
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Suoritettava tutkinto

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa suo-
ritetaan luonnonvara-alan ammattikorkeakou-
lututkinto. Tutkintonimike on agrologi (AMK). 
Koulutuksen laajuus on 240 op ja päätoimisena 
opiskeluna se kestää neljä vuotta. Maaseutue-
linkeinojen koulutusohjelman opetus toteute-
taan Kiteen toimipisteessä.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun agro-
logikoulutuksen tavoitteena on kehittää opis-
kelijalle maaseutuelinkeinoissa tarvittavat 
käsitteelliset ja taidolliset sekä asenteelliset 
valmiudet kohdata nopeasti muuttuvan maa-
seudun haasteet. Koulutuksen  perusta on kes-
tävän kehityksen laaja määritelmä. Se käsittää 
kestävän kehityksen ekologisen, ekonomisen 
(taloudellisen), kulttuurisen sekä sosiaalisen 
ulottuvuuden sekä niihin liittyvät tavoitteet ja 
periaatteet. Lähtökohtana on hyvä elämänlaatu 
maaseudulla, jonka maaseudun asukas tai yrit-
täjä kokee kokonaisvaltaisena ja tasapainoise-
na hyvinvointina jokapäiväisessä elämässään. 
Opintojen sisällöissä korostuvat luonnonvarat, 
niiden kestävässä hyödyntämisessä käytettävä 
teknologia ja taloudelliset lainalaisuudet, yrit-
täjyys sekä maaseudun toimintaympäristö ja 
verkostot. Koulutusohjelman  peruspilarit ovat 
maatilatalouden tuotantoteknologia,maaseudu
n yritystoiminta ja maaseudun toimintaympä-
ristö, joiden kautta agroloi rakentaa kestävän 
kehityksen mukaista maaseutua.Opintojen to-
teutuksessa kiinnitetään huomiota opiskelijan 
ammatillisen kasvun ja itseohjautuvuuden tu-
kemiseen tekemällä oppimisen ja yhteisöllisyy-
den periaattein, tavoitteena kasvattaa opiske-
lijassa ammatillisen asiantuntijuuden perusta. 
Opiskelija kehittyy ammatillisesti toteuttaja- ja 
suunnittelijatason kautta analysoijatasolle, ta-
voitteena saavuttaa kehittäjä- vaikuttajataso 
opiskelun päättyessä. Valmistuneet agrologit 
työllistyvät monipuolisesti itsenäisiksi maaseu-
tu- ja maatalousyrittäjiksi, maaseudun kehit-
tämisen, neuvonnan, hallinnon, tutkimuksen 
sekä maatalouskaupan ja elintarviketeollisuu-
den asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Agrologin 
tehtävänimikkeitä ovat mm. yrittäjä, työnjoh-
taja, yritysneuvoja, tarkastaja, maaseutusih-
teeri, maaseutuasiamies, hankintapäällikkö, 
opettaja ja projektipäällikkö sekä toiminnan-
johtaja. Monipuolisia työmahdollisuuksia on 
runsaasti tarjolla kotimaassa, mutta valmis-

tuneella agrologilla on valmiudet ottaa vas-
taan maa- ja metsätalouden sekä maaseudun 
erityistuntemusta vaatia asiantuntijatehtäviä 
myös ulkomailla.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opin-
not koostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä 
syventävistä, valinnaisista suuntaavista am-
mattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnois-
ta, opinnäytetyöstä ja harjoittelusta seuraa-
vasti: Perusopinnot 47 - 50 op Ammattiopinnot 
106 - 109 op Suuntaavat ammattiopinnot 24 
op Vapaasti valittavat opinnot 15 op Harjoittelu 
30 op Opinnäytetyö 15 op Yhteensä 240 op
Perusopinnot sisältävät kaikille pakollisia opin-
tojaksoja, joista osa eriytetään ensimmäisenä 
lukuvuonna jokaisen opiskelijan oman henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) perus-
teella. Perusopinnoissa rakennetaan pohja tu-
leville ammattiopinnoille perehtymällä maa- ja 
metsätalouden biologisiin ja ekonomisiin perus-
teisiin. Perusopintojen tavoitteena on kehittää 
myös opiskelijalle opiskelussa ja työelämässä 
tarvittavat tiedonhankinnan ja -käsittelyn tai-
dot sekä valmiudet ammatilliseen viestintään 
ja vuorovaikutukseen myös kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.

