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Tämän opinnäytetyön toimeksiantona oli selvittää alanvaihtajien haasteet ja tuen tarve 

osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia haasteita 

alanvaihtajuus tuo osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen, millaista tukea alanvaihtajat 

ovat saaneet ja millaista tukea he kaipaisivat Laurealta osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Laurean urapalvelut. 

 

Alanvaihtajien haasteita ja tuen tarvetta osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa 

kartoitettiin opinnäytetyössä teemahaastatteluin. Kymmenen haastattelun pohjalta 

vastauksissa löytyi yhteneväisyyksiä siinä, mitkä ovat alanvaihtajien suurimpia haasteita 

osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa, millaista tukea alanvaihtajat ovat Laurealta 

saaneet ja millaista tukea he toivoisivat tulevaisuudessa. Yksi suurimmista haasteista 

osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen suhteen oli, ettei alanvaihtajilla ollut tarpeeksi 

laajaa käsitystä uudesta alasta ja sen tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. 

Haastatteluista selvisi myös, että opettajatutorin rooli osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessin tukemisessa on ensiarvoisen tärkeä. Hyvänä tukimuotona nähtiin 

myös erilaiset omaa osaamista jäsentävät harjoitteet.  

 

Kehittämis- ja jatkotoimenpiteenä Laurean olisi tärkeä panostaa siihen, että erityisesti 

alanvaihtotaustaisille opiskelijoille tarjottaisiin heti alkuopinnoissa mahdollisimman laaja 

selvitys uudesta alasta ja sen tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. Tämä auttaisi 

alanvaihtajia valitsemaan täydentävät opinnot niin, että ne tukisivat uutta urasuunnitelmaa. 

Lisäksi olisi tärkeää, että myös osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessi 

käynnistettäisiin heti opintojen alussa esimerkiksi osana tutorointia. Tämä on tärkeää siksi, 

että alanvaihtotaustaisilla opiskelijoilla on usein erilaisia hyväksilukuja, jolloin esimerkiksi 

harjoittelupaikan haku tulee opinnoissa vastaan aiemmin kuin muilla opiskelijoilla ja 

hakutilanteessa oman osaamisen sanoittamisen taito on erittäin tärkeä. 

 

Asiasanat: osaaminen, osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, alanvaihto, tutorointi, 

urasuunnittelu 
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The purpose of this study was to find out about a career changer’s challenges and the need 

for support in identifying and describing skills and competencies. The aim was to find out 

what kind of challenges changing career brings to identifying and describing skills and 

competencies, what kind of support career changers have received and what kind of support 

they would need from Laurea UAS in the process of identifying and describing skills and 

competencies. Laurea Career Services was the partner of this thesis.  

In this thesis, the challenges of career changers and the need for support in identifying and 

describing skills and competencies were mapped out through thematic interviews. Based on 

ten interviews, there was similarities in responses in what are the biggest challenges for 

career changers in identifying and describing skills and competencies. Particularly, what kind 

of challenges changing careers brings to identifying and describing your skills and 

competencies, what kind support career changers have received from Laurea and what kind 

of support they would need from Laurea in the future. One of the biggest challenges in 

identifying and describing skills and competencies was that career changers did not have 

enough understanding of the new field and the career opportunities there. The interviews 

also revealed that the role of tutor teacher is significant in the process of identifying and 

describing skills and competencies. Exercises, which structure a person’s skills and 

competencies were also seen useful. 

As development proposals, it would be important for Laurea to invest in providing a 

comprehensive overview about the new field and the career opportunities (especially for 

students with career changer’s background). This would help career changers to choose the 

complementary competence studies in a way that the studies are supporting their new career 

plan. In addition, it would be important that the process of identifying and describing skills 

and competencies is started at the beginning of the studies, for example as part of tutoring. 

This is important because career changer backgrounded students often have recognition of 

prior studies, which means that for example applying for an internship comes earlier in the 

studies and the ability to describe skills and competencies is very important. 

Keywords: skills and competencies, identifying and describing skills and competencies, 

changing career, tutoring, career planning
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä toimeksiantona on selvittää, millaisia haasteita ja tuen tarvetta 

alanvaihtajilla on osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen suhteen. Tavoitteena on 

selvittää, millaisia erityispiirteitä alanvaihtajuus tuo osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessiin, mitkä ovat prosessin suurimmat haasteet alanvaihtajana, millaista 

tukea alanvaihtajat saavat Laurealta oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja 

millaista tukea alanvaihtajat todella kaipaisivat prosessiin. Toimeksiantajana opinnäytetyölle 

toimii Laurean urapalvelut.  

Alanvaihto on ilmiö, joka yleistyy koko ajan. Sitran vuonna 2017 tekemästä 

työelämätutkimuksesta selviää, että jopa kuusi kymmenestä työikäisestä on vaihtanut 

ammattia tai alaa työuransa aikana. (Sitra 2017.) Tämä on merkittävä tutkimustulos ja 

todentaa ilmiön todellisuutta. Ilmiöstä ei löydy juurikaan muita tutkimuksia Suomesta, joten 

ilmiön ymmärtämisen kannalta tutkimuksia aiheen ympärillä olisi tärkeää tehdä. Vaikka 

tutkimuksia ei olekaan saatavilla, näkyy alanvaihto ilmiönä silti arjessamme vahvasti niin 

työpaikoilla kuin oppilaitoksissakin.  

Mielenkiintoinen tutkimus on kuitenkin tehty Australiassa jo vuonna 2016, jossa todettiin, että 

60% australialaisista kouluttautuu sellaisiin ammatteihin, joita ei ole olemassa enää jossain 

vaiheessa tulevaisuutta. Samassa tutkimuksessa arvioitiin, että valmistuvalla australialaisella 

opiskelijalla tulee olemaan työuransa aikana keskimääräisesti noin 17 eri työnantajaa ja hän 

alanvaihdonkin hän tulee tekemää arviolta viidesti työurallaan. Tämä korostaa sitä, että 

alanvaihtoon taustalla voi olla tulevaisuudessa vahvana taustavaikuttajana myös muuttuva 

työelämä. Suomessakin on nykyään tavallista, että yhden ammatin sijaan opiskellaan 

useampaan ammattiin. Samoin myös työnantajia voi olla useita sen sijaan, että oltaisiin 

saman työnantajan palveluksessa eläkeikään asti. Työelämän tarpeet muuttuvat koko ajan ja 

osaaminen vanhentuu ennätysvauhtia. Tämän vuoksi koulutusta tarvitaan, jotta työikäiset 

pysyvät mukana työelämän muutoksessa ja tästä syystä myös avoin ja kannustava ilmapiiri 

elinikäiseen oppimiseen yhteiskunnassamme on tärkeä. (Koivumaa 2016.) 

Alanvaihto voidaan sitoa osaltaan siis myös elinikäiseen oppimiseen. Työelämän ja maailman 

muuttuessa myös meiltä ihmisiltä edellytetään sitä, että aktiivisesti päivitämme 

osaamistamme ja kehitämme itseämme eteenpäin. Toisaalta ihmistyön korvaaminen 

teknologialla voi myös ajaa siihen, että on päivitettävä omaa osaamistaan uusiin tehtäviin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän 

työryhmän raportissa (2018, 23) selviää, että lähtökohdat elinikäiselle oppimiselle ovat 

Suomessa hyvät, koska suomalaisten koulutustaso on korkea, kansainvälisesti arvioiden 



  7 

 

 

suomalaiset peruskoululaiset pärjäävät hyvin ja joka toinen työikäinen osallistuu vuosittain 

erilaisiin koulutuksiin. Raportissa mainitaankin, että oppimisen perusta on tärkein edellytys 

elinikäiselle oppimiselle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 23). 

Alanvaihdos on mahdollista tehdä nykyään hyvin moninaisilla ja joustavilla tavoilla. 

Korkeakouluopinnot ovat tänä päivänä hyvin joustavia ja monet pystyvät toteuttamaan 

opintoja omaan tahitiinsa työn ohessa. Lisäksi useat henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat 

erilaisia intensiivikoulutuksia, joilla alanvaihto on mahdollista tehdä ilman usean vuoden 

opiskelua. Esimerkiksi AW Academy tarjoaa kiihdytetyn oppimisen malliin perustuvaa IT-alan 

intensiivikoulutusta, jossa 12 viikon koulutuksen jälkeen tarjotaan varma työpaikka IT-alan 

yrityksessä (AW Academy 2021). Työn mielekkyydestä puhutaan nykyään myös paljon ja tämä 

nousee esille myös alanvaihtomotiiveissa vahvasti, sillä alanvaihdolla lähdetään hakemaan 

mielekkäämpää työnkuvaa ja työtehtäviä.  

Alanvaihtajia on näin ollen myös opiskelijoissa yhä enemmän. Tämä on huomattu myös 

Laurean urapalveluissa ja tätä kautta syntyi tarve selvittää tarkemmin, millaisia haasteita 

alanvaihtajilla on osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen suhteen, millaista tukea he 

kokevat saavansa tällä hetkellä ja millaista tukea he kaipaisivat Laurean toimesta enemmän. 

Olen itsekin alanvaihtaja ja olen myös henkilökohtaisesti tuskaillut osaamisen tunnistamisen 

ja sanoittamisen kanssa. Olin työharjoittelussa Laurean urapalveluissa ja oman osaamisen 

tunnistaminen ja sanoittamisen merkitys korostui minulle vahvasti työharjoitteluni aikana. 

Koska itselläni on myös alanvaihtotausta ja osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teema 

kiinnostaa minua, valikoitui tämä tutkimustyö opinnäytetyöni aiheeksi.  

Laureassa opiskelijoita tuetaan heti alkuopinnoista lähtien opintojen ja uran suunnittelussa. 

Yksi merkittävä osa tätä on opettajatutorjärjestelmä, jossa jokaiselle opiskelijalle osoitetaan 

oma henkilökohtainen opettajatutor. Opettajatutorilta opiskelija saa säännöllisestä 

palautetta opintojen edistymisestä sekä omasta kehittymisestään. Opettajatutorjärjestelmä 

tukee sitä, että korkeakouluopinnot etenevät sujuvasti, opiskelija valmistuu tavoiteajassa, 

opiskelija saa uraohjausta läpi opintojen ja ennen kaikkea, että opiskelija voi hyvin koko 

opintojensa ajan. (Laurea 2021a.) Opintoihin on lisäksi sisällytetty myös uraopintoja, joita 

opiskelija suorittaa läpi opintojen. Uraopintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa 

urasuunnittelussa ja valmentaa hän opiskelijasta kohti asiantuntijuutta.  

Lisäksi opiskelijan on mahdollista saada tukea urasuunnitteluun, osaamisen tunnistamiseen ja 

sanoittamiseen sekä työnhakudokumenttien päivitykseen Laurean urapalveluiden kautta. 

Laurean urapalvelut kuuluu osaksi Laurean palveluyksikköä. Laurean urapalvelut tuottaa 

opiskelijoille tietoa urasuunnittelun ja työnhaun tueksi. Laurean urapalvelut tarjoaa 

henkilökohtaista uraohjausta, erilaisia työpajoja liittyen osaamisen tunnistamiseen ja 

sanoittamiseen, LinkedInin käyttöön sekä CV:n ja työhakemuksen tekemiseen, oppaita 
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työllistymisen tukemiseksi sekä tuottaa ajankohtaista sisältöä työnhakuun ja työelämään 

liittyen JobTeaser-uraportaaliin. Lisäksi Laurean urapalvelut julkaisevat kuukausittain 

uutiskirjeen, jossa käsitellään työelämää vaihtuvien teemojen kautta. Uutiskirjeeseen 

kootaan myös vinkkejä urasuunnittelua tukevista uraportaaleista- ja sivustoista sekä tietoa 

ajankohtaisista rekrytointi- ja työelämätapahtumista. (Laurea 2021b; Laurea urapalvelut 

2021.) 

2 Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen 

Osaaminen on haastavaa määritellä yksiselitteisesti, mutta yksilön osaamisprofiilin katsotaan 

koostuvan tiedoista, taidoista, kokemuksista, asenteista ja verkostoista. Tiedollista 

osaamistamme kerrytämme niin opinnoista kuin käytännön tekemisestäkin. Kokemuksia 

saamme esimerkiksi työstä, harrastuksista ja elämästä ylipäätään. Verkostot koostuvat 

ympärillämme olevista ihmisistä, mutta myös siitä, että olemme ajan tasalla ja seuraamme 

yhteiskunnassa tapahtuvia asioita. (Opintokeskus Sivis, 2021.) Kuten Hätönen (2011, 9-10) 

kuvaileekin, osaamisen käsite koostuu yksilön kyvystä luovaan ajatteluun, monipuoliseen 

tiedon ja taidon käyttöön, oman työn organisointiin ja ryhmässä työskentelyyn.  

Osaamista voidaan jakaa näkyvään ja piilossa olevaan osaamiseen. Siinä missä näkyvän 

osaamisenkin tunnistaminen voi olla haastavaa, niin vielä haasteellisempaa on myös piilossa 

olevan osaamisen ja ns. hiljaisen tiedon tunnistaminen. Hätösen mukaan (2011, 10-11) 

toimiva tapa kuvata osaamista on jäävuorimallin kautta.   

 

Kuvio 1. Osaamisen jäävuorimalli (Hätönen 2011, 11, mukaillen Spencer&Spencer 1993) 

Osaamisen jäävuorimallin mukaan osaaminen voidaan jakaa näkyvään ja näkymättömään 

osaan. Näkyvää osaamista ovat sellaiset tiedot ja taidot, joita on mahdollista ilmaista sanoin 

ja numeroin. Näkymätön osaaminen on puolestaan esimerkiksi yrityksessä olevaa hiljaista 

Näkyvä osa

Näkymätön osa

Toiminta 

Taidot 

Tiedot 

Motiivit 

Yksilölliset ominaisuudet 

Asenteet 

Minäkäsitys 
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tietoa, joka syvällä yrityksessä ja sen henkilöstössä. Näkymättömään osaan kuuluu hiljaisen 

tiedon lisäksi myös yksilön asenteet, motiivit, minäkäsitys ja yksilölliset ominaisuudet, jotka 

vaikuttavat siihen toimintaan, jossa osaaminen näkyy käytännössä. Jäävuoren huipulla oleva 

tieto, taito ja toiminta on se tärkein määriteltävä osaaminen, johon perustan luo näkymätön 

osa. (Hätönen 2011, 11.) 

2.1 Ammatillinen osaaminen 

Osaamista voidaan jaotella eri tavoin, mutta työelämässä yksi tapa jakaa osaamista on jakaa 

osaaminen ammatilliseen osaamiseen, yleisiin työelämätaitoihin sekä itsensä johtamisen 

taitoihin (Ekonomit.fi 2021 & Hägg 2010). Kuviossa 2 on esitelty tarkemmin, mistä 

pienemmistä kokonaisuuksista osaamiset koostuvat. 

 

 

Kuvio 2. Työelämän osaaminen jaoteltuna (Ekonomit.fi 2020 & Hägg 2010) 

Ammatillisella osaamisella tarkoitetaan sitä osaamista, joka liittyy ammattiin ja työhön. 

Tämä koostuu asiatiedosta, käytännön tiedosta ja taidoista. Ammatillista osaamista kertyy 

pääasiassa niin työkokemuksen kuin koulutuksenkin kautta. (Hägg 2010; Holm 2019.) 

Ammatillinen osaaminen onkin tänä päivänä asia, jota voi uudistaa, muotoilla ja paketoida 

yhä uudelleen (Välivehmas 2014, 12). 

Tämän päivän työmarkkinat arvostavat koko ajan enemmän ja enemmän pätevyyden ja 

ammattiosaamisen lisäksi myös pehmeämpää osaamista, eli yleisiä työelämätaitoja (Joensuu 

2021 & Hägg 2010; Psycruit 2019). Näitä taitoja ovat esimerkiksi viestintä-, vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä sopeutumiskyky (Pajarre 2019; Psycruit 2019). 

