
OSAAMINEN JA MAHDOLLISUUDET 
Hidden or sleeping talents – iSwot. Nyt keskitymme kartoittamaan osaamistasi. Kuten 

videolla kerroinkin jokainen meistä omaa täysin uniikin kokonaisuuden erilaisia taitoja ja tietoja. 

Harva osaa kuitenkaan käyttää niistä sovellettua kokonaisuutta. Käytämme usein niitä taitoja, 

jotka ovat olennaisia ja näkyviä nykyisessä elämässäsi ja työssäsi.  

Haluankin, että lähdet nyt katselemaan omaa osaamistasi laajasti, koko elämäsi osalta. Tässä 

harjoituksessa kartoitat osaamistasi monesta eri näkökulmasta, ei vain siitä, missä olet hyvä. 

Harjoitusten tavoitteena on kirkastaa ajatuksesi ja herättää uinuvat kyvyt sinussa. Kaiken 

pääideana on, että löytäisit sellaisia kykyjä, kokemuksia tai taitoja, joita voisit yhdistää nykyiseen 

yritystoimintaasi ja tehtävääsi. Näiden avulla erottautuminen, personoituminen voi olla jo 

lähempänä kuin uskotkaan, sillä kellään ei ole vastaavaa osaamisen väripalettia ja kokemuspinoa 

kuin sinulla. Eikö olekin aika mahtavaa?  

Koska pyrimme jälleen konkretiaan, teemme myös selkeät toimintasuunnitelmat kartoituksen 

tuloksista ja niiden käyttämisestä ja kehittämisestä käytännössä.   

Voit halutessasi tulostaa materiaalin ja täyttää tämä paperiversiona tai kirjoittaa suoraan 

dokumenttiin tässä. 

Seuraava harjoitus saattaa ollakin sinulle jo tuttu, mutta jos olet tämän täyttänyt ennen, olet 

tehnyt sen aina liiketoiminnan kehittämisen tehtävänä, eli siis yrityksen näkökulmasta. Nyt 

näkökulma vaihdetaan ihmiseen, eli sinuun, yrittäjään. Tee tehtävä kokoajan miettien omaa 

taustaasi, osaamistasi, taitojasi, koulutuksiasi, tietojasi, harrastuksiasi ym. Lue ensin alla olevasta 

kuviosta kysymykset ja vastaa tyhjään kuvioon vastaaviin kohtiin. 
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Vahvuudet kuvaavat kaikkia osaamisiasi joissa olet hyvä, vahva, nämä osaamiset voivat olla 

jopa sinulle helppoja, ne voivat olla asioita, joista olet erityisen kiinnostunut tai jopa asioita, joita 

voisit tehdä aina. Käytät useimmiten työssäsi näitä osaamisia tai olet tottunut käyttämään niitä. 

Esimerkki: Visuaalinen kyky, graafikon kyvyt, ihmisten kanssa toimiminen, myynti, värien 

merkitykset ja käyttö koirien kasvatus.  

Heikkoudet ovat osaamisen kohtia, joissa tarvitsisit vahvistusta, jotta myös näitä osaamisia 

voisit hyödyntää. Voit tarvita lisää koulutusta, kokemusta ym.  

Esimerkki: Numerot, taloudelliset asiat yritystoiminnassa, sosiaalisen median käyttö 

markkinoinnissa, ajan käyttö. 

Mahdollisuudet kuvaavat osaamisiasi, joissa näet potentiaalia itselläsi ja jotka olisi käyttöön 

ottaessasi ja vahvistaessasi niitä uusia vahvuuksiasi. Nämä osaamiset voivat olla vielä tällä 

hetkellä asioita, joita et vielä taida kovin hyvin, tai sitten et ole vain päässyt käyttämään niitä vielä 

työssäsi, mutta tiedät, että ominaisuuksiesi ansiosta voisit oppia nämä helposti. Tämä laatikko on 

hyvin kiinnostava erottautumisen kannalta, täältä voit löytää jotain elementtejä, jotka olet 

unohtanut. 