Ammattiopintojen tavoitteena on havainnollis-
taa opiskelijalle maa- ja metsätalouden sekä 
maaseudun toiminnan perustana olevat biologi-
set ja taloudelliset sekä teknologiset perusteet 
ja yhteiskunnalliset vuorovaikutusmekanismit. 
Ammattiopinnot perehdyttävät käytännössä 
maatilataloudessa vaikuttaviin tuotannon teki-
jöihin, sekä tuotannon ja talouden suunnittelun 
lainalaisuuksiin ja ympäristökysymyksiin. Maa-
tilan ja maaseutuyrityksen asema ja vuorovai-
kutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä 
kestävän maaseudun kehittämisen mukaiset 
kehittämisprosessit ovat myös ammattiopinto-
jen keskeisiä teemoja. Osa ammattiopinnoista 
toteutetaan luonnon kierron mukaan myös ke-
sällä.

Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelija valit-
see oman kiinnostuksensa ja taipumustensa 
mukaan suuntaavia ammattiopintoja. Näis-
sä opinnoissa opiskelija syventää ja laajentaa 
osaamistaan tavoitteena ammatillisen asian-
tuntijuuden perusta tulevia työtehtäviä varten. 
Opiskelija voi liittää ammatillisiin opintoihinsa 
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myös kansainvälisen 15 op laajuisen ”Sus-
tainable Rural Development around Europe” 
-opintokokonaisuuden, joka toteutetaan vuo-
rovuosin Suomessa, Hollannissa, Unkarissa ja 
Itävallassa.

Vapaasti valittavat opinnot ajoittuvat pääsään-
töisesti toiseen ja kolmanteen opiskeluvuoteen. 
Vapaasti valittavien opintojen tarjonta on mo-
nipuolinen. Opintoja toteutetaan opiskelijoiden 
valintojen mukaisesti ryhmän koko huomioi-
den. Opiskelija voi valita opintoja koulutusoh-
jelman omasta tai koko ammattikorkeakoulun 
monialaisesta tarjonnasta omien tavoitteiden-
sa mukaisesti.

Maaseutuelinkeinojen 30 op laajuinen amma-
tillinen harjoittelu suoritetaan ensimmäisen 
opiskeluvuoden jälkeen maatilalla tai muussa 
maaseudun yrityksessä tai yhteisössä. Am-
matillisen harjoittelun tavoitteena on harjaan-
nuttaa opiskelija käytännön töihin aidossa 
ympäristössä. Kolmanteen opiskeluvuoteen 
ajoittuva 20 op:n  ammatillinen projekti laa-
jentaa agrologiopiskelijan työelämäyhteyksiä 
sekä harjaannuttaa työelämässä tarvittavia 
tietoja, taitoja ja asenteita. Opiskelija suoritet-
taa opinnon oman ammatillisen kasvun ja kiin-
nostuksen mukaan valitussa organisaatiossa 
tai yhteisössä. Ammatillisen projektin laajuus 
on 20 op, ja se suuntaa osaltaan opiskelijan 
tulevia työtehtäviä ja opinnäytetyötä.

Opinnäytetyön, jonka laajuus on 15 op, tavoit-
teena on kehittää opiskelijan valmiuksia sovel-
taa oppimaansa käytännön työelämästä tulevan 
ongelman ratkaisemiseksi tai työelämän tietyn 
tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittä-
miseksi. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt 
ovat luonteeltaan soveltavia tutkimus-, selvi-
tys- ja kehitystöitä. Opinnäytetyön tekeminen 
keskittyy kolmanteen ja neljänteen opiskelu-
vuoteen.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opin-
not toteutetaan osittain yhteistyössä ympä-
ristöteknologian koulutusohjelman kanssa. 
Yhteistyötä rakennetaan myös muiden ammat-
tikorkeakoulun koulutusohjelmien ja -alojen, 
erityisesti metsätalouden koulutusohjelman 
kanssa. Erikoisasiantuntijoiden täsmäluentoja 
sisällytetään myös opintojaksoihin.

