitetään useita erilaisia persoonallisuusteorioita, kuten
Donald W. Fisken – The Big Five teoria. Tässä työssä ja tutkimuksessa otetaan
lähemmän tarkastelun kohteeksi Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori, sillä sitä on sovellettu paljon työelämässä. Brandt (2011, 11) uskoo, testin olevan erityisen suosittu
työyhteisöissä sen positiivisen lähestymistavan vuoksi.
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3.4 Erilaisia testejä esittelyssä lyhyesti
Itsetuntemuksen kehittämisen yksi osa-alue ovat erilaiset testit ja indikaattorit. Niiden käytössä on kuitenkin aina huomioitava, ettei testien ole tarkoitus paljastaa
puutteita tai leimata negatiivisessa mielessä. Testeihin tulisi pikemminkin suhtautua
arvioivasti ja punniten, työkaluina itsensä parempaan tuntemiseen (Carlsson & Järvinen 2012).

3.4.1

Ura-ankkuri analyysi

Ura-ankkurit ovat professori Edgar Scheinin kehittämä työkalu luontaisten roolien ja
motivaatioiden arvioimiseen urasuunnittelun tueksi. Dunderfelt (2006) kertoo kirjassaan pääpiirteittäin, mistä ura-ankkureissa on kyse.
– Asiantuntijapätevyys
– Esimiespätevyys ja johtaminen
– Itsenäisyys
– Työsuhteen turvallisuus
– Paikkakuntaan sitoutuminen
– Yrittäjyys
– Palvelu ja omistautuminen
– Aito haasteellisuus
– Elämänalueiden tasapaino
Luettelon mukaisista ura-ankkureista valitaan itselle tärkeimmät. Jotkin ura-ankkurit
ovat yksilölle tärkeämpiä kuin toiset ja niiden joista ei haluta joustaa, annetaan ohjata omia uravalintoja. (Dunderfelt 2006.)

3.4.2

DiSC-analyysi

DiSC on hyvin yleinen itsetuntemuksen ja kommunikoinnin kehittämisen käytettävä
työkalu. Sen teoria pohjautuu William Marstonin kirjaan ”Emotions of Normal
People” minkä pohjalta John Geier loi persoonallisuusprofiili systeemin. (Mikä on
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DiSC, [viitattu 13.1.2019].) DiSC-testin tuloksen perusteella ihmiset jaetaan neljään
käyttäytymistyyppiin, joita edustavat neljä väriä.
– Punainen (D) – Hallitseva
– Keltainen (I) – Vaikuttava
– Sininen (C) – Tunnontarkka
– Vihreä (S) – Vakaa

Kuhunkin väriin liittyy ominaisia luonteenpiirteitä, käyttäytymismalleja, mieltymyksiä sekä tavoitteita, jotka yhdistävät värityypin edustajia. Yksilö voi olla myös sekoitus värityyppejä. Kuten MBTI myös DiSC pyrkii lisäämään ymmärrystä erilaisten
ihmisten välillä. Mikään väri ei ole toista huonompi tai parempi. Analyysin tarkoitus
on opettaa lisää itsestään, sekä muista, jolloin työyhteisössä työskentely ja kommunikaatio erilaisten ihmisten välillä voi helpottua.

