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MONIMUTKAISUUS

Osaamisalue

A B C
Laaja perustietämys 

seuraavista:
Osaa Vastuualue: Yksityiskohtainen 

tietämys seuraavista:
Osaa Vastuualue: Erittäin erikoistunut 
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TURVAPAIKKA- JA 
VASTAANOTTOASIOIDEN 
YLEINEN OSAAMINEN

TURVAPAIKKA- JA VASTAANOTTOASIOIDEN YLEINEN OSAAMINEN

Lait, toimintalinjat ja 
menettelyt

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

b soveltaa turvapaikka-
asioihin liittyviä 
lakeja, toimintalinjoja 
ja menettelyjä 
oman tehtävänsä 
soveltamisalalla

c perustason 
oikeudellisen 
kehyksen 
noudattaminen 
oman tehtävän 
soveltamisalalla

d turvapaikka-
asioihin liittyvät 
kansalliset ja EU:n 
lait, toimintalinjat, 
menettelyt ja 
oikeuskäytäntö 
kansallisten, EU:n 
ja kansainvälisten 
oikeudellisten 
kehysten yhteydessä

e antaa suullisia ja/tai 
kirjallisia oikeudellisia 
ja menettelyllisiä 
suosituksia 
turvapaikka-
asioihin liittyvistä 
vakiokysymyksistä 
kaikille sidosryhmille

f g monimutkaisiin 
ja erityisiin 
kansainvälistä 
suojelua koskeviin 
asioihin (eli 
poissulkemiseen, 
lakkaamiseen, 
kumoamiseen) 
liittyvien turvapaikka-
asioita koskevien 
lakisääteisten ja 
menettelyllisten 
vaatimusten kannalta 
merkitykselliset 
käsitteet

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

i

2 a b c d e f g h tehdä oikeudellisen 
tutkimuksen ja/tai 
arvioida turvapaikka-
asioihin liittyviä 
lakeja, toimintalinjoja 
ja menettelyjä, ja 
tehdä perusteltuja 
suositeltuja 
parannuksia 
kansallisten ja 
EU:n strategioiden 
yhteydessä

i ohjeiden, 
toimintalinjojen ja 
menettelyjen laadinta 
turvapaikka-asioihin 
liittyvien kehysten 
täytäntöönpanon 
parantamiseksi

Yleinen viestintä

3 a tehokkaan viestinnän 
perusperiaatteet ja 
-tekniikat

b käyttää tehokkaita 
viestintätaitoja, myös 
haastattelutekniikoita, 
tiettyjen sidosryhmien 
kanssa

c yhteisymmärryksen 
varmistavan hyviin 
suhteisiin perustuvan 
kunnioittavan 
viestinnän 
toteuttaminen

d useat tehokkaan 
viestinnän periaatteet 
ja tekniikat

e viestiä tehokkaasti 
useissa ammatillisissa 
yhteyksissä

f g pitkälle kehittyneet 
viestintätyökalut, 
-tekniikat ja 
-strategiat

h i tehokkaan viestinnän 
varmistaminen koko 
organisaatiossa 
ja ulkoisten 
yhteisöjen, myös 
tiedotusvälineiden, 
kanssa

4 a perusprosessit, joilla 
osoitetaan hakijan 
äidinkieli tai muut 
kielet

b mukauttaa 
perusviestintätaitoja, 
jotta tulkin avulla 
voidaan viestiä 
tehokkaasti

c viestintä tulkin avulla 
tai käännettyjen 
tietojen tarjoaminen

d viestintää tulkin avulla 
koskevat periaatteet

e mukauttaa 
viestintätaitoja, 
jotta tulkin avulla 
voidaan välittää 
monimutkaisia tietoja

f tulkin käyttäytymisen 
seuranta 
johdonmukaisuuden, 
täsmällisyyden ja 
käytännesääntöjen 
noudattamisen 
indikaattoreilla ja 
tarvittavien toimien 
toteuttaminen

g h i

Yhteistyö ja tietojen 
jakaminen

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

b jakaa hyväksyttyjä 
tietoja sisäisten 
ja ulkoisten 
sidosryhmien kanssa

c henkilötietojen 
suojaaminen 
sovellettavien 
määräysten 
mukaisesti

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

e pitää yhteyttä ja 
tehdä yhteistyötä 
kansallisten ja 
kansainvälisten 
sidosryhmien kanssa 
turvapaikka-asioissa

