
TURVAPAIKKA- JA VASTAANOTTOVIRKAILIJOIDEN EUROOPPALAINEN ALAKOHTAINEN TUTKINTOJEN VIITEKEHYS
TURVAPAIKKA- JA VASTAANOTTOVIRKAILIJOIDEN KOULUTUSVAATIMUKSET

TASO
Osaamisalue

Taso 4–5 Taso 6 Taso 7
Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys

TURVAPAIKKA- JA 
VASTAANOTTOASIOIDEN 
YLEINEN OSAAMINEN

TURVAPAIKKA- JA VASTAANOTTOASIOIDEN YLEINEN OSAAMINEN

Lait, toimintalinjat ja 
menettelyt

1 a Esitetään keskeiset 
turvapaikka-
asioihin liittyvät 
lait, toimintalinjat 
ja menettelyt 
kansallisten, EU:n 
ja kansainvälisten 
oikeudellisten 
kehysten mukaisesti

b Sovelletaan 
turvapaikka-asioihin 
liittyviä keskeisiä 
perustason lakeja, 
toimintalinjoja ja 
menettelyjä

c d Analysoidaan 
ja viitataan 
turvapaikka-asioihin 
liittyviin lakeihin, 
toimintalinjoihin, 
menettelyihin ja 
oikeuskäytäntöön 
kansallisten, EU:n 
ja kansainvälisten 
oikeudellisten 
kehysten yhteydessä

e Annetaan suullisia ja 
kirjallisia oikeudellisia 
ja menettelyllisiä 
suosituksia 
turvapaikka-
asioihin liittyvistä 
vakiokysymyksistä 
kaikille sidosryhmille

f g Arvioidaan 
turvapaikka-
asioihin liittyvän 
lain monimutkaisia 
käsitteitä ja 
monimutkaisiin 
turvapaikka-
kysymyksiin liittyviä 
menettelyvaatimuksia

h Annetaan suullisia ja 
kirjallisia oikeudellisia 
ja menettelyllisiä 
suosituksia 
turvapaikka-
asioihin liittyvistä 
monimutkaisista 
ja muista kuin 
vakiomuotoisista 
kysymyksistä kaikille 
sidosryhmille

i

2 a b c d Tarkistetaan 
turvapaikka-asioihin 
liittyvät toimintalinjat 
ja menettelyt 
kansallisen 
täytäntöönpanon 
yhteydessä

e f g Arvioidaan kriittisesti 
turvapaikka-asioihin 
liittyviä lakeja, 
toimintalinjoja 
ja menettelyjä, 
jotta voidaan 
laatia perusteltuja 
suosituksia 
kansallisten ja 
EU:n strategioiden 
yhteydessä

h Suunnitellaan ohjeita, 
toimintalinjoja 
ja menettelyjä 
turvapaikka-asioihin 
liittyvien kehysten 
täytäntöönpanon 
parantamiseksi

i

Yleinen viestintä

3 a Kuvaillaan eri 
viestintätaitoja, 
jotka ovat tehokkaita 
turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
vuorovaikutuksissa

b Sovelletaan 
tehokkaita 
viestintätaitoja 
tiettyihin eri 
sidosryhmiin 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä

c Toteutetaan hyviin 
suhteisiin perustuva 
kunnioittava viestintä, 
jossa varmistetaan 
yhteisymmärrys

d Kuvaillaan useita eri 
viestintätaitoja, jotka 
ovat merkityksellisiä 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä

e Sovelletaan 
valikoivasti 
viestintätekniikoita ja 
-tyylejä, jotta voidaan 
viestiä tehokkaasti 
useissa erilaisissa 
turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
ammatillisissa 
yhteyksissä

f g Arvioidaan kriittisesti 
organisaation 
viestintävälineitä, 
-tekniikoita ja 
-strategioita

h i

4 a Kuvaillaan 
perusprosesseja, 
joilla osoitetaan 
turvapaikanhakijan 
äidinkieli tai muut 
kielet

b Mukautetaan 
perusviestintätaitoja, 
jotta tulkin avulla 
saadaan viestinnästä 
tehokasta

c Annetaan käännettyä 
tietoa ja tiedostetaan, 
milloin on käytettävä 
tulkkia

d Arvioidaan tulkin 
avulla toteutetun 
viestinnän seuraukset 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä

e Mukautetaan 
viestintää, jotta tulkin 
avulla voidaan välittää 
monimutkaisia 
viestejä

f Seurataan tulkin 
käyttäytymistä 
johdonmukaisuuden 
ja täsmällisyyden 
indikaattoreiden 
kannalta ja 
määritetään 
mahdollisia 
jatkotoimia