3.5 Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori
Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori eli MBTI perustuu psykiatri Carl Jungin arkkityyppi
teoriaan erilaista psykologista tyypeistä. Jungin teoriassa ihmisiä kuvattiin asennepreferenssien avulla, joiden pohjalta MBTI kehitettiin. Jungin preferenssit kuvaavat
ihmisen tapaa saada energiaa, havainnoida maailmaa ja tehdä päätöksiä. (Routamaa & Hautala 2015.)
Yhdysvaltalaiset Kathrine Briggs ja Isabel Briggs-Myers kehittivät Jungin teorian
pohjalta myös neljännen, elämäntyyliä kuvaavan preferenssin ja syntyi MBTI. Asennepreferenssejä kuvataan vastaparien avulla, joita ovat:
– Ekstravertti (E) – Introvertti (I)
– Tosiasiallinen (S) – Intuitiivinen (N)
– Ajatteleva (T) – Tunteva (F)
– Järjestelmällinen (J) – Spontaani (P)
Näiden neljän preferenssin yhdistelmästä syntyy nelikirjaiminen yhdistelmä – persoonallisuustyyppi. Yhteensä 16 persoonallisuustyyppiä kuvaavat kunkin tyypin
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luontaista tapaa havaita ja prosessoida asioita. (Routamaa & Hautala 2015). Tämä
tutkimus ei koske niinkään MBTI:n tyyppejä ja heidän tarkempia ominaisuuksiaan
vaan ennemminkin opiskelijoiden kokemusta testin hyödyllisyydestä itsetuntemuksen kehittämiseksi indikaattorin avulla. Tarkemmat kuvaukset 16 tyypistä on sen
vuoksi jätetty pois.
Dynaamisen näkemyksen mukaan persoonallisuudessa ollaan erityisesti kiinnostuneita ihmisten arvokkaista eroavaisuuksista. MBTI-testin tarkoitus onkin auttaa ihmisiä hahmottamaan paremmin luontaisia vahvuuksia ja kehityshaasteita, sekä oppia arvostamaan erilaisuutta. MBTI:n mukaan ei ole olemassa yhtä parasta persoonallisuustyyppiä, vaan kaikki 16 tyyppiä ovat yhtä arvokkaita.
Myers-Briggsin tyyppi-indikaattorin kertoessa ihmisen havainnointiin, energian
suuntaan ja päätöksentekoon liittyviä preferenssejä, sitä ei voi siis käyttää esimerkiksi kyvykkyyden mittaamiseen. Suomessa MBTI:tä on tutkittu Vaasan Yliopistossa
Vesa Routamaan johdolla yli 20 vuotta. Heidän tutkimustuloksensa osoittavat, että
työntekijöiden tyyppien ymmärryksen tärkeys korostuvat ennemminkin johtamistyössä ja sen kehittämisessä, konfliktien ratkaisussa, työntekijän henkilökohtaisessa kehittymisessä ja tiimien muodostamisessa. Oman tyypin preferenssien ymmärtäminen voi auttaa urasuunnittelussa ja lähestymään työtä omalle tyylilleen sopivammin miellyttävän työympäristön, työtehtävien, ongelmanratkaisun, ajankäytön, päätöksenteon ja stressinhallinnan suhteen. (Routamaa & Hautala 2015.)
MBTI:n luotettavuudesta on erimielisyyksiä. Myers-Briggsin omilla sivuilla (MBTI
2019) esitetään tuloksia, joiden mukaan reliabiliteetti ja validiteetti täyttyisivät, mutta
jotkut tutkijat ja psykologit ovat eri mieltä (mm. Cherry 2018; Typpö 2017). Kaikilla
testeillä on rajoituksensa ja vikansa, kun mitataan ihmisen subjektiivisia ominaisuuksia. Kun muistaa, että MBTI:n tyyppi ei kerro sinusta kaikkea, eikä tuloksia ota
liian vakavasti voi se olla mielenkiintoinen työkalu oman persoonallisuuden ja preferenssien ymmärtämiseen urasuunnittelun tueksi.
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4 MBTI JA ITSETUNTEMUS URASUUNNITTELUN TYÖKALUNA

Tässä luvussa on käsitelty tutkimusprosessin toteuttamista ja tuloksia. Tutkimuksen
toimeksiantaja on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu – Liiketalouden ja Kulttuurin yksikkö. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia itsetuntemuksen kehittämisestä urasuunnittelun tueksi MBTI:n avulla. Tutkimus toteutettiin
maaliskuussa 2019 SeAMKin ensimmäisen vuoden liiketalouden tradenomiopiskelijoille.