Esimerkki: Kielitaito, kansainväliset verkostot ja niiden käyttö, teknologia-osaaminen, 

koodaamisen perustaidot, musiikilliset taidot, esiintyminen, ideointikyky.   

Uhat kuvaavat sellaisia osaamisia, mitkä ovat olleet joskus vahvuuksiasi, mutta ne ovat 

vanhentuneet ajan myötä, kun niitä ei ole käytetty. Tällöin nämä osaamiset ovat uhkana jäädä 

käyttämättä kokonaan. Ajanhallinnan tai dokumentaatiot hallinnan osaamisen puute voi olla 

isokin uhka yritystoiminnallesi, samoin kuin myyntitaidon puute.  

Muista vastata jokaiseen ruutuun siis osaamiskärjellä liittyen omaan osaamiseesi pääasiassa. Jos 

yrityksessäsi työskentelee useita ihmisiä, niin tee tehtävä ensin omasta osaamisesi näkökulmasta 

ja sen jälkeen yrityksen osaamisen näkökulmasta. 
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Täytä nämä laatikot ylläolevilla ohjeilla. Muista, teet tätä itsellesi ja yrityksellesi, siksi yritä olla niin 

avarakatseinen ja arvosi tunteva kuin mahdollista vastauksissasi. Vain se palkitsee sinut muutosta 

tehtäessä. 

Katsele täyttämääsi kuviota ja lue kohdat moneen otteeseen. Jos jokin kohta tuntui vaikealta 

täyttää, yritä löytää siihen uusia asioita pohtimalla muita kohtia uudelleen. Joskus näinkin 

monisyisten asioiden mieleen tuleminen voi kestää hieman, joten muista, että voit täyttää tätäkin 

tehtävää aina, kun sinulle tulee mieleen uusia asioita. Laita tämä vaikka jääkaapin oveen viikon 

ajaksi ja täytä sitä mukaa, kun uusia kohtia tulee pinnalle.  
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Konkretia on tärkeää kaikessa kehittämisessä, siksipä kannattaa toimeen tarttua heti. Ota 

kuitenkin mieluummin maltillinen tavoite muutoksille, kuin liian kunnianhimoinen. 

Sitten seuraa toimenpidevaihe osaamisen valjastamiseen. Tavoitteena on määritellä jokaisen 

kohdan kautta, että miten asioita voisi toteuttaa. Kirjaa harjoituksen tyhjiin lokeroihin, miten 

vahvuudet otetaan paremmin käyttöön, miten kehität heikkouksiasi, miten mahdollisuuksia voisi 

muokata käyttöönotettaviksi ja miten hallitse uhkia.  lokeroihin ne asiat, mitä ja miten aiot 

kehittää nykyistä osaamisen tilannettasi, ja mikä tärkeintä, koska sen aiot tehdä. Edelleen haluan 

korostaa sitä, että muutoksille pitää tehdä aikataulu, jotta ne lähtevät käytäntöön. 

Pöytälaatikkoharjoituksia emme kukaan halua tehdä, koska ne hukkaavat aikaa ja rahaa. Ota siis 

kaikki irti siitä, että olet satsannut näihin tehtäviin itsellesi kaikkein tärkeintä elementtiä aikaa ja 

myös tärkeää rahallista panostusta. 

Esimerkki: Miten otamme käyttöömme? Varaan aikaa enemmän konkreettiseen myyntityöhön ja 

delegoin asian, missä en ole vahva ja joka vie minulta liikaa aikaa, esimerkiksi kirjanpito. 