Koulutusohjelman opinnot toteutetaan siten, 
että kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden ai-
kana rakennetaan vahva ammatillinen pohja, 
joka koostuu kieli- ja kansainvälisyysopin-

noista sekä tiedonhankintaan ja käsittelyyn 
liittyvistä opinnoista ja maa- ja metsätalou-
den perusteista. Neljäntenä vuonna opiskelijat 
suuntautuvat valinnaisia ammatillisia opinto-
jaan oman kiinnostuksensa mukaisesti esim. 
tuotantoteknologiaan, maaseudun yritystoi-
mintaan tai maaseudun toimintaympäristöön. 
Jokaiselle opiskeluvuodelle on määritelty tietty 
teema ja osaamistavoite, tavoitteena maa- ja 
metsätalouden sekä maaseudun asiantuntijuu-
den perustan saavuttaminen opintojen päät-
tyessä. Eri vuosien teemat ovat seuraavat:1. 
vuosi: Toteuttaja: Osaan ohjatusti tehdä maa-
tilan ja muun maaseutuyrityksen työtehtäviä 
sekä tarvittavia johtopäätöksiä ja toimenpitei-
tä käytännössä.2. vuosi: Suunnittelija: Osaan 
suunnitella maatilan ja maaseutuyrityksen toi-
mintaa kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti.3. vuosi: Analysoija: Osaan analysoida 
maatilaa ja maaseutuyritystä osana maaseu-
dun toimintaympäristöä ja verkostoja.4.vuosi: 
Kehittäjä ja vaikuttaja: Osaan strategisesti ke-
hittää maatilan ja maaseutuyrityksen toimintaa 
sekä johtaa ja arvioida maaseudun kehittämis-
prosesseja ja haluan vaikuttaa elinvoimaisen 
maaseudun kehittymiseksi.

Opetusmenetelmien osalta avainsanoja ovat 
”joustavuus” ja ”tarkoituksenmukaisuus”. 
Emme varsinaisesti sitoudu mihinkään ”peda-
gogiseen malliin”, vaan jokaista opintojaksoa 
ja -kokonaisuutta tarkastellaan sen tiedollisten 
ja toiminnallisten tavoitteiden kautta. Vastuu-
opettaja valitsee arvionsa mukaan tarkoituk-
senmukaisimman opetusmenetelmän, joka 
myös sopii hänen omiin persoonallisiin ky-
kyihinsä ja vahvuuksiinsa.

