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1 Osaamisen kriteeristö 

 
Voit hyödyntää arvioinnissa saamaasi palautetta. 
  

 Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt 

Tulokset   
 

 

 

 

 

 

  

Kohdassa määritellyistä 
osaamisista on vain hajanaista 
tietoa tai ei lainkaan osaamista. 
Käytännössä 
johtamisosaamiseni on vielä 
puutteellista.  
  

Kohdan osaamiset on 
saavutettu osittain. Tunnen 
perusasiat tai sen osia, mutta 
en osaa johtaa niitä vielä 
käytännössä riittävästi.  
  

Hallitsen perusasiat, useimmat 
kohdan osaamisista on 
saavutettu ja osaan soveltaa 
osaamisalueen kohtia 
johtamisessa joustavasti ja 
monipuolisesti. Tunnistan 
johtamisessani kehitettäviä 
kohtia. 
  

Kohdan osaamiset on 
saavutettu kattavasti. 
Johtamiseni on luontevaa ja 
sujuvaa.  
  

Osaamisen taso Olen perehtyjä, tarvitsen tukea 
työssäni. 

Olen toimija, ymmärrän 
taustat ja tavoitteet, selviydyn 
tehtävistä, mutta toisinaan 
tarvitsen tukea. 

Olen osaaja/asiantuntija, 
selviydyn tehtävistä 
itsenäisesti. 

Olen kokenut 
osaaja/asiantuntija, hallitsen 
osaamisalueen 
kokonaisvaltaisesti, sovellan 
osaamistani monipuolisesti 
sekä pystyn luomaan ja 
kehittämään uusia 
toimintamalleja. 
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2 Koulutusjärjestelmän rakenne ja määräykset sekä säädökset 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja tuntee koulutusjärjestelmän. Osaava johtaja johtaa toimintaa niin, että toiminta noudattaa lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Osaava johtaja 
tiedottaa henkilöstöä lainsäädännön muutoksista. Osaava johtaja johtaa ja kehittää toimintaa koulutuspoliittisten tavoitteiden suuntaisesti.  
 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Suomalainen koulutusjärjestelmä: 
Tunnen suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteen tarpeeksi syvällisesti johtamistyön kannalta. 

     

Kansainväliset ja eurooppalaiset koulutusjärjestelmät: 
Tunnen EU:n koulutuspolitiikkaa sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehittämisen tavoitteita riittävän 
syvällisesti. 

     

Hallinnon tuntemus: 
Tunnen hallitusohjelman, kunnallishallinnon ja opetustoimenhallinnon (OKM, OPH) riittävän 
syvällisesti johtamistyön kannalta. 

     

Lainsäädännön tuntemus: 
Tunnen opetustoimen lainsäädännön tarpeeksi syvällisesti johtamistyön kannalta, (mm. Laki 
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), Oppilas -ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 
Lastensuojelulaki (417/2007) soveltuvin osin, Rikoslaki (19.12.1889) soveltuvin osin, 
Vahingonkorvauslaki (412/1974) soveltuvin osin). 
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3 Päätöksenteko johtamisessa 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja hallitsee osallistavan päätöksenteon. Osaava johtaja mahdollistaa henkilöstön osallistumisen päätöksenteossa. Osaava johtaja osaa valmistella 
hallintopäätöksen ja toimia esittelyvastuussa. Osaava johtaja toimii hallinto- ja johtosäännön mukaisesti ja päätökset perustuvat niiden mukaiseen toimivaltuuteen. 
Osaava johtaja havaitsee päätöksenteon tarpeen ja kiireellisyyden ja vastaa päätöksentekoprosessin vaiheiden toteutumisesta ja osaa toimeenpanna päätökset. Osaava 
johtaja tekee päätöksiä itsenäisesti, nopeasti ja perustellusti. Osaava johtaja ohjaa asiakasta valitusprosessissa. 
 
 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Hallintolaki ja hallintopäätökset: 
Tunnen riittävän syvällisesti hallintolain ja osaan valmistella hallintopäätökset (sis. 
oikaisuvaatimukset ja valitusprosessit). 

     

Johto- ja hallintosääntö: 
Tunnen riittävän syvällisesti johto- ja hallintosäännön sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. 

     

Osallistava päätöksentekoprosessi: 
Tunnen päätöksentekoprosessin riittävän syvällisesti, jotta voin osallistaa henkilöstön 
päätöksentekoon ja/tai delegoida päätöksenteon eri osa-alueita.  
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4 Organisaatio-osaaminen johtamisessa 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja johtaa toimintaa organisaation strategian, vision, arvojen ja perustehtävän mukaisesti. Osaava johtaja tuntee organisaatiorakenteen/mallin, ja tunnistaa 
toimintakulttuuriin vaikuttavia tekijöitä. Osaavan johtajan osaamiseen kuuluu strateginen suunnittelu, palvelujen johtaminen ja asiakaslähtöisyys. Ymmärtää johtajuuden 
prosessina, jolla edistetään muutosta ja yhteiseen päämäärään pyrkimistä. 