f tietojen jakaminen ja 
yhteistyön tekeminen 
kansallisten ja 
kansainvälisten 
sidosryhmien kanssa 
menettelyjen ja 
tietosuojavaatimusten 
mukaisesti

g h arvioida ja/tai laatia 
organisaation laajuisia 
ohjeita ja menettelyjä 
yhteistyötä ja tietojen 
jakamista varten

i hyvien käytäntöjen 
aktiivinen 
edistäminen 
ja jakaminen 
kansallisissa ja 
kansainvälisissä 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä verkostoissa
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Kulttuuristen ja 
sosiaalisten tekijöiden 
tiedostaminen

6 a kulttuurinen 
moninaisuus ja 
kulttuuriherkkyys

b toimia 
vuorovaikutuksessa 
kulttuurisesti 
asianmukaisella 
tavalla eri 
ammatillisissa 
yhteyksissä

c kulttuurisen 
moninaisuuden 
kunnioittaminen 
eri ammatillisissa 
yhteyksissä

d kulttuuriset ja 
sosiaaliset tekijät, 
jotka voivat vaikuttaa 
turvapaikka-
asioihin liittyviin 
vuorovaikutuksiin ja 
asioihin

e ottaa 
yhteiskunnalliset 
ja kulttuuriset 
näkökohdat 
huomioon 
turvapaikka-
asioihin liittyvissä 
vuorovaikutuksissa ja 
asioissa

f kulttuurin huomioon 
ottaminen kaikissa 
ammatillisissa 
yhteyksissä

g kulttuurisen 
moninaisuuden 
monimutkaisuus 
turvapaikka-asioissa

h antaa neuvontaa siitä, 
miten kulttuurinen 
moninaisuus 
vaikuttaa koko 
turvapaikkaprosessiin

i

Ammatilliset 
vaatimukset

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

b toteuttaa tehtävät 
organisaation 
tavoitteiden, eettisten 
sääntöjen ja arvojen 
mukaisesti

c organisaation 
eettisten sääntöjen 
ja arvojen mukaisesti 
toimiminen

d eettiset ja 
ammatilliset 
vaatimukset 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä

e ratkaista eettiset 
ongelmat 
organisaation 
eettisten ja 
ammatillisten 
vaatimusten 
mukaisesti

f ammattimaisen, 
eettisen ja 
kunnioittavan 
palvelun tarjoaminen

g h i ammatillisten 
vaatimusten ja 
käytännesääntöjen 
noudattamisen 
varmistaminen

Työhyvinvointi

8 a työhyvinvoinnin 
periaatteet

b toteuttaa 
toimenpiteitä oman 
työhyvinvoinnin 
suojaamiseksi

c omaa työhyvinvointia 
koskeviin ongelmiin 
puuttuminen

d mahdollisten 
ammatillisten 
psykososiaalisten 
vaarojen 
tunnistaminen

e f ammatillisten 
psykososiaalisten 
vaarojen hallinta 
ryhmässä

g h i koko henkilöstöä 
koskevien 
organisaation 
psykososiaalisten 
vaarojen 
järjestelmällinen 
tunnistaminen, 
ehkäiseminen ja 
hallinta

Terveys, turvallisuus ja 
turvatoimet

9 a terveyttä, 
turvallisuutta ja 
turvatoimia koskevat 
vaatimukset ja 
menettelyt

b c terveyttä, 
turvallisuutta 
ja turvatoimia 
koskeviin ongelmiin 
puuttuminen 
osallistavan ja 
turvallisen ympäristön 
ylläpitoa koskevien 
menettelyjen 
mukaisesti

d koko 
turvapaikkaprosessiin 
liittyvät terveyttä, 
turvallisuutta ja 
turvatoimia koskevat 
riskit

e koordinoida ja 
seurata terveyttä, 
turvallisuutta ja 
turvatoimia koskevia 
vaatimuksia ja 
menettelyitä 
turvapaikka- ja 
vastaanottoym-
päristöissä

f osallistavan ja 
turvallisen ympäristön 
luominen kaikilla 
ammatillisen vastuun 
aloilla

g kansainväliset hyvät 
käytännöt koko 
turvapaikkaprosessiin 
liittyvissä terveyttä, 
turvallisuutta 
ja turvatoimia 
koskevissa asioissa 
haastavissa 
tilanteissa, myös 
toimintaympäristön 
kannalta

h kehittää, tarkistaa ja 
parantaa terveyttä, 
turvallisuutta 
ja turvatoimia 
koskevia vaatimuksia 
ja menettelyjä 
kehittyvien riskien 
yhteydessä

i osallistavan ja 
turvallisen ympäristön 
varmistaminen kaikille 
koko turvapaikka-
prosessissa mukana 
oleville henkilöille 
ja neuvonnan 
antaminen siitä

