2. OSAAMISENI
Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa. Osaaminen koostuu
tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Näitä kaikkia tarvitset ja vahvistat niin
opiskelussa kuin työelämässä. Jotta osaamisestaan voisi kertoa ja hyödyntää urasuunnittelussa, on
oltava selvillä siitä, mitä kaikkea osaa.

Yksilön osaamiskolmio
Tiedot:
koulutuksella ja
työkokemuksella
hankittu
osaaminen ja
pätevyys

Taidot:
Taito soveltaa tietoa
Esim. harrastuksissa, kesätöissä
tai
vapaa-ajan aktiviteeteissa opitut
taidot ja osaaminen.
Persoona:
Esim. asenne ja kiinnostukset
Millainen olen ihmisenä?

Oman osaamisen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
•koulutus
•työkokemus
•kielitaito
•harrastukset
•järjestötoiminta
•luottamustoimet
•muu erityisosaaminen
•ulkomaan kokemukset

Osaamista voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla osaamisympyrällä

Tehtävät:
•
•
•
•

Tutustu osaamisen materiaaliin, osaamisympyrään ja alakohtaisiin osaamistarpeisiin.
Poimi vahvuudet tehtävästä 10 ydinvahvuuttasi ja pohdi persoonasi merkitystä
uravalintoihin ja suunnitelmiisi persoona peliin –kysymysten pohjalta.
Täytä osaamisen osa-alueet –tehtäväpohjaan tämän hetkinen osaamisesi ja
kehittymistavoitteesi.
Kirjoita yhteenveto osaamisestasi ja vahvuuksistasi. Miten ne tukevat tavoitteitasi? Millä
aloilla vahvuutesi olisivat erityisesti eduksi? Onko vahvuuksillasi ja osaamisillasi vaikutusta ja
miten koulutus- ja urasuunnitelmiisi?

VAHVUUDET
Omia vahvuuksia kannattaa etsiä ja hyödyntää tietoisesti. Vahvuudet ovat
opittuja tai luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, jotka tulevat avuksemme, kun
niitä tarvitsemme. Vahvuudet eroavat taidoista ja vahvuuksista voidaan sanoa,
että elämä on koulinut siihen suuntaan.
Vahvuuksien hyödyntäminen saa toiminnan tuntumaan omalta. Vahvuuksista
saamme energiaa!
Tunnista ja kirjaa ylös 10 merkittävintä vahvuuttasi. Apuna voit käyttää
ohessa olevaa listausta erilaisista vahvuuksista. Poimi itsellesi merkittävimmät
vahvuudet juuri nyt. Voit hyvin tunnistaa itsessäsi myös joitakin sellaisia
vahvuuksia, joita listalta ei löydy.

Lähde: ideapakka.fi ja Vahvuuskortit, Pesäpuu oy, Urataival
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Persoona pelissä
Persoonallisuudellasi on merkitystä urasuunnittelussasi ja työssäsi. Valintojen tueksi on hyvä
tunnistaa omat vahvuudet ja tärkeät ominaisuudet.

Voit pohtia omaa persoonallisuuttasi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
•Mitkä ovat keskeiset luonteenpiirteesi?
•Mitkä ominaisuudet erottavat sinut muista?
•Miten nämä piirteet ilmenevät erilaisissa tilanteissa? Anna esimerkkejä.
•Mitkä ovat keskeiset roolisi/toimintatapasi?
•Miten opiskelu-/työkaverisi, työnantajasi tai ystäväsi kuvailisivat sinua?
•Mitä muutosta olet huomannut tapahtuneen itsessäsi ajan kuluessa tai tilanteesta toiseen
siirtyessäsi?
•Mitä puolia itsessäsi haluat kehittää? Millä tavoilla voit kehittää näitä puolia?
•Miten persoonallisuutesi vaikuttaa urasuunnittelussasi, työnhaussasi ja työssäsi?
•Millaisiin tehtäviin / millaiselle alalle sovellut mielestäsi parhaiten? Miksi?

Lähde: https://www.aarresaari.net/opiskelijalle/urasuunnittelu/tunne_itsesi_ja_vahvuutesi

Muokattu lähteistä: Eric Carver: Humanisti valmis työelämään – oppiaineiden ja työnantajien näkökulmia työelämävalmiuksien kehittämiseen humanistisessa reaaliainekoulutuksessa, Arja Haapakorpi: Nörtti, pomo ja
yleismiesjantunen – akateemisten urat ja toimenkuvat

1. Kirjoita oranssille kehälle
ne taidot, joita sinulla jo
on.
2. Kirjoita siniselle kehälle
taitoja, joita haluat
kehittää/saavuttaa.
3. Kirjaa nuoliin niitä keinoja,
joiden avulla uutta
osaamista on mahdollista
saavuttaa.
Sosiaaliset
taidot

Yleiset
työelämätaidot

Viestintätaidot

Asiantuntijuus

tieteenalan tiedot ja
taidot

Kansainvälinen
osaaminen

Kaupallinen ja
taloudellinen
osaaminen

Tekniset
taidot