Sovellettavia opetusmenetelmiä ovat perintei-
set luennot, harjoitukset, yhteistoiminnallinen 
opiskelu ryhmissä, ongelmalähtöinen oppimi-
nen, tutustumisretket ja -vierailut, seminaarit 
ja paneelit, laajemmat projektityöt, itsenäinen 
tiedonhankinta, kirjoittaminen jne. Itsenäistä 
ja vastuullista opiskelua harjoitellaan myös vir-
tuaalisessa oppimisympäristössä.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Opintojen ohjaksesta vastaa koulutusohjelman 
opinto-ohjaaja yhdessä koulutusohjelmajoh-
tajan ja opettajien kanssa. Opiskelijaohjaus 
on prosessi, joka aloitetaan heti ensimmäisen 
opiskeluvuoden alussa. Ohjaus ei koske ainoas-
taan opintojen valintaprosessia, vaan se tukee 
laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin opiskelijan 
ammatillista kasvua ja itseohjautuvuuden ke-
hittymistä. Ohjauksen keskeinen elementti on 
jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtai-
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nen opintosuunnitelma(HOPS), jota työstetään 
opiskelun alusta lähtien.
Opintojen edistymistä arvioidaan mm. tenttien, 
yksilö- ja ryhmätehtävien, oppimispäiväkirjo-
jen ja portfolioiden avulla. Opiskelijoiden yksi-
lö- ja ryhmäkohtaista itse- ja vertaisarviointia 
hyödynnetään arviointiprosessissa opintojak-
son arviointisuunnitelman mukaisesti. Arvioin-
nissa käytetään asteikkoa hylätty/hyväksytty 
ja 1-5. Arvioinnin perusteet käydään läpi yh-
dessä opiskelijoiden kanssa kunkin opintojak-
son alussa.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opettaja kerää kunkin opintojakson toteutus-
kohtaisen palautteen, jotka analysoidaan yh-
dessä koulutusohjelmajohtajan kanssa käy-
tävässä kehityskeskustelussa ja ryhdytään 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. Palaut-
teen keräämisessä hyödynnetään sähköistä 
palautejärjestelmää. Kunkin opintovuoden lo-
pussa opiskelijaohjaaja ja koulutusohjelmajoh-
taja käyvät sovitun mukaiset ryhmäkohtaiset 
palautekeskustelut, joihin osallistuu mahdolli-
suuksien mukaan myös muita opettajia. Kes-
kusteluissa esiin tulleet kehittämisehdotukset 
käsitellään opettajista koostuvassa SAMPO-
tiimissä.Koulutusohjelma kerää OPALA-ja TY-
PALA- palautejärjestelmien kautta palautetta 

opetuksesta ja harjoitteluista sekä opinnäyte-
töistä ammattikorkeakoulun yhteisen aikatau-
lun ja menettelytavan mukaisesti. Palautteet 
käydään läpi yhteisesti SAMPO-tiimissä ja ryh-
dytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Suuntautumisvaihtoehdot / 
valinnaiset opinnot

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 
opiskelija voi suunnata ammatillista osaamis-
taan suuntaavien, syventävien ammattiopin-
tokokonaisuuksien ja -opintojaksojen avulla 
yhteensä 24 opintopisteen verran 3.-4. opis-
keluvuonna. Valinnaisten suuntaavien am-
mattiopintojen teemoja ovat mm. johtami-
nen, yhteisöt ja verkostot, tuotantotalouden 
suunnittelu, tutkimus- ja kehittämistoiminta 
sekä englanninkielinen kokonaisuus ”Sus-
tainable Rural Development around Euro-
pe”. Muita aihealueita ovat luonnonmukainen 
tuotanto, maaseudun ympäristökysymykset, 
maankäytön suunnittelu, elintarviketalous, 
maaseutu-kaupunki vuorovaikutus ja kan-
sainvälinen maatalous sekä markkinointi. 
Opiskelija voi valita myös 6 -12 op laajuiset 
peltobioenergiaan syventävät opintokokonai-
suudet ympäristäteknologian koulutusohjel-
man tarjonnasta.
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       Tunnus 1. v.   2. v.   3. v.   4. v.
PERUSOPINNOT                21      19      7 
OPISKELU- JA TYÖELÄMÄVALMIUDET  AM051    
Opiskelu- ja työelämävalmiudet   AM5102 3   
KIELET JA KANSAINVÄLISYYS   AM052    
English for Agriculture    AM5202 3   
Svenska för agronomi     AM5203  4  
English for Your Profession    AM5204  3  
MATEMATIIKKA JA KEMIA   AM053    
Kemia       AM5301 3   
Maatilaekonomia     AM5302 3   
Matematiikka      AM5303 3   
TUTKIMUSTYÖ     AM054    
Tutkimustyön perusteet    AM5401           3 
Tutkimustyön menetelmät    AM5402           4 
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA  AM055    
Tietotekniikan perusteet    AM5501 3   
Tietotekniikan sovellukset    AM5502  3  
Kirjallinen ilmaisu ja raportointi   AM5503  3  
Puheviestintä      AM5504  3  
BIOLOGIA      AM056    
Anatomia ja fysiologia    AM5601 3   
Mikrobiologia      AM5602  3  
AMMATTIOPINNOT       19 35     32      20
MAATILATALOUDEN TUOTANTOTEKIJÄT AM061    
Kasvituotannon perusteet    AM6101 3   
Kotieläintuotannon perusteet   AM6102 4   
Talouspolitiikka     AM6103  5  
Peltokasvien tuotanto ja käyttö   AM6104 6   
KOTIELÄINTUOTANTO    AM062    
Kotieläinten terveydenhoito ja hyvinvointi  AM6201  3  
Muut tuotantoeläimet    AM6202  4  
MAATALOUSKONETEKNIIKKA   AM063    
METSÄTUOTANTO     AM064    
Metsänhoidon ja käytön perusteet   AM6401 3   
Metsäsuunnittelu     AM6402 3   
Metsälön toiminnan ja talouden suunnittelu AM6403  6  
MAATILAN TUOTANNON SUUNNITTELU  AM065    
Nautakarjan ruokinta ja hoito   AM6501  4  
Viljelyn suunnittelu     AM6502  3  
Tuotantotilojen suunnittelu    AM6504           4 
Peltoviljelyteknologia ja kasvinsuojelu  AM6505           6 
MAATILATALOUDEN SUUNNITTELU  AM066    
Maatilan työ- ja taloussuunnittelu   AM6601           6 
Maatalouden tulonsiirrot    AM6602  3  
Yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmät  AM6603           3 
Kirjanpito ja tilinpäätösanalyysi   AM6604           3 
MAASEUTUYRITYS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ AM067    
Yrityksen perustaminen ja toiminta   AM6701  7  
Maaseutupolitiikan järjestelmä   AM6702           7 
Kunta toiminta- ja talousyksikkönä   AM6703           3 
Ammatillinen projekti    AM6704           20
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT               6       12
Valinnaiset suuntaavat ammattiopintokokonaisuudet,
 yhteensä 24 op ml. suuntaavat ammattiopinnot AM01    
JOHTAMINEN     AM074    
Muutoksen johtaminen    AM7102           3
Strateginen johtaminen    AM7103           3 
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        Tunnus 1. v.   2. v.   3. v.   4. v.