 
 

Sisällöt 
 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Organisaation toimintaympäristö- ja rakenne/malli: 
Tunnen organisaation toimintaympäristön (alueen työelämä, sidosryhmät, lainsäädäntö).  
Tunnen organisaatiorakenteen/mallin (toiminnot, ihmiset, vastuualueet).  
Tunnistan toimintakulttuuriin vaikuttavia tekijöitä. 

     

Strateginen johtaminen: 
Tunnen organisaation strategian, vision, arvot, perustehtävän ja ydinviestit ja johdan toimintaa 
niiden mukaisesti.  

     

Muutoksessa johtaminen: 
Ymmärrän mitä johtajuusprosessissa pitää tehdä muutoksen keskellä ja osaan johtaa muutoksessa. 
Edistän johtamisellani henkilöstön muutoskyvykkyyttä, sitoutumista muutokseen ja yhteiseen 
päämäärään. 

     

Palvelujen johtaminen: 
Edistän palvelumuotoiluajattelua, asiakashankintaa ja asiakaslähtöisyyttä. 
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5 Vastuullinen johtaminen  

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja osaa johtaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen strategian mukaisesti ja edistää tuloksellisuutta, laatua ja yhteiskuntasuhteita. Tuntee Yk:n kestävän 
kehityksen tavoitteet. Osaava johtaja johtaa eettisesti kestävästi. 
 

 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus: 
Osaan johtaa kestävän kehityksen mukaisesti ja ympäristövastuullisesti. 
Tunnen Yk:n kestävän kehityksen tavoitteet. 
Edistän johtamisella ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen 
mukaista toimintaa. 
Löydän sopivia ratkaisuja vastuullisuuden kehittämisessä. 

     

Eettiset periaatteet ja luottamus: 
Osaan johtaa eettisten periaatteiden mukaisesti ja luottamusta rakentaen. 

     

 

6 Pedagoginen johtaminen 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja osaa johtaa pedagogisesti, osaa johtaa pedagogiikkaa ja osaa johtaa pedagogista toimintaa ja pedagogista yhteisöä. Osaava johtaja edistää yhteisöllistä 
johtamista, oppimista ja toimintakulttuuria.  Osaava johtaja johtaa, arvioi ja kehittää määrätietoisesti opiskelijan oppimisprosessia sekä osaamisen arviointiprosessia.  
Osaava johtaja hallitsee jaetun pedagogisen johtajuuden. Osaava johtaja hallitsee tilojen ja resurssien käytön ja hankinnat tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti pitkän 
aikavälin tavoitteiden pohjalta.  
 
Osaava johtaja hallitsee osaamisperusteisuuden, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä palveluprosessien johtamisen. Osaava johtaja ymmärtää palvelulogiikan 
perusasiat käytännössä, hallitsee asiakaslähtöisen palveluprosessin ja kehittää sitä. Osaava johtaja hyödyntää toimialan tuntemusta ja alakohtaista työelämätuntemusta 
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sekä hyödyntää uusinta työelämätietoa toiminnan kehittämisessä. Osaava johtaja laatii tarvittavat toimintasuunnitelmat ja kehittämissuunnitelmat yhdessä henkilöstön 
kanssa, kehittää toimialaa ja toimenkuvia sekä osaa jakaa toimialan tehtävät vastuualueiksi. 

 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Pedagogiikan johtaminen:  
Osaan johtaa toimintaa niin, että toiminta noudattaa valtakunnallisia alakohtaisia tutkinnon 
perusteita. Osaan johtaa pedagogisten ratkaisujen käyttöä ja kehittämistä. (mm. koulutuspalvelut, 
toteutussuunnitelmat, opetus- ja ohjaustilat, opetusvälineet, opettajavalinnat, opiskelijahyvinvointi.)  

     

Pedagogisen yhteisön johtaminen:  
Osaan johtaa omasta roolistani oppilaitoksessa toimivaa yhteisöä ml. opetus- ja ohjaushenkilöstö, 
tukipalveluhenkilöstö ja opiskelijat. Osaan kehittää toimialaa ja toimenkuvia sekä jakaa toimialan 
tehtävät vastuualueiksi. Edistän yhteisöllistä johtamista, oppimista ja toimintakulttuuria. 

     

Pedagogisesti johtaminen:  
Osaan soveltaa pedagogista ajattelutapaa ja toimintamallia kaikessa johtamisessa.  

     

Osaamisperusteisuuden johtaminen: 
Osaan johtaa osaamisperusteisen koulutuksen järjestämistä. 

     

Palvelu- ja tukiprosessien johtaminen: 
Seuraan palveluiden käyttöä säännöllisesti ja reagoin tarpeiden mukaan 

- Opiskelija- ja hakijapalvelut 
- Majoitus- ja ravitsemispalvelut 
- Tiedon hallinta (ml. raportit) 
- Kiinteistöpalvelut 
- Talous- ja HR-palvelut 

     

Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus: 
Osaan johtaa kestävän kehityksen mukaisesti ja ympäristövastuullisesti. 