g h i

Yhteistyö ja tietojen 
jakaminen

5 a Esitetään tietosuojaa 
koskevat ohjeet 
ja menettelyt 
organisaation 
laajuisissa ja 
henkilökohtaisissa 
viestintäkanavissa

b Käytetään menettelyjä 
hyväksyttyjen 
tietojen jakamiseen 
sisäisten ja 
kansallisten ulkoisten 
sidosryhmien kanssa

c Suojataan 
henkilötiedot 
sovellettavien 
määräysten 
mukaisesti

d Kuvaillaan 
menetelmät 
tietojen jakamista 
ja yhteistyötä 
varten kansallisten 
ja kansainvälisten 
sidosryhmien kanssa

e Käytetään menettelyjä 
ja tekniikoita, joilla 
pidetään yhteyttä ja 
tehdään yhteistyötä 
kansallisten ja 
kansainvälisten 
sidosryhmien kanssa 
turvapaikka-asioissa

f Jaetaan tietoa, 
jotta kansallisten 
ja kansainvälisten 
sidosryhmien 
kanssa voidaan 
tehdä yhteistyötä 
menettelyjen ja 
tietosuojavaatimusten 
mukaisesti

g h Arvioidaan 
ja laaditaan 
organisaation laajuisia 
ohjeita ja menettelyjä 
yhteistyötä ja tietojen 
jakamista varten

i Puututaan aktiivisen 
osallistumisen ja 
hyvien käytäntöjen 
jakamisen esteisiin 
kansallisissa ja 
kansainvälisissä 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä



TASO
Osaamisalue

Taso 4–5 Taso 6 Taso 7
Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys

Kulttuuristen ja 
sosiaalisten tekijöiden 
tiedostaminen

6 a Esitetään näkökohtia, 
jotka koskevat 
kulttuurista 
moninaisuutta ja 
kulttuuriherkkyyttä 
turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
ammatillisissa 
yhteyksissä

b Osoitetaan 
kulttuuriherkkyyttä 
kaikissa 
vuorovaikutuksen 
muodoissa 
turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
ammatillisissa 
yhteyksissä

c d Kuvaillaan kulttuurisia 
ja sosiaalisia tekijöitä, 
jotka vaikuttavat 
turvapaikka-
asioihin liittyviin 
vuorovaikutuksiin ja 
kysymyksiin

e Sisällytetään 
kulttuurisia ja 
sosiaalisia tekijöitä 
koskevat näkökohdat 
turvapaikka-
asioihin liittyviin 
vuorovaikutuksiin, 
päätöksiin, 
suunnitelmiin ja 
toimiin

f g Arvioidaan kriittisesti 
nykyisiä ja kehittyviä 
monimutkaisia 
globaaleja poliittisia, 
taloudellisia, 
kulttuurisia ja 
sosiaalisia tekijöitä, 
jotka vaikuttavat koko 
turvapaikkaprosessiin

h Hallitaan 
monimutkaisia 
kulttuurisia 
kysymyksiä, jotka 
vaikuttavat koko 
turvapaikkaprosessiin

i

Ammatilliset 
vaatimukset 

7 a Esitetään 
turvapaikka- ja 
vastaanottopalvelun 
tavoitteet, eettiset 
säännöt ja arvot

b c Seurataan ja 
arvioidaan omaa 
ammatillista 
suoritusta vastuiden 
ja organisaation 
eettisten sääntöjen ja 
arvojen pohjalta

d Selitetään eettiset 
ja ammatilliset 
vaatimukset, 
joita sovelletaan 
koko turvapaikka-
prosessissa

e Ratkaistaan 
turvapaikka-
asioihin liittyvät 
eettiset ongelmat 
asiaankuuluvien 
oikeudellisten 
kehysten ja 
organisaation arvojen 
perusteella

f Pohditaan 
omaa suoritusta 
asiaankuuluvien 
ammatillisten ja 
eettisten vaatimusten 
kannalta

g Arvioidaan kriittisesti 
ammatillisten 
vaatimusten ja 
käytännesääntöjen 
noudattamista koko 
organisaatiossa

h i

Työhyvinvointi

8 a Kuvaillaan 
työhyvinvoinnin 
periaatteet

b Toteutetaan 
toimenpiteitä oman 
työhyvinvoinnin 
suojaamiseksi

c Pohditaan 
työhyvinvointia ja 
laaditaan strategioita 
huolenaiheisiin 
puuttumiseksi

d Tunnustetaan 
ammatilliset 
psykososiaaliset 
vaarat turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
yhteyksissä