Ammatillinen 
osaaminen

Ammattiin ja työhön 
liittyvä osaaminen, joka 
syntyy koulutuksen ja 

työn kautta

Esimerkiksi työssä 
tarvittavan järjestelmän 

käytön hallinta 

Yleiset työelämätaidot

Taitoja, jotka eivät ole sidottuja 
tiettyihin työtehtäviin tai 

toimialoihin vaan niitä tarvitaan 
missä tahansa ammatissa tai 

työssä. 

Esimerkiksi yhteistyötaidot, 
ongelmanratkaisukyky

Itsensä johtamisen 
taidot

Taitoja, jotka ovat usein 
ihmiselle luontaisia, 

mutta niitä voidaan myös 
harjoitella ja oppia

Esimerksi ajanhallinan 
taidot, oman toiminnan 

suunnittelu ja ohjaus
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Työpaikkailmoituksia lukiessa voi huomata, että ilmoituksissa tuodaan yhä enemmän esiin 

työnantajan toiveita hakijan pehmeiden taitojen kuin ammatillisen osaamisen suhteen. Tämä 

johtuu siitä, että pehmeät taidot ovat siirrettäviä kontekstista toiseen ja niitä voidaan 

soveltaa erilaisissa tehtävissä. Ammatillisen osaamisen puutteita voi toisinaan jopa paikata 

pehmeillä taidoilla. Ammatillista osaamista on myös mahdollista hankkia lisää 

jatkokoulutuksilla, mutta pehmeät taidot ovat meissä sisäänrakennettuina. Varsinkin silloin, 

kun on uransa alkutaipaleella ja alan työkokemusta on vähäisesti, on hyvä korostaa 

työnhaussa omia pehmeitä osaamisiaan. Työhaastattelussa on hyvä yrittää vastata rekrytoijan 

kysymykseen niin, että kytkee vastaukseensa esimerkin tilanteesta, jossa on onnistuneesti 

soveltanut pehmeitä taitojaan. Pehmeitä taitoja arvostetaan, koska niillä on suora vaikutus 

niin yrityksen liiketoimintaan kuin työnantajamielikuvaankin. Työtehtävät vaativat erilaisia 

pehmeitä taitoja, joten avainasemassa on tunnistaa omat pehmeät taitonsa ja pohtia, mitkä 

niistä ovat sellaisia, joita haluaa työssään eniten päästä hyödyntämään. Positiivinen vaikutus 

työssä suoriutumiseen ja työhyvinvointiin nähdään sillä, että ihminen saa hyödyntää työssään 

henkilökohtaisia vahvuuksiaan, joten omien vahvuuksiensa tunnistaminen on merkityksellistä. 

(Joensuu 2021; Psycruit 2019.) 

Itsensä johtamisen taidoilla kuvataan niitä taitoja, jotka tukevat meitä pääsemään 

tavoitteisiimme. Näitä ovat oman toiminnan säätelyyn liittyvät taidot, kuten tavoitteiden 

asettelu, toiminnan suunnittelu, tavoitteiden ja toiminnan arviointi sekä ajanhallinnan taidot. 

(Hägg 2010; Holm 2019.) 

2.2 Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen 

Moni on varmasti ollut tilanteessa, jossa on ollut vaikea kertoa siitä, mitä todellisuudessa 

osaa. Myös suomalaisessa kulttuurissa on taipumusta vähätellä omaa osaamistaan, vaikka 

toisia ihmisiä kehumme ja kannustamme mielellämme. Omasta osaamisesta kertominen 

nähdään helposti menevän liiallisen itsensä kehumisen puolelle. On kuitenkin tärkeä muistaa, 

että kun puheet osaamisesta perustuu aidosti faktoihin, saatuun palautteeseen, lukuihin tai 

konkreettisiin esimerkkeihin, ei tarvitse ajatella kehuvansa itseään, vaan yksinkertaisesti 

hallitsevan tiettyä osaamista. Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessi on pitkä ja 

se vaatii pitkäjänteisyyttä. Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen tueksi on tarjolla 

paljon erilaisia harjoitteita ja tehtäviä, mutta tärkein pohjatyö on pohtia alkuun omia 

vahvuuksia, motivaatiota ja kiinnostuksen kohteita. (Nybom 2018; Holm 2019.)  

Mikäli oman osaamisen tunnistaminen tuottaa haasteita, voi keskustelu ystävän tai kollegan 

kanssa auttaa pääsemään osaamisen tunnistamisen prosessissa eteenpäin. Keskustellen voi 

käydä läpi esimerkiksi ystävän tai kollegan näkemyksiä osaamisestasi ja siitä, mitkä ovat 

vahvinta osaamisaluettasi ja mikä osaamisalue puolestaan vaatii vielä kehittämistä. (Ryky & 

Arola, 2021.)  
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Laurea tarjoaa opiskelijoille oman henkilökohtaisen opettajatutorin, jonka kanssa on 

mahdollista pohtia oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista. Lisäksi Laurean 

urapalvelut tarjoaa opiskelijoille henkilökohtaista uraohjausta, jossa on mahdollisuus 

pureutua syvemmin opiskelijan kanssa osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja saada 

vinkkejä aiheen käsittelyyn. (Laurea 2021a; Laurea 2021b.)  

2.3 Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen merkitys työnhaussa 

Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen merkitys kasvaa työnhaussa koko ajan. Kun osaat 

kertoa omasta osaamisestasi selkeästi, mutta samalla myyvällä ja markkinoivalla tavalla, 

erottaudut työnhaussa eduksesi. Kun sinulla on tieto siitä, mitä osaamista sinulla on, näet 

myös selkeämmin sen, mitä tai millaista osaamista sinun olisi hyvä hankkia lisää. (Nybom 

2018; Holm 2019.) Työnhaussa tärkeää on myös tutustua huolella siihen ilmoitukseen tai 

tehtävään, johon on hakemassa. Ilmoituksesta selviää juuri kyseisessä tehtävässä tarvittavat 

taidot, joten omaa osaamistaan on tärkeää peilata suhteessa tehtävään vaadittaviin taitoihin 

ja valita omasta osaamisesta ne taidot, työtehtävät ja vastuualueet, joista on eniten 

kyseisessä tehtävässä hyötyä. Kun valinta on tehty, tulisi osaaminen kertoa auki 

yksinkertaisesti mutta konkreettisella tasolla. Tämä on vaikea osuus ja se tulee viemään 

aikaa, mutta antaa sinulle mahdollisuuden erottautua työnhaussa. (Helokangas 2020.)  Mitä 

paremmin pystyy kuvailemaan muille, mitä osaa, mitä haluaa oppia ja minkälaisessa 

ympäristössä haluaa työskennellä, sitä todennäköisimmin näitä pääsee työelämässä 

hyödyntämään (Välivehmas 2014, 12). Lisäksi on hyvä pohtia omaa yksilöllisyyttään ja 

ainutlaatuisuuttaan työnhakijana ja sitä, mitä lisäarvoa toisi omalla osaamispaketillaan 

työtehtävään ja yritykseen. Tätä voi pohtia esimerkiksi kysymyksen ”Miksi juuri minut pitäisi 

valita tähän tehtävään?”- tyyppisen kysymyksen kautta. (Välivehmas 2014, 14-15.)  

Vaikeaa oman osaaminen sanoittamisesta tekee se, että sokeudumme helposti omalle 

osaamisellemme. Hyvä kysymys, jonka kautta esimerkiksi omaa työkokemusta voi olla 

helpompi lähteä purkamaan, on kysyä itseltään, mitä minä oikeasti osaan. (Hägg 2010.) Oma 

osaaminen kannattaa koota yhteen ikään kuin työkalupakiksi, josta voi poimia konkreettisia 

osaamisia riippuen haettavasta työtehtävästä. Koska osaamisemme kehittyy koko ajan, oman 

osaamisen työkalupakkia on hyvä päivittää ja pitää ajan tasalla myös silloin, kun työnhaku ei 

ole ajankohtaista. (Helokangas 2020.) Avainasemassa niin osaamisen tunnistamiseen ja 

sanoittamiseen kuin työelämässä toimimiseen on itsetuntemus. On tärkeää itsetutkiskelun 

kautta selvittää, mitä haluaa tehdä, mistä nauttii ja mitkä ovat omat vahvuudet. 

Itsetuntemus vahvistaa myös itsetuntoa ja auttaa meitä hyväksymään itsemme sellaisina, kuin 

olemme. Kun pystyy hyväksymään itsensä, toimii niillä tavoin, jotka ovat omalle persoonalle 

sopivimpia toimintatapoja ja on aito siinä, mitä tekee. Aitoutta työnantajat arvostavat 

työntekijässä todella paljon, joten kannattaa rohkeasti olla työelämässä oma itsensä. 

(Välivehmas 2014, 11.) 
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Hyvin tehty osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen näkyy myös työnhakudokumenteissa. 

Työnhaussa onnistumisen avain on kohdennetut työnhaun dokumentit juuri siihen tehtävään 

ja yritykseen, joita on hakemassa. On hyvä, että on laadittuna sellainen CV, jota voi helposti 

kohdentaa haettavaa tehtävää ja yritystä kohtaan. Tämä tarkoittaa, että peilaat omaa 

osaamistasi suhteessa työpaikkailmoituksen vaatimuksiin ja tuot esille haettavan työtehtävän 

ja yrityksen näkökulmasta merkittävimmät ja relevanteimmat osaamiset ja aiemmat 

kokemukset. Tärkeintä CV:ssä on kuvata sitä, mitä henkilö on tehnyt. Pelkkä tutkinto- tai 

ammattinimike ei itsessään kerro juuri mitään, joten on tärkeää avata ytimekkäästi 

esimerkiksi opintojen ja työtehtävien sisältöä, millaista osaamista näiden kautta on saatu ja 

mitä on opittu. Saavutukset ja osaaminen on työnantajaa kiinnostavaa tietoa, joten näitä on 

hyvä nostaa esille jo CV:ssä. On kuitenkin huomionarvoista muistaa, ettei CV:n ole tarkoitus 

olla pelkkää hakukirjeen toistoa. (Välivehmas 2014, 134-135; Academic Work 2021a.) 

Hakukirjeessä puolestaan tuodaan esille tarkemmin omaa osaamistaan suhteessa haettavaan 

työtehtävään, vastataan työpaikkailmoituksessa esitettyihin edellytyksiin ja tuodaan esille 

omaa motivaatiota tehtävää ja yritystä kohtaan (Välivehmas 2014, 114-115; Academic Work 

2021b). 

3 Alanvaihtajan haasteet osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa 

Osaamisen tunnistaminen on haastava prosessi kenelle tahansa. Alanvaihtajuus tuo tähän 

vielä omia haasteitaan, kun monesti voi olla vaikeaa hahmottaa sitä, miten aiempi osaaminen 

on sovellettavissa myös uudelle alalle. Sen lisäksi alanvaihtajilla on haasteena uuden 

ammatti-identiteetin sisäistäminen, uuteen alaan ja sen työllistymismahdollisuuksiin 

tutustuminen. Alanvaihto on siis kokonaisuudessaan yksilölle suuri ja työläs prosessi, jonka 

läpikäymiseen tarvitaan monenlaista tukea.  

3.1 Alanvaihto ilmiönä ja motiivit alanvaihdolle 

Sitran vuonna 2017 tekemästä työelämätutkimuksesta selviää, että jopa kuusi kymmenestä 

työikäisestä on vaihtanut ammattia tai alaa työuransa aikana. Heistä uuden ammatin tai 

tutkinnon opiskelleita on noin joka toinen. Etenkin he, jotka ovat olleet työelämässä yli 

kymmenen vuotta ja he, joilla on taustalla useita työttömyysjaksoja, ovat lähteneet 

opiskelemaan uutta ammattia tai tutkintoa. Iso osa vastaajista oli kokenut opiskelun ja 

alanvaihtamisen kannattavana saatuaan sen kautta uuden pätevyyden, mahdollisuuden oppia 

uutta ja siirtyä itselle mieluisempaan työhön. Tutkimukseen kerättiin tietoa 5000 

suomalaiselta. (Sitra 2017.) 

Sitra ja SAK (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö) tekivät vuonna 2017 yhteistyössä 

laadullisen haastattelututkimuksen, johon he haastattelivat 20 lähivuosina 
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uudelleenkouluttautunutta ihmistä. Tutkimushaastatteluiden perusteella ihmiset pystyttiin 

jakamaan kolmeen erilaiseen motiiviryhmään sen perusteella, mikä on toiminut motiivina 

alanvaihdolle. Nämä motiiviryhmät on esitetty alla olevassa kuviossa 3. Yllä olevat motiivit 

toimivat ”päämotiiveina” alanvaihdolle, mutta toki taustavaikuttajina toimi myös muita 

motiiveja, kuten esimerkiksi aiemman osaamisen yhdistäminen uuteen työhön, aiemmat 

haaveammatit ja harrastukset. Huolimatta siitä, mikä päämotiivi alanvaihdolle oli, jokaista 

motiiviryhmää yhdisti se, että työllistyminen ja toimeentulo uudella alalla nähtiin 

merkittävänä ja tärkeänä motivaatiotekijänä. (Vahtera 2017.) 

 

3.2 Uuden ammatti-identiteetin sisäistäminen 

Sitran ja SAK:n toteuttamassa haastattelututkimuksessa vuonna 2017 tutkittiin myös 

alanvaihtajien ammatti-identiteetin löytymistä. Tutkimuksesta selviää, että yksi tärkein 

tekijä ammatti-identiteetin sisäistämiseen ovat koulutukseen kytketyt käytännön 

työharjoittelut. Ammatti-identiteettiä uudella alalla vahvisti tutkimuksen mukaan myös 

uuden alan työyhteisö sekä alanvaihtajan mahdollisuus hyödyntää aiemman ammatin 

osaamistaan myös uudella alalla. Työyhteisöltä toivottiin hyväksyntää ja auttamisen halua, 

jotka onnistuessaan tukivat ammatti-identiteetin kehittymistä. Ammatti-identiteetin 

löytymistä heikentävinä tekijöinä nähtiin työyhteisössä tapahtuva vähättely lyhyen alan 

työkokemuksen takia ja se, ettei alanvaihtajalle ole annettu muita tehtäviä hoidettavakseen, 

kuin rutiinitehtäviä. Tutkimukseen osallistuneilla alanvaihtajilla oli aiempaa kokemusta itse 

työelämästä, jolloin työssäkäyntiä ei tarvinnut opetella ja myös tästä oli apua uuden alan 

ammatti-identiteetin kehittymisessä. (Vahtera 2017.) 

 

 

Uudelleen kouluttautuminen terveydellisten syiden vuoksi

Uudelleenkouluttautuminen omasta kiinnostuksesta toiseen ammattiin

Uudelleenkouluttautuminen työllistyäkseen paremmin

Kuvio 3. Motiivit alanvaihdolle (Vahtera 2017) 
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Uuden alan ammatti-identiteetin rakentamisen tärkeimmät palikat on esitetty alla olevassa 

kuviossa 4. 

 

Kuvio 4. Uuden ammatti-identiteetin sisäistämisen kulmakivet (Vahtera 2017) 

Itsetuntoa, omaa asennetta ja luottoa omaan ammattiosaamiseen pidetään olennaisempina 

rakennuspalikoina uuden alan ammatti-identiteetin rakentamisessa Vahteran (2017) 

tutkimuksen mukaan. Lisäksi on tärkeää, että uusi ala tuntuu alanvaihtajalle itselleen 

sopivalta ja kiinnostavalta, mutta ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta on tärkeää, 

että myös työyhteisö tukee ja antaa aktiivista palautetta työnteosta. (Vahtera 2017.) 

4 Osaamisen tunnistaminen rekrytoinnissa 

Onnistunut rekrytointi koostuu neljästä tärkeästä elementistä: tarve- ja 

osaamismäärittelystä, aikajanasta, hallitusta prosessista ja rekrytoinnin jälkihoidosta. 

Rekrytointiin liittyy toki muitakin tärkeitä asioita, mutta kun kaikki nämä edellä mainitut 

elementit ovat osana rekrytointia, on mahdollisuus välttää rekrytoinnin pullonkaulat. (Kaijala 

2016, 26.) 