     

Työelämäyhteistyö ja työelämäyhteistyön johtaminen: 
Hyödynnän toimialan tuntemusta ja alakohtaista työelämätuntemusta. Hyödynnän uusinta 
työelämätietoa toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa 
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7 Tiedolla johtaminen ja tietosuoja 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja osaa hyödyntää tietoa johtamisessa ja päätöksenteossa. Osaava johtaja osaa asettaa tavoitteita vaikuttavuudelle ja tuloksellisuudelle, ja tehdä 
tunnuslukujen pohjalta nopeita ja suunnitelmallisia korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaava johtaja ymmärtää ennakoinnin merkityksen ja käyttää 
ennakointitietoa koulutuksen ja toiminnan suunnitteluun. Osaava johtaja osaa viestiä, sitouttaa ja osallistaa henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseen ja toimenpiteisiin. 
Osaava johtaja tuntee tietosuoja-asetukseen, ja ymmärtää sen vaikutukset ja merkityksen johtamisessa. Osaava johtaja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa 
johtamisessa sekä hallitsee opetusalan teknologian käytön johtamisessa, ja hallitsee oppilaitoksen sisäiset järjestelmät ja ulkoiset viestintäkanavat. 

 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Eri tietolähteiden hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa: 
Osaan hyödyntää tulos- ja palautetietoa, henkilöstö- ja taloustietoja johtamisessa ja päätöksenteossa. 

     

Ennakointiosaaminen: 
Hyödynnän työelämän tarpeita ennakoivasti koulutustuotteiden ja -toiminnan suunnittelussa. Osaan 
huomioida myös yhteiskunnalliset tulevaisuuden tarpeet henkilöstö- ja taloussuunnittelussa.   

     

Opetusalan teknologian käyttöosaaminen: 
Hallitsen opetusalan teknologian käytön tarpeeksi hyvin johtamistyössäni (mm. pedagogiset ratkaisut). 

     

Sisäisten tietojärjestelmien käyttöosaaminen: 
Osaan käyttää organisaation sisäisiä tietojärjestelmiä osana johtamistyötä (esim. intran hallinta, 
opiskelijahallintajärjestelmän käyttö, taloushallintajärjestelmän käyttö henkilöstöhallintajärjestelmän 
käyttö, asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttö, AC, verkko-oppimisympäristöjen käyttö, Office, teams). 
Osaan viedä tietoja järjestelmiin ja ottaa niistä analyyseja ja raportteja. 

     

Ulkoisten tietojärjestelmien ja viestintäkanavien käyttöosaaminen: 
Osaan hyödyntää eri ulkoiset viestintäkanavat ja somen osana johtamista ja työnantajamielikuvan 
kehittämistä (esim. Vipunen, rekrytointikanavat, instagram, facebook, twitter, You Tube ym.). Osaan 
viedä tietoja järjestelmiin ja ottaa niistä analyyseja ja raportteja. 

     

Tietosuoja: 
Olen perehtynyt tietosuoja-asetukseen, ja ymmärrän vaikutukset/merkityksen johtamisessa. Tiedän, 
minkälaisia henkilörekistereitä organisaatiossamme on, ja miten ne näkyvät omassa työssäni. Tiedän, 
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mitkä ovat oppilaitoksen salassa pidettäviä tietoja ja osaan vastata tietopyyntöön (miten ja kenelle saan 
luovuttaa tietoja). 

8 Talouden- ja tuottavuuden johtaminen 

Osaava johtaja ymmärtää organisaation/oman vastuualueen taloustilanteen ja talouden merkityksen toiminnan kannalta ja johtamisen osalta. Osaava johtaja osaa 
reagoida tunnuslukujen edellyttämällä tavalla ja tarvittaessa mukauttaa toimintaa. 

 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Talouden suunnittelu (taloustavoitteet): 
Hyödynnän oman vastuualueen toiminnan suunnittelussa organisaation taloustavoitteita. 

     

Talouden suunnittelu (yhteistyö): 

Osaan laatia oman vastuualueen talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteistyössä eri tahojen 
kanssa. 

     

Talouden hallinta ja seuranta (säännöllisyys): 

Seuraan talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista säännöllisesti. 

     

Talouden hallinta ja seuranta (mittarit): 
Osaan hyödyntää talousarvion seurannassa talouden tunnuslukumittareista saatua tietoa. 

     

Talouden hallinta ja seuranta (reagointi): 
Reagoin tarvittaessa taloudesta kertovien tunnuslukumittareiden vaatimalla tavalla talouden 
tasapainon säilyttämiseksi. 