e Toteutetaan 
toimenpiteitä, joilla 
voidaan käsitellä 
ryhmän ammatillisia 
psykososiaalisia 
vaaroja turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
yhteyksissä

f g h Ehkäistään, 
lievennetään ja 
hallitaan koko 
henkilöstöä koskevia 
organisaation laajuisia 
psykososiaalisia 
vaaroja

i

Terveys, turvallisuus ja 
turvatoimet

9 a Selitetään 
työpaikan kannalta 
merkitykselliset 
terveyttä, 
turvallisuutta ja 
turvatoimia koskevat 
vaatimukset ja 
menettelyt

b Käytetään 
valikoivasti useita 
tekniikoita, joilla 
pannaan täytäntöön 
erityisiä terveyttä, 
turvallisuutta 
ja turvatoimia 
koskevia menettelyjä 
osallistavan ja 
turvallisen ympäristön 
ylläpitämiseksi

c d Arvioidaan 
kriittisesti terveyttä, 
turvallisuutta ja 
turvatoimia koskeviin 
riskeihin reagoimisen 
vaihtoehtoja, jotka 
liittyvät kaikkiin 
turvapaikka- ja 
vastaanottoprosessin 
osatekijöihin

e Sovelletaan 
valikoivasti terveyttä, 
turvallisuutta ja 
turvatoimia koskeviin 
riskeihin reagoimisen 
vaihtoehtoja 
turvapaikka- ja 
vastaanottoym-
päristöissä

f Luodaan osallistavia 
ja turvallisia 
turvapaikka- ja 
vastaanottoym-
päristöjä 
ammatillisen vastuun 
soveltamisalalla

g Arvioidaan kriittisesti 
kansainvälisiä 
käytäntöjä 
monimutkaisten 
terveyttä, 
turvallisuutta 
ja turvatoimia 
koskevien kysymysten 
hallinnassa 
turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
ympäristöissä

h Kehitetään ja 
tarkistetaan terveyttä, 
turvallisuutta 
ja turvatoimia 
koskevia vaatimuksia 
ja menettelyjä 
turvapaikka-asioihin 
liittyvien ympäristöjen 
nykyisten ja 
kehittyvien riskien 
kannalta

i

Konfliktinhallinta ja 
sovinnonvälitys

10 a Selitetään 
riidanratkaisu- 
ja sovinnon-
välitystekniikat, joita 
käytetään muissa 
kuin monimutkaisissa 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvissä konflikteissa

b Käytetään 
riidanehkäisy- 
ja sovinnon-
välitystekniikoita, 
joita käytetään muissa 
kuin monimutkaisissa 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvissä konflikteissa

c Toimitaan jännitteitä 
ja kehittyviä 
konflikteja koskevien 
indikaattorien 
perusteella 
turvapaikka- ja 
vastaanotto-
prosesseissa ja 
-ympäristöissä

d Kuvaillaan äkillisten 
ja monimutkaisten 
kysymysten kannalta 
merkityksellisiä 
konfliktinratkaisu- ja 
sovinnonvälitys-
menetelmiä koko 
turvapaikka-
prosessissa

e Toimitaan välittäjänä 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvissä äkillisissä 
ja monimutkaisissa 
konfliktitilanteissa 
ja estetään niitä 
laajentumasta

f g Arvioidaan kriittisesti 
turvapaikka-asioihin 
liittyviä järjestelmään 
sisältyviä konflikt-
inhallinta strategioita

h i



TASO
Osaamisalue

Taso 4–5 Taso 6 Taso 7
Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys

Tietoturva, 
tietotekniikka ja 
tietokannat

11 a Kuvaillaan erityisten 
turvapaikka-
asioihin liittyvien 
tietokantojen 
ja sähköisten 
tietolähteiden käyttöä

b Varmennetaan 
turvapaikkatapauksiin 
liittyvät tiedot 
käyttämällä 
tietokantoja ja 
hyväksyttyjä sähköisiä 
tietolähteitä oikein

c d Selitetään useiden 
eri turvapaikka-
asioihin liittyvien 
tietokantojen 
ja sähköisten 
tietolähteiden 
hyödyllisyys

e Päivitetään ja 
ylläpidetään 
turvapaikka-asioihin 
liittyviä tietokantoja 
täsmällisillä tiedoilla

f Puututaan 
epätäsmällisiin 
sähköisiin tietoihin, 
jotta niitä ei käytetä 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä

g h Arvioidaan kriittisesti 
turvapaikka-
prosessissa 
käytettäviä 
tietokantarakenteita 
ja tietojärjestelmiä

i

12 a b Sovelletaan tieto-
turvatoimen piteitä 
ja -toimintalinjoja 
kaikissa tietojenkäsit-
telymenettelyissä

c d e Käytetään 
menetelmiä, joilla 
varmistetaan 
sähköisten tietojen 
turvallisuus 
ja havaitaan 
tietoturvaloukkaukset

f g h Laaditaan ja 
tarkistetaan 
tietoturvaa koskevat 
toimintalinjat ja 
toimenpiteet, jotka 
koskevat kehittyviä 
tietoturvariskejä

i Varmistetaan tietotur-
valainsäädännön 
noudattaminen 
kaikissa 
tiedonhallintamenet-
telyissä