Näistä elementeistä tarve- ja osaamismäärittely liittyy vahvasti osaamisen tunnistamiseen ja 

sitä käsittelen omassa kappaleessaan. Toki myös rekrytoinnin aikajanassa on tärkeää 

huomioida lyhyen ja pitkän aikavälin osaamistarpeet, jotta yrityksessä on sen tarvitsemaa 

osaamista aina riittävästi. (Kaijala 2016, 49-50.) Hallitun prosessin osalta on keskeistä 

muistaa seuraavat asiat: tavoite- ja tarvemäärittely (saadaan yrityksen strategiasta), oikean 

hakukanavan valinta, ilmoitussisällön laatiminen huomioiden kohderyhmä ja hakukanava, 

saatujen työhakemusten läpikäynti ja karsinta, rekrytointiprosessin aikataulutus ja hakijoiden 

ajan tasalla pitäminen tiedottamalla. (Kaijala 2016, 60.)  

Luotto omaan 
ammattiosaamiseen

Oma asenne

Itsetunto
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Rekrytoinnin jälkihoito voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: työsuhteen alussa tapahtuvaan 

yleiseen perehdytykseen työn tekemisen perusedellytysten saavuttamiseksi ja ”onboarding”- 

vaiheeseen, jossa tavoitellaan työntekijän sitouttamista yritykseen niin, että uudelle 

työntekijälle luodaan edellytykset ja halu työskennellä yrityksessä mahdollisimman 

menestyksekkäästi. (Kaijala 2016, 66-57.) 

4.1 Tarve- ja osaamismäärittely onnistuneessa rekrytoinnissa 

Kaijala (2016, 26) pitää tarve- ja osaamismäärittelyä tärkeimpänä, mutta myös vaikeimpana 

rekrytointiprosessin vaiheena. Rekrytoinnin ydin on löytää sitä osaamista, joka ratkaisee 

yrityksen ongelman. Merkityksellisin asia ei siis ole se, missä yhtiössä ja millaisella 

toimenkuvalla hakija on työskennellyt, vaan nimenomaan se, mitä hakija on konkreettisesti 

tehnyt yrityksessä ja saanut aikaiseksi ja millaista osaamista hän on tarvinnut näiden 

aikaansaannosten tavoittamiseksi. Pohdittavia kysymyksiä voisi esimerkiksi olla seuraavat: 

mitä hakija on aikaansaanut viimeisten kuukausien aikana? Mitä osaamista hän on tarvinnut, 

jotta hän on saanut onnistunut saamaan kyseiset asiat aikaan? Mitä hän voisi saada aikaiseksi 

omassa yrityksessäsi seuraavien kuukausien aikana? (Kaijala 2016, 27.)  

Todellista tarvetta on hyvä pohtia joka rekrytoinnin kohdalla uudelleen. Tarvemääritystä 

miettiessä voi kysyä itseltään esimerkiksi sitä, tarvitsemmeko todella uuden henkilön vai 

voisiko ratkaisu olla tehtävän ulkoistaminen? (Kaijala 2016, 28.) Vaahtio (2005, 22) kehottaa 

pitämään myös mielessä vaihtoehdon siitä, että kaivattu osaaminen voi löytyä myös omasta 

henkilöstöstä. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea myös oman henkilöstön osaaminen ja käyttää 

siihen apuna esimerkiksi osaamiskartoitusta. Osaamiskartoitus antaa merkityksellistä 

informaatiota henkilöstöstä, mutta siitä on mahdollista saada tietoa liiketoiminnan 

kehittämisen ja rekrytoinnin kannalta. (Vaahtio 2005, 22.)  

Hakijan sopivuus palkattavaan yritykseen on myös ensiarvoista huomioida. Sopivuutta voi 

pohtia miettimällä, miten hakijan osaaminen täydentää yrityksen osaamista, miten hakijan 

arvomaailma ja hakijan persoona sopii yritykseen. Lisäksi on hyvä miettiä sitä, kuinka 

todennäköistä on, että hakija pysyisi yrityksessä useamman vuoden. Tätä voi peilata niin 

hakijan uratavoitteisiin ja yrityksen tarjoamiin urakehitysmahdollisuuksiin. (Kaijala 2016, 27-

28.) 

Markkinat niin Suomessa kuin maailmallakin muuttuvat tällä hetkellä vilkkaasti, joten 

luonnollista on, että myös osaamistarpeet muuttuvat. Esimerkiksi Suomessa rekrytointi on 

keskittynyt pitkälle etsimään hakijoista substanssiosaamista, teknistä ja matemaattista 

osaamista sekä luotettavuutta. Markkinoiden muutos on tehnyt sen, että substanssiosaamisen 

merkitystä ja tärkeimmiksi onkin tullut hakijan kyky omaksua asioita, kehittyä, kommunikoida 

ja vaikuttaa. (Kaijala 2016, 28-29.) 
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4.2 Osaajan tunnistaminen ja valinta hakutilanteessa  

Siinä missä tarve- ja osaamismäärittely on merkityksellinen ja vaikea osa rekrytointia, niin on 

myös talentin ja potentiaalin määrittely. Usein näistä kahdesta jälkimmäinen jääkin 

harmillisen vähäiselle huomiolle rekrytoinnissa – keskitytään liikaa ansioluetteloon ja 

aiempaan työhistoriaan sen sijaan, että keskityttäisiin pohtimaan, mitä hakija todella on 

saanut työhistoriansa aikana aikaiseksi ja miten hän on näissä aikaansaannoksissaan 

onnistunut tai epäonnistunut. (Kaijala 2016, 29.) 

Talentilla tarkoitetaan kyvykästä ja lahjakasta ihmistä. Näiden talenttien hakijoiden 

tunnistamista, houkuttelua yrityksen palvelukseen, kehittämistä ja lopulta sitouttamista 

yritykseen käytetään sanaa talent management, eli vapaasti suomennettuna lahjakkuuksien 

hallinta. (Kaijala 2016, 30.) Talent management koostuu viidestä elementistä, jotka on 

esitetty alla olevassa kuviossa 5.  

 

Kuvio 5. Talent managementin elementit. (Kaijala 2016, 30) 

Attract kuvaa houkuttelua, eli sitä, miten houkutella talentteja yritykseen ulkopuolelta. 

Identify eli tunnistaminen keskittyy siihen, että yrityksessä tiedetään, millaiset ihmiset ja 

kyvyt ovat yritykselle arvokkaita nyt ja tulevaisuudessa. Develop eli kehittäminen on yrityksen 

työntekijöiden taitojen kehittämistä niin, että ne vastaavat yrityksen nykyisiin ja 

tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Deploy kuvaa oikeiden ihmisten ”valjastamista” oikeisiin 

tehtäviin oikeaan aikaan. Engage eli sitoutuminen, Suomessa tutummin ”työn imu”, tähtää 

siihen, että yritys pysyy ympäristöltään sellaisena, että työntekijät pysyvät yritykseen 

sitoutuneina. Tämä tarkoittaa, että työ ruokkii työntekijän motivaatiota ja työntekijä halua 

antaa itsestään työssään enemmän kuin odotetaan. (Kaijala 2016, 30-31.)  

Arvioidessa hakijan sopivuutta avoinna olevaan tehtävään tulee ottaa huomioon hakijan 

substanssi- ja kompetenssiosaaminen. Siinä missä substanssiosaaminen kertoo hakijan 

asiaosaamisesta, kompetenssiosaaminen kertoo hakijan käyttäytymiseen liittyvästä 

osaamisesta ja siitä, miten hakija käyttäytyy ja toimii erilaisissa tilanteissa. Tavallisimmin 

rekrytointiprosessissa karsitaan ensin pois hakijat, joiden substanssiosaaminen ei vastaa 

Attract Identify Develop

Deploy Engage
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tehtävän vaatimuksia ansioluettelon ja hakukirjeen pohjalta. Haastatteluun valituilta 

hakijoilta yleensä löytyy tarvittava substanssiosaaminen tai ainakin valmius joko hankkia tai 

kompensoida työssä vaadittavaa substanssiosaamista. Haastattelussa on mahdollisuus 

tunnustella tarkemmin hakijan persoonaa ja arvioida sitä, miten hyvin kyseinen hakija istuisi 

työtehtävän lisäksi myös osaksi työyhteisöä. (Rötkin 2015, 58.) Lisäksi haastatteluiden kautta 

on mahdollisuus saada erittäin arvokasta tietoa hakijan motivaatiosta ja potentiaalista 

kyseiseen tehtävään (Kaijala 2016, 137). Yksi keino kartoittaa hakijan motivaatiota, 

potentiaalia ja persoonaa on hyödyntää kompetenssipohjaista haastattelua. 

Kompetenssipohjaisessa haastattelussa avoinna olevaan työtehtävään valitaan kompetenssit, 

jotka ovat työstä suoriutumisen kannalta merkityksellisimmät. Haastatteluissa hakijoita 

peilataan suhteessa näihin kompetensseihin. Kompetenssipohjaisen haastattelun ydin on 

selvittää, miten hakija on käyttäytynyt aiemmin kokemissaan erilaisissa tilanteissa. Hakijaa 

pyydetään kertomaan käyttäytymisestään konkreettisten esimerkkien kautta. Jos 

työtehtävään on esimerkiksi valittu kompetenssiksi vastuuntuntoisuus, voisi 

kompetenssipohjainen haastattelukysymys pyytää hakijaa kertomaan esimerkiksi tilanteesta, 

jossa on tehnyt suuren virheen ja kuvailemaan sitä, miten virhe pääsi tapahtumaan, miten 

hakija on toiminut virheen havaittuaan ja miten hakija on kantanut vastuun virheestään. 

Kompetenssipohjaista haastattelua on kritisoitu siitä, ettei aiempi käyttäytyminen 

välttämättä ennakoi hakijan tulevaa käyttäytymistä vastaavassa tilanteessa. Tämä on tärkeä 

huomio ja sen vuoksi haastattelussa myös korostuu merkitykselliseksi hakijan kyky reflektoida 

käyttäytymistään ja kohtaamaansa tilannetta pohtien esimerkiksi sitä, mitä tekisi seuraavalla 

kerralla toisin ja mitä kyseisestä tilanteesta oppi. (Academic Work 2021c.)  

Haastatteluiden pohjalta tehtävässä valinnassa on pitkälti luotettava omaan tunteeseen 

hakijasta sekä omaan harkintakykyyn rekrytoijana. On tärkeää, että pystyy perustelemaan 

itselleen sen, miksi on päätynyt kyseiseen valintaan. (Rötkin 2015, 58.) Rekrytoijalla harvoin 

on tietoa hakijan todellisista valmiuksista kyseiseen tehtävään, vaan hän arvioi hakijan 

soveltuvuutta koulutuksen, työkokemuksen, käyttäytymisen ja olemuksen perusteella 

pohjautuen hakudokumentteihin sekä haastatteluun (Vaahtio 2005, 93). Vaisto on yksi 

rekrytoijan tärkeimmistä työkaluista, jotta on mahdollisuus huomata hakijasta välittyvät 

hiljaiset signaalit. Lisäksi haastatteluiden kautta on mahdollisuus saada erittäin arvokasta 

tietoa hakijan motivaatiosta ja potentiaalista kyseiseen tehtävään (Kaijala 2016, 137). 

5 Laadullinen opinnäytetyö 

Kun tutkimusta toteutetaan laadullisin eli kvalitatiivisin menetelmin, tarkastellaan ilmiöitä 

silloin merkitysten kautta. Merkitykset muodostuvat ihmisen toiminnan, ajatusten tai 

päämäärien kautta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada ymmärrys siitä, miten 

ihmiset kokevat omakohtaisesti eli subjektiivisesti tutkittavan ilmiön. Huomionarvoista 
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laadullisessa tutkimuksessa on myös se, ettei tutkimuksessa ole tavoitteena löytää totuutta 

tai oikeaa vastausta, vaan nimenomaan ymmärtää kokemusta, kuvata ilmiötä tai syventää 

ymmärrystä. (Vilkka 2021, luku 5; Puusa & Juuti 2020, luku 4.) Laadulliselle tutkimukselle 

ominaista on keskittyä yksittäisten tapausten tarkasteluun tutkittavien kokemusten ollessa 

keskiössä.  

Luonteensa vuoksi laadullisessa tutkimuksessa korostuu suhteessa tutkimuskohteeseen 

seuraavat näkökulmat, jotka on esitetty alla olevassa kuviossa 6.  

 

Kuvio 6. Laadullisen tutkimuksen tärkeät näkökulmat (Vilkka 2021, luku 5) 

Kontekstilla tarkoitetaan, että tutkija selvittää, millaiseen kontekstiin tutkittava asia tai 

ilmiö liittyy. Konteksti voi liittyä esimerkiksi sosiaalisiin, kulttuurisiin tai ammatillisiin 

yhteyksiin. Intentio puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkija tekee aktiivista tarkkailua 

tutkittavan ilmaisuista ja sen taustalla olevista motiiveista tutkimustilanteessa. Tutkija 

esimerkiksi tarkastelee sitä, miksi tutkittava esimerkiksi peittelee, kaunistelee tai vähättelee 

ilmaisuissaan ilmiötä ja tämän motiivia tutkija yrittää tarkastelussaan selvittää. Prosessi 

liittyy luonnollisesti tutkimuksen aikataulun ja tutkimusaineiston suhdetta tutkijan 

ymmärrykseen liittyen tutkittavaan ilmiöön tai asiaan. Mitä pidempään tutkimus kestää, sitä 

syvemmälle tutkijan on luonnollisesti mahdollista päästä tutkittavan ilmiön tai asian 

ymmärtämisessä. (Vilkka 2021, luku 5.)  

Laadullinen tutkimustyö alkaa luonnollisesti aiheen valinnasta. Kun aiheen valinta on tehty, 

siirrytään tutkimaan aiheeseen liittyvää olemassa olevaa tietoa ja kirjallisuutta. Aiheeseen 

liittyvään tietoon on tärkeää perehtyä, koska jo olemassa olevaan tietoon perehtyminen 

auttaa tutkimuksen tekijää hahmottamaan tutkittavaa aihetta ja millaista keskustelua aiheen 

ympärillä on ja millaisia aiempia tutkimuksia aiheeseen liittyen on tehty. Aiheesta löytyvään 

tietoon ja aiempiin tutkimuksiin perehtyminen auttaa myös oman tutkimuskysymyksen- ja 

ongelman luonnostelussa. Tutkimusaiheeseen perehtymisen jälkeen on hyvä pohtia sitä, 

millaisin tutkimusmetodein aihetta olisi hyvä lähteä lähestymään. Kun tutkimusmetodi on 

Konteksti

Intentio

Prosessi
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valittu, siirrytään luonnollisesti aineiston keruuseen sekä aineiston analyysiin. Lopuksi 

muodostetaan vielä tutkimusraportti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 151-152.) 

Yleisimpiä tutkimusaineiston keräämisen tapoja laadullisessa tutkimuksessa ovat esimerkiksi 

haastattelu, havainnointi, kysely sekä dokumentteihin perustuva tieto. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 71). Haastattelu on paljon käytetty tapa kerätä tutkimusaineistoa. Haastattelun 

tavoitteena on saada kerättyä sellaista tietoa, jolla voidaan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja 

päästä kiinni haastateltavien ajatuksiin ja kokemuksiin. (Puusa & Juuti 2020, luku 6; Vilkka 

2021, luku 5). Haastattelun etu on myös sen joustavuus, sillä haastattelussa tutkijalla on 

mahdollisuus toistaa tai tarkentaa kysymyksiä ja varmistaa, että on ymmärtänyt asian oikein 

haastateltavan kertomuksesta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimushaastattelua on mahdollista toteuttaa lomakehaastatteluin, teemahaastatteluin tai 

syvähaastatteluin. Näiden kolmen tavan ero perustuu haastattelun pohjana olevan 

kysymyspatteriston ja toteutuksen strukturoinnin määrään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74). 