Konfliktinhallinta ja 
sovinnonvälitys

10 a Konfliktin ratkaisun 
ja sovinnonvälityksen 
perustekniikat

b estää ja ratkaista 
muita kuin 
monimutkaisia 
konflikteja

c mahdollisten 
kehittyvien konfliktien 
tunnistaminen ja 
niihin puuttuminen 
tai saattaminen 
edelleen käsiteltäväksi 
tehtävän 
soveltamisalalla

d pitkälle kehittyneet 
konfliktin ratkaisun 
ja sovinnonvälityksen 
menetelmät

e toimia välittäjänä 
äkillisissä ja 
monimutkaisissa 
konfliktitilanteissa, 
estää niitä 
laajentumasta ja 
ratkaista ne

f g kaikkiin turvapaikka-
asioihin liittyvät 
järjestelmään 
sisältyvät konfliktin-
hallinta strategiat

h i

Tietoturva, 
tietotekniikka ja 
tietokannat

11 a erityiset turvapaikka-
asioihin liittyvät 
tietokannat ja 
sähköiset tietolähteet

b käyttää turvapaikka-
asioihin liittyviä 
tietokantoja ja niiden 
tietoja tietojen 
varmentamista varten

c tietojen täsmällinen 
käsittely tietokantoja 
ja sähköistä tietoa 
käytettäessä

d useat merkitykselliset 
turvapaikka-asioihin 
liittyvät tietokannat ja 
sähköiset tietolähteet

e päivittää ja ylläpitää 
turvapaikka-asioihin 
liittyviä tietokantoja 
täsmällisillä tiedoilla

f epätäsmällisiin 
sähköisiin tietoihin 
puuttumista 
koskevien 
toimenpiteiden 
toteuttaminen

g h seurata ja kehittää 
turvapaikka-
asioihin liittyviä 
tietokantarakenteita 
ja tietojärjestelmiä

i

12 a b c kaikkien tietoturva-
toimenpiteiden ja 
-toimintalinjojen 
johdonmukainen 
soveltaminen

d e f sähköisten tietojen 
turvallisuuden 
varmistaminen 
ja tietoturva-
loukkauksista 
ilmoittaminen

g h laatia ja tarkistaa 
tietoturvaa koskevat 
toimintalinjat ja 
toimenpiteet, jotka 
koskevat kehittyviä 
tietoturvariskejä

i tietokannoissa 
olevien tietojen 
täsmällisyyden 
ja tietosuojalain-
säädännön 
noudattamisen 
varmistaminen
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Tietoanalyysi

13 a menetelmät, joilla 
kerätään ja kootaan 
tietoja turvapaikka- ja 
vastaanottoasioista

b kerätä ja koota tietoja 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioista

c tietojen keräämisen 
täsmällisyys

d tutkimusmenetelmät, 
joita sovelletaan 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyviin laadullisiin ja 
määrällisiin tietoihin

e analysoida ja päivittää 
tietoja turvapaikka- ja 
vastaanottoasioista

f pätevien tietojen 
täsmällinen 
kerääminen ja 
analysointi

g h analysoida 
monimutkaisia 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyviä tietoja 
organisaation 
laajuisten prosessien 
pohjaksi

i

TURVAPAIKKA- JA 
VASTAANOT-
TOASIOIDEN 
ERITYISOSAAMINEN

14

TURVAPAIKKA- JA VASTAANOTTOASIOIDEN ERITYISOSAAMINEN

Tapausten hallinto, 
rekisteröinti ja 
mukauttaminen

15 a asiaankuuluvien 
sidosryhmien tehtävät 
ja vastuut hakijoita 
kohtaan

b kerätä asiaankuuluvaa 
tietoa, dokumentoida 
ja ylläpitää 
järjestelmällisiä 
rekistereitä kaikista 
prosesseista