Tietoanalyysi

13 a Yksilöidään 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvät tietolähteet ja 
tilastot

b Kerätään ja kootaan 
merkityksellisiä ja 
täsmällisiä tietoja 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioista

c d Arvioidaan useita eri 
tutkimusmenetelmiä, 
joita sovelletaan 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyviin laadullisiin ja 
määrällisiin tietoihin

e Käytetään päteviä 
menetelmiä 
valikoivasti 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien tietojen 
analysoimisessa

f Varmistetaan 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien tietojen 
analyysien 
täsmällisyys ja 
merkityksellisyys

g h Analysoidaan 
monimutkaisia 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyviä tietoja 
organisatoristen 
prosessien pohjaksi

i

TURVAPAIKKA- JA 
VASTAANOT-
TOASIOIDEN 
ERITYISOSAAMINEN

14

TURVAPAIKKA- JA VASTAANOTTOASIOIDEN ERITYISOSAAMINEN

Tapausten hallinto, 
rekisteröinti ja 
mukauttaminen

15 a Kuvaillaan 
sidosryhmien 
tehtävä ja vastuut 
koko turvapaikka-
prosessissa

b Kerätään, ylläpidetään 
ja päivitetään 
turvapaikka- ja 
vastaanotto-
prosessien kannalta 
merkityksellisiä 
tietorekistereitä

c Järjestetään 
käytännöllistä, 
taloudellista ja 
logistista tukea 
ja tapaamisia 
turvapaikanhakijoille

d e Käytetään menettelyjä 
turvapaikanhakijoiden 
käytännön tarpeiden 
havaitsemiseksi ja 
käsittelemiseksi 
toimintalinjojen 
mukaisesti

f g h i

16 a b Käytetään eri 
menettelyjä 
kansainvälistä 
suojelua hakevan 
henkilön 
rekisteröimiseksi

c d e Arvioidaan 
turvapaikanhakijan 
tapauksen yksilölliset 
näkökohdat ja 
sovitetaan ne yhteen 
tapausta käsittelevän 
virkailijan osaamisen 
kanssa

f g h i

17 a Luetellaan 
turvapaikanhakijoille 
annettavat 
tietolähteet ja 
asiakirjat

b Käytetään 
menettelyjä, joilla 
koordinoidaan 
asiaankuuluvien 
lupien ja asiakirjojen 
myöntämistä 
turvapaikanhakijoille

c Annetaan 
turvapaikanhakijoille 
tietoa 
toimintalinjojen, 
menettelyjen 
ja yksilöllisten 
erityistarpeiden 
mukaisesti

d Kuvaillaan 
edellytykset, joiden 
nojalla turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyviä asiakirjoja ja 
lupia myönnetään, 
perutaan ja kumotaan

e Päätetään, mitä tietoa 
turvapaikanhakijalle 
on annettava

f g h i



TASO
Osaamisalue

Taso 4–5 Taso 6 Taso 7
Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys

Puhuttelu

18 a b c d Arvioidaan turvapaik-
kapuhutteluun 
liittyvien 
menetelmien 
hyviä käytäntöjä ja 
nykyisiä suuntauksia 
tietyn hakijan 
ominaisuuksien 
kannalta

e Suunnitellaan, 
valmistellaan, 
toteutetaan ja 
dokumentoidaan 
vakiomuotoinen 
turvapaikkapuhuttelu

f Varmistetaan, että 
tiedot ovat riittävän 
yksityiskohtaisia ja 
luotettavia, jotta 
vakiomuotoisissa 
turvapaikka-
puhutteluissa 
saadaan selville 
merkitykselliset 
tosiseikat

g Arvioidaan kriittisesti 
puhuttelua koskevia 
pitkälle kehittyneitä 
strategioita ja 
menetelmiä, 
joita käytetään 
monimutkaisissa 
turvapaikkata-
pauksissa

h Käytetään pitkälle 
kehittyneitä 
puhuttelu strategioita 
monimutkaisten 
ja muiden kuin 
vakiomuotoisten 
turvapaikka puhuttelujen 
suunnittelua, 
valmistelua, 
toteuttamista ja 
dokumentoimista 
varten