Teemahaastattelu on luonteeltaan puolistrukturoitu haastattelumuoto, joka on hyvin lähellä 

syvähaastattelua. Teemahaastattelua varten valitaan etukäteen käsiteltävät teemat ja 

teemaan liittyvät kysymykset, joiden mukaan haastattelu etenee. Teemahaastattelussa 

tutkija voi itse päättää sen, esittääkö hän kaikille tutkittaville samat kysymykset, samassa 

järjestyksessä ja samoilla sanamuodoilla, sillä teemahaastattelussa on sallittua, että 

yhdenmukaisuuden vaateen aste on erilainen riippuen toteutettavasta tutkimuksesta. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 75; Vilkka 2021, luku 5.) 

Tutkimusaineiston keräyksen jälkeen tulee aineisto muuttaa tutkittavaan muotoon. 

Puhuttaessa haastatteluaineistosta, tämä tarkoittaa nauhoitettujen äänitteiden purkua 

tekstimuotoon. Tätä kutsutaan litteroinniksi. Tämä on työläs, mutta tärkeä vaihe. Litteroinnin 

avulla saadaan helpotettua tutkimusaineiston analysointia sekä aineistolle tehtävää 

ryhmittelyä ja luokittelua. (Vilkka 2021, luku 5.) Litteroinnin tavoitteena on toimia aineiston 

jäsentäjinä ja litteroinnin kautta on helppo tarkistaa, mitä haastatteluissa on keskusteltu 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93).  

Laadullista aineistoa analysoidessa tavoitteena on saada kokonaiskäsitys tutkittavasta 

ilmiöstä, jonka pohjalta voidaan tehdä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Kun aineisto on saatu 

tiivistettyyn ja selkeään muotoon, alkaa aineiston pelkistäminen. Pelkistäminen on 

välttämätön vaihe, jotta tiedosta saadaan irti se kaikista oleellisin tieto. Pelkistämisen 

jälkeen voidaan tehdä aineiston kategorisointia sekä teemoittelua. Näistä pienemmistä 

kategorisoinneista ja teemoitteluista muodostuu kokonaiskäsitys ilmiöstä. Viimeisin vaihe on 

tehdä tulkinnat ja johtopäätökset analyysin pohjalta. Analyysissä on tärkeää, että tulokset 

ovat totuudenmukaisia ja tehdyt tulkinnat ja johtopäätökset pystytään aineiston kautta 

perustelemaan. (Puusa & Juuti 2020, luku 9; Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.) 
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5.1 Laadullisen opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi tammikuussa 2021, jolloin palautin opinnäytetyöni 

aiheanalyysin. Sain aiheelleni hyväksynnän nopeasti ja pääsin etenemään 

opinnäytetyöprosessissa yhdessä opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. Aloin 

valmistelemaan tutkimuslupahakemusta ja tutkimussuunnitelmaa ja helmikuun lopussa sain 

myös näille hyväksynnän.  

Laadin kutsun tutkimukseen (Liite 1), jota lähetettiin eteenpäin opintotoimiston kautta 

monimuoto-ryhmien opiskelijoille 25.2.2021. Monimuoto-ryhmät valikoituivat kohderyhmäksi 

siitä syystä, että olettamus oli, että näistä ryhmistä löytyisi todennäköisimmin eniten 

potentiaalisia haastateltavia alanvaihtajia mukaan tutkimukseen. Kutsu tutkimukseen 

julkaistiin myös opiskelijoiden opiskelijaintranetissä kaikkien opiskelijoiden nähtäville. Lisäksi 

Laurean urapalvelut, joka toimii tutkimuksen toimeksiantajana, välitti kutsua tutkimukseen 

eteenpäin niille uraohjauksessa käyneille opiskelijoille, jotka sopivat haastateltavien 

kriteereihin.  

Tutkimus herätti kiinnostusta ja sain yhteensä 20 potentiaalista hakijaa. Valitsin mukaan 10 

opiskelijaa, joilla oli toisiinsa nähden mahdollisimman erilaiset taustat ja he opiskelivat eri 

aloja. Lisäksi valikoin mukaan eri opintojen vaiheessa olevia opiskelijoita. Mukaan valituista 

opiskelijoista kuusi oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, muut neljä olivat opinnoissaan 

jo pidemmällä.  

Haastatteluille laadittiin teemahaastattelurunko (Liite 2). Pilotoin teemahaastattelurungon 

kahdella opiskelijaystävälläni, joilla on myös alanvaihtotausta. Pilotoinnilla halusin varmistaa, 

että kysymykset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä myös haastateltavien näkökulmasta. 

Haastatteluita toteutettiin yhteensä kymmenen helmi-maaliskuun 2021 aikana. Haastattelussa 

käytin laatimaani teemahaastattelurunkoa (Liite 2), mutta jotta keskustelusta saatiin 

dialogisempi, kysymysten esittämisjärjestys saattoi vaihdella riippuen siitä, mitä 

haastateltava vastasi edeltävään kysymykseen.  

Haastattelun kesto oli noin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Haastattelut toteutettiin 

Teams- yhteyden kautta ja haastattelut nauhoitettiin. Muistutin haastateltaville ennen 

tallennuksen aloittamista, että haastattelu tallennetaan. Lisäksi korostin, että 

haastattelumateriaali tulee vain omaan käyttööni opinnäytetyötä varten ja jonka valmistuttua 

nauhoitteet tuhotaan asianmukaisesti. Toin myös esille sen, että haastateltavien 

opiskelijoiden vastauksia käsitellään täysin anonyymisti. Annoin haastateltaville myös 

mahdollisuuden haastattelun päätyttyä kertoa vielä vapaasti, mikäli jotain teemaan liittyvää 

on tullut mieleen tai jos he haluavat kertoa tai tuoda esiin jotain sellaista teemaan liittyvää, 

mitä en haastattelussa kysynyt. Lisäksi kerroin, että minulle voi laittaa jälkeenpäin myös vielä 
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sähköpostia, mikäli mieleen tulee jokin sellainen teemaan liittyvä ajatus, minkä haluaa 

kanssani jakaa. Kukaan haastateltavista ei laittanut viestiä minulle haastattelun jälkeen.  

Haastateltavista yhdeksän oli naisia ja miehiä yksi. Haastateltavat olivat iältään 27-43- 

vuotiaita. Haastateltavia osallistui tutkimukseen kahdenlaisella koulutustaustalla: kolmella 

haastateltavalla taustalla oli aiempi ammattikorkeakoulututkinto ja seitsemällä aiempi 

ammattitutkinto. Haastateltavilta edellytettiin, että aiemmin suoritetun tutkinnon 

mahdollistamissa työtehtävissä on työskennellyt vähintään kahden vuoden ajan. Tämä siksi, 

että haastateltaville olisi kertynyt osaamista ja kokemusta myös työelämästä. Lisäksi 

edellytettiin, että nykyisen opiskeltavan alan tulee olla eri alalta, kuin aiempi tutkinto ja/tai 

työkokemus on.  

Haastateltavat opiskelijat opiskelivat nykyisissä opinnoissaan Laureassa liiketaloutta, 

tietojenkäsittelyä, matkailu- ja ravitsemisalaa sekä sosiaali- ja terveysalaa.  

Haastateltavat jakautuivat aloittain seuraavasti: 

liiketalous 3 

sosiaali- ja terveysala 3 

tietojenkäsittely 2 

matkailu- ja ravitsemisala 2 

Taulukko 1. Haastateltavien lukumäärät aloittain 

Haastateltavat olivat ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoita. 

Haastateltavilla oli aiempaa koulutus- ja/tai työkokemustaustaa hyvin moninaisilta aloilta, 

mutta pääpiirteittäin aiempi koulutus ja/tai työkokemus oli sosiaali- ja terveysalalta, 

matkailu- ja ravitsemisalalta, IT- ja turvallisuusalalta sekä siivous- ja puhtausalalta.  

6 Tulokset 

Tulokset pohjautuvat tehtyihin teemahaastatteluihin ja saadut vastaukset ovat koottu 

teemahaastattelurungon pohjalta laadittujen alaotsikoiden alle.  

6.1 Motiivit alanvaihtoon 

Haastatelluilla opiskelijoilla oli alanvaihtoon hyvin vaihtelevia motiiveja ja ne erosivat 

keskenään melko paljon. Samoja alanvaihtomotiiveja haastateltavilla ei ollut keskenään, 
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mutta saman suuntaisia kyllä. Alla olevassa kuviossa 7 on esitetty tekemissäni haastattelussa 

ilmenneitä alanvaihtomotiiveja.  

 

Kuvio 7. Motiivit alanvaihtoon tutkimukseni pohjalta 

Yhtenä alanvaihtomotiivina tuotiin esille, että aiemmalla alalla ei ole enää mahdollisuutta 

edetä ja työ on liian rutiininomaista eikä tarjoa tarpeeksi haastetta.  

”Tavallaan kaikki ikä- ja lomaetuudet on saavutettu ja sinänsä on 

tienpää tullut, sillä lailla vastaan tuossa nykyisessä ammatissa”  

”Työ liian rutiininomaista ja liian tavallaan kuivaa, rumasti sanottuna.” 

Haastatteluissa tuli ilmi myös se, että muutamalla haastateltavalla ei ollut alkujaankaan 

tarkoitus jäädä aiemmalle alalle pysyvästi tai heillä oli epäilyjä aiemman alan sopivuudesta 

itselleen. Yksinkertaisesti myös haluttiin pois aiemmalta alalta, koska siellä on tullut tehtyä 

pitkä työura ja uudet haasteet kiinnostivat. Lisäksi alanvaihdon taustalla tuotiin esille myös 

aiemmissa työtehtävissä tapahtuneet YT-neuvottelut ja sitä kautta tulleet työtehtävien 

muutokset, jotka eivät enää vastanneet sitä, mitä haluaa tehdä.   

”Ja sitten niinku ehkä kuitenkin on myös aina tiennyt, ettei ikuisesti näissä 

hommissa pysy. Ja se että onko tää nyt niin mun juttu alkujaankaan tai noin 

niin se sitten sai hakeutumaan (uuden alan tutkintoon).” 

”Halusin päästä tästä aiemmasta alasta eroon, koska se on tässä kummitellut 

riittävän pitkään. Tämä (alanvaihto) on ollut pitkäaikainen suunnitelma, joka 

ollut tässä parikymmentä vuotta jäissä”  

Aiemmalla alalla ei ole mahdollisuutta edetä uralla 

Ei ole alunperinkään ollut tarkoitus jäädä 
aiemmalle alalle tai epäily alan 

sopivuudesta itselle

Aiemman 
ammatin 

kautta 
herännyt 
kiinnostus 

uuteen alaan 

Uudella alalla paremmat 
työllistymis- ja 

koulutusmahdollisuudet 
kuin aiemmalla

Aiempi ala liian 
rutiininomaista eikä 
työ tarjoa tarpeeksi 

haastetta

Sattuman 
kautta 
uudelle 
alalle 

siirtyminen

Terveydelliset syyt 

Haluaa pois 
aiemmalta 

alalta 

Monipuolisen työ- ja 
koulutushistorian 

kautta löytänyt sen 
suunnan, jota kohti 
haluaa lähteä omaa 

uraa viemään 

YT-
neuvottelut 
ja sitä kautta 

työnkuvan 
muutos
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”YT:t alkoivat ja meidän toimipiste lakkautettiin, kun oli kallis 

yksikkö. Mun vakanssi siirrettiin toiseen yksikköön enkä ollut valmis lähtemään 

tekemään siellä töitä.”  

Terveydelliset syyt ilmenivät myös yhtenä alanvaihtomotiivina. 

 ”Selkä alko kettuilee ja sitte sitä jo loppuajasta tehtiin työkokeiluna, 

että pystyyks jatkaa niissä hommissa. Todettiin kuitenkin, ettei kroppa kestä 

niitä töitä ja menin työkokeiluun muihin hommiin” 

Uuden alan arvomaailma sekä paremmat työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet verraten 

aiempaan alaan ilmenivät myös motiivina alanvaihdokselle.  

 ”Arvomaailma oli semmonen mikä vaikutti, halusin siirtyä business-

maailmasta sinne terveydenhoitopuolelle. Tietty sitten myös 

työllisyysnäkymät ja jatko-opintomahdollisuudet.”  

Aiemman ammatin ja työtehtävien kautta herännyt kiinnostus uutta alaa kohtaan, työuran 

kautta muodostunut selkeämpi käsitys siitä, mitä todella haluaa tehdä ja myös puhdas 

sattuma uudelle alalle siirtymiseen tulivat esille alanvaihtomotiivina.  

”Ihan sattumien kautta päädyin nykyisiin opintoihin.”  

”Enemmän näkee, että palveluliiketoiminta ja palveluiden kehittäminen ja se 

on niiku se mun juttu sitten kaikesta huolimatta. Et mistä on lähteny (viitaten 

aiempaan työhistoriaan) ni tää on nyt se oma juttu.”  

Haastatteluissa jokaiselta haastateltavalta kysyttiin lisäksi siitä, olivatko he olleet tyytyväisiä 

päätökseensä vaihtaa alaa ja ovatko he olleet ollut tyytyväinen nykyisiin opintoihin. Suurin 

osa haastateltavista toi ilmi sen, että alanvaihto on ollut oikea ratkaisu ja että he ovat olleet 

pääosin tyytyväisiä nykyisiin opintoihinsa.   

6.2 Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen  

Haastateltavia pyydettiin määrittelemään omin sanoin, mitä heidän mielestään tarkoitetaan 

osaamisen tunnistamisella ja sanoittamisella. Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen 

käsitteenä ymmärrettiin työelämässä ja sen ulkopuolella syntyneen osaamisen 

ymmärtämisenä ja sanoittamisena. Osana käsitteen määrittelyä esille nousi se, että hankitun 

osaamisen pystyy osoittamaan käytännössä jollain tavalla ja osaamisesta osaa kertoa myös 

muille. Myös se, miten aiempaa osaamista voi hyödyntää työelämässä, nousi esille. Osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen nähtiin olevan lauseke, josta on alettu enemmän puhumaan 

vasta viime aikoina. Osalla haastateltavista näkökulma oli vahvasti siinä, miten aiempaa 
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työkokemusta ja osaamista voi hyväksilukea nykyisissä opinnoissa eli näkökulma keskittyi 

enemmän osaamisen tunnustamiseen.  

Haastateltavilta kysyttiin myös, toteuttavatko he itse osaamisen tunnistamista ja 

sanoittamista. Haastateltavista yhdeksän oli toteuttanut osaamisen tunnistamista ja 

sanoittamista. Osaamisen tunnistamista ja sanoittamista oli tehty itsenäisesti työ- ja 

harjoittelupaikkahakujen yhteydessä ja opintokokonaisuuksiin (esimerkiksi uraopintoihin) 

liittyen, opettajatutorin kanssa keskustellessa sekä työpaikkailmoituksia tutkiessa ja omaa 

osaamista niihin peilatessa. Osaamisten tunnistamista ja sanoittamista tehneille 

haastateltaville esitettiin jatkokysymyksenä kertoa, millaisia työkaluja ja menetelmiä he ovat 

käyttäneet osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen tukena. Erilaisia työkaluja ja 

menetelmiä on esitetty tarkemmin kuviossa 8.  

 

Kuvio 8. Haastatteluissa mainittuja työkaluja ja menetelmiä osaamisen tunnistamiseen ja 

sanoittamiseen  

Tärkeäksi nousi myös Laurean urapalveluiden tarjoama henkilökohtainen uraohjaus, jonka 

kerrottiin toimineet hyvänä aloituksena osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessille. 

Uraohjauksesta oli saatu oivalluksia siihen, miten tärkeää on pilkkoa ensin osaamista 

pienempiin osiin ja lähteä sen jälkeen avaamaan näitä osaamisia tarkemmin auki. Hyvänä 

aloituksena osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessille nähtiin myös Laurean 

urapalveluiden järjestämä osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen työpaja nimenomaan 

alanvaihtajille.  

