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STRATEGIAN TOIMEENPANO - OSAAMISELLA TULOKSIIN - YDINOSAAMISTEN  MÄÄRITTELY

Johtamis- ja esimiestyön osaaminen Taidot

Rekrytointi- ja perehdytysosaaminen Taito suunnitella ja toteuttaa henkilöstötarpeen analyysi ja perehdytys

Työsuhdeasioiden osaaminen Taito hoitaa työsuhdeasioita elinkaaren eri vaiheissa noudattaen lakeja, 

asetuksia, sopimuksia ja toimintaohjeita

Ihmisten johtamisen osaaminen Taito käyttää valmentavaa otetta, vuorovaikutustaitoja, palautteen 

antamista ja vastaanottamista

Viestinnän osaaminen Sisäisen ja ulkoisen viestinnän taidot sekä eri viestintäkanavien hallinnan 

taito

Osaamisen johtaminen Kehittämissuunnitelmat, tiimitoiminta ja yhteiskehittäminen; osaamisten, 

taitojen, vahvuuksien ja kyvykkyyksien kehittäminen

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen Taito luoda ja toimia yhdessä tekemisen positiivisessa toimintakulttuurissa, 

taito ylläpitää työhyvinvointia ja työturvallisuutta

Asioiden johtamisen osaaminen Taito johtaa tavoitteellisesti ja tuloksellisesti, taito suunnitella resursseja, 

taito toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, päätöksentekotaito

Verkosto- ja yhteistyöosaaminen Sidosyhmä- ja hankeyhteistyötaidot, kumppanuuksien hankinnan ja 

hoitamisen taidot, palveluprosessin hallinta, suhdetoiminta

Uudistaminen ja innovointi Taidot ennakointiin, liiketoiminnan kehittämiseen, innovointiin, muutoksen 

johtamiseen, strategiseen osaamiseen

Tiedolla johtaminen ja laadunhallinta Lainsäädännön tunteminen, laadunhallintajärjestelmien soveltaminen, taito 

johtaa tiedolla, tietosuojan hallinta ja tiedonhallinta, analytiikkataidot

Kriisijohtaminen Taidot kriisiviestintään, kriisijohtamiseen, riskienhallintaan sekä 

tietoturvallisuuden hallintaan

Itsensä johtaminen Taidot

Tavoitteiden asettamisen osaaminen Tavoitteiden asettaminen strategian, oman tiimin ja oman työn 

näkökulmasta

Suunnitteluosaaminen Taito suunnitella omaa työtä suhteessa tavoitteisiin ja käytettävissä 

olevaan aikaan

Priorisoinnin osaaminen

Ajankäytön hallinnan osaaminen Omien voimavarojen säätelyn ja palautumisen taito, 

aikatauluttamisen taito

Oman osaamisen kehittäminen Taito oppia uusia asioita,  taito muuttaa  totuttuja tapoja

Itsearvioinnin osaaminen

Ongelmanratkaisuosaaminen Taito tiedonhankintaan, osaa tarvittaessa pyytää apua

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Itsensä palkitsemisen taito, taito ylläpitää henkistä, fyysistä ja 

sosiaalista hyvinvointia



ESIMERKKI OSAAMISEN KARTOITUKSESTA - ITSENSÄ JOHTAMINEN



ESIMERKKI OSAAMISEN KARTOITUKSESTA - JOHTAMIS- JA ESIMIESTAIDOT



• Tavoite jatkuvaan 
keskusteluyhteyteen 
ja dialogiin

• Myös työntekijän 
aloitteesta, esim.
- uusi idea/aloite
- työn sisältö
- työsuunnitelma
- työmäärä
- toimivapaa
- palaute
- vuositavoitteet

• Tilannekatsaus, mitä 
kuuluu?

• Miten voin auttaa?

Esihenkilö käy vähintään 
kerran vuodessa.

LAAS –KESKUSTELUT (LEADERSHIP AS A SERVICE) TUKEMAAN HYVINVOINTIA JA KEHITTYMISTÄ