4.1 Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Tutkimus toteutettiin käyttäen sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen avulla haluttiin saada tietoa, miten opiskelijat kokevat oman
itsetuntemuksensa ja sen kehittämisen vaikuttavan urasuunnitteluun. Aineisto kerättiin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilta Webropol-kyselylomakkeella sähköisesti. Osa kyselytutkimuksen kysymyksistä oli strukturoitu vastausvaihtoehtoineen,
jolloin tuloksista saatiin helposti analysoitavia. Määrällisen tutkimuksen tuloksista
pystytään tutkimaan eri kysymysten ja vastausten välisiä suhteita ja vaikutuksia.
Tutkimukseen haluttiin ottaa osaksi myös avoimet kysymykset, joiden laadullisten
tutkimustulosten oli mahdollista nostaa esille uusia näkökulmia ja ajatuksia määrällisten tutkimustulosten rinnalle.
Opiskelijat vastasivat kyselyyn virtuaaliyritystoiminnan kurssin luennolla paikan
päällä. Aluksi opiskelijoilta kysyttiin taustatietoja heidän opinnoistaan, urasuunnittelustaan ja itsetuntemuksestaan. Taustakysymyksiin vastattuaan he tekivät netissä
Myers-Briggsin tyyppi-indikaattoriin perustuvan ilmaisen persoonallisuustyyppitestin. Testi antoi heille heti tulokset, joihin opiskelijat saivat perehtyä. Lopuksi opiskelijat vastasivat kysymyksiin testin hyödyllisyydestä ja itsetuntemuksensa kehittämisestä.
Kyselyn aloitti 96 opiskelijaa, joista 91 suoritti kyselyn loppuun. Vastaajien keski-ikä
oli 21 vuotta. Vastaajien sukupuolijakauma oli tasainen, hieman yli puolet vastaajista oli miehiä ja loput naisia.
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4.2 Opintojen suunta selvillä – tulevaisuuden ei
Kysyttäessä opiskelijoilta, miksi he olivat valinneet opiskella tradenomiksi, vastauksissa nousivat esille yleinen kiinnostus liiketalouden alaa kohtaan ja koulutuksen
yleispätevyys. Alalle soveltuva koulutustausta, kuten merkonominopinnot olivat ohjanneet useat vastaajat tradenomikoulutuksen pariin. Suuri osa vastaajista mainitsi
uskovansa tradenomin tutkinnon tarjoavan monipuoliset uranäkymät ja työmahdollisuudet tulevaisuudessa. Vastauksissa mainittiin myös opintojen käytännöllisyys,
monipuolisuus ja hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Muutama vastaaja puolestaan kertoi, ettei tiennyt miksi haluaa opiskella tradenomiksi tai päätyneensä opiskelemaan sen vuoksi, ettei keksinyt mitään parempaakaan. Kaksi vastaajaa kertoi
palkan olleen yksi tekijä koulutusalaa valitessa.
Opiskelijoista 85% tiesi mihin haluaa suuntautua opinnoissaan ja loput 15% eivät
olleet täysin varmoja. Opiskelijoilta kysyttäessä tiesivätkö he millä toimialalla tai yrityksessä he haluavat tulevaisuudessa työskennellä 37% vastasi kyllä ja 63% ei.
Opiskelijoista jotka tiesivät millä toimialalla haluaisivat tulevaisuudessa työskennellä
38% oli aiempaa työkokemusta liiketalouden alalta ja 62% vastasi ettei heillä ole
aiempaa työkokemusta.