TUOTANTOTALOUDEN SUUNNITTELU   AM077    
Verosuunnittelu, rahoitus ja maksuvalmius   AM7201          3 
Lineaarinen optimointi suunnittelussa   AM7202    3
Tuotantoekonomia      AM7203          3 
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA   AM078    
Ajankohtaista maataloustutkimuksessa   AM7301    3
Bioteknologian sovellukset     AM7302    3
Automaatiotekniikka ja täsmäviljely   AM7303    3
YHTEISÖJEN JA VERKOSTOJEN KEHITTÄMINEN  AM076    
Yhteisökehittäminen      AM7501          3 
Yhdistys- ja järjestötoiminta     AM7502          3 
Verkostoissa toimiminen     AM7503    3
SUSTAINABLE RURAL 
DEVELOPMENT AROUND EUROPE   AM84    
Rural Development around Europe and European Policy AM8301          3 
Management of sustainable rural development processes AM8302          5 
Rural-urban interaction     AM8303          3 
Quality of life in rural areas     AM8304          4 
Valinnaiset opinnot                 3         6
Valinnaiset suuntaavat ammattiopinnot   AM082    
Luonnonmukainen tuotanto     AM8201         6
Maaseudun ympäristökysymykset    AM8203         6
Työelämän projekti      AM8212         6
Maaseutu - kaupunki vuorovaikutus    AM8214         3
Elintarviketalous      AM8215         6
Maankäytön suunnittelu ja mittaustekniikka  AM8216          3 
Markkinointi       AM8217         6
Kansainvälinen maatalous     AM8218         6
Peltobioenergia I      AY7206         6
Peltobioenergia II      AY7207         6
Valinnaiset perus- ja ammattiopinnot, valitaan 3 op AM81    
Koneopin perusteet      AM6301 3   
Koneiden käyttö ja huolto     AM6302 3   
Brush up Your English     AM5207 3   
Svensk klinik: Kom igen!      AM5208 3   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              8       7 
HARJOITTELU        30 
Harjoittelu       AM85    
Ammatillinen harjoittelu     AM9900 30   
OPINNÄYTETYÖ                15
Opinnäytetyö       AM86    
Opinnäytetyö       AM5001         15
          73      62     52     53
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PERUSOPINNOT