     

Talouden ennakointi: 
Osaan hyödyntää talouden tunnuslukuja tulevaisuuden suunnittelussa 
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9 Laadun johtaminen 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja hallitsee erilaisia laadunhallinta- ja arviointimenetelmiä. Osaava johtaja sitouttaa henkilöstöä laadun hallinnassa ja kehittämisessä 
(laadunhallintajärjestelmän käytössä). Osaava johtaja osaa laatia laatustandardeja sekä käyttää laatumittareita, ja hyödyntää arviointitietoa kehittämistoiminnassa. 
Osaava johtaja ymmärtää laadunhallinnan osatekijät (suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen, toteutus ja toimeenpano, toiminnan seuranta ja arviointi, jatkuva 
parantaminen) ja soveltaa niitä organisaation toiminnanohjauksessa ja johtamisessa. Osaava johtaja tunnistaa tilanteeseen sopivat laadunhallinnan toimintamallit ja 
menettelytavat, sekä varmistaa niiden mukaisen toiminnan, seurannan ja arvioinnin, ja lisää toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta sekä vaikuttavuutta nopeasti 
muuttuvissa, moninaisissa toimintaympäristöissä. Osaava johtaja varmistaa osaltaan, että opetushenkilöstöllä ja muulla henkilöstöllä sekä työpaikkaohjaajilla on riittävä 
ja ajantasainen laadunhallinnan osaaminen. 
  

 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Laadunhallintajärjestelmä: 
Ymmärrän laadun johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa. Varmistan, että 
laadunhallintajärjestelmä ja sen tuottama tieto on dokumentoitu, ja tietoa päivitetään jatkuvasti. 
Osaan myös seurata, arvioida ja kehittää organisaatiomme laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja 
tehokkuutta. 

     

Jatkuvan parantamisen toimintamalli: 
Tunnistan laadunhallinnan jatkuvan parantamisen toimintamallin (laatuympyrä) ja toimintamallit 
organisaatiomme eri prosesseissa ja toiminnoissa. Osaan soveltaa niitä toiminnanohjauksessa ja 
johtamisessa. Laadunhallinta on keskeinen johtamisen, ohjauksen, toiminnan ja kehittämisen väline.  

     

Toimijoiden sitouttaminen laadunhallintaan: 
Osaan asettaa tavoitteet, seurata ja analysoida tuloksia, sekä sitouttaa henkilöstöä toiminnan 
jatkuvaan parantamiseen.  Varmistan osaltani, että opetushenkilöstöllä ja muulla henkilöstöllä, 
johdolla ja työpaikkaohjaajilla on riittävä ja ajantasainen laadunhallinnan osaaminen. 

     

 
 

  



12 (21) 

                                  
 

 

10 Ihmisten johtaminen 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja johtaa henkilöstöä ja työyhteisöä tavoitteiden mukaisesti noudattaen henkilöstöjohtamista koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä, noudattaa 
työlainsäädäntöä ja virka- ja työehtosopimusten määräyksiä sekä paikallisten sopimusten määräyksiä. Osaava johtaja noudattaa organisaation henkilöstösuunnitelmaa. 
Osaava johtaja huolehtii, että työntekijöiden rekrytoinnissa huomioidaan tehtävien asettamat ammattitaitovaatimukset. Osaava johtaja hallitsee rekrytointiprosessin 
vaiheet ja noudattaa niitä rekrytoinnissa. Osaava johtaja tuntee organisaation perehdytysohjelman, osallistuu perehdyttämiseen ja delegoi perehdyttämisvastuita sekä 
seuraa perehdytyksen toteutumista.  
 
Osaava johtaja toimii vuorovaikutteisesti ja huolehtii perehdyttämisestä ja osaamisen kehittämisestä sekä kannustaa ja motivoi henkilöstöään. Osaava johtaja johtaa 
ihmisiä ja henkilöstöä muutosprosesseissa sekä kehittää henkilöstön muutoskyvykkyyttä, ja tunnistaa muutoksesta kertovia ennusmerkkejä toimintaympäristössä.  
Osaava johtaja osaa käyttää laaja-alaisia muutos -ja ongelmanratkaisutekniikoita sekä johtaa työn suunnittelua ja työsuunnitelmatyön prosessia. Osaava johtaja kehittää 
henkilöstön osaamista, arvioi aktiivisesti henkilöstöä, ja käyttää osaamiskarttaa /osaamismatriisia henkilöstön kehittämisessä. Osaava johtaja edistää henkilöstön 
urakehitystä, motivoi henkilöstöä päivittäin, ja käyttää jatkuvasti kannustinjärjestelmiä. Osaava johtaja antaa palautetta henkilöstölle, kehittää työyhteisön positiivista 
ilmapiiriä, ja käy säännöllisesti kehityskeskustelut henkilöstön kanssa sekä johtaa henkilöstön suorituksia ja hyödyntää henkilökunnan moniosaajuutta. 
  

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Toimivan työyhteisön ja ihmisten johtaminen: 
Osaan johtaa siten että työyhteisö on toimiva, toimintatavat on sovittu yhdessä ja päätöksenteko on 
läpinäkyvää, työntekijät ovat sitoutuneita ja motivoituneita tekemään työnsä tavoitteiden mukaisesti 
ja kokevat itsensä ja työnsä merkityksellisenä ja tärkeänä. Otan mahdolliset haasteet ja poikkeamat 
nopeasti käsittelyyn. 