4.3 Opiskelijat kaipaavat apua urasuunnitteluun
Kysyttäessä itsetuntemuksesta opiskelijoista 3% vastasi itsetuntemuksensa olevan
erittäin huono tai huono, 8 % arvioi ettei heidän itsetuntemuksensa ole huono muttei
hyväkään ja 89% opiskelijoista vastasi itsetuntemuksensa olevan hyvä tai erittäin
hyvä.
Alla olevassa kaaviossa (kuvio 2) esitetään tradenomiopiskelijoiden suhtautumista
urasuunnitteluun.
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Suhtautuminen urasuunnitteluun
Koetko voivasi vaikuttaa tulevaan työuraasi?

Oletko suunnitellut tulevaa työuraasi?

Ovatko SeAMKin urasuunnittelupalvelut
tuttuja?

En ollenkaan

Vähän
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Jonkin verran
Melko paljon

60 %
80 %
Hyvin paljon

100 %

Kuvio 2. Tradenomiopiskelijoiden suhtautuminen urasuunnitteluun.

Tulokset osoittavat, että 90% vastaajista kokee voivansa vaikuttaa tulevaan työuraansa melko paljon tai hyvin paljon. 28% vastaajista ei kuitenkaan ole suunnitellut
uraansa ollenkaan tai vain vähän. SeAMKin tarjoamat urasuunnittelupalvelut eivät
ole tradenomiopiskelijoille tuttuja, sillä 87% kertoi, ettei ole kuullutkaan palveluista
tai tietää niistä vain vähän. Vastaajista 9% kertoi saaneensa uraohjausta. Kyselyssä
ei kuitenkaan eroteltu olivatko opiskelijat saaneet uraohjausta SeAMKissa vai jostakin muualta.
Seuraavassa kuviossa (kuvio 3) on kuvattu tradenomiopiskelijoiden ajatuksia persoonallisuuden merkityksestä uravalinnalle. 78% vastaajista kertoi ajatelleensa persoonallaan olevan vaikutusta uravalinnan kannalta. 11% vastaajista ei uskonut persoonallisuuden merkittävyyteen ja 11% ei osannut sanoa.
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Oletko ajatellut persoonallasi olevan
merkitystä uravalinnan kannalta?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Kuvio 3. Persoonallisuuden merkitys uravalinnassa.

Avoimissa kysymyksissä vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa, millaisia urasuunnittelupalveluita he kaipaisivat opintojensa tueksi. Vastauksissa toivottiin
enemmän yksilöllisiä keskusteluja ja uraohjausta. Konkreettisia esimerkkejä toivottiin mm. harjoittelupaikoista, sekä tradenomeille soveltuvista ammateista ja työtehtävistä käytännön esimerkkien ja kokemuksien kautta. Opiskelijat toivoivat urasuunnittelun voivan sisältää enemmän testejä ja keskustelua myös jatko-opinnoista.

4.4 MBTI:stä apua itsetuntemuksen kehittämiseen helposti
Kyselyyn vastanneiden tradenomiopiskelijoiden kommenttien mukaan, MyersBriggsin tyyppi-indikaattoriin perustuva testi oli mielenkiintoinen ja yllättävän tarkka
ja toisaalta se ei kertonut mitään mullistavaa. Vastaajat keroivat testin olevan myös
helppo ja yksinkertainen. Vastaajista 83% kokivat netissä tehtävään persoonallisuustestiin vastaamisen helpoksi tai erittäin helpoksi.
Alla oleva kuvio (kuvio 4) esittää tradenomien kokemuksia MBTI-testistä.
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MBTI:n hyödyllisyys
Oliko testi hyödyllinen?

Paransiko testi itsetuntemustasi?

Kuinka osuvasti tyyppisi kuvaa sinua?

Uskotko testistä olevan hyötyä urasuunnittelussa?
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Kuvio 4. MBTI:n hyödyllisyys itsetuntemuksen kehittämisessä ja urasuunnittelussa.