i

Näytön arviointi ja 
päätöksenteko

19 a b c d Kuvaillaan hyviä 
käytäntöjä ja 
nykyisiä suuntauksia 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä näytön 
arviointia koskevissa 
menetelmissä

e Arvioidaan 
lakisääteisten 
vaatimusten 
perusteella kaikki 
asiaankuuluvat 
näytöt ja tiedot, 
jotka koskevat 
kansainvälisen 
suojelun myöntämistä, 
lakkaamista tai 
siitä poissulkemista 
vakiomuotoisissa 
tapauksissa

f Perustellaan 
tosiseikkojen ja lain 
nojalla vakiomuotoisia 
turvapaikkatapauksia 
koskevat päätökset 
suullisesti ja 
kirjallisesti kaikille 
sidosryhmille

g h Arvioidaan näyttö, 
puhutteluselosteet 
ja nimenomaiset 
asiaankuuluvat 
alkuperämaatiedot 
muita kuin 
vakiomuotoisia 
ja monimutkaisia 
turvapaikka- ja 
muutoksenha-
kutapauksia koskevien 
lakisääteisten 
vaatimusten perusteella 

i Perustellaan 
tosiseikkojen ja lain 
nojalla muita kuin 
vakiomuotoisia 
ja monimutkaisia 
turvapaikka- ja 
muutoksenha-
kutapauksia koskevat 
päätökset suullisesti 
ja kirjallisesti kaikille 
sidosryhmille

20 a b c d e Määritellään, mikä 
valtio on vastuussa 
kansainvälistä 
suojelua koskevan 
hakemuksen 
käsittelystä

f Perustellaan 
tosiseikkojen ja lain 
nojalla säilöönottoa 
ja säilöönoton 
vaihtoehtoja 
turvapaikkata-
pauksissa koskevat 
päätökset

g h i

Alkuperämaatietojen 
tutkiminen

21 a Kuvaillaan 
alkuperämaatietoja 
koskevat 
perusvaatimukset

b Käytetään 
tutkimuksen 
perustyökaluja 
ja -tekniikoita 
alkuperämaatietojen 
kokoamiseen

c Varmistetaan, 
että muut kuin 
monimutkaiset 
alkuperämaatiedot 
ovat merkityksellisiä, 
luotettavia, 
ajantasaisia ja 
puolueettomia

d Arvioidaan 
 alkuperämaatietoja 
koskevat pitkälle 
kehittyneet 
menettely vaatimukset

e Käytetään useita eri 
tutkimustyökaluja 
ja -tekniikoita 
monimutkaisten 
alkuperämaatietojen 
keräämiseen

f Varmistetaan, että 
monimutkaiset 
alkuperämaatiedot 
ovat merkityksellisiä, 
luotettavia, 
ajantasaisia, 
puolueettomia ja 
helppokäyttöisiä

g Arvioidaan 
kriittisesti nykyisiä 
ja kehittyviä erittäin 
monimutkaisia 
tilanteita ja 
tekijöitä tietyissä 
alkuperämaissa

h Kerätään, analysoidaan 
ja yhdistetään erittäin 
monimutkaisia 
alkuperämaatietoja 
useista lähteistä, 
myös arkaluonteisista 
lähteistä, turvapaikka-
asioihin liittyviä 
tarkoituksia varten

i Johdetaan 
alkuperämaatie-
tohankkeita 
ja sovitetaan 
resurssit hankkeen 
monimutkaisuuden 
mukaan

22 a b c d Kuvaillaan 
turvapaikka-asioihin 
liittyviä nykyisiä ja 
kehittyviä tilanteita 
ja tekijöitä tietyissä 
alkuperämaissa ja 
erityisissä lähteissä

e Analysoidaan ja 
kootaan kerättyjä 
alkuperämaatietoja ja 
raportoidaan niistä

f g h i

Haavoittuvuus

23 a Esitetään indikaattorit 
ja menetelmät 
turvapaikanhakijoita 
koskevien 
haavoittuvuus-
kysymysten ja niihin 
liittyvien yleisten 
menetelmien 
yksilöimiseksi

b Käytetään tekniikoita 
ja menettelyjä 
erityistarpeisten 
turvapaikanhakijoiden 
tunnistamiseksi

c Käynnistetään 
menettelyjä, 
joilla tuetaan 
erityistarpeisia 
turvapaikanhakijoita

d Kuvaillaan hakijan 
haavoittuvuus-
kysymysten 
mahdollista 
vaikutusta koko 
turvapaikkaprosessiin 
osallistumiseen

