KOMPETENSSIT
Itsearviointi
Koulutus

Liiketalouden koulutus

Opiskelija
Opettajatuutori

Arvioi osaamisesi tasoa kompetensseissa. Esitä
esimerkkejä, miten vaadittu osaaminen näkyy toiminnassasi.

OPPIMISEN TAIDOT
Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja
oppimistapojani.
Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.
Kykenen oppimaan toisilta ja jakamaan omaa
osaamistani.
Osaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa.
Osaan hyödyntää verkko-oppimisvälineitä
monipuolisesti omassa oppimisessani ja osaan
toteuttaa ammattialan työprosesseja erilaisissa
verkkoympäristöissä.
EETTINEN OSAAMINEN JA VASTUULLISUUS
Kykenen ottamaan vastuun omasta toiminnasta ja
sen seurauksista suhteessa tiimin ja yhteisön
pelisääntöihin.
Osaan toimia alan ammattieettisten periaatteiden
mukaisesti
Osaan ottaa erilaiset toimijat huomioon
työskentelyssäni.
Osaan soveltaa oikeudenmukaisuuden (tasaarvoisuus, yhdenmukaisuus) ja kestävän kehityksen
periaatteita.
Osaan toimia alani riskienhallintaprosessien
mukaisesti.
Osaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä liike-, tietoturvaja henkilöriskejä ja muita vaaratilanteita.
TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
Osaan toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää
yhteisön hyvinvointia.
Osaan toimia työelämän viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa.
Kykenen luomaan henkilökohtaisia
työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa.
Osaan tehdä päätöksiä ennakoimattomissa
tilanteissa.
Kykene työn johtamiseen ja itsenäiseen
työskentelyyn asiantuntijatehtävissä.
Omaan valmiuksia yrittäjyyteen.
Tiedän liiketoiminnalliset lainalaisuudet, jotka
ohjaavat työtäni ja osaan hyödyntää tietoa työssäni.
Omaan yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan.
INNOVAATIO-OSAAMINEN
Kykenen luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen
kehittämiseen.
Osaan työskennellä projekteissa yhdessä eri alojen
toimijoiden kanssa soveltaen alan olemassaolevaa
tietoa ja erilaisia menetelmiä.
Osaan toimia päämäärätietoisesti ja ennakoida syyseuraussuhteita
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Osaan etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja
taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.
Osaan hyödyntää omalla ammattialalla pohjoisen
luonnonvarojen ainutlaatuisuutta.
Innovoin uusia luonnonvaroja ja
luonnonolosuhteiden käyttömahdollisuuksia omalle
alalleni.
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
Omaan alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä
tarvittavan kielitaidon.
Kykenen monikulttuuriseen yhteistyöhön.
Osaan ottaa työssäni huomioon alan
kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja
mahdollisuuksia.
Tunnistan pohjoisen toimintaympäristön
mahdollisuudet ja pohjoisen potentiaalin oman
ammattialan toiminnassa.
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Ymmärrän talouden lainalaisuudet, kannattavan
liiketoiminnan perusperiaatteet ja osaa tulkita
talouden keskeisiä tunnuslukuja sekä osaa
analysoida yrityksen toimintaa.
Osaan kuvata yrityksen ja liiketoiminnan
ydinprosessit sekä hahmottaa liiketalouden eri osaalueiden vaikutukset toisiinsa ja ymmärtää
liiketoimintaympäristön vuorovaikutteisuuden.
Osaan toimia pohjoisessa kansallisessa ja/ tai
kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
Tunnen liiketoiminnan eri osa-alueet ja
liiketoimintaa säätelevän keskeisimmän
lainsäädännön.
Osaan tuottaa liiketalouden alan asiakirjoja ja muita
tuotoksia.
Osaan hyödyntää digitaalisuutta liiketoiminnassa.
Kykenen suunnittelemaan ja toteuttamaan
kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa uusilla
työmenetelmillä.
Osaan viestiä suullisesti ja kirjallisesti suomen,
ruotsin ja englannin kielellä hyödyntäen pohjoisen
alueen erikoispiirteitä.
Osaan soveltaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia
menetelmiä yrityksen talouden ja toiminnan
ohjauksessa.
MYYNTIOSAAMINEN
Ymmärrän myynnin tärkeyden organisaatiolle sekä
myyntiprosessien vaiheet.
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Osaan määritellä myynnin strategiset tavoitteet.
Osaan toteuttaa myyntiä kilpailukykyisesti ja
tuloksellisesti.
Ymmärrän ja hallitsen niin kotimaisen kuin
kansainvälisessä myynnissä myyntikanavat ja niiden
keskinäiset suhteet.
Osaan suunnitella, toteuttaa ja mitata myyntiä
kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille
hyödyntäen erilaisia jakelukanavia.
MARKKINOINTIOSAAMINEN
Tiedä markkinoinnin eri osa-alueet ja osaan soveltaa
markkinoinnin kilpailukeinoja ja työkaluja
nykyaikaisessa, verkostomaisessa
liiketoimintaympäristössä.
Osaan hankkia tietoa kotimaisesta ja ulkomaisesta
markkinaympäristöstä ja soveltaa sitä markkinoinnin