AM5102 Opiskelu- ja 
työelämävalmiudet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija harjaantuu it-
senäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn 
sekä oppii käyttämään itsearviointia oppimi-
sen seurannan menetelmänä.Opiskelija tuntee 
opiskeluunsa ja ammattikorkeakouluopintoihin 
liittyvät yleiset periaatteet sekä Pohjois-Karja-
lan ammattikorkeakoulun ja maaseutuelinkei-
nojen erityispiirteet.
Keskeinen sisältö: Oppimisen lainalaisuudet 
ja ongelmat, erilaiset opiskelutavat ja -tyylit, 
oman opiskelusuunnitelman hahmottaminen.
Opiskelija perehtyy maaseutuelinkeinojen kou-
lutusohjelman toimintaympäristöön, tavoittei-
siin ja arviointikäytäntöihin.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, ryhmätyöt, pienryhmätyöskentely, toi-
mintaympäristöön tutustuminen ja itsenäinen 
opiskelu. Osa opintojaksosta suoritetaan virtu-
aalisesti.
Arviointiperusteet: Opintojaksolla annet-
tujen tehtävien tekeminen. Henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman (HOPS) aloittaminen ja 
päivittäminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

AM5202 English for Agriculture, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy maa- 
ja metsätalouteen sekä maaseutuun liittyvään 
sanastoon ja selviytyy ammattiin liittyvissä 
keskeisissä suullisissa ja kirjallisissa kielen-
käyttötilanteissa.
Keskeinen sisältö: Perus- ja erikoissanastoa 
ryhmän valinnan mukaan (maa- ja metsätalo-
us, maaseudun kehittäminen, yritystoiminta), 
alan tekstit ja artikkelit, ryhmäkeskustelut, 
puhe- ja kuullunymmärtämisharjoitukset.
Edeltävät opinnot: AM5201 tai vastaavat tie-
dot ja taidot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, tehtävät, ryhmätyöt.
Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM5203 Svenska för agronomi , 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sy-
vällisesti maa- ja metsätalouteen sekä maa-
seutuun liittyvään sanastoon ja selviytyy 

ammattiin liittyvissä keskeisissä kielenkäyttö-
tilanteissa.
Keskeinen sisältö: Perus- ja erikoissanastoa 
(maa- ja metsätalous, maaseudun kehittämi-
nen, yritystoiminta), alan tekstit ja artikkelit, 
ryhmäkeskustelut, puhe- ja kuullunymmärtä-
misharjoitukset.
Edeltävät opinnot: AM5201 tai vastaavat tie-
dot ja taidot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus, tehtävät, ryhmätyöt.
Arviointiperusteet: tehtävät, suullinen koe 
ja kirjallinen tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM5204 English for Your Profession, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kult-
tuurien välisen viestinnän perusteet, ja vahvis-
taa taitojaan toimia erilaissa monikulttuurisis-
sa ympäristöissä. Opiskelija vahvistaa suullisia 
ja kirjallisia englannin kielen taitojaan, ja osaa 
valita erilaisiin tilanteisiin sopivan kielen käy-
tön tavan.
Keskeinen sisältö: Kulttuurien välinen vies-
tintä: kulttuurin käsite; maailman kulttuureja 
ja tapoja; kulttuurien kohtaaminen ja toiminta 
eri tilanteissa. Suullisen ja kirjallisen englannin 
kielen taitojen vahvistaminen erilaisissa tilan-
teissa.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän 
jakautuminen: Opintojaksolla on läsnäolovel-
voite. Opintojakso sisältää runsaasti harjoi-
tustehtäviä, ja osa opintojaksosta toteutetaan 
englannin kielellä. Opiskelija kokoaa valitse-
mastaan aiheesta portfolion, laatii suullisen 
englanninkielisen esityksen ja toteuttaa ryh-
mätehtävänä monikulttuurisuuteen liittyvän 
oppimistehtävän.Kontaktiopetus, ohjattu verk-
ko-opetus, tehtävät.
Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut 
oppimistehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