Työpaikkailmoitukset ja 
oman osaamisen 

peilaaminen ilmoitusten 
vaatimuksiin

Visuaaliset työkalut: 
mindmap osaamisesta, 

vahvuuskäsi

Osaamisen tunnistamiseen 
ja sanoittamiseen liittyviin 

webinaareihin ja luentoihin 
osallistuminen

Aiemman 
tutkintotodistuksen 

läpikäynti ja siitä isompien 
osaamiskokonaisuuksien 

hahmottaminen

Aiempien työtehtävien 
läpikäynti tarkemmin ja mitä 
osaamista niistä on kertynyt

Cubiks-
henkilöstöarviointiraportin 

hyödyntäminen

SWOT- analyysi itsestä ja 
osaamisesta

Erilaiset osaamista 
kartoittavat testit 

Urasuunnitelman tekeminen
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Haastateltavia pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä osaamista, joita he ovat saaneet 

aiemman koulutuksen tai työhistorian kautta. Suurin osa nimetyistä osaamisista olivat yleisiä 

työelämätaitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot moninaisten ihmisten kanssa, 

ongelmanratkaisutaidot, paineensietokyky. Taitoja on esitelty tarkemmin kuviossa 9.  

 

Kuvio 9. Tärkeimpiä haastatteluissa esille nousseita osaamisia 

Haastateltavat keksivät osaamisia melko nopeasti haastattelutilanteessa, vaikka muutama 

mainitsikin, että kysymys on hyvä, mutta vaikea. Haastateltavat kokivat, että aiemmin 

hankitusta osaamisesta on varmasti hyötyä myös uudella alalla ja pystyivät haastatteluissa 

esille nostamia osaamisiaan hyvin linkittämään myös uuden alan työtehtäviin ja miten 

aiempaa osaamista pystyvät myös uudella alalla hyödyntämään ja soveltamaan. Muutama 

haastateltava mainitsi, että he pyrkivät sellaisiin työtehtäviin, missä aiempaa osaamista 

nimenomaan pystyy hyödyntämään ja soveltamaan mahdollisimman laajasti, sillä eivät halua 

heittää aiempaa osaamistaan ja koulutustaan ”hukkaan”.  

Haastateltavista kukaan ei sanonut, etteikö aiemmasta osaamisesta olisi hyötyä. Muutama 

haastateltava kuitenkin mainitsi, ettei vielä ole täysin varma siitä, miten aiempaa osaamista 

on mahdollista hyödyntää uudella alalla, koska ei ole vielä niin perehtynyt uuteen alaan ja 

sen työtehtäviin. 

Haastateltavilta kysyttiin, miten heidän mielestään Laurea tukee tällä hetkellä opiskelijoita 

osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa ja ovatko haastateltavat saaneet tähän 

kaipaamaansa tukea. Osa oli saanut tukea mielestään riittävästi ja osa olisi kaivannut 

enemmän tukea. Haastateltavat olivat Laureassa saaneet tukea osaamisen tunnistamiseen ja 

sanoittamiseen omalta opettajatutorilta sekä Laurean urapalveluilta. Yksittäisenä mainittiin 

Tärkeimpiä nimettyjä osaamisia:

• Kontekstiymmärrys

• Asiakaspalvelukokemus

• Inhimillisyys

• Erilaisten ihmisten kanssa työskentely erilaisissa tilanteissa

• Monikulttuurisuus ja kommunikointi ilman yhteistä kieltä

• Kehittämistoiminta

• Sopeutuvuus (esim. vuorotyöhön, erilaisiin työpäiviin)

• Organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot

• Esimiestyöskentely ja työntekijöiden sitouttaminen työhön

• Kiireessä työskentely, paineensietokyky

• Tarkkuus työssä

• Verkostotyöskentely

• Työn ja vapaa-ajan balanssin merkityksen ymmärtäminen

• Avoimuus ottaa vastaan erilaisia työtehtäviä myös epämukavuusalueelta

• Työyhteisössä toisten kunnioitus ja tilan antaminen
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myös kampuksen opintopäälliköltä saatu tuki osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. 

Esille nousseita tuen muotoja opettajatutorilta ja Laurean urapalveluilta on esitetty 

tarkemmin kuviossa 10. 

 

Kuvio 10. Haastatteluissa esiin nousseita tuen muotoja opettajatutorilta ja Laurean 

urapalveluilta 

Opettajatutoreilta toivottiin sitä, että heillä olisi aikaa paneutua jokaiseen opiskelijaan 

yksilönä, jotta opiskelijan aiempi opiskelu- ja työhistoria tulisi käytyä läpi ja tehdä yhdessä 

osaamisen tunnistamista ja sanoittamista, jolloin opettajatutorin olisi mahdollista tehdä 

ehdotuksia esimerkiksi mahdollisista hyväksiluettavista osuuksista. Opettajatutorin toivottiin 

antavan suoria vastauksia suoriin kysymyksiin sen sijasta, että automaattisesti pallo 

heitettäisiin takaisin opiskelijalle pohdittavaksi ”mitä sinä itse olet tästä mieltä”- 

kysymyksellä. Opettajatutorilta koettiin saaneen tukea siihen, mitä opiskella ja mitä kursseja 

valita, mutta vaikeaksi koettiin saada tukea siihen, miten opintoja voisi nopeuttaa.  

Laurea ja Laureamko järjestävät opettajatutorkoulutuksia ja haastatteluissa yksittäisenä 

kommenttina tuli esille se, että opettajatutoreiden olisi hyvä käydä koulutus uudelleen aina 

esimerkiksi parin vuoden välein, jotta opettajatutorilla on varmasti ajantasaisin tieto 

opiskelijoiden ohjauksen tueksi.  

HOPS- keskusteluiden 
yhteydessä saanut 
ehdotuksia mahdollisista 
hyväksiluvuista ja näytöistä

Tieto siitä, että voi 
matalalla kynnyksellä olla 
opettajatutoriin yhteydessä 
ja opettajatutorilta 
nopeasti vastauksen 
saaminen

Säännölliset 
henkilökohtaiset 
tapaamiset

Opettajatutor

Henkilökohtainen 
uraohjaus

Urapalveluiden uutiskirje

Osaamisen tunnistaminen 
ja sanoittaminen 
alanvaihtajana- työpaja

Laurean 
urapalvelut
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Muutama haastateltava vastasi, ettei osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemaan ole 

juurikaan kosketuspintaa opintojen ollessa niin alussa ja eivät osanneet tähän kysymykseen 

vastata.  Muutamilla ensimmäistä vuotta opiskelevilla ei myöskään ole ollut opettajatutorin 

kanssa ollut vielä henkilökohtaista tapaamista.  

Laurealta toivottiin tukea siihen, että opintojen alussa käytäisiin tarkemmin läpi uutta alaa ja 

sen työllistymismahdollisuuksia, sillä erityisesti alanvaihtajilla aiempi osaaminen voi olla 

hyvin toisella alalla eikä uudesta alasta ja sen työskentelymahdollisuuksista ole 

kokonaiskäsitystä. Kun tietoa uudesta alasta tarjottaisiin jo alkuopinnoista ja tähän 

yhdistettäisiin opintojaksojen ja kurssien sisällön tarkempi läpikäynti, opintoja olisi helpompi 

suunnata itseä kiinnostaviin opintokokonaisuuksiin ja opinnoista olisi mahdollista suunnitella 

johdonmukaisemmat kokonaisuudet.  

6.3 Oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet ja tuen tarve 

Haastatteluissa kysyttiin, millaisia haasteita haastateltavat kokivat oman osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen suhteen. Lähes kaikki haastateltavat nostivat esille 

jonkinlaisia haasteita osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen liittyen. Yksi haastateltava 

koki, että uudella ja aiemmalla alalla on niin paljon yhtymäkohtia, ettei näe osaamisen 

tunnistamisessa ja sanoittamisessa haasteita juuri lainkaan vaan aiempi osaaminen on helposti 

sovellettavissa myös uudelle alalle.  

Useampi haastateltava nosti esille alemmuuden tunteen ja vähättelevän asenteen itseään ja 

omaa osaamistaan kohtaan. Vaikeaksi koettiin uskoa omiin mahdollisuuksiin myös uudella 

alalla, vaikka aiempaa osaamista olisi taustalla paljonkin. Tämän vähättelevän asenteen 

taltuttamiseen koettiin yhtenä tärkeänä tekijänä ”ulkopuolinen ravistelu”. Tällä tarkoitettiin 

sitä, että joku ulkopuolinen (esimerkiksi opettajatutor) herättelisi siihen, että aiempi 

opiskelu- ja työkokemus on arvokasta ja hyödyllistä eikä sitä saa vähätellä.  

”Haasteena on se alemmuuden tunne, et onko musta tähän oikeesti kun mä 

olen ”vain” ollut sitä jotain aiemmin. Ainakin monilla meidän ryhmässä, jotka 

on täysin alanvaihtajia, on se ajatus että mä olen ”vain” ollut jotain ja musta 

pitäisi nyt tulla tätä” 

”Huijarisyndrooma ja itsensä vähättely on suurimmat haasteet. Mä joudun 

tekemään valtavasti töitä sen eteen, että mä en koko ajan vähättelis itteeni” 

”Alkuun itselle haasteena oli vähättelevä asenne, kun mulla ei ole mitään 

alaan liittyvää kokemusta. Sit kun sitä työelämän, koulutusten ja harrastusten 

perusteella tehtyy osaamista etsii, niin kyllä sitä löytyy. Jonkun vaan täytyy 
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sanoo sulle, se ettei se sun entinen elämä ole ”vaan” ja et aloittaisit täysin 

nollasta.”   

Haasteena koettiin myös se, että aiemman alan ollessa täysin erilainen, myös käsitemaailmat 

ovat erilaiset ja tämä tuottaa hankaluuksia oman osaamisen sanoittamiseen ja 

tunnistamiseen. Oma toiminta ja aiemmat työtehtävät nähtiin myös niin automaationa, että 

voi olla hankala nähdä, miten niistä hankittua osaamista voisi hyödyntää ja soveltaa myös 

uudella alalla. Haastetta tuottaa myös se, että osaamista on paljon, muttei tiedä, mikä kaikki 

on hyödyllistä ja sovellettavissa uudelle alalle. Tähän ratkaisuna kaivattiin mahdollisuutta 

keskustella uudella alalla olevan henkilön kanssa, joka tuntee uuden alan ja tietää, millä 

perusteella sinne rekrytoidaan ihmisiä töihin ja mihin asioihin ja osaamisiin pitäisi kiinnittää 

huomioita. Näin olisi helpompaa myös itse poimia omasta osaamisesta ne oleellisimmat ja 

alkaa pohtimaan niiden soveltamista uudella alalla.  

Haasteena nähtiin myös se, miten työnantajat näkevät sen, että on aiemmin tehnyt jotain 

aivan muuta, kuin mihin nyt opiskelee. Alanvaihtajat toivoisivat, että työnantajat näkisivät 

aiemman kokemuksen ja osaamisen vahvuutena, eikä niin, ettei ihminen olisi tiennyt, mitä 

haluaa tehdä tai että olisi ollut hukassa sen kanssa, millaiset työtehtävät todella kiinnostavat.  

Haastatteluissa kysyttiin, miten haastateltavia on Laurean toimesta tuettu uuden alan 

työskentelymahdollisuuksien selvittämisessä ja keskeisen työelämäosaamisen 

kartoittamisessa. Suurin osa haastateltavista koki, ettei tällaista tukea ole Laurean toimesta 

saanut juuri ollenkaan. Haastatteluissa tuli vahvasti esille se, että erityisesti alanvaihtajat 

kaipaisivat jo opintojen alussa selkeämpää tietoa siitä, millaisia työllistymismahdollisuuksia 

uudella alalla on. Useampi haastateltava toi korosti sitä, että uusi ala on niin erilainen 

verrattuna aiempaan, ettei selkeää käsitystä uudesta alasta välttämättä ole. Tämän vuoksi 

olisi tärkeää, että jo opintojen alussa käytäisiin alaa ja sen työllistymismahdollisuuksia 

monipuolisesti läpi.  

Ne haastateltavat, jotka olivat kokeneet saaneensa tukea Laurealta uuden alan 

työskentelymahdollisuuksien selvittämiseen ja keskeisen työelämäosaamisen kartoittamiseen 

kertoivat saaneensa tukea seuraavilla tavoilla, jotka on esitetty alla olevassa kuviossa 11.  
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Kuvio 11. Laureasta saadun tuen muodot uuden alan työllistymismahdollisuuksien ja keskeisen 

työelämäosaamisen kartoittamiseen  

Tärkeää olisi myös, että linkki työelämään olisi jo opintojen alusta alkaen ja alalla 

työskenteleviä ihmisiä saataisiin kertomaan omasta työstään ja siitä, mitä osaamista kyseisen 

alan työssä todella kaivataan. Tämä helpottaisi suunnattomasti erityisesti alanvaihtajien 

kohdalla uuden alan ja sen työllistymismahdollisuuksien hahmottamista, omien mielenkiinnon 

kohteiden löytymistä ja opintojen johdonmukaisempaa suunnittelua. Alumnien vahvempaa 

hyödyntämistä toivottiin, jotta saataisiin konkreettisempaa käsitystä alan työtehtävistä, 

työnkuvista, alan mahdollisuuksista ja siitä, millaista osaamista alumnit ovat työelämässä 

kaivanneet ja mitä osaamista he ovat aidosti tarvinneet. Alumnivideoihin toivottiin lisää 

konkretiaa ja kerrontaa siitä, mitä työtehtävät aidosti pitävät sisällään.  

Vain yksi haastateltava vastasi, että oli saanut Laurean suunnalta tietoa ja tukea siihen, 

miten aiemman alan osaamista ja uuden opiskeltavan alan tuottamaa osaamista voisi yhdistää 

ja millaisia erityisiä työllistymismahdollisuuksia juuri tämä kombinaatio avaa. Tukea ja 

työkaluja tähän oli saatu Laurean urapalveluista. Haastateltavista useampi oli kuitenkin sitä 

mieltä, että tämän kaltaiselle tuelle olisi tarvetta ja muutama mainitsi, että on omatoimisesti 

pohtinut sitä, millaisia työllistymismahdollisuuksia juuri oma kombinaatio avaa. Erityisesti 

tämän kaltaista tukea toivottaisiin heti opintojen alkuun.  

Haastateltavilta pyydettiin myös kertomaan, millaista tukea he alanvaihtajina kaipaisivat 

Laurealta osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Yksi tärkeä tuen muoto oli se, että 

Ennen opintojen varsinaista aloitusta olleessa orientaatiopäivässä käyty läpi alan 
työllistymismahdollisuuksia ja mitä ala tarjoaa 

Opettajatutorin lähettämät ilmoitukset erilaisista työ- ja harjoittelupaikoista 

Alumnien uratarinat- tapahtuma

Tietoa alan työskentelymahdollisuuksista ja keskeisestä työelämäosaamisesta sisällytettynä 
opintoihin ja sitä kautta saanut tiedon

Uraopintojen kautta saatu tieto 

Opettajatutorin kanssa keskustelu alan työskentelymahdollisuuksista

Kampuksen viikkotiedotteen kautta, johon laitettu ilmoituksia vapaista työ- ja harjoittelupaikoista 
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pääsisi jonkun kanssa keskustelemaan aiemmasta koulutus- ja työkokemuksesta, eikä jäisi 

yksin pohtimaan sitä, miten aiempaa osaamista voisi hyödyntää myös uudella alalla. 

Keskustelun kautta olisi myös mahdollista paremmin sisäistää alanvaihtajana sitä, että 

aiemmin hankittu osaaminen ja kokemus on hyödyllistä eikä oman osaamisen vähättely ole 

aiheellista.  

Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen tueksi kaivattaisiin Laurean puolesta 

”starttipakettia” siihen, miten päästä alkuun osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen 

prosessissa. Haastateltavien mielestä tämä voitaisiin integroida osaksi uraopintoja tai sitten 

teemasta voisi tehdä oman 1-2 opintopisteen opintojakson, joka voisi olla esimerkiksi osa 

vapaasti valittavia opintoja. Opintojakson nimeksi ehdotettiin esimerkiksi ”Oman osaamisen 

tunnistaminen ja sanoittaminen alanvaihtajana”. Tärkeänä nähtiin, että opintojaksoa 

markkinoitaisiin heti opintojen alussa ja alanvaihtotaustaisia opiskelijoita kannustettaisiin 

valitsemaan kyseinen kurssi, jotta integroituisi paremmin uudelle alalle ja vähättelevä asenne 

omaa osaamistaan kohtaan ei pääsisi valloilleen heti opintojen alussa. Ylipäätään tärkeäksi 

haastateltavat nostivat sen, että oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen merkitystä 

korostettaisiin heti opintojen alussa.  