Hyödynnän visuaalista havainnointikykyäni enemmän työssä tekemällä uuden palvelun ja 

kehittämällä nykyistä palveluani, jossa visuaalinen elementti tulee olemaan osana myytävää 

kokonaisuutta. Pidän kehitystyöpajan ja ideoin, kuinka voisin ottaa käyttöön työssäni 

koulutukseni värien käytöstä ja niiden merkityksestä, voisiko se olla jälleen osana palveluani. 
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Otan käyttööni verkostoni harrastukseni koirien kasvattamisen osalta ja käyn läpi sieltä 

potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja teen suunnitelman, kuinka otan heihin yhteyttä. 

Käytän ihmissuhdetaitojani verkostojen luomiseen ja yhteistyökumppaneiden hakemiseen 

tehokkaammin osallistumalla useisiin tapahtumiin ja järjestämällä sellaisia myös itse omille 

verkostoilleni.  

Esimerkki: Miten kehitämme? Keskustelen kirjanpitäjän kanssa aloitettavasta laajemmasta 

yhteistyöstä, jossa hän voisi antaa minulle kattavampaa apua taloudellisten ja numeraalisten 

asioiden ymmärtämisessä. Lisäksi otan kuittien käsittelyyn sovelluksen, joka auttaa minua kuittien 

hallinnassa ja joka on täysin puhelimella käytettävissä. Kysyn tutuiltani suositusta ajanhallinnan 

metodeista ja päätän ottaa kokeeksi käyttöön yhden niistä. Katson yhden sopivan koulutuksen 

yrityksen tunnuslukujen tunnistamiseksi. Päätän ostaa joko koulutuksen sosiaalisen median 

käytöstä markkinoinnin välineenä, tai ostan konsultointia ammattilaiselta. Toteutuksen osaan itse 

suorittaa, mutta tarvitsen apua markkinoinnin logiikkaan sosiaalisessa mediassa. 

Esimerkki: Miten hyödynnämme? Teen kansainvälistymisen suunnitelman, kuten aiemmassakin 

tehtävässä. Päätän ensimmäiset maat, mihin teen toimintasuunnitelman kansainvälistymisestä, 

Keskustelen kansainvälisten kontaktieni kanssa kyseisen maan markkinatilanteesta toimialallani ja 

siihen liittyvistä vaatimuksista päätöksieni tueksi. Selvitän, voisinko digitalisoida omia palveluitani, 

koska omaan tietoa kuitenkin koodaamisesta lähtien. Pidän tämän osalta ideapajan. Päätän 

hyödyntää hyvää esiintymistaitoani ja tarjoan itseäni puhujaksi erilaisiin foorumeihin, jotka 

vahvistavat oman yritykseni tunnettuutta. Miten musiikki voisi olla osana yritykseni brändiä?   

Esimerkki: Miten hallitsemme? Käyn läpi, mihin käytän työaikani ja etsin tehostettavia asioita. Yksi 

tähän liittyvä harjoitus on tulossa tässä valmennuksessa, joten keskityn siihen erityisellä 

huolellisuudella. Pyydän verkostoiltani suosituksia dokumenttien hallinnasta. Päätän 

alkuvaiheessa siivota tietokoneeni ja asettaa kaikki projektit omiin kansioihinsa. Teen 

suunnitelman säännölliselle backupin ottamiselle. Panostan tässä valmennuksessa tuleviin 

myynnin ja ajanhallinnan harjoituksiin ja videoihin. Selvitän, voisiko myyntiäni tehostaa 

digitaalisesti paremmin. 

Pyri harjoituksessa löytämään konreettisia ideoita, jotta asioihin olisi helppo tarttua. Pyri 

välttämään vain sellaisia vastauksia, kuin, että yritän olla parempi tässä asiassa tai, että yritän 
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kehittää tätä toimintaa. Kirjoita lauseet tai ranskalaiset viivat jo sellaiseen muotoon, että ne 

sisältävät päätöksen asioiden eteenpäinviemisestä: Kehitän tätä asiaa, tekemällä asian x ja y. 

No niin nyt on sinun vuorosi. Käytä tähän tehtävään aikaa ja pohdi huolellisesti ja merkitse myös 

ne kaikkien hulluimmatkin ideat ylös.  

