Liite 2

TAY Palvelut Oy:n palkkausjärjestelmän vaativuuskehikko
TASO JA YLEISKUVAUS
VAATIVUUSTASO 2
Vaativuustasolle 2
sijoittuvat työt ovat
luonteeltaan eri
tehtäväalueiden
ohjeistettuja käytännön
tehtäviä, jotka voidaan
oppia lyhyellä
perehdyttämisellä.
VAATIVUUSTASO 3
Vaativuustasolle 3
sijoittuvat työt ovat
luonteeltaan eri
tehtäväalueiden käytännön
tehtäviä, joissa edellytetään
oman toimintaympäristön
tuntemusta sekä alan perusvälineiden käyttötaitoja tai
alan vakiintuneiden
työmenetelmien
tuntemusta.

Tason työtehtävät vaativat seuraavia tietoja ja taitoja sekä vastuuta:
Ongelmanratkaisu- ja
Vuorovaikutustaidot:
organisointitaidot:
Työtehtävät hoidetaan annettujen
Työ vaatii suullisen ja
ohjeiden ja annetun
kirjallisen viestinnän
tärkeysjärjestyksen mukaan. Ohjeet
perustaitoja sekä
ja toimintatavat ovat vakiintuneita.
tavanomaisia yhteistyötaitoja
työyhteisön jäseninä.

Ongelmanratkaisu- ja
organisointitaidot:
Työtehtävät hoidetaan annettujen
ohjeiden mukaan, jotka muuttuvat
ajoittain. Työtehtävistä ja työssä
esiintyvistä tavanomaisista tilanteista
ja ongelmista tulee selviytyä
pääsääntöisesti itsenäisesti. Työssä
voi olla samanaikaisesti useampia
työtehtäviä, joiden erilaiset
määräajat tai aikataulut tulee tuntea.

Vastuu:
Työhön sisältyy vastuu
oman työn asianmukaisesta
hoitamisesta.

Vuorovaikutustaidot:

Vastuu:

Työ vaatii suullisen ja
kirjallisen viestinnän
perustaitoja sekä valmiutta
ryhmässä työskentelyyn.

Työhön sisältyy vastuuta
omien työskentelytapojen ja
-menetelmien
kehittämisestä.

Tiedolliset ja taidolliset
valmiudet:
Tehtävän hoitaminen edellyttää
käytännön tietoja ja taitoja.
Tehtävän edellyttämä
osaaminen voidaan hankkia
tehtävässäkin.

Tiedolliset ja taidolliset
valmiudet:
Työn edellyttämä osaaminen
perustuu tyypillisesti
ammatillisen peruskoulutuksen
antamiin valmiuksiin tai
vaihtoehtoisesti
työkokemuksella hankittuihin
vastaaviin tietoihin ja taitoihin.
Työ vaatii valmiutta uusien
asioiden oppimiseen.
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VAATIVUUSTASO 4
Vaativuustasolle 4
sijoittuvat työt ovat
luonteeltaan eri
tehtäväalueiden
ohjeistettuja
ammattitehtäviä, jotka
edellyttävät alan
vakiintuneiden
työmenetelmien hallintaa.
Tehtäviin liittyy
tehtäväalalle tyypillisten
määräysten, ohjeiden,
sopimusten tms.
soveltamista.
VAATIVUUSTASO 5
Vaativuustasolle 5
sijoittuvat työt ovat
luonteeltaan eri
tehtäväalueiden
ammattitehtäviä, jotka
edellyttävät alan
työmenetelmien hallintaa.

Tason työtehtävät vaativat seuraavia tietoja ja taitoja sekä vastuuta:
Ongelmanratkaisu- ja
Vuorovaikutustaidot:
Vastuu:
organisointitaidot:
Työtehtäviin on esimerkkejä,
Työ vaatii vuorovaikutustaitoja
Tehtäviin sisältyy vastuuta
säännöksiä tai käytäntöjä,
jossakin seuraavista:
toimintojen tai palvelujen
joita sovelletaan
sujumisesta osana
 yleinen asiakaspalvelu tai
samankaltaisina toistuvissa
kokonaisuutta, esimerkiksi:
neuvonta
tilanteissa. Työtehtävistä ja
- tietojen ja tulosten
 asiakirjojen käsittely
työssä esiintyvistä
luotettavuus
 asian jäsennetty esittäminen.
tavanomaisista tilanteista ja
- aikataulujen tai
Työ voi edellyttää myös vieraan
ongelmista tulee selviytyä
määräaikojen
kielen käyttämistä.
itsenäisesti. Työssä voi olla
noudattaminen
samanaikaisesti useampia
- käytettävien aineiden,
työtehtäviä, joiden erilaiset
työvälineiden tai
aikataulut ja määräajat tulee
työtapojen soveltuvuus.
tuntea.