Tradenomiopiskelijoista 57% piti testiä mielestään melko- tai erittäin hyödyllisenä.
2% vastaajista ilmoitti, ettei testistä ollut heille lainkaan hyötyä ja 17% kertoi testin
olleen vain vähän hyödyllinen. Opiskelijat, jotka kertoivat, ettei testistä ollut heidän
mielestään ollenkaan hyötyä, olivat tehneet persoonallisuustestejä aiemminkin.
Testistä vähemmän irti saaneet vastaajat myös arvioivat itsetuntemuksensa olevan
melko hyvä, kuten myös tyyppikuvauksensa olevan melko osuvia.
43% vastaajista kertoi, ettei testi parantanut heidän itsetuntemustaan tai testi paransi sitä vain vähän. 39% puolestaan kertoi testin parantaneen itsetuntemustaan
melko paljon tai hyvin paljon. Melko paljon tai hyvin paljon vastanneista 25% ei ollut
tehnyt persoonallisuus- tai luonnetestejä aikaisemmin.
Kaikki kyselyyn vastanneet kertoivat tyyppinsä olleen edes vähän tai jonkin verran
osuva. 76% vastasi tyyppinsä kuvaavan heitä melko hyvin tai erittäin hyvin. 88%
myös kertoi tuloksen olleen mielestään positiivinen tai erittäin positiivinen. Tyyppinsä negatiivisesti kokeet eivät edustaneet samaa persoonallisuustyyppiä, mutta
heitä yhdisti kirjainyhdistelmä SF, joka kuvasti tosiasiasiallisesi ympäristöään havainnoivia ja päätöksenteossaan tunteisiin nojaavia henkilöitä.
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53% vastaajista uskoi testistä olevan melko paljon tai hyvin paljon apua urasuunnittelussa. 29% puolestaan vastasi uskovansa, ettei testistä ole ollenkaan hyötyä tai
vain vähän hyötyä heidän urasuunnittelulleen. 25% Vastaajista aikoi käyttää tuloksia apuna joko urasuunnittelussa tai työnhaussa.
Tradenomiopiskelijoista 66% oli tehnyt jonkin persoonallisuustestin aiemminkin. Ne
jotka olivat tehneet jonkin testin aiemmin, uskoivat voivansa vaikuttaa työuraansa
enemmän kuin he jotka eivät olleet tehneet testejä. Aiemmin testejä tehneistä vastaajista suurempi osa arvioi itsetuntemuksensa olevan melko tai erittäin hyvä kuin
vastaajat, jotka eivät olleet tehneet testejä aiemmin. 36% opiskelijoista, joilla ei ollut
aiempaa kokemusta persoonallisuustesteistä vastasivat saaneensa uutta tietoa,
kun taas testin aiemmin tehneistä uutta tietoa oppineiden osuus oli 27%.

4.5 Persoonallisuustyyppijakauma
Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) on esitetty rinnakkain tradenomiopiskelijoiden tyyppijakauma, sekä Vesa Routamaan (2015) datapankkiin perustuva jakauma.
Routamaan datapankki
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Kuvio 5. Persoonallisuustyyppijakauma (Routamaan 2015 datapankkia soveltaen).

34 (43)