Kuten aiemmin ilmeni, alanvaihtajat kokevat tärkeänä sen, että uutta alaa ja sen 

työllistymismahdollisuuksia ruohonjuuritasolla käytäisiin heti opintojen alussa monipuolisesti 

läpi. Haastatteluissa nousi esiin, että uraopintotehtävät ovat olleet vaikeita ja haastavia 

tehdä ensimmäisenä opiskeluvuonna, koska ymmärrystä uudesta alasta ja sen 

työllistymismahdollisuuksista ei juuri ole. Uraopintoihin toivottiin myös sisällytettäväksi tietoa 

Laurean urapalveluista, sillä moni pidempään opiskellut olisi kaivannut tietoa urapalveluista 

jo heti opintojen alkuun nimenomaan osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessin 

tueksi. Urapalveluista oli saatu tukea myös siihen, mitä opiskella ja miten suunnitella 

opintoja.  

Yleisesti ottaen opettajatutorilta kaivattiin enemmän tukea ja neuvoja kurssivalintoihin ja 

sen ”oman jutun” löytämisen tukemiseen. Ensimmäisiä HOPS- keskusteluita on myös 

varjostanut se, ettei alanvaihtajalla ole ollut selkeää käsitystä uudesta alasta ja sen 

työllistymismahdollisuuksia, jolloin opettajatutorin kysymykseen ”Mitä sinä haluaisit 

opinnoilta ja mihin haluaisit suuntautua?” on todella vaikea vastata, kun ei ole tietoa, mitä 

vaihtoehtoja on. Positiivisena nousi esille se, että opettajatutor on kontaktoinut alanvaihtaja-

taustaisen opiskelijan jo ennen opintojen aloitusta puhelimitse ja puhelussa on käyty läpi 

aiempaa opiskelu- ja työhistoriaa sekä osaamista ja pohdittu esimerkiksi mahdollisia 

hyväksilukuja. HOPS- keskusteluiden ja oman osaamisen tunnistamisen tueksi ehdotettiin 

myös osaamista kartoittavaa esitäytettävää lomaketta, johon voisi rastittaa valmiista 

vastausvaihtoehdoista itseltä löytyvää osaamista ja täydentää vapaasti myös muita osaamisia, 

joita ei löydy valmiista vastausvaihtoehdoista. Opettajatutoreilta toivottiin alanvaihtajien 
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kohdalla tarkemmin käyvän läpi hyväksilukujen, AHOT-menettelyn ja osaamisen näytön 

prosesseja.   

Laurealta toivottiin myös, että opintojen kautta pääsisi tutustumaan uuden alan erilaisiin 

työtehtäviin esimerkiksi muutamaksi tunniksi viikossa, ikään kuin seuraamaan työtehtäviä 

”kärpäsenä katossa” ja osallistumaan myös itse työtehtäviin, mikäli osaaminen riittää. Näin 

saisi realistista kuvaa alan työskentelymahdollisuuksista, mikä itseä mahdollisesti eniten 

kiinnostaa ja mikä on oman osaamisen taso. Ehdotuksena heitettiin myös, että erilaisista 

työskentelymahdollisuuksista koottaisiin virtuaalinen tietopankki, johon voitaisiin koota 

lyhyitä videoita tai blogitekstejä esimerkiksi erilaisista työtehtävien kuvauksista ja 

työntekijöiden haastatteluista. Sisältöä voisi pyytää erityisesti niiltä työnantajilta, jotka 

mielellään esimerkiksi ottavat Laurean opiskelijoita työharjoitteluihin, kuten Laurean 

avainkumppanit. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta keskustella työnantajien ja työntekijöiden 

kanssa ja kysyä heiltä työhön ja työtehtäviin liittyviä kysymyksiä.  

Haastateltavilta kysyttiin myös mielipidettä siihen, voisiko vertaistuesta olla hyötyä oman 

osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja jos kyllä, millaista vertaistukea he kaipaisivat. 

Haastateltavien yhtenäinen mielipide oli, että vertaistuesta voisi olla hyötyä osaamisen 

tunnistamiseen ja sanoittamiseen, mutta vertaistuen muoto ja toteutustapa jakoivat 

mielipiteitä.  

Haastateltavat pohtivat, että kun ihmiset ovat nykyään niin kiireisiä, että olisiko 

vertaistukitoimintaan ihmisillä aikaa osallistua ja miten toiminta käytännössä voisi toteutua.  

Vertaistukitoiminnan onnistumiseen koettiin vaikuttavan myös se, miten paljon alanvaihtajia 

vuosikursseille osuu ja millaisilla taustoilla. Haastateltavien näkemykset erosivat siinä, 

minkälaista taustaa vertaistukitoimintaan osallistuvilta edellytettäisiin, jotta vertaistuesta 

saataisiin irti parhain mahdollinen hyöty. Yhteinen näkemys haastateltavien kesken oli se, 

että alanvaihtotausta olisi tärkeä kriteeri vertaistukitoimintaan osallistuville opiskelijoille. 

Näkemykset erosivat haastateltavien kesken siinä, pitäisikö vertaistukitoiminta toteuttaa niin, 

että kaikilla osallistujilla olisi täysin samat lähtökohdat (aiempi ja nykyinen opiskeltava ala 

olisivat identtiset) vai riittäisikö, että nykyinen opiskeltava ala olisi osallistujilla sama ja 

aiemmalla alalla ei olisi merkitystä.  
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Seuraavassa kuviossa 12 on esitetty erilaisia haastatteluissa esiin tulleita vertaistukitoiminnan 

muotoja. 

 

Kuvio 12. Vertaistukitoiminnan ehdotettuja muotoja. 

Haastatteluissa pohdimme myös, millainen sisältö vertaistukitoiminnassa hyödyttäisi 

alanvaihtajia. Keskusteluissa esiin nousivat seuraavat kuviossa 13 esitetyt sisällöt:  

 

Kuvio 13. Vertaistukitoiminnan sisältötoiveet haastattelujen pohjalta 

Virtuaalinen 
vertaistukitoiminta

•Teams- kahvit alanvaihtajille 
(vapaamuotoinen kahvihetki)

• Teams/Zoom 
vertaistukitapahtuma/työpaja 
alanvaihtajille (esim. 2 
tapaamista) tai toistuva 
tapahtuma, esimerkiksii 
viikoittain vaihtuvilla teemoilla

• Alanvaihtajan "luento", jossa olisi 
mahdollisuus myös keskusteluun

• Virtuaalitapahtumissa olisi 
tärkeää, että mukana olisi joku 
fasilitoimassa ja viemässä 
keskustelua eteenpäin 
(urapalvelut, opiskelijatutorit, 
opettajatutorit)

Kasvokkain tapahtuva 
vertaistukitoiminta

• Vertaistukitapaamiset  
kampuksilla, sisältö voisi olla 
samaa kuin 
virtuaalitapahtumissa ja 
fasilitoija kaivattaisiin myös 
näihin 

Kirjallinen vertaistuki

• Artikkelit, blogitekstit tai 
videot alanvaihdosta 
prosessina ja miten 
työllistyminen uudelle alalle 
on sujunut 

Esimerkit siitä, miten esimerkiksi yleensä 
sosiaalialalta liiketalouden opintoihin siirtyneet 

opiskelijat ovat voineet hyödyntää aiempaa 
osaamistaan. 

Hyödyntää alakohtaista käsitystä siitä, miten 
aiemmat opiskelijat ovat voineet 

hyödyntää aiempaa osaamistaan, jolloin voi antaa 
alanvaihtajille esimerkkejä → opettajatutorit 

todennäköisesti tässä parhaita? 

Muiden alanvaihtajien kokemukset yleisesti 
alanvaihdosta prosessina; miten alanvaihto on 

sujunut ja millaisia mahdollisuuksia he ovat 
löytäneet? 

Kypsemmällä iällä alanvaihdoksen tehnyt henkilö, 
jolla ennen alanvaihdosta taustalla pitkä 

työhistoria →Millaiseksi kokenut työnhaun 
opintojen jälkeen, miten otettu työelämässä 

vastaan uudella alalla? 

Erilaiset uratarinat
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Lisäksi vertaistukena toimisi myös se, että opintojakson tunneille osallistuisi työelämän tai 

alanvaihdoksen kokemusasiantuntijoita ennen ensimmäistä työharjoittelua ja sen hakua. 

Keskustelu voisi olla vapaamuotoista ja voisi esittää erilaisia kysymyksiä, joita olisi mielessä 

liittyen työelämään tai alanvaihdokseen. Ajatuksena heitettiin myös ajatus työelämätutorista, 

jolta voisi matalalla kynnyksellä kysyä työhön ja työelämän liittyviä asioita.  

Haastattelun viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, millaiset oppimistehtävät tai harjoitteet 

voisivat haastateltavien mielestä helpottaa oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista 

alanvaihtajana. Alla olevaan kuvioon 14 on koottu haastatteluissa esille nousseita osaamisen 

tunnistamista ja sanoittamista tukevia keinoja.  

 

Kuvio 14. Osaamisen tunnistamista ja sanoittamista tukevia keinoja 

Koehakemuksien läpikäynti nähtiin luonnollisimmaksi tehdä oman opettajatutorin kanssa, 

koska hänellä on opiskelijasta ja hänen osaamisestaan jo ennalta tuntemusta. 

Vaihtoehtoisesti koehakemuksia voitaisiin käydä läpi myös työelämäohjaukseen enemmänkin 

perehtyneen henkilön kanssa, eli esimerkiksi Laurean urapalveluiden kanssa.  

Rekrytointimessuilla kerrotut uratarinat nähtiin myös oman osaamisen tunnistamista ja 

sanoittamista tukevana keinona, kun tarinoista on mahdollista löytää yhtymäkohtia omaankin 

elämään ja osaamiseen.  

Erilaisia harjoitteita osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen tueksi toivottiin Laurean 

urapalveluilta, josta haastateltavista muutamat olivatkin saaneet hyviä harjoituksia 

henkilökohtaisen uraohjauksen yhteydessä. Näitä harjoitteita ja työkaluja toivottiin 

opiskelijoiden saataville mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. Erityisen hyödyllisenä 

nähtiin harjoitteet, jotka jäsentäisivät omaa osaamista ja joilla voisi hahmottaa 

osaamissanoja, joita voisi itseensä yhdistää. Harjoite voisi olla myös lomake, josta voisi 

rastittaa tunnistamiaan osaamisia ja myös täydentää avoimilla vastauksilla omaa osaamistaan. 

Koehakemukset 
työpaikkoihin ja 

hakemusten läpikäynti

Rekrytointimessut ja 
siellä kerrotut tarinat 
erilaisista urapoluista

Erilaisia harjoitteita 
osaamisen tunnistamisen 

ja sanoittamisen tueksi

Keskustelu
Osaamisen tunnistamista 
ja sanoittamista tukevat 
webinaarit ja työpajat
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Myös vahvuuskäsi mainittiin hyvänä yksittäisenä toimivana harjoitteena oman osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen tukena. Vahvuuskäden ajatuksena on, että kämmenen 

malliseen pohjaan kirjoitetaan auki omia vahvuuksia. Omia vahvuuksia voi vahvuuskäteen 

pohtia esimerkiksi tietoon, taitoihin, kokemuksiin, identiteettiin ja verkostoihin peilaten. 

Keskustelu ja ohjaavat kysymykset nostettiin haastatteluissa myös tärkeäksi osaksi oman 

osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessia. Se, että joku kysyy kysymyksiä, jotka 

saavat opiskelijan pohtimaan omia aiempia työtehtäviään, koulutustaan ja osaamistaan, on 

tärkeää. Ylipäätään se, että omaa taustaa puhuu auki jollekin toiselle, auttaa pureutumaan 

omaan osaamiseen syvällisemmin. Tämän tyylinen keskustelu nähtiin luontevimmaksi käydä 

oman opettajatutorin kanssa, jotta yhdellä henkilöllä olisi kokonaisvaltainen ymmärrys 

opiskelijan taustasta ja osaamisesta. Keskustelu voitaisiin käydä myös sellaisen henkilön 

kanssa, joka ymmärtää osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessia ja osaisi kysyä 

oikeanlaisia kysymyksiä aiemmasta työstä ja koulutuksesta, nähtiin hyödyllisenä, jotta omaa 

osaamistaan saisi jäsenneltyä paremmin. 

Työpajat ja webinaarit nähtiin myös yhtenä toimivana tukena osaamisen tunnistamiseen ja 

sanoittamiseen. Esille nostettiin esimerkiksi CV- ja työhakemukseen keskittynyt työpaja, jossa 

käytäisiin läpi CV:ssä ja työhakemuksessa toimivat ja toimimattomat asiat ja työnhaun 

trendit. Työpajoja voisi jakaa niin aloittelijoiden (vähemmän työkokemusta) kuin kokeneiden 

(paljon työkokemusta) erillisiin työpajoihin. Työpajoista ja webinaareista on mahdollisuus 

saada käsitystä siihen, mitkä kaikki asiat liittyvät oman osaamisen tunnistamiseen ja 

sanoittamiseen ja mistä oma eri asioista osaaminen koostuu.  

Tärkeänä yleisesti ottaen nähtiin se, että osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessin 

käynnistämiseen saataisiin työkalut, jotta opiskelija pääsee prosessissa alkuun. Alkuun 

pääseminen nähtiin osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessin haastavimpana 

osuutena.  

7 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Eniten tekemäni tutkimus herätti kiinnostusta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoissa, eli 

voisi ajatella, että erityisesti alanvaihtajataustaisilla opiskelijoilla osaamisen tunnistaminen 

ja sanoittaminen nähtiin merkityksellisenä heti opintojen alusta alkaen. Tämä näkyi 

mielestäni myös haastatteluissa, sillä useampi haastateltava toi esiin sen, että tuki oman 

osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen on tärkeää saada heti opintojen alusta alkaen. 

Erityisesti he toivoivat tukea tähän omalta opettajatutorilta. Myös Laurean urapalveluilta 

toivottiin tähän tukea heti opintojen alusta lähtien ja läpi opintojen. Uskon, että osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen merkitys on korostunut korona-aikana työ- ja 
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harjoittelupaikkahaussa, kun työtehtäviin on enemmän hakijoita ja erottautuminen 

työnhaussa on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi esimerkiksi alanvaihtajilla harjoittelupaikan haku 

voi tulla hyväksilukujen vuoksi nopeammin vastaan kuin muilla opiskelijoilla, jolloin 

hakutilanteessa taito tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan on merkityksellinen. 

Yksi merkittävimmistä löydöistä oli se, että alanvaihtajat kokivat vahvasti, ettei heillä ole 

riittävästi tietoa uudesta alasta ja sen tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. Tämä 

vaikeutti niin opintojen kuin oman urankin suunnittelua, oman aiemman osaamisen 

soveltamista uudelle alalle vaikeuttaen kokonaisuudessaan oman osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessia. Tämä oli mielestäni todella tärkeä löytö ja tilannetta pitäisi lähteä 

korjaamaan. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että jo heti alkuopinnoissa opiskelijalle 

tarjotaan tietoa uudesta alasta ja sen työllistymismahdollisuuksista. Tähän voi hyödyntää niin 

opettajien omaa tietoa ja osaamista, mutta myös työelämän edustajia ja alumneja. 

Opiskeltavan alan lisäksi näen tärkeänä, että myös opintojen rakenne ja täydentävien 

opintojen polut käydään mahdollisimman tarkasti läpi, jotta opiskelijalla on tieto, mitä 

kaikkea on mahdollisuus opiskella. Kun opiskelijalla on tieto sekä koulutuksen että työelämän 

tarjoamista mahdollisuuksista, helpottuu opiskelijan urasuunnittelu ja samalla myös oman 

osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessi.  

Suurin osa haastateltavista koki, ettei ollut saanut Laurealta riittävästi tukea oman osaamisen 

tunnistamiseen ja sanoittamiseen alanvaihtajana. Haastatteluista nousi esiin se, että 

harmillisen vähälle huomiolle on jäänyt nimenomaan opiskelijan aiemman koulutuksen ja 

työhistorian huomiointi opintoja suunnitellessa. Osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen 

liittyvä tuki Laurean suunnalta liittyi vahvasti siihen, mitä on mahdollista hyväksilukea. 