Ongelmanratkaisu- ja
organisointitaidot:
Työtehtäviin on säännöksiä tai
käytäntöjä, joita sovelletaan
vaihtelevissa tilanteissa.
Työssä on samanaikaisesti
useita tehtäviä, jotka tulee
asettaa tärkeysjärjestykseen
huomioiden vaikutukset.

Vuorovaikutustaidot:

Vastuu:

Työ vaatii vuorovaikutustaitoja
jossakin seuraavista:
- yksilölliset asiakaspalvelu-,
neuvonta- tai ohjaustilanteet
(myös ongelmatilanteissa),
- työskentely vaihtelevassa
ympäristössä,
- kirjalliset valmistelutehtävät
- asiakokonaisuuksien
suullinen tai kirjallinen
esittäminen.
Työ voi edellyttää myös vieraan
kielen käyttämistä.

Työhön sisältyy vastuuta
oman tehtäväalueen ja
työympäristön kehittämisestä
sekä tehtävien
asianmukaisesta ja
laadukkaasta hoitamisesta.
Vastuu voi koskea esimerkiksi:
- Tietojen ja tulosten
luotettavuutta
- käytettävien aineiden,
työvälineiden tai
työtapojen soveltuvuutta.

Tiedolliset ja taidolliset valmiudet:
Työn edellyttämä osaaminen
perustuu tyypillisesti soveltuvan
ammatillisen koulutuksen antamiin
valmiuksiin tai vaihtoehtoisesti
ammattialan työkokemuksella
hankittuihin vastaaviin tietoihin ja
taitoihin. Työ edellyttää omaaloitteista tietojen ja taitojen
ylläpitämistä. Tehtävissä voidaan
edellyttää jonkin
yliopistotoiminnon sisällön
tuntemista omaa yksikköä
laajemmin tai useamman
toiminnon tuntemista lähimmän
työympäristön tasolla.
Tiedolliset ja taidolliset valmiudet:
Työn edellyttämä osaaminen
perustuu tyypillisesti
tehtäväalueeseen liittyvään
ammatilliseen koulutukseen, jonka
lisäksi voidaan edellyttää
työkokemusta ammattialalla tai
vastaavissa tehtävissä tai
vaihtoehtoisesti vahvalla
ammattialan työkokemuksella
hankittuihin vastaaviin tietoihin ja
taitoihin. Työ edellyttää omaaloitteista uuden tiedon hankintaa
eri lähteistä ja uuden tiedon
käytettävyyden arvioimista.
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VAATIVUUSTASO 6
Vaativuustasolle 6
sijoittuvat työt ovat
luonteeltaan eri
tehtäväalueiden
vaativia
ammattitehtäviä,
jotka edellyttävät
alan työmenetelmien
itsenäistä hallintaa.

VAATIVUUSTASO 6
Vaativuustasolle 7
sijoittuvat työt ovat
luonteeltaan eri
tehtäväalueiden
erityisammattitaitoa
vaativia tehtäviä.

Tason työtehtävät vaativat seuraavia tietoja ja taitoja sekä vastuuta:
Ongelmanratkaisu- ja
organisointitaidot:
Työtehtävät hoidetaan itsenäisesti
asiaan liittyvää tietoa, säännöksiä
ja toimintatapoja soveltaen ja
työmenetelmät ja -tavat valiten.
Omassa työssä tehdyillä ratkaisuilla
voi olla vaikutusta toisten
työmenetelmiin tai sisältöihin.

Ongelmanratkaisu ja
organisointitaidot:
Työtehtävät hoidetaan itsenäisesti
tietoa, säännöksiä ja
toimintatapoja soveltaen ja
ammatillisesti erikoistuneita tai
tieteellisiä menetelmiä käyttäen.
Ratkaisut voivat edellyttää
selvitystyötä.

Vuorovaikutustaidot:

Vastuu:

Työ vaatii vuorovaikutustaitoja
jossakin seuraavista:
- erilaisten näkökantojen sovittelu,
- asiakokonaisuuksien valmistelu tai
kokoaminen,
- yhteistyö yliopiston ulkopuolisten
tahojen tai sidosryhmien tms.
kanssa ammattialalla
- ryhmän töiden järjestely
tasapuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Työ voi edellyttää vieraan kielen
käyttämistä tehtävälle tyypillisissä
tilanteissa.
Vuorovaikutustaidot:

Työhön sisältyy vastuuta
jostakin seuraavista:
- suunnittelu tai
kehittämisvastuuta
- taloudellista vastuuta
- vastuuta toiminnan
asianmukaisuudesta,
oikeellisuudesta ja
laadusta.
Työhön voi sisältyä
käytännön lähiesimies tai
työnjohtovastuuta.