e Suunnitellaan 
ja toteutetaan 
toimenpiteitä, joissa 
otetaan huomioon 
turvapaikanhakijoiden 
haavoittuvuudesta 
johtuvat tarpeet

f Varmistetaan, 
että hakijoiden 
haavoittuvuudesta 
johtuvat tarpeet 
otetaan päätöksissä 
ja toimissa huomioon 
toimintalinjojen 
ja menettelyjen 
mukaisesti

g Arvioidaan kriittisesti 
monimutkaisten 
haavoittuvuus-
kysymysten 
järjestelmään 
sisältyviä seurauksia 
ja annetaan 
suosituksia kaikille 
sidosryhmille 
koko turvapaikka-
prosessissa

h i



TASO
Osaamisalue

Taso 4–5 Taso 6 Taso 7
Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys

Psykososiaalinen tuki ja 
ohjaus

24 a Selitetään eri 
työkaluja ja 
tekniikoita, joilla 
tunnistetaan 
turvapaikanhakijoiden 
sosiaalisen 
ahdistuksen syyt ja 
vähennetään niitä

b Käytetään valikoivasti 
eri työkaluja 
ja tekniikoita, 
joilla puututaan 
turvapaikanhakijoiden 
sosiaalisen 
ahdistuksen syihin

c Annetaan 
ohjausta, joilla 
turvapaikanhakijoita 
autetaan 
sopeutumaan 
sosiaaliseen 
ympäristöönsä

d Arvioidaan hyviä 
käytäntöjä ja 
nykyisiä suuntauksia 
turvapaikanhakijoiden 
tuki- ja 
ohjausmenetelmissä

e Suunnitellaan 
ja toteutetaan 
toimenpiteitä, joissa 
otetaan huomioon 
turvapaikanhakijoiden 
psykososiaalisesta 
tilanteesta johtuvat 
tarpeet

f Varmistetaan 
asiakaskeskeinen 
toimintamalli kunkin 
turvapaikanhakijan 
osalta tämän 
erityistarpeiden ja 
turvapaikkaprosessin 
vaiheen mukaan

g Arvioidaan kriittisesti 
kansainvälisiä hyviä 
käytäntöjä koko 
turvapaikkaprosessin 
kannalta 
merkityksellisissä 
psykososiaalisen 
tuen ja ohjauksen 
järjestelmissä

h i

Uudelleensijoittaminen

25 a b Suunnitellaan 
uudelleensijoittamis-
prosessia koskevat 
logistiikka- ja 
hallintovaatimukset

c d Kuvaillaan 
uudelleensijoittamis-
prosessia koskevat 
erityisominaisuudet ja 
vaatimukset

e f Koordinoidaan 
uudelleen sijoittamis-
prosessia ja 
käsitellään kaikkia 
esiin tulevia ongelmia

g h i

26 a b c d e Perustellaan tiettyjen 
uudelleensijoittamis-
tapausten valintaa 
koskevia suosituksia

f g h i

Turvapaikka- ja 
vastaanottoprosessin 
laadunvarmistus

27 a b c Pohditaan omien 
työtehtävien 
laatuongelmia ja 
puututaan niihin

d Kuvaillaan 
menetelmiä 
ja työkaluja, 
joilla arvioidaan 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
laatua

e Käytetään 
menetelmiä 
ja työkaluja, 
joilla arvioidaan 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
laatua

f Seurataan 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
laatua käyttämällä 
menettelyjä 
ongelmista 
ilmoittamiseen

g Arvioidaan kriittisesti 
kansainvälistä 
käytäntöä 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
hallinnassa

h Ratkaistaan ongelmat, 
jotta voidaan ylläpitää 
palvelujen tarjoamista 
koskevaa vaadittua 
laatutasoa ja nostaa 
sitä turvapaikka- ja 
vastaanottojärjes-
telmiin vaihtelevasti 
kohdistuvan paineen 
yhteydessä

i Varmistetaan 
laatuvaatimusten 
järjestelmällinen 
hallinta turvapaikka-
asioissa ja niihin 
liittyvissä prosesseissa

VALVONTAAN JA 
JOHTAMISEEN LIITTYVÄ 
OSAAMINEN

28

VALVONTAAN JA JOHTAMISEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Henkilöstöjohtaminen

