KOMPETENSSIT
Itsearviointilomake
Koulutus

Maaseutuelinkeinojen koulutus

Opiskelija
Opettajatuutori

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.

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

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 olemassa
olevaa tietoa ja erilaisia menetelmiä.
Osaan toimia päämäärätietoisesti ja ennakoida syyseuraussuhteita.
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Osaan etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja
taloudellisesti kannattavia 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.

POHJOISEN EKOSYSTEEMIN JA
LUONNONVARATALOUDEN OSAAMINEN
Osaan ja ymmärrän pohjoisen ekosysteemin
erityisyyden.
Tunnistan arktisen olosuhteiden vaikutuksen ja
merkityksen luonnonvaratalouden toimintaan.
Tunnen biotalouden rakenteen, kansallisen ja
kansainvälisen toimintaympäristön ja toiminnan
erityisesti arktisella alueella.
Omaan ammatilliset, matemaattiset, viestinnälliset
ja asenteelliset valmiudet kehittää luonnonvaraalaa ja sen yritysten toimintaa.
Tunnistan pohjoisen toimintaympäristön
mahdollisuudet ja riskit oman ammattialan
toiminnassa ja osaan kehittää aluetta ja alaa.
UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN
ÄLYKKÄÄN MONIKÄYTÖN OSAAMINEN
Osaan pohjoisen luonnonvarojen kestävän ja
älykkään monikäytön mahdollisuudet ja rajoitteet
yritystoiminnan ja hyvinvoinnin lähteenä.
Ymmärrän luonnonvarojen rinnakkaisen ja
kilpailevan toiminnan, osaan ohjauskeinot ja osaan
rakentaa yhteistyötä ja verkostoja yli rajojen.
Osaan hankkia, käsitellä ja käyttää
luonnonvaratietoja.
KESTÄVÄN PORO- JA KOTIELÄINTUOTANNON
OSAAMINEN
Osaan eettisen, kestävän ja turvallisen pohjoisen
poro- ja kotieläintuotannon (nauta, poro ja
lammas) tuotannollisen perustan.
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KESTÄVÄN POHJOISEN LUONNON- JA
VILJELYKASVITUOTANNON OSAAMINEN
Osaan eettisen, kestävän ja turvallisen pohjoisen
luonnonkasvi- ja viljelykasvituotannon
tuotannollisen perustan.
MAASEUDUN MONIALAISEN
KESTÄVÄNLIIKETOIMINNAN OSAAMINEN
Osaan kestävän ja kannattavan liiketoiminnan
perustaidot ja osaan soveltaa niitä
maaseutuelinkeinoihin.
Osaan maaseutuyritysten johtamisen ja
kehittämisen.
Tunnistan yrittävyys- ja yrittäjyysasenteen ja
ajattelutavan ja niiden merkityksen.
Osaan toimia hajautuneissa työ- ja
toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
Osaan innovoida uusia luonnonvaroihin ja
olosuhteisiin perustuvia tuotteita ja palveluja.