Haastatteluiden perusteella tämä nähtiin kyllä tärkeänä osana opintojen edistämistä, mutta 

muutamilla haastateltavista oli kokemus, ettei aiempi työkokemus ei ole opintojen 

edistämisen näkökulmasta mitenkään merkityksellistä tai hyödynnettävissä olevaa. Lisäksi 

haastatteluissa nousi esiin toive siitä, että opettajatutor kävisi alanvaihtajan aiempaa 

koulutus- ja työhistoriaa läpi erityisesti opintojen suunnitteluvaiheessa heti alkuopinnoissa.   

Yksi keskeinen haaste alanvaihtajille oli selvästi koettu alemmuuden tunne, joka nousi esiin 

useammalta haastateltavalta. Moni toi esille, että kokee alanvaihtajana alemmuuden 

tunnetta ja vaikka aiempaa osaamista olisi aiemman koulutuksen ja työelämän kautta 

paljonkin, uudelle alalle siirtyessä on valloillaan silti tunne siitä, ettei osaa mitään. Useampi 

haastateltava nosti myös esille sen, että uuden alan opinnoissa helposti vähättelee omaa 

aiempaa osaamistaan ja puhuukin sitä käyttäen paljon ”vain”- sanaa. Useampi haastateltava 

kertoi haastattelussa, että myös muiden alanvaihtajien kanssa keskustellessa esille on noussut 

sama alemmuuden tunne ja vähättelevä asenne omaa osaamista kohtaan. Mielestäni myös 

tässä opettajatutorin rooli on tärkeä, jotta alanvaihtaja saataisiin ”ravisteltua” pois tästä 
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ajatusmallista ja hänet saataisiin ymmärtämään, että aiempi kokemus on hyödyllistä eikä sitä 

saa vähätellä.  

Haastatteluissa korostui vahvasti oman opettajatutorin merkitys osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessin onnistumisessa. Tärkeäksi koettiin, että opettajatutorin kanssa 

pääsisi keskustelemaan HOPS-keskusteluiden lisäksi myös aiemmasta osaamisesta ja siitä, 

miten aiempaa osaamista voisi hyödyntää uuden alan opinnoissa esimerkiksi hyväksiluvuilla. 

Opettajatutor oli selvästi myös Laurea-tasolla se henkilö, kenen kanssa alanvaihtaja kokee 

luontevimmaksi käydä keskustelua aiemmasta taustastaan ja osaamisestaan. Haastatteluissa 

nousi esiin myös se, että yhteydenpito opettajatutoreiden välillä on hyvin vaihtelevaa 

riippuen opiskeltavasta alasta ja kampuksesta. Osa haastateltavista oli saanut 

opettajatutorilta yhteydenoton jo ennen opintoja aiemman osaamistaustan selvittämiseksi, 

osa taas ei ollut käynyt aiempaa osaamistaustaa lainkaan opettajatutorin kanssa läpi.  

Useampi haastateltava toi esille myös Laurean urapalveluiden roolin merkityksen osaamisen 

tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Kymmenestä haastateltavasta viisi oli tietoinen Laurean 

urapalveluista ja hyödyntänyt urapalveluiden työpajoja sekä henkilökohtaisia 

uraohjausaikoja. Urapalveluilta koettiin saaneen paljon tukea osaamisen sanoittamiseen ja 

tunnistamiseen yleisellä tasolla, mutta haastatteluissa selvisi, että erityisesti alanvaihtaja 

kaipaisi uraohjaukseen myös syvempää alakohtaista ymmärrystä. Alakohtaista ymmärrystä 

uraohjaukseen voitaisiin saada mukaan sillä, että esimerkiksi aineopettaja otettaisiin mukaan 

uraohjaukseen opiskelijan näin toivoessa.  

Uraopinnot ja niiden hyödyntäminen osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessissa 

nousi myös haastatteluista esille. Uraopinnot nähtiin hyödyllisinä, mutta haastatteluissa tuli 

myös palautetta siitä, että erityisesti ensimmäisen vuoden tehtävät ovat olleet haastavia ja 

jopa vaikeita. Syynä tähän nähtiin juuri se, ettei uudesta opiskeltavasta alasta ole tarpeeksi 

selkeää käsitystä ja ymmärrystä, jolloin myös oman uran suunnittelu ja uraopintojen tehtävät 

osoittautuvat haastaviksi. Erityisesti alanvaihtajilla korostui myös se, että oma ammatti-

identiteetti on opintojen alussa vielä usein vahvasti aiemmalla alalla, joka tuo lisähaasteen 

omaan urasuunnitteluun uudella alalla. Uraopinnot olisivat myös luonnollinen paikka 

markkinoida urapalveluiden palveluita. Uraopintojen jatkuessa läpi opintojen, myös 

urapalveluiden tarjoamia palveluita olisi hyvä nostaa esille uraopinnoissa alkuopintojen lisäksi 

myös myöhemmässä vaiheessa opintoja. Itse näen, että uraopinnot ovat todella hyvä 

kokonaisuus tukemaan opiskelijan ammatillista kehittymistä opiskelijasta asiantuntijaksi. 

Pohdin kuitenkin, voisiko ensimmäisen vuoden uraopintoihin sisällyttää lisää tietoa 

opiskeltavasta alasta ja sen työllistymismahdollisuuksista, jotta opiskelijoiden ymmärrys 

uudesta alasta aukenisi paremmin jo heti opintojen alkuvaiheessa.  
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Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että vertaistuesta voisi olla hyötyä oman osaamisen 

tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Vertaistukitoiminnassa ja sen hyödynnettävyyden 

näkökulmasta ymmärrettävästi merkityksellisenä nähtiin, että vertaistukitoimintaan 

osallistuvilla olisi vähintäänkin sama tausta alanvaihtajuudesta. Haastateltavien kesken 

mielipiteet erosivat kuitenkin siinä, riittäisikö vertaistuen taustaksi pelkkä alanvaihtajuus vai 

pitäisikö vertaistukitoimintaan osallistuvilla olla mahdollisimman samankaltaiset taustat niin 

aiemman alalta kuin uudelta opiskeltavalta alalta. Osa haastateltavista näki, että 

alanvaihtajuuden lisäksi mahdollisimman samankaltainen tausta omaan nähden toimisi 

vertaistuen kannalta parhaiten, kun taas muutama haastateltava mainitsi, että 

alanvaihtotaustan lisäksi riittäisi se, että uusi opiskeltava ala olisi vertaistukitoimintaan 

osallistuvilla sama. Haastatteluista selvisi, että vertaistukena toimii myös muiden uratarinat, 

joita on päässyt kuuntelemaan esimerkiksi virtuaalisille rekrytointi- ja työelämämessuille tai 

lukemaan LinkedInistä. Mielestäni vertaistukitoimintaa voisi lähteä kokeilemaan erilaisilla 

lähestymistavoilla, yhdistellen esimerkiksi vapaampaa alanvaihtajien Teams- kahvihetkeä 

strukturoidumpaan ja fasilitoituun vertaistukiryhmään ja testata sitä kautta, millainen 

vertaistukitoiminta saa alanvaihtajia osallistumaan.  

Haastatteluiden perusteella alumneja ja työelämän edustajia hyödynnetään hyvin eri tavoin 

opiskeltavan alan mukaan. Yhteisenä mielipiteenä haastatteluista kuitenkin selvisi se, että 

työelämän edustajia ja alumneja todella kaivataan kertomaan työelämästä, työtehtävistä ja 

vaadittavasta osaamisesta läpi opintojen. Erityisen tärkeänä tämä nähtiin opintojen alussa, 

mutta tiivistä yhteistyötä alumnien ja työelämän edustajien kanssa kaivataan läpi opintojen. 

Oma ajatukseni on, että linkki työelämään läpi opintojen tarjoaa opiskelijoille myös 

erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua sen lisäksi, että he saavat parempaa käsitystä 

alasta, sen työllistymismahdollisuuksista sekä alalla vaadittavasta osaamisesta.  

Myös erilaisten tehtävien ja harjoitteiden nähtiin edesauttavan osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessia. Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessia tukevina 

harjoitteina nähtiin sellaiset harjoitteet, jotka jäsentelisivät omaa osaamista. 

Haastatteluiden tuloksena selvisi, että yksi isoimmista alanvaihtajien haasteista osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen prosessissa oli, että uutta alaa ja sen 

työllistymismahdollisuuksia tuntee heikosti. Näiden kahden elementin pohjalta oma 

ajatukseni toimivasta harjoitteesta alanvaihtajien osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen 

tueksi olisi sellainen, jossa voisi tutustua uuteen alaan esimerkiksi etsimällä mielenkiintoisen 

uuden alan työpaikkailmoituksen sekä jäsennellä osaamistaan työpaikkailmoituksen pohjalta 

ammatillisen osaamisen, yleisten työelämätaitojen ja itsensä johtamisen taitojen kautta.  
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Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty yhteenvetona opinnäytetyön keskeisimmät tulokset, 

johtopäätökset sekä kehitysehdotukset.  

 

Tulokset Johtopäätökset Kehitysehdotukset 

Alanvaihtajilla ei ole 

tarpeeksi tietoa uudesta 

alasta ja sen tarjoamista 

työllistymismahdollisuuksista  

Kun uudesta alasta ja sen 

tarjoamista 

työllistymismahdollisuuksista 

ei ole tarpeeksi laajaa 

käsitystä, on vaikea 

suunnitella opintoja ja valita 

täydentäviä opintoja omia 

urasuunnitelmaa tukevaksi 

Heti opintojen alussa 

mahdollisimman monikanavaisesti 

uuden alan ja sen 

työllistymismahdollisuuksien 

läpikäyntiä, esimerkiksi alumneja 

sekä työelämän edustajia 

hyödyntäen, työpaikkailmoituksia 

tutkien, alan suurempiin 

toimijoihin tutustuen  

Useampi alanvaihtaja koki 

alemmuuden tunnetta tai 

vähättelyä aiempaa 

koulutus- ja työkokemusta 

kohtaan 

Tämä voi johtua osittain 

siitä, etteivät alanvaihtajat 

ole saaneet riittävästi tukea 

aiemman osaamisensa 

soveltamiseen uudella alalla  

Alanvaihtajia olisi hyvä heti 

alkuopinnoissa esimerkiksi 

opettajatutorin toimesta 

”ravistella” pois aiemman 

osaamisensa vähättelystä ja 

korostaa sitä, että aiempi kokemus 

ja osaaminen on hyödyllistä  

Linkki työelämään olisi heti 

alkuopinnoista lähtien 

Alkuopinnoissa saatu yhteys 

työelämään avartaisi 

käsitystä uudesta alasta ja 

sen työmahdollisuuksista ja 

tarjoaisi mahdollisuuden 

verkostoitumiseen 

 

 

 

Linkki työelämään tulisi säilyttää 

aktiivisesti läpi opintojen, 

esimerkiksi alalla työskentelevien 

tai alumnien luentojen tai 

yritysvierailujen kautta 
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Opettajatutor on 

merkittävässä roolissa 

osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessissa 

Opettajatutoreiden 

toimintamalleissa on 

haastatteluiden pohjalta 

eroja siinä, miten 

aktiivisesti he ovat 

yhteydessä opiskelijoihin ja 

millaista tukea ja ohjausta 

opiskelijat saavat 

opettajatutorilta 

Opettajatutortoiminnan tulisi olla 

opiskelijoille yhdenmukaista. HOPS- 

keskustelut ovat tärkeitä opintojen 

suunnittelun kannalta, mutta 

opettajatutorin olisi tärkeää auttaa 

erityisesti alanvaihtajaa eteenpäin 

osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessissa heti 

alkuopinnoissa, käydä keskustelua 

alanvaihtajan aiemmasta 

osaamisesta ja sen soveltamisesta 

uudelle alalle ja ohjata tarvittaessa 

opiskelijaa Urapalveluiden 

uraohjaukseen 

Urapalvelut ovat 

merkityksellisessä osassa 

osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessissa 

Urapalvelut nousivat 

haastatteluissa tärkeäksi 

tukipalveluksi osaamisen 

tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessissa, 

joten Urapalveluiden panos 

on myös tärkeä ja 

merkityksellinen 

Työpajoihin ja henkilökohtaiseen 

uraohjaukseen olisi tärkeää varata 

resursseja myös jatkossa, sillä 

nämä palvelut ovat opiskelijoille 

tärkeitä osaamisen tunnistamisen 

ja sanoittamisen prosessin tueksi 

Laurealta saatu tuki 

osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessiin ei 

ole ollut riittävää vaan 

keskittynyt vahvasti siihen, 

mitä on mahdollista 

hyväksilukea 

Haastatteluista nousi esiin 

se, että harmillisen vähälle 

huomiolle on jäänyt 

nimenomaan opiskelijan 

aiemman koulutuksen ja 

työhistorian huomiointi 

opintoja suunnitellessa ja 

koettiin, että Laurean 

suunnassa focus on liikaa 

siinä, mitä on mahdollista 

hyväksilukea 

Aiemman osaamisen tarkastelu 

myös siitä näkökulmasta, miten 

osaaminen olisi hyödynnettävissä ja 

sovellettavissa opintojen 

näkökulmasta myös muuten, 

esimerkiksi harjoittelupaikan hakua 

silmällä pitäen, jossa taito 

sanoittaa omaa osaamista on 

tärkeä. Lisäksi Laurea voisi tarjota 

1-2 opintopisteen kurssia osaamisen 

tunnistamiseen ja sanoittamiseen 

liittyen, joka tarjoaisi valmiuksia 

opiskelijalle käynnistää osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen 

prosessia 
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Vertaistukitoiminta nähtiin 

hyödyllisenä osaamisen 

tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessiin 

Vertaistuki on usein paras 

tuki asiassa kuin asiassa, ja 

näin se koettiin myös 

osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessissa. 

Lisäksi alanvaihtoprosessi on 

raskas, joten myös tämän 

käsittely vertaistuen kautta 

koettiin hyödyllisenä 

Vertaistukitoiminnan järjestäminen 

alanvaihtajille virtuaalisesti tai 

kasvokkain. Esimerkiksi Teams- 

kahvihetki alanvaihtajille tai 

tarkemmin fasilitoitu alanvaihtajien 

vertaistukiryhmä, joka voisi 

kokoontua muutamia kertoja tai 

säännöllisesti 

Aiemmin hankittu 

osaaminen nähtiin 

hyödyllisenä myös uudelle 

alalle 

Aiempi osaaminen nähtiin 

hyödyllisenä myös uudelle 

alalle, mutta tukea 

kaivattiin siihen, miten 

aiempaa osaamista voisi 

soveltaa uudelle alalle  

Jo ennen opintoja olisi hyvä, jos 

opettajatutor ottaisi opiskelijaan 

yhteyttä aiemman opinto- ja 

työhistorian läpikäymiseksi, jotta 

aiemman alan osaaminen voitaisiin 

integroida osaksi uuden alan 

opintoja heti opintojen alussa 

Harjoitteet todettiin 

hyödyllisiksi apukeinoiksi 

osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessiin  

Haastatteluiden tuloksena 

selvisi, että yksi isoimmista 

alanvaihtajien haasteista 

osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen prosessissa 

oli, että uutta alaa ja sen 

työllistymismahdollisuuksia 

tuntee heikosti. Siksi olisi 

tärkeää, että osaamisen 

tunnistamista ja 

sanoittamista tukevien 

harjoitteiden yhtenä osana 

olisi uuteen alaan ja sen 

työllistymismahdollisuuksiin 

tutustuminen osaamisen 

jäsentämisen lisäksi 

Haastatteluiden pohjalta 

harjoitteissa olisi tärkeää, että sen 

kautta olisi mahdollisuus tutustua 

uuteen alaan ja sen 

työllistymismahdollisuuksiin sekä 

samalla jäsentää omaa 

osaamistaan. Harjoite voisi siis 

sisältää työpaikkailmoituksiin 

tutustumista ja löytäessään 

mielenkiintoisen 

työpaikkailmoituksen, tehtävässä 

seuraavana vaiheena olisi jäsentää 

omaa osaamistaan esimerkiksi 

ammatillisen osaamisen, yleisten 

työelämätaitojen ja itsensä 

johtamisen taitojen kautta 

kyseiseen työpaikkailmoitukseen 

peilaten.  