29 a Kuvaillaan useita 
merkityksellisiä 
henkilöstöprosesseja

b Raportoidaan 
henkilöstön 
palkkaamista 
koskevista ongelmista, 
jotka liittyvät 
organisaation 
toimintalinjoihin ja 
menettelyihin

c d Arvioidaan hyviä 
käytäntöjä ja 
nykyisiä suuntauksia 
työhönottoa 
koskevissa 
toimintalinjoissa 
työlainsäädännön 
ja organisaation 
käytäntöjen 
perusteella

e Pannaan täytäntöön 
rekrytointi-, 
valinta-, ylennys- ja 
kurinpitoprosesseja ja 
-menetelmiä

f g h Laaditaan strateginen 
työvoimasuunnitelma 
organisaation 
vaihtelevien 
monimutkaisten 
tilanteiden varalta

i Laaditaan, 
tarkistetaan 
ja päivitetään 
henkilöstöjoh-
tamiseen liittyviä 
toimintalinjoja ja 
menettelyjä

30 a b Kerätään ja 
ylläpidetään ajan 
tasalla olevia ja 
täsmällisiä rekistereitä 
henkilöresursseihin 
liittyvistä prosesseista

c d e Analysoidaan 
henkilöstömittareita 
organisaatioon 
kohdistuvien 
vaikutusten ja 
suositeltujen toimien 
kannalta

f g h i



TASO
Osaamisalue

Taso 4–5 Taso 6 Taso 7
Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys Tietämys Taito Vastuu ja itsenäisyys

Koulutus ja 
ammatillinen kehitys

31 a Esitetään henkilöstön 
ammatillista kehitystä 
ja koulutusta koskevat 
organisaation 
laajuiset prosessit

b c Seurataan omaa 
ammatillista kehitystä 
ja suunnitellaan 
parannuksia

d Kuvaillaan 
ammatillisen 
osaamisen 
edellyttämät 
koulutusvaatimukset 
useista eri 
työtehtävistä

e Yksilöidään 
henkilöstön 
koulutusta ja 
ammatillista kehitystä 
koskevat tarpeet

f Seurataan omaa ja 
ryhmän ammatillista 
osaamista ja 
suunnitellaan 
parannuksia

g Arvioidaan 
henkilöstön 
ammatillista kehitystä 
koskevia suunnitelmia 
ja ohjelmia hyvien 
käytäntöjen 
perusteella

h Laaditaan ja 
pannaan täytäntöön 
organisaation laajuisia 
koulutusstrategioita ja 
-ohjelmia

i

32 a Esitetään useita 
eri tekniikoita 
ja menetelmiä 
henkilöstön 
koulutuksen 
edistämiseksi

b c d Kuvaillaan 
oppijakeskeistä 
aikuiskoulutusta 
ja sen 
arviointitekniikoita ja 
-menetelmiä

e Käytetään eri 
ammatillisen 
koulutuksen 
menetelmiä 
oppimisen arviointia, 
edistämistä ja siihen 
motivointia varten

f Arvioidaan, 
suunnitellaan 
ja parannetaan 
koulutusta 
ja arviointia 
laadunvarmistusta 
koskevien 
eurooppalaisten 
periaatteiden 
mukaisesti

g Arvioidaan kriittisesti 
organisaation 
laajuista koulutusta 
eurooppalaisten 
laatuvaatimusten 
perusteella

h Koordinoidaan 
koulutuksen 
tarjonnan 
suunnittelua, 
tarkistamista ja 
päivittämistä, jotta se 
täyttää organisaation 
koulutustarpeet

i Varmistetaan 
organisaation 
koulutustoimien 
laatuvaatimusten 
täyttyminen

Johto ja hallinto

33 a Kuvaillaan tekniikoita, 
joilla ryhmiä 
motivoidaan ja 
ryhmätyötä valvotaan

b Sovelletaan useita 
eri tekniikoita 
pienryhmien työn 
suunnittelemiseen, 
järjestämiseen ja 
valvomiseen

c Motivoidaan 
pienryhmiä 
saavuttamaan 
organisaation 
tavoitteet ja 
päämäärät

d Määritellään 
organisaation 
työtä koskevat 
toimintalinjat, 
käytännöt ja 
asiaankuuluva 
kansallinen 
työlainsäädäntö

e Käytetään useita eri 
hallintotyökaluja 
ja -tekniikoita 
henkilöstön 
johtamista ja 
motivointia varten

f Edistetään myönteisiä 
työskentelykäytäntöjä 
henkilöstön 
suorituskyvyn 
parantamiseksi

g Arvioidaan kriittisesti 
johtamistyökaluja 
ja -tekniikoita 
turvapaikka- ja 
vastaanottopalvelujen 
yhteydessä

h Suunnitellaan, 
tarkistetaan 
ja toteutetaan 
strategioita, joilla 
henkilöstöä johdetaan 
organisaation 
vaihtelevissa 
monimutkaisissa 
tilanteissa

i Mukautetaan 
johtamistyyliä 
henkilöstö-
johtamiseen ja 
organisaation 
tavoitteiden ja 
painopisteiden 
saavuttamiseksi