     

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen: 
Osaan johtaa, arvioida ja kehittää työntekijöiden osaamista yhdessä työntekijän/tiimin kanssa sekä 
ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. 

     

Henkilöstöresurssien ja suorituksen johtaminen: 
Osaan johtaa työn suunnittelua, työsuunnitelmatyön prosessia ja henkilöstön suorituksia. 
Hyödynnän henkilökunnan moniosaajuutta. 
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Osaan johtaa johdonmukaisesti asetettujen tavoitteiden pohjalta, seuraan tuloksia ja annan jatkuvaa 
palautetta. Laadin tarvittavat toimintasuunnitelmat ja kehittämissuunnitelmat yhdessä henkilöstön 
kanssa. 

Hyvän työmotivaation- ja ilmapiirin johtaminen: 
Johtamiseni on osallistavaa ja mahdollistavaa. Luon työyhteisöön positiivista ilmapiiriä. Seuraan 
henkilöstökyselyn tuloksia ja teen kehittämistoimia sen pohjalta. Annan aktiivisesti palautetta ja 
käytän organisaatiossa sovittuja palkitsemis- ja kannustinkäytäntöjä 

     

Osallistava johtaminen:  
Mahdollistan johtamisessasi osallistumisen antamalla yksilölle/tiimille vastuuta, osallistua toiminnan 
suunnitteluun, kehittämiseen ja resursoimiseen. 

     

Haastavien tilanteiden johtaminen:  
Haastavien tilanteiden johtamisessa annan välitöntä palautetta ja keskustelen avoimesti.  Otan 
puheeksi haastavat tilanteet ja erimielisyydet varhaisessa vaiheessa. Tunnen organisaation ohjeet ja 
käytännöt haastavien asioiden käsittelyyn. 

     

KVTES , OVTES ja TS. Palvelussuhdeasiat: 
Tunnen keskeisen työlainsäädännön ja määräykset. Noudatan virka- ja työehtosopimusten, 
paikallisten sopimusten ja ohjeiden määräyksiä. 

     

Rekrytoinnin valmistelu ja johtaminen: 
Osaan organisaationi rekrytointikäytännöt ja rekrytointiprosessin vaiheet. 

     

Perehdyttäminen: 
Osaan organisaation perehdyttämiskäytännöt, jaan perehdyttämisvastuuta ja seuraan 
perehdytyksen toteutumista. Varmistan osaamisen ajantasaisuuden jatkuvalla ja tavoitteellisella 
osaamisen kehittämisellä sekä rekrytoinnilla ja perehdyttämisellä. 

     

Kehityskeskustelut ja keskustelutaidot: 
Tunnen organisaationi kehityskeskustelumallin ja -käytännöt ja käyn keskustelut säännöllisesti 
työntekijöiden kanssa.   
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11 Hyvinvoinnin johtaminen 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja huolehtii työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä siitä, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja työ tukee heidän 
työhyvinvointiansa ja elämänhallintaansa. Osaava johtaja tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ympäristössä, noudattaa työhyvinvointisuunnitelmaa ja ohjeita 
sekä määräyksiä. Osaava johtaja seuraa henkilöstön työhyvinvointia, puuttuu aktiivisesti työhyvinvointia koskeviin epäkohtiin sekä ongelma- ja ristiriitatilanteisiin. Osaava 
johtaja johtaa yhteisöllisesti. 

 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Voimavarojen johtaminen: 
Johtamisessani huomioin henkilöstön voimavarat, joiden avulla toiminnalle asetetut tavoitteet ovat 
saavutettavissa. Huolehdin, että yksilön työtehtävät ja osaaminen vastaavat työtehtävälle asetettuja 
vaatimuksia ja tavoitteita. 

     

Hyvinvointi ja hyvinvoinnin johtaminen (sisältäen psykososiaalinen kuormitus, häirintä ja 
kiusaaminen): 
Toimin organisaationi ohjeen mukaisesti häirintä- ja kiusaamistapauksissa. Seuraan poissaolotilastoja 
ja käytän varhaisen tuen mallia. Seuraan henkilöstökyselyn tuloksia ja teen tarvittavia 
kehittämistoimenpiteitä. 

     

Työkyvyn ja työssäjaksamisen tukeminen (varhainen tuki, tehostettu tuki, työhönpaluun tuki): 
Osaan johtaa työkykyä ennakoivasti ja työssäjaksamista tukien. Tunnen ja osaan hyödyntää 
organisaatiossani käytettävää varhaisen tuen mallia. Tuntee ja osaa hyödyntää työterveyshuollon 
yhteistyötä. 

     

Tunnejohtaminen:  
Tunnistan tunteiden merkityksen ja käytän näitä tietoja hyväksi johtamisessa.  
Tunnistan ja tulkitsen työntekijöiden/tiimin jännitteet, motivaatiot ja muutokset ja niiden vaikutukset 
työhön. 