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista löytyi kaikkien muiden persoonallisuustyyppien
edustajia, paitsi INFJ-tyyppiä eli ”asianajajia”. ESFJ-tyyppiä eli ”konsuleita” oli eniten, lähes 20% vastaajista. Muiden tyyppien osuudet vaihtelivat kyselytutkimuksessa 1–12%.
Kuvaajaan on liitetty myös Vesa Routamaan (2015, 96) datapankin tulokset oranssilla. Hän on koostanut yli 3300 henkilön testauksen perusteella suomalaisten suhteellisen tyyppijakauman. Hänen tuloksissaan ESTJ-tyyppi korostuu 20% osuudellaan, muiden tyyppien osuuksien ollessa 1–12%.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko MBTI:in perustuvasta testistä apua itsetuntemuksen kehittämisessä urasuunnittelun tueksi. Testin vastausprosentti oli erittäin korkea, johtuen varmastikin siitä, että testi tehtiin yhdessä ohjatusti. Tulokset
antavat kattavan kuvan Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijoista, sillä tutkimukseen osallistui 91 opiskelijaa 110:stä opiskelijasta.
Tuloksissa on nähtävissä selkeästi, että SeAMKin tradenomiopiskelijat uskovat voivansa vaikuttaa tulevaisuuden työuriinsa urasuunnittelun avulla. Liiketalouden koulutuksen nähdään tarjoavan mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja työtehtäviä valmistumisen jälkeen. Mielenkiintoista oli huomata, että hyvin harva opiskelija on tietoinen SeAMKin tarjoamista urasuunnittelupalveluista, kuten intran urasuunnitteluja info-osiosta, e-portfoliosta tai mentorointiohjelmasta. SeAMKista valmistuvien
opiskelijoiden nopeaa työllistymistä pyrittiin kehittämään ja parantamaan JoPo – eli
jopparilta polkimille- urasuunnitteluhankkeen avulla vuosina 2015–2018 (Volanto &
Hakola 2018.) Hankkeen loppuraporteista oli nähtävillä samoja teemoja kuin opinnäytetyöni tutkimuksessa. Opiskelijat toivoisivat lisää työelämälähtöistä, henkilökohtaista ja konkreettisia esimerkkejä antavaa uraohjausta jo opintojen alusta asti.
Avoimissa vastauksissa nousi esille, että liiketalouden koulutus oli ollut monille selkeä valinta. Tulosten mukaan noin puolet ensimmäisen vuoden tradenomiopikelijoista on suunnitellut tulevaa työuraansa aktiivisesti ja vastauksien perusteella monet pohtivat jo jatkokoulutuksiakin. Tulevaisuuden urasuunnitelmat eivät kuitenkaan
olleet yhtä selkeitä, kuin koulutus- ja suuntautumisvalinnat.
Lähes 80% vastaajista uskoivat persoonallisuudellaan olevan merkitystä uravalintansa kannalta. Tätä on varmaankin mietitty jo koulutusalaa valitessa, sillä yli puolilla
vastaajista olikin jo aiempaa kokemusta luonne- ja persoonallisuustesteistä. Aiempi
kokemus vaikuttikin tuloksiin kysyttäessä vastaajilta oppivatko he jotakin uutta itsestään tai kokivatko he itsetuntemuksensa parantuneen testin myötä. Vastaajat, jotka
eivät olleen aikaisemmin tehneet persoonallisuustestiä oppivat enemmän uutta itsestään kuin vastaajat, jotka olivat tehneet testejä aiemmin. Uutta tietoa saivat siis
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myös opiskelijat, jotka olivat tehneet jonkin persoonallisuus- tai tyyppitestin aikaisemminkin. Tutkimuksessa käytetyssä nettitestissä oman tyyppikuvauksensa perustiedot oli mahdollista lukea suomeksi. Omasta tyypistään oli mahdollista lukea
runsaasti lisätietoa englannin kielellä, joten voi olla, että osa vastaajista on perehtynyt vain oman tyyppinsä perustietoihin ja osa laajempaan kuvaukseen. MBTI on