c koordinoida 
tapaamisia ja järjestää 
käytännöllistä, 
taloudellista ja 
logistista tukea 
hakijalle

d e tunnistaa hakijan 
käytännön tarpeet 
ja toteuttaa 
menettelyitä niihin 
vastaamiseksi

f sen varmistaminen, 
että hakijan 
käytännön tarpeisiin 
vastataan ja että 
ehdotettu tuki 
hyväksytään 
toimintalinjojen 
ja menettelyjen 
mukaisesti

g h i

16 a b toteuttaa 
kansainvälistä 
suojelua koskevat 
rekisterö-
intimenettelyt

c d e osoittaa tapauksen 
sen käsittelijälle 
ottaen huomioon 
tapauksen 
menettelylliset 
ja yksilölliset 
näkökohdat

f g h i

17 a hakijoille annettavat 
tiedot ja asiakirjat

b koordinoida 
asiaankuuluvien 
lupien ja asiakirjojen 
myöntämistä

c tarvittavan tiedon 
antaminen ajoissa 
hakijoille

d e määrittää ja hyväksyä 
tiedot, jotka hakijalle 
annetaan erityisten 
tapausten osalta

f sen varmistaminen, 
että turvapaikkame-
nettelyyn liittyvät 
luvat ja asiakirjat on 
myönnetty

g h i

Puhuttelu

18 a b c d hyvät käytännöt ja 
nykyiset suuntaukset 
turvapaikka-asioihin 
liittyvissä puhuttelu-
menetelmissä

e suunnitella, 
valmistella, toteuttaa 
ja dokumentoida 
vakiomuotoinen 
turvapaikkapuhuttelu

f sen varmistaminen, 
että tiedot ovat riittä-
vän yksityiskohtaisia 
ja luotettavia, jotta 
vakiomuotoisissa tur-
vapaikkapuhutteluissa 
saadaan selville mer-
kitykselliset tosiseikat

g pitkälle kehittyneet 
turvapaikkapuhuttelu-
strategiat ja 
-menetelmät

h käyttää pitkälle kehit-
tyneitä puhuttelustra-
tegioita monimut-
kaisten ja/tai muiden 
kuin vakiomuotoisten 
turvapaikkapuhutte-
lujen suunnittelua, 
valmistelua, toteutta-
mista ja dokumentoi-
mista varten

i
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Näytön arviointi ja 
päätöksenteko

19 a b c d hyvät käytännöt ja 
nykyiset suuntaukset 
turvapaikka-asioihin 
liittyvien näytönar-
viointimenetelmien 
käyttämisestä

e arvioida hakemuksia 
sen määrittämiseksi, 
onko kansainvälinen 
suojelu myönnettävä, 
suljettava pois vai lo-
petettava, käyttämällä 
kaikkea merkityksel-
listä näyttöä ja tietoa 
vakiomuotoisissa tur-
vapaikkatapauksissa

f vakiomuotoisia 
turvapaikkatapauksia 
koskevien 
päätösten perustelu 
tosiseikkojen ja lain 
nojalla suullisesti ja 
kirjallisesti kaikille 
sidosryhmille, myös 
hakijalle

g h arvioida näytön, 
puhutteluselosteet 
ja nimenomaiset 
asiaankuuluvat alku-
perämaatiedot muita 
kuin vakiomuotoisia 
tai monimutkaisia 
turvapaikka- ja muu-
toksenhakutapauksia 
koskevien lakisää-
teisten vaatimusten 
perusteella

i muita kuin va-
kiomuotoisia tai 
monimutkaisia 
turvapaikka- ja muu-
toksenhakutapauksia 
koskevien päätösten 
perustelu tosiseikko-
jen ja lain nojalla suul-
lisesti ja kirjallisesti 
kaikille sidosryhmille, 
myös hakijalle