     

Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen johtaminen: 
Päivittäisjohtamisen käytäntöni tukevat yhteisöllisyyden mahdollistamista pitkän ja lyhyen aikavälin 
suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteisöllisyyttä edistän tiimin yhteisellä suunnittelulla, kehittämisellä 
ja kokeilemisella sekä avoimesti jakamalla asioita, ajatuksia ja osaamista.  
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Huomioiva johtajuus: 
Johtamisessani huomioin yksilöllisiä eroja, moninaisuutta, erilaisia tarpeita ja odotuksia.  Olen 
vuorovaikutuksellinen ja kuunteleva. 

     

Henkilöstön päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien ohjelman mukainen johtaminen: 
Tunnen ja osaan toimia organisaationi päihde- ja toiminannallisten riippuvuuksien ohjeen mukaisesti. 

     

12 Työturvallisuuden johtaminen 

Osaamisen kuvaus 
Osaava johtaja tunnistaa työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ympäristössä. Osaava johtaja johtaa toimintaa turvallisuussuunnitelmien ja ohjeiden sekä määräysten 
mukaisesti edistäen työntekijän ymmärrystä työpaikan työturvallisuudesta sekä valvoen johtamistyössään niiden noudattamista. 
 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Turvallisuussuunnitelma- ja ohjeet: 
Osaan johtaa toimintaa koulutuksen järjestäjän turvallisuussuunnitelmien ja ohjeiden sekä 
määräysten mukaisesti (sis. turvallisuusvastuut). Esimiehenä edistän oppilaitoksen 
turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja hyviä käytäntöjä aktiivisesti. 
Turvallisuustoiminnalle on vuosikello, riittävä resurssointi ja kannustavat tavoitteet osaamisen ja 
valmiuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

     

Alakohtaiset turvallisuusmääräykset: 

Tunnen oman alan turvallisuusmääräykset ja osaan johtaa toimintaa niiden mukaisesti. Tarvittaessa 

osaan hyödyntää laajempaa osaamista omasta organisaatiosta, yhteistyökumppaneilta tai 

viranomaisilta. 

     

Turvallinen työpaikka: 
Edistän työntekijän ymmärrystä työpaikan työturvallisuudesta ja valvon johtamistyössäni niiden 
noudattamista. Turvallisuustilanteen raportointi ja poikkeamista/positiivisista 
turvallisuushavainnoista oppimisen johtaminen on systematisoitu osaksi johtamiani viikko-
/kuukausipalaverikäytäntöjä. Kannustan ja mahdollistan turvallisuutta edistäviä tekoja ja havaintoja 
arjessa systemaattisesti. 
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: 
Osaan vastata johtamani vastuualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
niiden toimeenpanosta sekä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden 
toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoinnista ja sisäisestä tiedottamisesta.  

     

Haitta- ja vaaratekijät: 
Osaan johtaa työpaikan haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamista eli yhteistyössä henkilöstön, 
tarvittaessa asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa tunnistaa ja arvioida riskien suuruutta, 
osallistua niiden pienentämiseksi tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun ja johtaa niiden 
toteuttamista.  

     

Ilmoituskäytännöt ja järjestelmäosaaminen turvallisuusasioissa: 
Osaan hyödyntää turvallisuusjohtamisen järjestelmäämme (esim. Pro24) johdollani tunnistettujen 
riskien pienentämiseksi ja organisatorisen oppimisen mahdollistamiseksi. Tunnen 
turvallisuushavainto-, läheltä piti- ja tapaturmailmoitusten johtamisen käytännöt vastuualueellani ja 
osallistun niiden johtamiseen, kehittämiseen ja rakentavan palautteen antamiseen. 

     

Kriisi-, väkivalta- ja uhkatilanteet: 

Tunnen toimintamallin kriisi-, väkivalta- ja uhkatilanteissa oppilaitosympäristössä, osaan tehdä 

tarvittavan uhka-arvion ja johtaa toimintaa sen mukaisesti. 

     

Turvallisuusasioista viestiminen: 

Viestin turvallisuusasioista - myös haastavista tilanteista - positiivisesti, kannustavasti, jämäkästi ja 

ratkaisuhakuisesti ymmärtäen oppilaitosturvallisuuden erityspiirteet. 

     

Yhteistyö työturvallisuuden johtamisessa: 

Mahdollistan ja kannustan systemaattisesti uuden oppimista etenkin työelämäyhteistyön avulla, 

työsuojeluorganisaation kanssa yhteistyössä ja mahdollistamalla myös opiskelijoiden äänen 

kuulemisen. 
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13 Vuorovaikutuksen ja viestinnän johtaminen 

Osaamisen kuvaus 
 

Osaavalla johtajalla on vuorovaikutusosaamista, sosiaalisia taitoja sekä yhteistyö- ja tiimityötaitoja erilaisissa henkilöstötilanteissa. Osaava johtaja viestii avoimesti, 
selkeästi ja ajantasaisesti. Osaavalla johtajalla on hyvät ja osallistavat neuvottelu-, kokous- ja verkostoitumistaidot. Osaava johtaja hallitsee sekä kasvokkaisen että 
teknologiavälitteisen viestinnän ja vuorovaikutuksen (sosiaalinen media ja organisaation sisäinen media). Osaava johtaja tekee yhteistyötä kuntayhtymän alueen 
verkostojen kanssa sekä toimialan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.  
 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Sosiaaliset taidot, yhteistyö- ja tiimityötaidot: 
Tulen toimeen toisten ihmisten kanssa ja minulla on hyvät yhteistyötaidot.  Toimin yhteisen tavoitteen 
edistämiseksi eri näkökulmat sallien. 