suunnittelussa.
Osaan laatia markkinointisuunnitelman.
Tunnen tuotteistamisen ja palvelumuotoilun
menetelmät ja osaan soveltaa niitä tarjooman
rakentamisessa.
Tunnen brändin rakentamisen periaatteet ja osaan
soveltaa niitä.
Osaan hyödyntää markkinoinnin digitaalisia
viestintätapoja ja -välineitä ja tuottaa
markkinointiviestinnän sisältöjä.
Osaan huomioida kansainvälisen liiketoiminnan
vaatimukset markkinoinnin toteutuksessa.
TALOUSHALLINNON OSAAMINEN
Osaan tehdä yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen
sekä hallitsen sitä säätelevän keskeisen
lainsäädännön.
Tiedän tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta
säätelevän keskeisen lainsäädännön.
Osaan laskea luonnollisen henkilön ja yhteisön
verotettavan tulon ja tulosta määrättävän veron.
Hallitsen välillisen verotuksen perusteet.
Osaan pk-yrityksen kannattavuus- ja
kustannuslaskennan, osaan budjetoinnin ja
rahoitussuunnittelun perusteet ja osaan arvioida
sijoitustoiminnan kannattavuutta.
Osaan tehdä palkanlaskentaa ja hallitsen siihen
liittyvän lainsäädännön.
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Osaan tuottaa taloushallinnon raportteja ja
analysoida niitä.
Tiedän talousohjauksen merkityksen erilaisissa
yrityksissä.
Ymmärrän, miten taloushallinnon tuottamaa tietoa
voidaan hyödyntää strategisessa ja operatiivisessa
päätöksenteossa ja niiden pohjalta laadittavien eri
kehittämisvaihtoehtojen merkityksen yrityksen
toiminnalle.
Osaan tunnistaa ja hallita liiketoimintaan liittyviä
riskejä.
Hallitsen kuljetustuotannon talousprosessin
ohjauksen sekä kuljetustalouden peruskäsitteet ja
laskentamenetelmät.
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
Minulla on valmiudet yrittäjyyteen, osaan toimia
yrittäjämäisellä tavalla sekä käynnistää
yritystoiminnan liikeidean pohjalta.
Kykenen ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja
sen seurauksista.
Osaan tunnistaa ja hyödyntää pohjoisen
liiketoimintamahdollisuuksia.
JOHTAMISOSAAMINEN
Tunnen henkilöstöjohtamisen periaatteet ja
johtamisprosessit.
Kykenen johtamaan yrityksen toimia tai
hankkeita/projekteja.
Tunnen keskeiset strategiatyökalut ja -mallit sekä
osaamisen ja muutoksen johtamisen periaatteet.
Ymmärrän liiketoimintaympäristössä tapahtuvien
muutosten taustoja ja niiden vaikutuksia yrityksen
toimintaan sekä osaa suunnitella tulevaa.
Osaan hyödyntää verkostoja liiketoiminnassa.
Tunnistan liiketoimintaprosessien ja henkilöstön
kehittämistarpeet ja osaan kehittää niitä.
JURIDIIKAN OSAAMINEN
Tunnen liiketoimintaa säätelevän keskeisimmän
lainsäädännön.
Ymmärrän lainsäädännön merkityksen organisaation
toiminnoissa ja hallinnossa.
Osaan käyttää oikeudellisia tietolähteitä ja soveltaa
säännöksiä oikeudellisissa ongelmissa. Kykenen
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itsenäiseen ongelmaratkaisuun sekä
päätöksentekoon juridisen alan erilaisissa
toimintaympäristöissä.
Tunnen sopimusoikeuden perusteet ja
vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.
Osaan soveltaa hankintoihin liittyviä lakeja ja
sopimuksia.
VUOROVAIKUTUS- JA VIESTINTÄOSAAMINEN
Hallitsen yhteisöllisen viestinnän ja
vuorovaikutuksen työvälineet ja keinot sekä osaan
käyttää niitä eri sidosryhmien kanssa.
Kykenen itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja
vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään
yhdellä vieraalla kielellä.
Hallitsen vuorovaikutuksen ja viestinnän pohjoisessa
ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Osaan hyödyntää viestinnän virtuaaliset ja
digitaaliset mahdollisuudet.
SUUNNITTELU-, ENNAKOINTI- JA
KEHITTÄMISOSAAMINEN
Osaan käyttää ja hyödyntää liiketoiminnan
suunnittelu-, ennakointi- ja innovointimenetelmiä
sekä -työkaluja johtamisen apuna.
Osaan käyttää liiketalouden alan kehittämis- ja
tutkimusmenetelmiä.
Osaan arvioida tietojärjestelmien hyödyntämisen
mahdollisuuksia ja haasteita sen eri vaiheissa
käytännön liiketoiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisesti.
Osaan erilaiset tietojärjestelmien kehittämisen ja
toteuttamisen menetelmät.
Osaan ennakoida liiketoimintaympäristön muutoksia
sekä tuottaa tutkimus- ja kehittämistietoa yrityksen
kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen suunnittelutyön
ja kehittämisen tarpeisiin.
TOIMITUSKETJUOSAAMINEN
Hallitsen rajat ylittävän logistiikan materiaali-, rahaja tietovirrat.
Osaan muodostaa kokonaisnäkemyksen
jakelutoiminnosta osana toimitusketjun hallintaa.
Osaan toimia hankintatilanteissa tehokkaasti ja
taloudellisesti.
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Osaan soveltaa toimitusketjujen hallintaan liittyvän
teorian käytäntöön.
Osaan hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuudet
toimitusketjussa.

