
  

 

 

 

 

 

 

 

AGROLOGIEN TIETOTAITURI          

 

Kilpailun tarkoitus on lisätä agrologien yhteenkuuluvuutta, kannustaa ammattitaidon ylläpitoon ja jatkaa 
taitokilpailu-perinnettä uudistetussa muodossa. Kilpailuun voivat osallistua Agrologien Liiton jäsenyhdis-
tysten jäsenet. 
 
Kilpailu järjestetään sähköisesti Surveypal-alustalla. Kilpailun tulokset julkistetaan ja voittajat palkitaan ke-
säpäivillä.  
 
Kilpailuryhmät ovat 

1) henkilökohtainen (3 parasta palkitaan) ja  
2) yhdistys (vain paras palkitaan). 

 
Kilpailuun tulee ilmoittautua luva.fi sivulla julkaistun ja Agrologien Liiton jäsenyhdistyksille toimitettujen 
tarkempien ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ilmoittautuja vastaa siitä, että hänen antama sähköposti-
osoite on toimiva ja hänet tavoittaa kilpailupäivänä antamastaan puhelinnumerosta. Kilpailu toteutetaan 
ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana ja sen enimmäiskesto on kaksi (2) tuntia. Kilpailulinkki toimitetaan 
vain kilpailuun ilmoittautuneille kilpailupäivänä. Kilpailulinkki toimii vain ennakkoon ilmoitettuna kilpailun 
ajankohtana. 
 
Kilpailu toteutetaan Surveypal-kyselyllä internetselaimen kautta. Kilpailija tarvitsee toimivan internetyh-
teyden. Kilpailija vastaa yhteyksien toimivuudesta kilpailun aikana. Jos yhteys ei toimi tai se katkeaa kes-
ken kilpailun, kilpailija voi jatkaa kilpailua saamansa kilpailulinkin kautta, mutta vain aiemmin ilmoitetun 
kilpailuajan aikarajoissa. Kilpailuaikaa ei jatketa, vaikka yhteydet eivät koko aikaa toimisi. 
 
Kilpailu on henkilökohtainen ja jokainen osallistuja vastaa siitä, että hän osallistuu kilpailuun henkilökoh-
taisesti käyttämättä muiden henkilöiden apua tai tukea. Kilpailussa ei saa käyttää valmiita ohjelmia. Laski-
men käyttö on sallittu. Sähköinen toteutusmalli perustuu luottamukseen, että jokainen kilpailija noudattaa 
näitä sääntöjä. Kilpailun tulos on mitätön, jos vastaaja on saanut apua toiselta henkilöltä. 
 
Kilpailu koostuu kymmenestä (10) kysymyksestä. Kysymykset ovat agrologien ammattialaan liittyviä tietoa 
ja päättelykykyä vaativia kysymyksiä. Kysymykset voivat koostua esimerkiksi seuraavista osa-alueista: 
eläin- ja kasvituotanto, maatalousekonomia ja EU-tuet. Vastaukset annetaan avoimeen kenttään. Vastaus-
vaihtoehtoja ei anneta valmiiksi. Enimmäispistemäärä on 30. Kysymysten enimmäispisteiden määrä voi 
vaihdella ja kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on näkyvillä kilpailuaikana kysymyksen yhteydessä 
sähköisessä järjestelmässä. 
 
Kilpailun voittaa eniten pisteitä kerännyt henkilö, seuraavaksi eniten pisteitä kerännyt sijoittuu toiseksi ja 
kolmanneksi eniten kolmanneksi. Pistemäärän olleessa sama, ratkaisee paremmuuden nopeampi suori-
tusaika. 
 
 
 



  

 
Yhdistyskohtainen kilpailu koostuu henkilökohtaisen kilpailun kautta saatavista pisteistä. Jokainen henkilö 
edustaa Agrologien Liiton jäsenyhdistystään. Yhdistyskilpailussa huomioidaan kolmen eniten pisteitä ke-
ränneen jäsenen henkilökohtaiset pisteet. Jos yhdistyskohtaisia edustajia on vähemmän kuin kolme, tulos-
ta ei huomioida yhdistyskohtaisessa kilpailussa.  
 
Kilpailussa palkitaan kolme parasta henkilökohtaisen kilpailun eniten pisteitä kerännyttä agrologia. Yhdis-
tyskilpailussa ratkaisee paremmuuden kunkin yhdistyksen kolmen parhaan kilpailijan saavuttama yhteinen 
pistemäärä. Mikäli kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä, voittaa se joukkue, jonka 
parhaimman ja huonoimman edustajan pistemäärän ero on pienin. Jos pistemäärän ero on sama, ratkai-
see paremmuuden kaikkien kolmen vastaajan nopeampi kokonaisaika.  
 
Henkilökohtaisessa kilpailussa ja yhdistyskilpailussa kaikkien joukkueiden tulokset julkaistaan. 
 
Agrologien tietotaiturit -työryhmä valmistelee ja toteuttaa kilpailun toteutuksen näiden sääntöjen pohjal-
ta. Kysymysten laadinnassa ja muussa toteutuksessa voidaan käyttää asiantuntijoita.  
 
Agrologien tietotaiturit -työryhmän jäsen, kysymysten laatija tai muu samassa taloudessa asuva henkilö, 
joka osallistuu jollain tavoin kilpailun toteutukseen, ei saa osallistua kilpailuun. Työryhmä tarkastaa ilmoit-
tautuneiden osallistumisoikeuden. Työryhmä tarkastaa vastaukset Surveypal-järjestelmästä saadun datan 
perusteella. Työryhmä julkistaa tulokset ja vastaukset kesäpäivien yhteydessä. Tehtävien vastauksia ei an-
neta ennakkoon muiden kuin niiden tietoon, joiden on välttämättä oltava niitä tekemässä. 
 
Kyseessä on pilottikokeilu ja saatujen kokemusten perusteella päätetään kilpailun jatkosta. 
 
Kilpailun tuloksista ei ole mahdollista valittaa. Työryhmä pidättää oikeuden tarkentaa näitä sääntöjä niiltä 
osin kuin se kilpailun toteutuksen kannalta on ehdottoman tärkeää ja tiedottaa osallistujia mahdollisista 
muutoksista. 
 
 
Helsingissä 19.5.2022 
 
Agrologien Tietotaituri -työryhmä 
 