20 a b c d e määrittää vastuun 
kansainvälistä 
suojelua koskevan 
hakemuksen 
käsittelystä

f turvapaikkatapauksia 
koskevan säilöönoton 
ja säilöönoton 
vaihtoehtojen 
tarpeellisuudesta, 
lainmukaisuudesta ja 
oikeasuhteisuudesta 
päättäminen ja niiden 
arviointi jatkuvasti

g h i

Alkuperämaatietojen 
tutkiminen

21 a alkuperämaatietoja 
koskevat 
perusvaatimukset

b käyttää tutkimuksen 
perustyökaluja 
ja -tekniikoita 
alkuperämaatietojen 
kokoamiseen

c merkityksellisten, 
luotettavien, 
ajantasaisten ja 
puolueettomien 
vastausten 
antaminen muita 
kuin monimutkaisia 
alkuperämaatietoja 
koskeviin kyselyihin

d pitkälle kehittyneet 
alkuperämaatietoja 
koskevat menettely-
vaatimukset

e käyttää useita 
tutkimustyökaluja 
ja -tekniikoita 
monimutkaisten 
alkuperämaatietojen 
keräämiseen

f sen varmistaminen, 
että 
alkuperämaatiedot 
ovat merkityksellisiä, 
luotettavia, 
ajantasaisia, 
puolueettomia ja 
helppokäyttöisiä

g nykyiset ja kehittyvät 
monimutkaiset 
tilanteet ja 
tekijät tietyissä 
alkuperämaissa ja 
erittäin erityisissä 
lähteissä

h kerätä, analysoida 
ja yhdistää erittäin 
monimutkaisia 
alkuperämaatietoja 
useista, myös 
arkaluonteisista, 
lähteistä, turvapaikka-
asioihin liittyviä 
tarkoituksia varten

i alkuperämaatieto-
hankkeiden johtami-
nen ja resurssien so-
vittaminen hankkeen 
monimutkaisuuden 
mukaan

22 a b c d nykyiset ja 
kehittyvät tilanteet 
ja tekijät tietyissä 
alkuperämaissa ja 
erityisissä lähteissä

e analysoida ja 
koota kerättyjä 
alkuperämaatietoja ja 
raportoida niistä

f g h i

Haavoittuvuus

23 a haavoittuvuus, 
luokittelu ja 
indikaattorit

b tunnistaa hakijat, 
joilla on erityistarpeita

c erityistarpeisten 
hakijoiden 
tarvitseman tuen 
käyttöönotto

d haavoittuvuuskysy-
mysten mahdolli-
nen vaikutus koko 
turvapaikkaprosessiin 
osallistumiseen

e suunnitella 
ja toteuttaa 
toimenpiteitä 
hakijoiden 
haavoittuvuuden 
mukaan

f sen varmistaminen, 
että hakijoiden 
haavoittuvuudesta 
johtuvat tarpeet 
otetaan päätöksissä ja 
toimissa huomioon

g haavoittuvuuteen 
liittyvien 
monimutkaisten 
asioiden vaikutukset 
koko turvapaikka-
prosessissa

h i sen varmistaminen, 
että haavoittuvuus 
otetaan huomioon 
koko turvapaikka-
prosessissa

Psykososiaalinen tuki ja 
ohjaus

24 a työkalut ja tekniikat, 
joilla tuetaan 
turvapaikanhakijoita, 
joilla on sosiaalista 
ahdistusta

b käyttää työkaluja 
ja tekniikoita, joilla 
tuetaan hakijoita, 
joilla on sosiaalista 
ahdistusta

c hakijoiden 
ohjaaminen 
sosiaaliseen 
ympäristöön 
sopeutumisessa

d hyvät käytännöt ja 
nykyiset suuntaukset 
hakijoiden tuki- ja 
ohjausmenetelmissä

e tukea hakijan 
yksilöllisiä 
psykososiaalisia 
tarpeita

f asiakaskeskeisen 
toimintamallin 
omaksuminen 
turvapaikanhakijoita 
varten

g kansainväliset 
hyvät käytännöt 
psykososiaalisen 
tuen ja ohjauksen 
järjestelmissä

h i

Uudelleensijoittaminen

25 a b c uudelleensijoitta-
misen logistiikan ja 
hallinnon koordinointi

d e suunnitella uudelleen-
sijoittamistehtäviä

f uudelleensijoittamis-
tehtäviä koskevan 
prosessin koordinointi

g h i

26 a b c d e antaa perusteltuja 
suosituksia uudelleen-
sijoittamistapausten 
valinnasta

f g h i
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Turvapaikka- ja 
vastaanottoprosessin 
laadunvarmistus