Työ vaatii vuorovaikutustaitoja
jossakin seuraavista:
- itse valmisteltujen
asiakokonaisuuksien esittäminen
suullisesti tai kirjallisesti,
- verkostomainen työskentely
- ryhmän töiden järjestely
tasapuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Työ voi edellyttää vieraan kielen
käyttämistä ammattialalle tyypillisissä
tilanteissa.

Työhön sisältyy vastuuta
jostakin seuraavista:
tehtäväkokonaisuuden
 suunnittelemisesta tai
kehittämisestä
 seurannasta ja
raportoinnista
 taloudesta
 päivittäisestä
toiminnasta.
Työhön voi sisältyä
käytännön lähiesimies tai
työnjohtovastuuta.

Vastuu:

Tiedolliset ja taidolliset
valmiudet:
Työn edellyttämä osaaminen
perustuu tyypillisesti
tehtäväalueeseen soveltuvan
ammatillisen koulutuksen tai
ammattikorkeakoulututkinnon
antamiin tietoihin ja taitoihin,
joiden lisäksi voidaan edellyttää
työkokemusta ammattialalla tai
vastaavissa tehtävissä. Työ
edellyttää oma-aloitteista
osaamisen ylläpitämistä ja
kehittämistä.

Tiedolliset ja taidolliset
valmiudet:
Työn edellyttämä osaaminen
perustuu tyypillisesti
ammattikorkeakoulututkinnon
antamiin tietoihin ja taitoihin,
joiden lisäksi voidaan edellyttää
työkokemusta vastaavissa
tehtävissä. Työ edellyttää omaaloitteista osaamisen
ylläpitämistä ja kehittämistä
sekä eri lähteistä saatavan
tiedon käytettävyyden ja
oikeellisuuden arviointia.
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VAATIVUUSTASO 8
Vaativuustasolle 8
sijoittuvat työt ovat
luonteeltaan
asiantuntijatehtäviä, kuten
selvitys-, tutkimus*-,
suunnittelu- tai
kehittämistehtäviä tai
tehtäväkokonaisuuden
vastuutehtäviä
*Katso liitteen 2 etusivun 1
momentti

Tason työtehtävät vaativat seuraavia tietoja ja taitoja sekä vastuuta:
Ongelmanratkaisu ja
Vuorovaikutustaidot:
organisointitaidot:
Työtehtävät hoidetaan itsenäisesti
Työ vaatii
soveltaen asiaan liittyvää tietoa ja
vuorovaikutustaitoja jossakin
säännöksiä tai tieteellisiä tai
seuraavista, tarvittaessa myös
asiantuntijuusalan menetelmiä.
vieraalla kielellä
Tehtävä edellyttää lisäksi kykyä
 itsenäisesti luotujen
tietojen analysointiin ja luovaan
asiakokonaisuuksien
ajatteluun tietyn asiakokonaisuuden
esittäminen suullisesti tai
luomiseksi
kirjallisesti
 yhteistyö-, viestintä-,
ohjaus- tai opetustaitoja
erilaisissa tilanteissa
 verkostojen ylläpitäminen
ja hyödyntäminen myös
yliopiston ulkopuolelle
Sidosryhmäyhteistyössä
voidaan edellyttää
neuvottelutaitoja.

Vastuu:
Työhön sisältyy vastuu
jostakin seuraavista:
 laajat seuranta- ja
raportointitehtävät
 selvitystehtävät
 tehtäväkokonaisuuden,
toiminnon, palvelun,
sovelluksen,
asiakkuusprosessin tms.
- suunnittelu
- kehittäminen
- koordinointi ja
ohjeistus
- markkinointi
- hallinta
- tietoaineistojen
hallinta
 tietyn
asiakokonaisuuden
hallinta omaa yksikköä
laajemmin tai koko
yliopiston tasolla
Työhön voi sisältyä esimiestai työnjohtovastuuta

Tiedolliset ja taidolliset
valmiudet:
Työn edellyttämä osaaminen
perustuu tyypillisesti
yliopistossa suoritetun
tutkinnon antamiin tietoihin ja
taitoihin, joiden lisäksi voidaan
edellyttää monipuolista
työkokemusta tai alan
asiantuntemusta. Työ voi vaatia
jonkin yliopistotoiminnon ja sen
toimintatapojen ja verkostojen
kokonaisvaltaista tuntemista.
Työ edellyttää oma-aloitteista
osaamisen ylläpitämistä,
laajentamista ja syventämistä.