     

Ihmissuhdetaidot: 
Toimin vuorovaikutteisesti ja mahdollistan yhteiset keskustelut sekä yksilölliset kohtaamiset 
luottamuksellisissa asioissa. 

     

Tiimityön johtaminen ja kehittäminen: 
Johdan tiimiäni luottaen sen jäseniin ja käyttäen jaettua johtajuutta. Kehittäminen tapahtuu yhdessä 
suunnitellen ja ideoiden. 

     

Viestintä ja johtamisviestintäosaaminen: 
Ylläpidän avointa viestintää, panostan viestien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Viestin olennaisista 
asioista ajantasaisesti ja selkeästi. 

     

Vuorovaikutus -ja kommunikaatiotaidot: 
Toimin vuorovaikutteisesti kuuntelemalla ja nähden asiat toisen kannalta. Osaan katsoa tilanteita 
uudesta näkökulmasta ja pyrkiä avoimien kysymysten avulla avaamaan toisen osapuolen tilannekuvaa. 
Olen läsnä. 

     

Kiinnostus työntekijöitä kohtaan: 
Olen kiinnostunut työntekijöiden näkemyksistä, kehittämisideoista ja työhyvinvoinnista ja käyn heidän 
kanssaan säännöllisesti keskusteluja. 
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Moniammatillinen verkostotyö ja yhteistyön rakentaminen: 
Osaan toimia eri koulutusalojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Verkostojohtaminen ja verkostoituminen: 
Olen mukana verkostoissa ja johdan verkostoja tavoitteiden mukaisesti hyödyntäen verkoston 
osaamista ja kehittämisideoita. 

     

Tiedottaminen: 
Tiedotan johdonmukaisesti ja täsmällisesti sovittuja tiedotuskanavia käyttäen. 

     

Toimialakohtainen markkinoinnin johtaminen, vaikuttaminen: 
Toimin markkinoinnissa organisaation sovittujen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. 
Markkinointi lähtee nykyajan teknologiat huomioiden asiakkaan tarpeista. 

     

Neuvottelutaito, sopimuksien tekeminen: 
Valmistaudun neuvotteluihin, olen vuorovaikutteinen huomioiden eri osapuolten näkökulmat, 
kuuntelen sekä pystyn tarpeen tullen ohjaamaan neuvotteluja yhteiseen sopimukseen pääsemiseksi. 

     

Kokouksien johtaminen: 
Johdan kokouksia huomioiden kokouksen menettelytapojen, lakien ja säännösten mukaisesti niin, että 
kokous on teknisesti ja taktisesti tarkoituksenmukaista. Hallitsen kokousajan käytön. Huomioin 
keskustelu- ja päätöksenteossa, että jokaisella osanottajalla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.  

     

Koordinointitaidot: 
Huolehdin kokonaisuudesta ja jaan tehtäviä eteenpäin tunnistaen omat vahvuudet ja resurssien 
riittävyyden. Koordinoinnissa huomioin viestinnän keinoin, että kaikki tietävät missä mennään. 

     

Fasilitoivat ja valmentavat työtavat esihenkilötyössä:   
Annan työntekijöille vastuuta, valtuuksia ja resursseja, tuen heitä oivaltamaan ratkaisuja itse sekä 
ottamaan käyttöönsä koko potentiaalinsa työssään. 
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14 Etäjohtaminen 

Osaamisen kuvaus 
 

Etätyöjohtamisessa osaava johtaja sitouttaa jäsenet yhteisiin tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Osaava johtaja edistää itseohjautuvuutta ja hyödyntää nykypäivän 
teknologiaa. Johtaminen perustuu yhteisiin ohjeisiin ja sopimiseen.  Osaava johtaja johtaa hybridimallin mukaisesti, hajautettuja tiimejä ja etätyöskentelyä. Osaava 
johtaja osaa käyttää teknologiavälitteisiä osallistavia menetelmiä johtamisessa. 
 

 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Etätyön johtaminen:  
Johdan etätyötä yhteisiin ohjeisiin ja sopimiseen, työnsuunnitteluun, rytmitettyihin työkäytäntöihin, 
hybridimalliin sekä itseohjautuvuuteen perustuen. 

     

Hajautetun tiimin johtaminen: 
Hajautetun tiimin johtamisessa huomioin jäsenten sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin ja 
pelisääntöihin, vuorovaikutuksen, tasapuolisen viestinnän ja luottamuksen rakentamisen. 