27 a b c omien työtehtävien 
laatukysymysten 
pohdinta ja niihin 
puuttuminen

d menetelmät ja 
työkalut, joilla 
arvioidaan 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
laatua

e arvioida turvapaikka- 
ja vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
laatua

f itseseuranta ja 
muiden seuranta 
sekä ilmoittaminen 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
laatuun vaikuttavista 
ongelmista

g kansainväliset 
hyvät käytännöt 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin 
liittyvien prosessien 
hallinnassa

h toteuttaa toimia 
ongelmiin puuttumi-
seksi, jotta turvapaik-
ka- ja vastaanottojär-
jestelmiltä vaadittua 
laatutasoa voidaan 
pitää yllä ja nostaa 
sitä

i laadun 
järjestelmällisen 
arvioinnin 
varmistaminen 
turvapaikka- ja 
vastaanotto-
prosesseissa

VALVONTAAN JA 
JOHTAMISEEN LIITTYVÄ 
OSAAMINEN

28

VALVONTAAN JA JOHTAMISEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Henkilöstöjohtaminen

29 a henkilöstötehtäviä 
koskevat 
asiaankuuluvat 
prosessit

b c henkilöstön 
palkkaamista 
koskevista ongelmista 
ilmoittaminen 
hyväksyttyjen 
menettelyjen 
mukaisesti

d työlainsäädäntö, 
hyvät käytännöt ja 
nykyiset suuntaukset 
työllisyyspolitiikassa, 
kun ne liittyvät 
organisaatioon

e panna täytäntöön 
rekrytointi-, 
valinta-, ylennys- ja 
kurinpitoprosesseja

f g h tehdä strategisen työ-
voimasuunnitelman

i henkilöstöjohta-
miseen liittyvien 
toimintalinjojen ja 
menettelyjen laatimi-
nen, tarkistaminen ja 
päivittäminen

30 a b kerätä ja ylläpitää 
ajan tasalla olevia 
ja täsmällisiä 
rekistereitä kaikista 
henkilöresursseihin 
liittyvistä prosesseista

c d e analysoida henkilö-
resurssimittareita 
johto- ja valvontatoi-
mien pohjaksi ja niissä 
ohjaamiseksi

f g h i

Koulutus ja 
ammatillinen kehitys

31 a henkilöstön 
ammatillisen 
kehityksen ja 
koulutuksen ohjelmat 
ja prosessit

b c oman ammatillisen 
osaamisen 
seuraaminen ja 
osallistuminen 
ammatilliseen 
kehitykseen

d henkilöstön tehtäviä 
ja vastuita koskeva 
koulutuksen ja 
ammatillisen 
kehityksen 
vaatimukset

e yksilöidä henkilöstön 
koulutusta ja 
ammatillista kehitystä 
koskevat tarpeet

f henkilökohtaista ja 
ryhmän ammatillista 
kehitystä koskevien 
suunnitelmien 
laatiminen, 
toteuttaminen ja 
tarkistaminen

g h seurata ja arvioida 
henkilöstön 
ammatillista kehitystä 
koskevia suunnitelmia 
ja ohjelmia 
kansainvälisten 
hyvien käytäntöjen 
yhteydessä

i koko henkilöstön 
jatkuvan ammatillisen 
kehityksen 
strategisen hallinnan 
varmistaminen

32 a erityistekniikat 
henkilöstön 
koulutuksen ja 
kehittämisen 
edistämiseksi

b c d hyvät käytännöt 
oppijakeskeisessä 
aikuiskoulutuksessa 
sekä 
arviointimenetelmät 
ja -metodologia

e antaa ja arvioida 
henkilöstön 
koulutusta 
työpaikalla, verkossa 
ja virallisissa 
koulutusympäristöissä

f koulutusohjelmien 
ja niiden arviointien 
arviointi, suunnittelu 
ja parantaminen

g koulutuksen 
eurooppalaiset 
laatuvaatimukset

h koordinoida 
koulutuksen 
tarjonnan 
suunnittelua, 
tarkistamista ja 
päivittämistä, jotta se 
täyttää organisaation 
tarpeet

i organisaation 
koulutustoimien 
laatuvaatimusten 
täyttymisen 
varmistaminen

Johto ja hallinto

33 a työkalut ja tekniikat, 
joilla valvotaan ja 
motivoidaan ryhmiä

b suunnitella, järjestää 
ja valvoa pienryhmien 
työtä

c pienryhmien 
johtaminen 
ja motivointi 
saavuttamaan 
organisaation 
tavoitteet ja 
päämäärät