34 a b c d Kuvaillaan 
periaatteita, 
joilla helpotetaan 
organisaatiomuutosta

e Käytetään työkaluja 
ja prosesseja, 
joilla hallitaan 
organisaatiomuutosta 
työskentely-
käytännöissä

f g h Kehitetään 
strategioita ja 
suunnitelmia, joilla 
organisaatiomuutos 
toteutetaan ja sen 
esteisiin puututaan

i Johdetaan 
organisaatiomuutosta 
ja edistetään sen 
hyväksymistä

Strategia ja suunnittelu

35 a Esitetään 
organisaation 
strategiat ja 
suunnitelmat

b Johdetaan ryhmän 
tehtävät, vastuut 
ja suorituskyky-
indikaattorit 
organisaation 
strategioista ja 
suunnitelmista

c Toteutetaan 
ja seurataan 
ryhmätyösuunni-
telmia organisaation 
tavoitteiden 
ja päämäärien 
yhteydessä

d Kuvaillaan 
organisaation 
suunnitteluprosesseja 
ja -menetelmiä

e Käytetään 
suunnittelutyökaluja 
suunnitelmien ja 
ohjelmien laatimiseen 
palvelun tarjontaa 
koskevien vaihtelevien 
tarpeiden yhteydessä

f Toteutetaan strate-
gioita, suunnitelmia 
ja ohjelmia, joilla 
seurataan organisaa-
tion tavoitteiden ja 
päämäärien saavutta-
mista

g Arvioidaan 
kriittisesti strategista 
suunnittelua ja 
organisaation laajuista 
seurantaa koskevia 
toimintamalleja

h Laaditaan ja tarkis-
tetaan strategioita, 
suunnitelmia ja ohjel-
mia, asetetaan suo-
rituskykyä koskevia 
päämääriä, tavoitteita 
ja painopisteitä

i Varmistetaan palvelun 
tarjonnan strateginen 
hallinta vaihtelevien 
palveluvaatimusten 
ja resurssivalmiuksien 
yhteydessä

Laadunhallinta

36 a Esitetään eri 
tekniikoita 
organisaation 
laadunhallintaa varten

b Käytetään laadun-
hallinnan perustyö-
kaluja ongelmien 
havaitsemiseksi ja 
niistä ilmoittamiseksi 
vakiomuotoisissa or-
ganisaation laajuisissa 
prosesseissa

c d Arvioidaan useita 
organisaation 
prosessien kannalta 
merkityksellisiä 
laadunhallin-
tatyökaluja ja 
-tekniikoita

e Käytetään laadunhal-
lintatyökaluja, 
-tekniikoita ja 
-raportteja ongelmien 
havaitsemiseksi 
organisaatiossa

f g Arvioidaan kriittisesti 
organisaation 
laajuisten prosessien 
laadunhallintaan 
liittyviä kansainvälisiä 
käytäntöjä

h Käytetään 
toimenpiteitä 
ja tekniikoita, 
joilla asetetaan 
organisaatiolle 
laatuvaatimukset 
ja seurataan niiden 
saavuttamista

i Varmistetaan 
organisaation 
laatuvaatimusten 
järjestelmällinen 
hallinta

Varainhoito

37 a Esitetään 
budjetointia, 
hankintoja ja 
tilinpäätöksiä 
koskevat 
organisaation 
prosessit

b Sovelletaan toiminta-
linjoja ja menettelyjä, 
jotta voidaan yllä-
pitää ajantasaisia ja 
täsmällisiä rekistereitä 
varainhoitoon liittyvis-
tä prosesseista

c d Selitetään 
organisaation 
varainhoito- ja 
hankintajärjestelmät 
ja -työkalut

e Käytetään varainhoi-
totyökaluja 
talousarvio-
määrärahojen 
hallinnoimiseksi 
vaikuttavasti ja 
tehokkaasti

f Pannaan varainhoitoa 
koskeva toimintalinja 
täytäntöön ja 
ilmoitetaan 
varainhoitoon 
liittyvistä ongelmista

g Arvioidaan 
varainhoidon 
ja talousarvion 
laatimisen 
analyysityökaluja ja 
-menetelmiä

h Käytetään menetel-
miä, joilla osoitetaan, 
seurataan ja valvo-
taan taloudellisia 
resursseja ja puutu-
taan sääntöjenvastai-
suuksiin

i Varmistetaan talou-
dellisten resurssien 
hallinta sen mukaan, 
miten tehokkaasti ja 
vaikuttavasti orga-
nisaation tavoitteet 
saavutetaan
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