
C&Q Osaamiskartoitus  
asiantuntijoittemme palveluna
Kartoitus selvittää vastaavatko henkilöstön tiedot, taidot ja 
asenteet yrityksen strategisia osaamistarpeita.

C&Q Osaamiskartoitus tukee strategiaprosessia
 � Tunnistamme ja sanallistamme strategiaan perustuvat osaamistarpeenne 
osaamisprofiileiksi

 � Strategiset painotukset konkretisoituvat kartoituksen yhteydessä koko henkilöstölle
 � Työntekijöille avautuu heidän oma roolinsa yrityksen menestymiselle
 � Kartoitusprosessissa voidaan vaikuttaa asenteisiin ja toimintakulttuuriin
 � Tulokset luovat pohjan yhteneväisille ja tasa-arvoisille kehityskeskusteluille

C&Q Osaamiskartoitus ohjaa inhimillisen pääoman           
tehokkaampaan hyödyntämiseen

 � Kartoitus selvittää kriittisimmät osaamisen kehittämisen kohteet
 � Henkilöstön piilossa olevat osaamiset saadaan esiin
 � Selvitetään työntekijöiden kiinnostuksen kohteet
 � Analyysi auttaa henkilöstön osaamisiin perustuvissa uudelleenroolituksissa ja 
moniosaamisen kehittämisessä

 � Tuloksena saadaan tarkat henkilö- ja tiimikohtaiset koulutussuunnitelmat

Yritys, joka tietää osaamisensa 
vahvuudet ja heikkoudet, on 
kilpailussa vahvoilla.   
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Toteutamme osaamiskartoituksen nopeasti 
C&Q Pro -ohjelmistoa ja sen ainutlaatuista 
osaamisnimikkeistöä käyttäen.

Valmistelu vie tavallisesti vain muutaman päivän
 � Sovitaan kartoitettavat organisaation yksiköt ja ammattiryhmät
 � Rakennamme kanssanne osaamisprofiilit hyödyntäen tuhansista kartoituksista 
syntynyttä aineistoa

 � Osaamistarpeet priorisoidaan organisaationne menestymisen näkökulmasta
 � Henkilöstölle järjestetään tarvittaessa infotilaisuus
 � Rakennamme kartoituksen, toimitamme ohjeet ja tunnukset

Mittaus noin 15 min/henkilö
 � Henkilöt arvioivat tiedot, taidot ja asenteet nettipohjaisella ohjelmistolla
 � Osaamiset voidaan mitata halutulla laajuudella: itsearvioinnista 360°-arviointiin
 � Palvelu sisältää osaamiskartoituksen etenemisen seurannan

Tulokset ja niiden analysointi viikon sisällä kartoituksen päättymisestä 
 � Informatiiviset henkilökohtaiset osaamiskortit tiedoista, taidoista ja asenteista
 � Yhteenvedot ja kuiluanalyysit henkilö-, työrooli-, tiimi- ja organisaatiokohtaisesti
 � Yhteenvedot yrityksen vahvuuksista ja kriittisistä kehittämiskohteista
 � Työntekijöiden ja esimiesten arviointien vertailu
 � Kattavat osaamismatriisit tiimi-, osasto- ja organisaatiokohtaisesti

Kehittymissuunnitelmat varmistavat konkreettisista  
toimenpiteistä sopimisen

 � Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa prosessia C&Q Pro -ohjelmistolla määräajan
 � Tärkeimmät kehittämisen kohteet siirtyvät automaattisesti henkilökohtaisiin 
kehittymissuunnitelmiin

 � Henkilöstö sitoutuu yhteisiin päämääriin ja ottaa vastuun omasta kehittymisestään
 � Kehittymissuunnitelmien yhteenvetoraportit helpottavat organisaation laajempaa 
koulutussuunnittelua

C&Q-palvelun asiantuntijuuden takaa osaamisen johtamisen tieteellinen 
tutkimus. Ohjelmistollamme on toteutettu osaamiskartoituksia yli 4000 
organisaatioon. Osaamisen johtamisen asiantuntija vuodesta 1997.
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