Valitse nyt laatikoista mielestäsi 2-3 kriittisintä asiaa ja tee niille ajallinen toimenpidesuunnitelma 

alla olevaan nelikenttään. Voit myös aikatauluttaa kaikki heti, mutta tee se niin, että teet nyt 

lähitulevaisuudessa 2-3 asiaa ja vähemmän kriittiset teet pidemmällä suunnitelmalla. Jos otat 

kaikki asiat heti kehitettäviin, todennäköisesti ne eivät lähde käytäntöön. Ole maltillinen ja palaa 

sitten tekemään muita, kun olet saanut tehtyä kriittisimpiä asioita eteenpäin.  
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Harjoitus 3. Millaista tasoista osaamista minulta löytyy ja mitä näistä käytän työssäni? 

Tämä harjoitus tarkastelee, kuinka osaamisesi ja työtehtäväsi kohtaavat ja mikä on niiden välinen suhde. 

Monen meistä eivät välttämättä pysähdy lainkaan tarkistelemaan, että millaisilla työtehtävillä he täyttävät 

työaikaansa ja ovatko nämä kaikki tarpeellisia, hyödyllisiä tai tehokkaita ajankäytön kannalta. Kun 

pienyrittäjää seurataan, usein tilanne on se, että yrittäjä yrittää tehdä kaiken itse, siis ihan kaiken. 

Ajatellaan, että päästään edullisemmin tai säästetään aikaa ja rahaa, mutta todellisuudessa kuluu paljon 

enemmän resursseja, kuin jos jotkut tehtävät ulkoistettaisiin. 

Mieti, että millaista työsi olisi, jos voisitkin keskittyä tekemään pääasiassa niitä tehtäviä, jotka koet itse 

erityisen mielenkiintoisina ja innostavina? Lisäisikö tämä rahan virtaa yritykseesi? Kuulostaako tämä 

mahdottomalta sinusta? Uskallan väittää, että tämä on mahdollista pitkässä juoksussa. Nopeaa ratkaisua 

ei tietenkään ole tässäkään asiassa saatavina, mutta askel kerrallaan tämäkin voi toteutua.  
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Täytä nyt nelikenttään tilanteesi työssä ylläolevien ohjeiden mukaisesti. 

Seuraavassa harjoituksessa määrittelet nyt, kuinka nämä työtehtävät jakautuvat arviolta määrällisesti. 

Koska tehtävä tehdään prosentteina, et voi tietää ihan täysin tarkkaa prosenttimäärää, vaan joudut 

arvioimaan. Luota kuitenkin omaan arvioosi, sillä olethan itse oman työsi paras asiantuntija. Tehtävän 

tavoitteena on antaa suuntaviivoja siihen, että oletko tavoitteessasi tämän asian suhteen, vai voisiko tässä 

olla jotain kehitettävää, joten älä huolehdi turhaa siitä, ovatko prosenttisi täysin pitäviä. 
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Nyt on osaamisen osa-alue tehty yrityspersonoinnin kokonaisuudesta. Harjoituksia on paljon, mutta tee 

ne aina keskittyneesti ja käytä niihin aikaa. Näin ollen parhaat tulokset ovat saavutettavissa yrityksessäsi. 

Muista, että nämä harjoitukset ovat sinulle työkaluja jatkossakin. Kun olet saanut ensimmäisiä tavoitteitasi 

ja toimenpiteitäsi eteenpäin, ota tämä harjoitus uudelleen esille ja valitse sieltä seuraavat asiat käytäntöön 

viemiseksi.  

Yksi hyvä vinkki on ottaa ensin ne, mitkä kiinnostavat sinua henkilökohtaisesti eniten ja joista voisi tulla 

näkyviä muutoksia nopeiten. Näin onnistumisen kokemukset vievät sinua eteenpäin ja toimintamalli 

asioiden kartoittamiseen muodostuu tavaksi keskellä normaalia yritystoimintaa.  
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