
 

         

 

Oman osaamisen tunnistaminen 9.-10.2.2012 

 

Mitä minä osaan? Mitä tietoa ja taitoja minulla on? Oman osaamisen tunnistamisen kurssilla on tarkoitus 

käsitellä monia suuria kysymyksiä – ja löytää välineitä niihin vastaamiseen.  

Tohtorikoulutettava on jo päässyt pitkälle kouluttautumisen polulla. Silti oman osaamisen, taitojen ja niiden 

hyödyllisyyden tai sovellettavuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa tai omia ajatuksia on saattanut 

unohtaa päivittää matkan varrella. Nyt voisi olla aika pysähtyä miettimään näitä kysymyksiä.  

Oman osaamisen tunnistamisen lisäksi pohditaan työllistymisen mahdollisuuksia. Minne voisin mennä 

töihin vai voisinko jopa työllistää itse itseni? Miten voisin kertoa taidoistani muille? Miten voin markkinoida 

omaa osaamistani esimerkiksi mahdolliselle tulevalle työnantajalle? Samalla herätetään ajatuksia oman 

osaamisen ja työtulevaisuuden välisistä yhteyksistä. Mitä osaamista tarvitsen päästäkseni unelmieni 

työpaikkaan tai tutkijanuralle? Mitä kehittämisen paikkoja omassa osaamisessani on, ja miten voisin 

laajentaa tai syventää omia tietotaitojani jatkossa? 

Jotta pohdinnat eivät vain jäisi ilmaan, kurssilla tehdään muutakin kuin vain kuunnellaan luentoja. Kurssiin 

orientoidutaan tekemällä lyhyt, 1-2 sivun mittainen pohdintaennakkotehtävä. Tarkempi ohjeistus 

tehtävästä annetaan tammikuussa, hyvissä ajoin ennen kurssia.  Kahden päivän aikana myös keskustellaan 

ryhmissä ja tehdään itsenäisiä pohdintatehtäviä. Kurssin lopuksi jokainen osallistuja pohtii kirjallisessa 

lopputehtävässä lyhyesti (noin 2-4 sivun verran) sitä, millaisia tavoitteita on asettanut omalle urapolulleen 

ja miten kurssi on vaikuttanut omien suunnitelmien tarkentumiseen – jos on vaikuttanut. Lopputehtävästä 

annetaan lisää tietoa kurssin päätteeksi.  

Koulutustilaisuus on avoin kaikille Jyväskylän yliopiston humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, 

kasvatustieteellisen ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille 

henkilöille. 

Koulutustilaisuus on osa Yrittäjäksi Yliopistosta -hanketta, jonka tavoitteisiin kuuluu kehittää ihmistieteiden 

tohtorikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, edistää tutkimusyrittäjyyttä ja vähentää 

yrittäjyyttä kohtaan tunnettujen ennakkoluuloja tohtoreiden keskuudessa. Hanke on Keski-Suomen ELY-

keskuksen rahoittama Euroopan Unionin/Euroopan sosiaalirahaston (Vipuvoimaa EU:lta 2007–2013) hanke. 

Koulutustilaisuus järjestetään yhteistyössä humanistisen tiedekunnan kanssa.  

Ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=119500  

Suoritustavat: tekemällä ennakkotehtävä (1-2 s), osallistumalla kaikille luennoille sekä tekemällä 

loppupohdintatehtävän saa 2 op koodille HTKJ312 Oman osaamisen tuotteistaminen tai muutoin 

sovittavalle koodille 



 

Ohjelma: 

 

Torstai 9.2.2012 (paikkatieto Korpissa) 

Aamupäivällä teemana oman osaamisen tunnistaminen 

9.15 Kurssin sisällöstä ja suorittamisesta (kurssin vastuuhenkilöt Heli Niskanen ja Tanja Välisalo) 

9.20–10.15 Projektitutkija Terhi Skaniakos (OKL): Työelämäorientaatio. Työelämäsuhde, työelämätaidot 

ja työnhakutaidot. 

 Keskustelutehtävä ryhmissä 

10.15–11.00 Toimitusjohtaja Margit Tuikka (Jyhepa Oy): Oman osaamisen tunnistaminen 

11.00–11.30 Tehtävä: oman osaamisen tunnistaminen  

11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen) 

 

Iltapäivän teemana työelämän erilaiset mahdollisuudet 

12.30–12.45 Ryhmätyön purkua 

12.45–13.30 Uraohjaaja Annamari Rovamo (ura- ja rekrytointipalvelut): Oma osaaminen suhteessa 

työelämän odotuksiin 

13.30–14.30 Humanistisesta tiedekunnasta valmistuneiden urapolkuja: 

JAMK:n koulutussuunnittelija Tytti Pintilä 

Dekkariseikkailu -ohjelman ideoinut viestinnän asiantuntija Soili Vuorenmaa 

(http://www.centralia.fi/) 

14.30 Kotitehtävän anto 

Lopetus viimeistään klo 15.00  

 

Perjantai 10.2.2012 (paikkatieto Korpissa) 

 

Päivän teemana oman osaamisen markkinointi 

9.15–9.45  Kotitehtävän purku 

9.45–10.30 Anne Kalliomäki (Tarinakone, www.tarinakone.fi): Oman osaamisen tarinallistaminen 

10.30 – 11.30 Yliopistonlehtori Vilma Luoma-Aho (viestintätieteiden laitos): Sosiaalinen media oman 

osaamisen markkinoinnin välineenä 

11.30 Loppukoonti sekä lopputehtävän ohjeistus 

Lopetus noin klo 12.00  

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Heli Niskanen (Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hanke, humanistinen tiedekunta), 

heli.m.niskanen@jyu.fi, 0400-248083 

Lue lisää Yrittäjäksi Yliopistosta -hankkeesta: http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/  

 