Taulukko 2. Opinnäytetyön keskeisimmät tulokset, johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
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8 Arviointi 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, millaisia erityispiirteitä alanvaihtajuus tuo 

osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessiin, mitkä ovat prosessin suurimmat 

haasteet alanvaihtajana, millaista tukea alanvaihtajat saavat Laurealta oman osaamisen 

tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja millaista tukea alanvaihtajat todella kaipaisivat 

prosessiin. Mielestäni teemahaastattelurunko oli onnistunut, sillä sen avulla sain 

monipuolisesti kartoitettua tietoa osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteista ja 

tuen tarpeesta alanvaihtajien näkökulmasta. Sain myös haastatteluiden aikana muutamalta 

haastateltavalta palautetta siitä, että haastattelussa käytiin teemaa läpi monipuolisesti eri 

näkökulmista. Laaditun teemahaastattelurungon pohjalta saatiin vastauksia laadittuihin 

tutkimuskysymyksiin, joten voin todeta tutkimukseni onnistuneen. Vastaukset tarjoavat 

mahdollisuuden ymmärtää alanvaihtajien haasteita ja tuen tarvetta osaamisen tunnistamisen 

ja sanoittamisen suhteen moninaisemmin ja antaa tilaisuuden mukauttaa esimerkiksi 

uraohjausta näitä tarpeita vastaavaksi.  

Haastattelulla on mahdollista selvittää haastateltavien omakohtaisia kokemuksia tutkittavasta 

ilmiöstä ja tästä syystä haastattelu sopi parhaiten myös tässä opinnäyteyössä 

tutkimusaineiston keruumenetelmäksi ja teemahaastattelu oli oikea valinta tämän aiheen 

tutkimiseen. Teemahaastattelun kautta sain hyvää ja monipuolista käsitystä tutkittavasta 

ilmiöstä ja uskon, että haastattelun muodossa myös haastateltavien opiskelijoiden oli 

helpompaa keskustella alanvaihdosta ja haasteista osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen 

suhteen. Uskon, että haastattelu myös toimi motivaattorina osallistua, kun aihetta voitiin 

käydä läpi keskustellen, eikä haastateltavien itse tarvinnut kirjoittaa vastauksiaan esimerkiksi 

mihinkään lomakkeelle. Haastattelun etuna näen myös, että minulla oli mahdollisuus kysyä 

tarkentavia kysymyksiä ja toisaalta varmistaa, että olin ymmärtänyt oikein haastateltavan 

kertoman. Tätä mahdollisuutta ei olisi ollut, mikäli tutkimus olisi toteutettu esimerkiksi 

kyselylomakkeen avulla. Toki haastattelun vaarana oli se, ettei haastateltavia opiskelijoita 

löydy tai haastatteluaikojen sopiminen olisi todella haastavaa. Haastattelukutsussa mainitsin, 

että haastattelu vie noin tunnin. Hieman jännitin myös sitä, vaikuttaako arvioitu kesto siihen, 

miten hyvin osallistua haastatteluun löytyisi, sillä ihmiset ovat tänä päivänä hyvin kiireisiä. 

Onnekseni kuitenkin haastateltavia löytyi ja pääsin toteuttamaan haastattelut hyvin nopealla 

aikataululla haastateltavien kanssa.  

Kiinnostusta opinnäytetyöni haastatteluihin osallistumiseen löytyi alanvaihtajien keskuudesta, 

joten aiheen voidaan ajatella olevan tärkeä ja merkityksellinen. Lisäksi kiinnostuneiden 

alanvaihtotaustaisten opiskelijoiden ilmoittautuminen haastatteluihin varmentaa myös 

teoriapohjassa käsittelemääni alanvaihdon ilmiötä. Alanvaihtajat selvästi myös osallistuvat 

mielellään kyseisen teeman tutkimuksiin ja kokevat sen tärkeänä. Haastattelut vahvistivat 

ajatusta siitä, että erityisesti alanvaihtajalle on tärkeää saada oman osaamisen tunnistamisen 
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ja sanoittamisen prosessi käyntiin jo heti alkuopinnoissa, jotta vältytään oman osaamisen 

vähättelyltä ja aiemmin hankittu osaaminen pystytään integroimaan osaksi uuden alan 

opintoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi teoriapohjaan viitaten osaamisen 

tunnistaminen ja sanoittaminen on tärkeää myös erityisesti työnhaussa ja rekrytoinnissa 

mutta myös työelämässä ylipäätään, joten yhä enemmän tarvitaan taitoja tunnistaa ja 

sanoittaa omaa osaamistaan. Tästäkin näkökulmasta oman osaamisen tunnistaminen ja 

sanoittaminen ja siihen pureutuminen jo varhaisessa vaiheessa opintoja on ehdottomasti 

tärkeää ja hyödyllistä jokaiselle opiskelijalle, mutta erityisesti alanvaihtajalle.  

Tavoitteena oli saada haastatteluihin mukaan kahdeksasta kymmeneen opiskelijaa ja oli ilo 

huomata, miten nopeasti haastateltavat löytyivät. Haastatteluihin olisi ollut enemmänkin 

kiinnostuneita osallistujia, eli haastattelut herättivät selvästi mielenkiintoa. Tavoitteena oli 

saada haastateltavista mahdollisimman heterogeeninen joukko eri vaiheessa opintoja olevista 

alanvaihtajista ja myös tämä tavoite haastatteluiden osalta toteutui. Heterogeenisuus 

osaltaan lisää myös tutkimustulosteni luotettavuutta ja toisaalta antaa mahdollisuuden 

ymmärtää tutkimusongelmaa moninaisemmin.   

Haastattelin tutkimukseen eri vuosikurssin opiskelijoita. Haastattelussa minulla oli 

kysymyksiä, joissa kartoitettiin opiskelijoiden saamaa tukea Laurealta. On luonnollista, että 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vastasivat tähän suppeammin, kuin pidemmällä 

opinnoissa olevat opiskelijat. Koen silti tärkeäksi, että haastateltavissa oli opiskelijoita eri 

vaiheesta opintoja, jotta saisin tarkemmin selville, miten eri vaiheessa opintoja olevat 

opiskelijat näkevät osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teeman ja siihen liittyvät 

mahdolliset haasteet ja tuen tarpeen. Kehitysehdotuksena voisi ajatella tutkittavan 

tarkemmin esimerkiksi tietyssä vaiheessa olevia alanvaihtotaustaisia opiskelijoita tai jonkun 

tietyn koulutusalan opiskelijoita, mutta koska vastaavaa tutkimusta ei ollut aiemmin 

Laureassa tehty, näin hyvänä lähtökohtana lähteä tekemään tutkimusta mahdollisimman 

heterogeenisen joukon kanssa.  

Tässä opinnäytetyössä haastatteluista saatiin laadullista tutkimustietoa liittyen alanvaihtajien 

osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteisiin ja tuen tarpeeseen. Haastattelut 

nauhoitettiin ja jokainen haastattelu myös litteroitiin. Litterointi auttoi minua jäsentämään 

haastatteluja sekä helpotti vahvasti aineiston käsittelyä. Litterointivaihe oli työläs ja 

kymmenen haastattelun litterointiin meni useita työtunteja, mutta tämä vaihe oli 

välttämätön työni onnistumisen näkökulmasta.  

Opinnäytetyöni eteni suunnitellusti ja valmistui aikataulussa. Opinnäytetyöprosessi alkoi 

tammikuussa 2021 opinnäytetyön aiheanalyysin laadinnalla. Suunnitelman hyväksynnän 

jälkeen aloitin työstämään haastattelurunkoa sekä laatimaan vaadittavaa 

tutkimuslupahakemusta- ja suunnitelmaa. Näiden ohella kirjoitin myös opinnäytetyön 
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teoriaosuuksia ammatillisesta osaamisesta, osaamisen tunnistamisesta ja sanoittamisesta sekä 

alanvaihdosta ilmiönä. Kun sain myönteisen päätöksen tutkimuslupahakemukselleni, laadin 

kutsun haastattelua varten. Haastattelukutsua jaettiin monimuoto-opiskelijoille 

sähköpostitse. Lisäksi kutsu julkaistiin opiskelijaintranetissä Laurean urapalveluiden toimesta. 

Sain nopeasti yhteydenottoja ja aloitin haastatteluiden tekemisen helmikuun 2021 lopussa. 

Kaikki haastattelut sain tehtyä kahden viikon aikana. Yhteensä haastatteluja toteutettiin 

kymmenen, joka mielestäni on hyvä lukumäärä lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Otanta 

tähän tutkimukseen oli mielestäni onnistunut, sillä sain haastatteluun mukaan eri vaiheessa 

olevia opiskelijoita eri aloita. Haastattelut tallennettiin, jotta pystyin suorittamaan 

haastatteluiden litteroinnin. Litteroinnin jälkeen pääsin analysoimaan tarkemmin 

haastattelun tuloksia ja tekemään johtopäätöksiä aineiston pohjalta. Haastattelun tulosten 

analysoinnin jälkeen viimeistelin vielä opinnäytetyön teoriaosuuksia.   

Mielestäni opinnäytetyöni kautta Laurea ja erityisesti Laurean opettajatutorit saavat 

arvokasta tietoa siitä, miten alanvaihtajat kokevat tällä hetkellä saavansa tukea osaamisen 

tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja millaista tukea he toivoisivat jatkossa enemmän Laurean 

toimesta. Kymmenen haastateltavan otanta on hyvä alku saamaan käsitystä 

tutkimusongelmasta, kehitysehdotuksena on mahdollisuus tätä otantaa laajentaa tai muuttaa 

tutkimusta määrälliseksi, jolloin tutkimusongelmaa voisi lähestyä myös määrällisen 

tutkimuksen menetelmin. Opinnäytetyöni kaltaista selvitystyötä alanvaihtajien osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen haasteista ja tuen tarpeesta ei ole aiemmin Laureassa tehty ja 

opinnäytetyöni tuloksista on hyötyä erityisesti Laurean urapalveluille, mutta myös 

opettajatutoreille ja Laurealle organisaationa kokonaisuudessaan. Uskon, että opinnäytetyö 

voi toimia myös vertaistukena alanvaihtajille, jotka painivat oman osaaminen tunnistamisen 

ja sanoittamisen teeman kanssa.  
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Liite 1: Kutsu tutkimukseen 

Hyvä opiskelijakollega,   

  

Olen alaa vaihtanut liiketalouden opiskelija Hyvinkään kampukselta ja teen opinnäytetyötä 

alanvaihtajien oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen liittyen. Olen tunnistanut 

tämän haasteen omakohtaisesti ja haluan opinnäytetyöni kautta helpottaa jatkossa 

vastaavassa tilanteessa olevia opiskelijoita. Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen 

on tärkeää esimerkiksi työnhaussa erottautumisen vuoksi. Monesti 

erityisesti alanvaihtajuus tuo oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen 

lisähaastetta ja voi olla vaikea hahmottaa sitä, miten aiempaa osaamista voisi hyödyntää ja 

soveltaa myös uudella alalla. 

  

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä käynnistämään tai syventämään oman osaamisen 

tunnistamisen ja sanoittamisen prosessia osallistumalla tutkimukseeni. Tavoitteenani on 

tutkimuksella selvittää, millaisia erityispiirteitä alanvaihtajilla on osaamisen tunnistamisen ja 

sanoittamisen suhteen ja miten heitä voitaisiin tukea tässä paremmin Laurean 

toimesta esimerkiksi konkreettisten harjoitteiden avulla.   

  

Haastattelen opinnäytetyötäni varten noin kahdeksaa alaa vaihtavassa olevaan opiskelijaa alla 

olevin kriteerein:   

 

• olet opiskellut aiemmin ammattitutkinnon ja työskennellyt alan työtehtävissä 

vähintään kaksi vuotta ja lähtenyt sen jälkeen opiskelemaan uutta tutkintoa toiselta 

alalta  

 

• olet ollut vähintään kaksi vuotta työelämässä ilman aiempaa ammattitutkintoa ja olet 

lähtenyt opiskelemaan täysin toisen alan tutkintoa  

 

Tutkimukseni toteutuu teemahaastattelulla Zoomin tai Teamsin kautta. Haastattelu kestää 

noin tunnin. Teemahaastatteluajat sovimme haastateltavien opiskelijoiden kanssa, mutta 

tavoitteena on saada haastattelut tehtyä maaliskuun puoliväliin mennessä.  Haastattelut 

tallennetaan ja litteroidaan. Haastattelumateriaali tulee vain minun käyttööni 

opinnäytetyötäni varten. Litterointi tapahtuu anonyymisti eikä vastauksista pystytä 

tunnistamaan vastaajan henkilöllisyyttä. Nauhoitteet tuhotaan asianmukaisesti nauhoitteiden 

analysoinnin jälkeen.   

   

Mikäli olet kiinnostunut auttamaan minua eteenpäin opinnäytetyössäni, voit olla minuun 

suoraan yhteydessä sähköpostitse krista.pesonen@student.laurea.fi. 

 

 

mailto:krista.pesonen@student.laurea.fi
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Liite 2: Teemahaastattelurunko 

Taustatiedot:  
 

• Sukupuoli, ikä  
 

• Kerro omin sanoin koulutuksestasi/ työkokemuksestasi/työhistoriastasi ennen nykyisiä 
opintojasi?  

 

• Kerro omin sanoin, miksi hakeuduit opiskelemaan uutta tutkintoa ja mikä se on?  
 

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen:  
 

• Kerro omin sanoin, mitä mielestäsi tarkoitetaan oman osaamisen tunnistamisella ja 
sanoittamisella?  

•  

• Oletko toteuttanut oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista aiemmin esimerkiksi 
työnhaun yhteydessä? Jos kyllä, niin kerro millaisin menetelmin teit sitä ja miten 
hyödynsit saamaasi lopputulosta?  
 

• Sanoita kolme tärkeintä osaamista, jotka olet saanut aiemman 
koulutuksesi/työkokemuksesi kautta?  

 

• Miten mielestäsi voisit hyödyntää aiempaa osaamistasi uudella alalla? Pidätkö aiemman 
alan osaamistasi hyödyllisenä uudelle alalle?  

 

• Miten mielestäsi Laurea tukee tällä hetkellä opiskelijoita osaamisen tunnistamisessa ja 
sanoittamisessa? Oletko saanut Laurealta kaipaamaasi tukea osaamisen tunnistamiseen ja 
sanoittamiseen? Millaista tukea olet saanut?  
 

Oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen haasteet ja tuen tarve:  
 

• Millaisia haasteita koet alanvaihtajana oman osaamisen tunnistamisessa ja 
sanoittamisessa? (Ovatko haasteet tunnistamisessa enemmän substanssi- vai 
työelämätaitojen puolella? Miten olet pystynyt sanoittamaan uuden ja vanhan alan kautta 
syntynyttä osaamista ja yhdistämään niitä?)  
 

• Onko sinua tuettu Laurean toimesta uuden alan työskentelymahdollisuuksien 
selvittämisessä ja keskeisen työelämäosaamisen kartoittamisessa?  

 

• Oletko saanut tietoa/tukea siihen, miten voisit yhdistää aikaisemman alan osaamista ja 
uuden alan tuottamaa osaamista/ millaisia erityisiä työllistymismahdollisuuksia 
kombinaatio avaa? Kaipaatko tämän kaltaista tukea?  

 

• Minkälaista tukea toivoisit Laurealta alanvaihtajana osaamisen tunnistamiseen ja 
sanoittamiseen?  

 

• Voisiko vertaistuesta olla hyötyä oman osaamisen tunnistamiseen ja 
sanoittamiseen? Millaista vertaistukea kaipaisit?    

 

• Minkälaiset oppimistehtävät/harjoitteet voisivat helpottaa oman osaamisen tunnistamista 
ja sanoittamista alanvaihtajana?  
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