KOMPETENSSIT
Itsearviointi
Koulutus

Geronomikoulutus

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.
GERONTOLOGINEN OSAAMINEN
Osaan soveltaa gerontologista monitieteistä tietoa
ja osaamista vanhustyössä sekä ymmärrän
vanhenemista yksilön ja hänen elämänkulkunsa sekä
yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
Olen sisäistänyt voimavaralähtöisen
vanhuskäsityksen geronomin työn lähtökohdaksi
Osaan toimia vanhustyön eettisten periaatteiden
mukaisesti ja edistää niiden toteutumista
Edistän iäkkään ihmisen itsemääräämisoikeutta,
oikeudenmukaisuutta ja yksilöllisyyttä ihmisarvoisen
vanhuuden turvaamiseksi
Kykenen hyväksyvään empaattiseen, dialogiseen ja
reflektiiviseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen
erilaisten ihmisten kanssa.
Osaan toimia kulttuuritaustoiltaan erilaisten
ikääntyvien ihmisten kanssa.
Osaan toimia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti
huomioiden iäkkään ihmisen yksilölliset lähtökohdat
vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä
MONIALAINEN ARVIOINTIOSAAMINEN
Osaan moniammatillisessa yhteistyössä arvioida,
suunnitella ja toteuttaa ikäihmisten tarpeiden
mukaisia palvelukokonaisuuksia
Osaan arvioida ja ennakoida ikäihmisen laaja-alaista
hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta
suhteessa yksilön voimavaroihin, yksilölliseen
elämään ja omassa ympäristössä selviytymiseen
Osaan arvioida, toteuttaa ja koordinoida
monialaisesti ikäihmisen yksilöllisiä palveluja
Osaan hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin
menetelmiä ja tietoa ikäihmisten hyvinvointia
edistävien toimintojen vaikuttavuudesta
Tunnistan ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä
uhkaavia sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä
niiden taustatekijöitä

KOMPETENSSIT
Itsearviointi
Osaan arvioida erilaisten apuvälineiden tarvetta
yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea
ikäihmistä apuvälineiden käytössä
OHJAUSOSAAMINEN
Osaan ohjaustyössäni toimia ennakoivan ja
ennaltaehkäisevän vanhustyön periaatteiden
mukaisesti sekä edistää toiminnassani ikäihmisen
terveyttä ja hyvinvointia
Kykenen ehkäisemään toiminnallani ikäihmisten
syrjäytymistä ja vaikuttamaan sen riskeihin
Osaan tiedottaa ikäihmisten terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä
Hallitsen palveluohjauksellisen työotteen sekä
hyödynnän erilaisia palveluohjauksen ja
verkostotyön menetelmiä ohjatessani yksilöitä ja
ryhmiä
Kykenen ohjauksellani osallistamaan ja
voimaannuttamaan iäkästä ihmistä hänen
itsemäärämisoikeuttaan kunnioittaen
Osaan soveltaa ohjaustyössäni yhteisöllisiä ja
tavoitteellisia ryhmänohjaamisen menetelmiä
Osaan ohjata ja neuvoa ikäihmistä sekä hänen
omaisiaan, perhettään ja läheisiään heidän
yksilöllisissä tarpeissaan ja arjessa selviytymisessään
Hallitsen iäkkäiden ihmisten ohjaamisen
erityiskysymyksiä ja osaan toteuttaa ohjausprosessin
huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet
GERONTOLOGINEN HOIVA-, HOITO- JA
KUNTOUTUSOSAAMINEN
Osaan edistää iäkkäiden ihmisten sosiaalista
osallisuutta ja toimijuutta heidän hoidon, hoivan ja
kuntoutuksen palveluissaan
Omaan voimavaralähtöisen ja kuntouttavan
työotteen ja osaan soveltaa keskeisiä vanhustyön
menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa
Osaan hyödyntää informaatio- ja
hyvinvointiteknologiaa toimintaympäristön
toimivuuden ja turvallisuuden edistämisessä
Osaan käyttää sosiokulttuurisia ja toiminnallisia
menetelmiä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä osana
hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta
Osaan toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen
turvallista lääkehoitoa
Tunnistan ikäihmisen tavallisimmat sairaudet ja
niiden vaikutukset vanhan ihmisen toimintakykyyn
sekä osaan ohjata ikäihmistä sairauksien hoidossa ja
kuntoutuksessa
Osaan muistisairaan ihmisen hoidon, tukemisen ja
kuntoutumisen menetelmiä sekä osaan kehittää
muistisairaiden palveluja
Osaan tukea kotona asuvaa ikäihmistä ja
omaishoitoperheitä sekä kehittää heitä tukevia
palveluita
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PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Tunnen kansalliset ja keskeiset kansainväliset
vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet sekä
kykenen kehittämään niiden pohjalta ikäihmisten
palveluja ja niiden laatua
Pystyn osallistumaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa
ja vanhuspalveluissa sekä vaikuttamaan siihen
omalla asiantuntijuudellani
Hallitsen vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja
palvelurakenteen (julkinen, yksityinen ja kolmas
sektori) sekä osaan soveltaa tietojani palvelujen
järjestämisessä, tuottamisessa ja kehittämisessä
Hallitsen ikäihmisten sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvän lainsäädännön,
suositukset ja ohjelmat siten, että pystyn
soveltamaan tietojani sekä palvelujen
kehittämisessä että asiakastyössä
Osaan hyödyntää monipuolisesti kulttuuri- ja
liikuntapalvelujen mahdollisuuksia iäkkäiden
ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa
Kykenen koordinoimaan moniammattillista
yhteistyötä ikäihmisten tarpeita vastaavien
palvelujen kehittämisessä, suunnittelussa, ja
toteuttamisessa
JOHTAMIS-, KEHITTÄMIS- JA LAADUNHALLINTA
OSAAMINEN
Osaan kehittää ja johtaa vanhustyötä eettisesti ja
asiakaslähtöisesti
Osaan soveltaa työyhteisön kehittämisen ja
johtamisen keskeisiä strategioita ja teorioita
vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja
johtamisessa
Osaan arvioida vanhuspalveluiden laatua ja käyttää
keskeisiä laatutyön välineitä
Osaan toimia dialogisesti ja joustavasti työyhteisössä
sekä hallitsen neuvottelu-, tiedotus- ja ohjaustaitoja
Omaan yrittäjämäisen toimintatavan
Kykenen toimimaan esimiestehtävissä sekä tunnen
talousosaamisen ja markkinoinnin perusteet
Osaan tukea henkilöstön työhyvinvointia
Osaan soveltaa tutkimus- ,kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan menetelmiä vanhuspalvelujen
ja työyhteisöjen kehittämissä
Kykenen toimimaan projekteissa
Osaan hyödyntää gerontologista tutkimusta ja tietoa
kehittämisessä ja johtamisessa
Kykenen tuottamaan tietoa vanhuspalvelujen
ennakointiin ja kehittämiseen