hyvä tapa kehittää omaa itsetuntemustaan urasuunnittelun tueksi, jolleivat tulokset
suoranaisesti tunnu mullistavilta, voi pelkkä testiin vastaaminen edesauttaa itsetuntemuksen kehittymistä, vastaajan miettiessä, kuinka toimii ja reagoi erilaisissa tilanteissa. Perehtyminen muihin tyyppikuvauksiin voi myös laajentaa ymmärrystä erilaisuudesta ja opiskelijat vertailivatkin omia tuloksiaan testin tehtyään.
Mielenkiintoista tuloksissa oli, että lähes kaikki vastaajat arvioivat itsetuntemuksensa olevan hyvä tai erittäin hyvä, huolimatta siitä, että vain alle puolet tiesi millä
toimialalle haluaa tulevaisuudessa työskennellä. Kuten aiemmin mainittu, Sydänmaanlakan (2006, 18-33) mukaan itsetuntemus vaatii aitoa halua ja työtä kehittyäkseen. Itsensä ja oman toimintansa reflektointi on myös haastavaa totuudenmukaisen kuvan luomiseksi, minkä vuoksi palautetta kannattaa hakea myös muilta (Mulari
2013, 102–103). Itsetuntemusta ja sen kehittämistä käsittelevän teorian valossa tutkimukseen osallistuneiden vastaajien arviot korkeasta itsetuntemuksesta ovat mielenkiintoisia. Tämä voi toki johtua siitä, että eri ihmiset käsittävät itsetuntemuksen
määritelmän ja sen merkityksen eri tavoin.
Vaikka tulokset eivät osoittaneet vastaajien itsetuntemuksen parantuneen merkittävästi, yli puolet vastaajista piti testiä kuitenkin hyödyllisenä. Osa opiskelijoista uskoi
myös aikovansa käyttää testin tuloksia apuna urasuunnittelussa ja työnhaussa. Aikaisemminkin persoonallisuustestejä tehneet vastaajat uskoivat voivansa vaikuttaa
työuraansa enemmän kuin vastaajat, jotka eivät olleet tehneet mitään testiä aiemmin. Tutkimustulos peilaa hyvin Carlssonin ja Järvisen (2012) kuvausta siitä, kuinka
itsetuntemus ja omien vahvuuksien tunteminen ovat pohja itseluottamukselle, sekä
onnistuneelle urasuunnittelulle.
Laadullinen tutkimusosio nosti esille tradenomiopiskelijoiden toiveita ja odotuksia
urasuunnittelun suhteen. Tukea urasuunnitteluun kaivattiin jo opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisten keskusteluiden ja käytännön esimerkkien avulla. Ura-
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suunnittelun avulla, voi edesauttaa työssä viihtyvyyttä tulevaisuudessa. Kehittämällä urasuunnittelupalveluitaan SeAMK voisi olla merkittävässä roolissa ja vaikuttaa siihen, miten tulevat tradenomit kokevat työelämään siirtymisen. Opiskelijat toivoivat enemmän keskusteluja ja testejä osaksi urasuunnittelua ja uraohjausta. Opiskelijat kokivat tutkimuksen testiin vastaamisen helpoksi, eikä vastaaminen vienyt
kuin noin puoli tuntia. Lähes kaikki pitivät tyyppikuvauksiaan positiivisina ja olisikin
ollut mielenkiintoista keskustella vastaajien kanssa siitä, millaisia ajatuksia heille heräsi. MBTI:n kaltainen testi onkin oiva keskustelun herättäjä ja opiskelijat voisivat
vertailla tuloksiaan, sekä oppia uutta toisistaan. Erilaisten ihmisten kanssa toimiminen on tärkeässä osassa jo opiskeluaikana, sillä tradenomin tutkintoon kuuluu paljon ryhmässä suoritettavia kursseja ja tehtäviä.
Opinnäytetyön aihe ja tutkimuskohde saivat pohjansa henkilökohtaisesta kiinnostuksestani aiheeseen. Projekti eteni omalla painollaan ja perehtyminen aiheen kirjallisuuteen ohjasi teoriaosion muotoutumista ja tutkimusaiheen valintaa. Tutkimusmenetelmäksi valittiin ensiksi kvantitatiiviset menetelmät, mutta kyselylomaketta