d organisaation 
työtä koskevat 
toimintalinjat, 
käytännöt ja 
asiaankuuluva 
kansallinen 
työlainsäädäntö

e johtaa ja motivoida 
henkilöstöä 
saavuttamaan 
organisaation 
tavoitteet

f myönteisten työs-
kentelykäytäntöjen 
edistäminen henki-
löstön suorituskyvyn 
parantamiseksi

g tehokkaat 
johtamistyökalut ja 
-tekniikat

h panna täytäntöön 
henkilöstön 
johtamista koskevan 
strategisen 
toimintamallin 
organisaation 
vaihtelevissa 
monimutkaisissa 
tilanteissa

i henkilöstöhallinnon 
johtaminen 
varmistaen, että 
organisaation 
tavoitteet ja 
painopisteet 
täytetään

34 a b c d muutoksenhallinnan 
teoria ja prosessit

e hallinnoida organisaa-
tion työskentelykäy-
täntöjen muutoksia

f g organisaatiomuu-
toksen johtamista 
koskevat strategiat

h laatia strategioita 
ja suunnitelmia 
organisaatiomuutosta 
varten

i
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Strategia ja suunnittelu

35 a organisaation 
strategia ja 
suunnitelmat

b laatia ryhmän 
tehtävät, vastuut ja 
suorituskykyindikaat-
torit organisaation 
strategioista ja suun-
nitelmista

c suunnitelmien 
toteuttaminen ja 
seuranta ryhmän 
tasolla

d organisaation 
suunnittelu- ja 
arviointiprosessit ja 
-menetelmät

e laatia suunnitelmia ja 
ohjelmia säännöllistä 
toimintaa varten 
sekä tilanteisiin, 
joissa palvelun 
tarjontaan kohdistuu 
poikkeuksellinen 
paine

f strategioiden, 
suunnitelmien 
ja ohjelmien 
toteuttaminen, 
seuranta ja arviointi

g hallintoa koskevat 
lähestymistavat 
strategiseen 
suunnitteluun, 
seurantaan ja 
arviointiin

h laatia ja tarkistaa 
organisaation 
strategioita, 
suunnitelmia ja 
ohjelmia, asettaa 
organisaatiolle 
tavoitteita ja 
painopisteitä

i palvelun tarjonnan 
strategisen hallinnan 
varmistaminen 
palvelun vaihtelevien 
vaatimusten ja 
resursseja koskevien 
valmiuksien 
yhteydessä

Laadunhallinta

36 a laadunhallinta-
tekniikat

b seurata 
vakioprosessien 
täytäntöönpanon 
laatua

c d organisaation  kannalta 
merkitykselliset 
laadunhallintatyökalut 
ja -tekniikat

e käyttää laadunhallin-
tatyökaluja, -teknii-
koita ja -raportteja 
ongelmien havaitse-
miseksi ja seuraami-
seksi organisaatiossa

f g laadunhallintaan 
liittyvät kansainväliset 
hyvät käytännöt

h asettaa organisaation 
laatuvaatimukset 
ja seurata niiden 
saavuttamista

i organisaation 
laatuvaatimusten 
järjestelmällisen 
hallinnan 
varmistaminen

Varainhoito

37 a budjetointia, 
hankintoja ja 
tilinpäätöksiä 
koskevat 
organisaation 
merkitykselliset 
prosessit

b pitää yllä ajantasaisia 
ja täsmällisiä 
rekistereitä kaikista 
varainhoitoon 
liittyvistä prosesseista

c d varainhoito- ja 
hankintajärjestelmät 
ja -työkalut

e hallita talousarvi-
omäärärahoja ja 
hankintoja, jotta orga-
nisaation vaatimukset 
täytetään tehokkaasti 
ja toimivasti

f varainhoitoa koskevan 
toimintalinjan 
täytäntöönpano 
ja ilmoittaminen 
varainhoitoon 
liittyvistä ongelmista

g varainhoidon 
ja talousarvion 
laatimisen 
analyysityökalut ja 
-menetelmät

h osoittaa, seurata ja 
valvoa taloudellisia re-
sursseja organisaation 
vaatimusten ja suun-
tausten mukaisesti ja 
puuttua sääntöjenvas-
taisuuteen

i taloudellisten 
resurssien tehokkaan 
ja toimivan 
hallinnoinnin 
varmistaminen


