
Oman  osaamisen 
ja vahvuuksien 
tunnistaminen
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Osaan… 
Haluan oppia… 
Luulen… 
Olen varma… 
Olen täällä tänään, koska…
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Mitä VARTEN osaamista tunnistat? 
(Mikä on tavoitteesi?)

Mitä VASTEN osaamista tunnistat?
(Mikä on viitekehys / konteksti?)

Mitä teet, että saavutat tavoitteesi?

Kuka sinua voi auttaa?

Miten mittaat onnistumisesi?

Tavoite

Mitä vasten
osaamista tunnistat?

Mitä teet,
että saavutat

tavoitteesi?

Miten mittaat
onnistumisesi?



Itsetuntemus 
auttaa matkalla 
tavoitteeseen. 
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ARVOT

PERSOONA

KIINNOS-
TUKSEN 

KOHTEET
OSAAMINEN



Osaaminen
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Kun tiedät kuka olet
...tiedät myös mitä ja miten 

“myyt”
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Osaamisen ulottuvuudet

ammatillinen osaaminen yleiset työelämätaidot itsensä johtamisen taidot
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Ammatillinen osaaminen

Pohdi, mitä ammatillista osaamista 
nykyinen työtehtäväsi vaatii.

Mistä syntyy ammatillinen osaaminen 
ja miten sitä voi oppia?
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Ammatillisen osaamiseni ydintä 
on...
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Itsensä johtamisen taidot

Millainen rooli itsensä johtamisen 
taidoilla on nykyisessä 
työtehtävässäsi? 

Entä vapaa-ajalla?



Johdan itseäni...
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12

Yleiset työelämätaidot
Itsensä 
kehittämisen 
taidot

Eettinen 
osaaminen

Viestintä- ja 
vuorovaikutus-
osaaminen

Kehittämistoimin-
nan osaaminen

Organisaatio- ja 
yhteiskunta-
osaaminen

Kansainvälisyys-
osaaminen
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Kirjoita numerot 3, 2, 1 taulukkoon vahvuuksiesi kohdalle 
siten, että numero 1 on tärkein ja vahvin kompetenssisi.
Itsensä 
kehittämisen 
taidot

Eettinen osaaminen

Viestintä- ja vuorovaikutus-
osaaminen

Kehittämistoiminnan osaaminen

Organisaatio- ja yhteiskunta-
osaaminen

Kansainvälisyysosaaminen



14

1. Itsensä kehittämisen taidot:
– Vastuun ottaminen omasta osaamisesta ja sen 
kehittämisestä
– Oman toiminnan suunnittelu ja reflektointi
– Toimintakyky muutoksissa
– Osaamisen jakaminen

2. Eettinen osaaminen
– Ammattieettiset periaatteet
– Muiden huomioon ottaminen, tunneälykkyys
– Vastuun ottaminen
– Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen

3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– Ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän hallitseminen
– Suullinen ja kirjallinen viestintätaito
– Ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet
– Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen (myös 
sosiaalinen media, mikäli se on alalla ja ammatissa 
olennaista)

4. Kehittämistoiminnan osaaminen
– Oman alan tiedon hankkiminen ja käsittely
– Tiedon kriittinen arvioiminen
– Kokonaisuuksien hahmottaminen
– Ongelmanratkaisun ja päätöksenteon taidot
– Kehittävän työotteen omaksuminen
– Projektitehtävissä toimiminen
– Kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteiden tunteminen

5. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
– Yhteiskunnallisten vaikutustapojen tunteminen
– Oman alan organisaatioiden toiminnan tunteminen
– Työelämän toimintatapojen tunteminen
– Työyhteisössä toimiminen
– Toiminnan suunnittelu ja organisointi

6. Kansainvälisyysosaaminen
– Vähintään yhden oman alan työtehtävissä tarvittavan vieraan kielen 
kirjallinen ja suullinen taito
– Kulttuurierojen ymmärtäminen
– Yhteistyökyky kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
– Kansainvälistymisen vaikutusten ymmärtäminen
– Oman alan mahdollisuuksien ymmärtäminen



Osaamisen käsi
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Tahto: asenne, kiinnostus
Tieto: tutkinnot, opinnot, 
asiantuntemus
Taito: tiedon soveltaminen, 
käytännön toteutus
Kokemus: työkokemus, harrastukset, 
matkat jne.
Verkostot: ryhmät, yhteisöt, järjestöt, 
tutut, puolitutut

Identiteetti: ominaisuudet, valmiudet, 
arvot, tekemisen tapa

Lähde: Leenamaija Otala
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Oman osaamisen tunnistamisen työpohja

Tehtävä Vastuut Saavutukset Osaaminen:

Vahvuudet

Kehittämisen kohteet

Valmiudet

Katso omaa osaamisen tunnistamisen työpohjaasi ja valitse sieltä mielestäsi tärkein saavutus ja/tai vastuu. 
Mieti, mikä osa osaamisessasi on tukenut tässä vastuussa/saavutuksessa onnistumisessa. 

Katso seuraavaksi kehittämisen kohteita ja valmiuksiasi. Peilaa niitä vastuita ja saavutuksia vasten. Millaiseen 
vastuuseen sinulla olisi valmius? Mitä voisit saavuttaa, jos tunnistaisit kehittämisen kohteesi tai voisit hyödyntää 
valmiuksiasi?
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Oman osaamisen tunnistamisen työpohja

Tehtävä Vastuut Onnistumiset Osaaminen:
Vahvuudet
Kehittämiskohteet
Valmiudet



Kiitos!