muodostaessa, mukaan otettiin myös kvalitatiivisia osia. Yhdistelmätutkimus oli onnistunut valinta, sillä se tarjosi monipuolisemmin tietoa kuin kumpikaan tutkimusmenetelmä olisi yksistään antanut ja hyödyllisiä havaintoja olisi saattanut jäädä huomaamatta. Vaikka aihe valikoitui henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella, tulokset tarjoavat tärkeää ja hyödyllistä tietoa myös toimeksiantajan toiminnan kehittämiseksi. Toimintaa ja tradenomiopiskelijoiden urasuunnittelua kehittämällä voi toimeksiantajan olla mahdollista saavuttaa positiivista mielikuvaa ja kilpailuetua, kun
tulevat hakijat miettivät korkeakouluvaihtoehtojaan. Jos urasuunnittelu olisi tiiviisti
mukana jo opintojen aikana, saattaisivat tradenomiopiskelijat olla kiinnostuneempia
myös alumnitoiminnasta valmistuttuaan. Oppilaitoksien ja työelämäntiiviimpi yhteistyö hyödyttäisi opiskelijoita myös heidän jälkeensä.
Tässä tutkimuksessa ei keskitytty MBTI:n 16 tyyppikuvaukseen kovin tarkasti. Tutkimuksen tyyppijakaumassa oli kuitenkin joitakin eroja Routamaan (2015, 96) jakaumaan. Merkittävimmät erot olivat tyyppien ESTJ ja ESFJ päinvastaiset osuudet.
Routamaa on käyttänyt tutkimuksessaan validoimiaan tutkimuslomakkeita, kun taas
tradenomiopiskelijat suorittivat ilmaisen validoimattoman nettitestin. Routamaan
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kohderyhmä on kattanut myös laajemman kirjon eri alojen ja ammattiryhmien ihmisiä. Voihan olla, että ESFJ-tyypin osuus on liiketalouden pariin hakeutuneiden ryhmissä suuremmassa asemassa. Routamaan jakauma ei siis ole vertailukelpoinen
sellaisenaan, mutta mielenkiintoinen suuntaa-antavana vertailukohteena.
Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, voiko MBTI:n avulla kehittää itsetuntemusta
urasuunnittelun tueksi. Empiirisestä tutkimuksesta saatiin valittujen tutkimusmetodien avulla vastauksia kyseiseen ongelmaan. Tutkimukseen osallistui 83%
SeAMKin ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijoista, joten tulokset ovat yleistettävissä koskemaan vuosikurssin opiskelijoita. Kyselylomake oli laadittu harkiten ja
kysymykset ja vastausvaihtoehdot asetettu siten, ettei vastaajan ollut pakko vastata
”kyllä” tai ”ei”, vaan oli annettu kolmas vaihtoehto ”en osaa sanoa”, jos hän ei osannut tai halunnut vastata. Tutkimus suoritettiin osana virtuaaliyritystoiminaan opintoja
ja opiskelija saattoi kokea joutuvansa vastaamaan ”pakosta”, vaikka tutkimukseen
osallistumisen hyödyistä kerrottiin opiskelijoille etukäteen. Vastaajien kiinnostus ja
paneutuminen vastaamiseen on saattanut vaihdella, mikä on voinut vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Käytetty MBTI:n perustuva nettitesti, ei myöskään ollut valioitu, joten vastaajan tyyppi on voinut olla eri kuin se olisi vastaamalla validoituun
testiin. Tämä ei kuinkaan ole merkityksellinen seikka tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa, sillä tutkimus mittasikin opiskelijoiden kokemusta testin hyödyllisyydestä.
Tulokset eivät suoranaisesti ole vertailtavissa muiden MBTI:n virallista testiä käyttävien tutkimusten suhteen, mutta antavat riittävän hyvän kuvan tutkittavasta aiheesta.
Ryhmätyöt ovat suuressa osassa niin tradenomiopintoja kuin työelämääkin, eivätkä
aina suju ongelmitta. Mahdollinen jatkotutkimusaihe voisikin olla opiskelijoiden ryhmädynamiikan tutkiminen ja kehittäminen MBTI:n avulla.
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