     

Osallistavat menetelmät hajautetun tiimin johtamisessa: 
Käytän teknologian mahdollistamia osallistavia menetelmiä johtamisessa. 

     

Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen etäjohtaminen: 
Etäjohtamisessa luon yhteisöllisyyttä rakentamalla luottamusta, arvostavalla viestinnällä, luomalla 
selkeät yhteiset tavoitteet ja yhdessä sovittavat pelisäännöt sekä edistämällä yhteishenkeä.   
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15 Oman työn johtaminen 

Osaamisen kuvaus 
 
Osaava johtaja on työhönsä sitoutunut sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja motivointinsa keinot. Osaava johtaja reflektoi, ajattelee kriittisesti, taloudellisesti sekä 
soveltaa käytössään olevaa tietoa. Osaava johtaja kehittää itseään aktiivisesti, on verkostoitunut ja seuraa alan uutisointia ja tapahtumia. Osaavalla johtajalla on 
stressinsietokykyä ja resilienssiä, osaa johtaa itseään, aikatauluttaa ja priorisoida nopeasti muuttuvissa työelämätilanteissa. Osaava johtaja hallitsee runsaiden 
viestintäkanavien myötä informaatiotulvan käsittelyn, ajankäytön suunnittelun sekä johtamistyön keskeytyksistä huolimatta. Osaava johtaja hallitsee strategisen 
ajattelun taidot huomioiden koko organisaation hyödyt ja tavoitteet. Osaava johtaja arvioi työskentelytapojaan jatkuvasti ja tunnistaa työhön liittyvät haastavat tilanteet 
sekä tietää, miten niissä toimitaan. Osaava johtaja hallitsee vaihtelevan työkuorman ja työssä vastaan tulevat haasteet sekä tunnistaa ja ylläpitää omaa motivaatiota.  
 
 
 

Osaamisen tavoitteet ja arviointi / osaamisen arviointikriteerit 
 

Puuttuva Alkava Kehittynyt Edistynyt Ei kuulu 
toimenkuvaan 

Motivaatio: 
Tunnistan työtäni motivoivat keinot, vahvuudet ja arvot. Hyödynnän niitä oman työn johtamisessa.   

     

Yrittäjyys:  
Suhtaudun ja asennoidun työhöni sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti. 

     

Strateginen ajattelu: 
Kykenen katsomaan toimintaa eteenpäin tarkkaillen jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia ja 
reagoiden tarvittaessa. Kykenen tasapainottamaan huomioni sekä päivittäiseen toimintaan että 
pitkäaikaisempiin strategisiin toimenpiteisiin. 

     

Kriittinen ajattelu: 
Ajatteluni on perusteellista, reflektiivistä, pohtivaa ja harkitsevaa. Tarvittaessa paneudun teoriaan, 
faktoihin ja tutkittuun tietoon. Osaan soveltaa käytettävissäni olevaa tietoa. 

     

Itsensä kehittäminen: 
Kehitän aktiivisesti itseäni ja osaamistani monipuolisin keinoin. Seuraan aktiivisesti alan uutisointia, 
julkaisuja ja osallistun kehittämisverkostoihin ja koulutuksiin. 

     

Ongelmanratkaisutaidot: 
Käytän laaja-alaisia muutos -ja ongelmanratkaisutekniikoita. 
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Luovuus ja innovatiivisuus: 
Kykenen tuottamaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Ideoin ja vien niitä käytäntöön. 

     

Jatkuva oppiminen: 
Kehitän ja uudistan osaamista elämäni ja työurani eri vaiheissa. 

     

Paineensietokyky ja resilienssi: 
Kykenen hallitsemaan stressiä tiukoissa tilanteissa. Palaudun vaikeuksista ja selviydyn tasapainossa 
muutosten myllertäessä. Minulla on henkistä joustavuutta, vahvuutta ja selviytymiskykyä niin 
yksilönä kuin sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. 

     

Joustavuus: 
Olen valmis avoimeen keskusteluun, yhteisen ymmärryksen hakemiseen, monien eri näkökantojen 
samanaikaiseen huomioimiseen ja niiden sovitteluun tyydyttävien ratkaisujen ja onnistuneen 
lopputuloksen löytymiseksi. 

     

Vastuullisuus: 
Huomioin toiminnassani taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. 

     

Ajanhallintataidot: 
Osaan suunnitella omaa toimintaa, johtaa itseäni, aikatauluttaa ja priorisoida. 

     

Vuosikello ja priorisointikello: 
Kokoan kalenterivuoden aikana toistuvat ja toteutettavat isommat työhöni liittyvät toimenpiteet 
yhteen kuvioon rytmittämään kalenterivuotta ja auttamaan jäsentämään toimintaa. 
Käytän priorisointikelloa/vuorokausikelloa jakaen sen kolme perusosaan: nukkuminen, työaika ja 
vapaa-aika. 

     

 