AM5301 Kemia, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tuntea aineen rakentee-
seen, sitoutumiseen ja reaktioon vaikuttavat 
tärkeimmät tekijät. Tuntea hapon ja emäksen 
käsitteet, happojen ja emästen vesiliuokset 
sekä pH:n käsite. Tuntea keskeisiä orgaanisen 
kemian aineryhmiä ja reaktioita. Osata selvit-
tää kemikaalin käyttöturvallisuustiedot ja nii-
den perusteella käyttää kemikaalia turvallises-
ti.
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Keskeinen sisältö: Atomin rakenne, kemi-
alliset sidokset, reaktio ja reaktioyhtälö, ha-
pettuminen ja pelkistyminen, eksoterminen ja 
endoterminen reaktio. Happo ja emäs, proto-
lyysireaktio, pH. Hiilivedyt, alkoholit, karbok-
syylihapot, amiinit, hiilihydraatit, rasvat, val-
kuaisaineet. Käyttöturvallisuustiedote.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän ja-
kautuminen: Luennot ja harjoitukset
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM5302 Maatilaekonomia, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laskea 
tuotannotekijöistä aiheutuvat kustannukset. 
Hän osaa arvioida maatalouden kannattavuut-
ta katetuotto- ja tuotantokustannuslaskelmien 
avulla. Opiskelija osaa investointi- ja kannat-
tavuuslaskelmien perusteet sekä pystyy arvi-
oimaan investointien kannattavuutta eri las-
kentamenetelmien avulla. Opiskelija on selvillä 
maatalouden kannattavuustutkimuksesta ja 
osaa tulkita sen tuloksia.Opiskelija tuntee ta-
louselämän funktioita ja osaa niiden perusteel-
la arvioida toiminnan taloudellisuutta.
Keskeinen sisältö: Tuotannontekijöistä ai-
heutuvat kustannukset, katetuotto- ja tuotan-
tokustannuslaskelmat sekä maatalouden kan-
nattavuustutkimus.Nykyarvo-, annuiteetti- ja 
sisäisen korkokannan menetelmä. Kustannus- 
ja tuottofunktio, rajafunktio, kustannus- ja 
kannattavuusoptimi.
Edeltävät opinnot: AM5303 Matematiikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM5303 Matematiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää 
valmiuksia matemaattiseen ongelmanratkai-
suun ja matemaattiseen mallintamiseen.
Keskeinen sisältö: Yhtälöt ja yhtälöryhmät. 
Tavallisimmat reaalifunktiot: polynomifunktiot, 
eksponenttifunktio, logaritmifunktio. Derivaat-
ta ja funktion ääriarvot.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän ja-
kautuminen: Luennot ja harjoitukset
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM5401 Tutkimustyön perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee opin-
näytetyön ulkoasuun, rakenteeseen, kieleen ja 
esittämiseen liittyvät ohjeet. Opiskelija tuntee 
tilastollisen tutkimuksen perusteet, tunnuslu-
vut ja jakaumat sekä tilastollisen testaamisen 
perusteet.
Keskeinen sisältö: Kirjoitusohjeet, viite-
tekniikka, tyyli, kieli ja rakenne, esittäminen, 
lomakkeet ja työsuunnitelma. Muuttujat ja 
mitta-asteikot. Tunnusluvut ja jakaumat. Tilas-
tollinen testaaminen. Korrelaatio ja regressio.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset
Arviointiperusteet: Tentit ja harjoitustehtävät
Arviointiasteikko: 0 - 5

AM5402 Tutkimustyön menetelmät, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on osata teh-
dä tilastollinen selvitys. Opiskelija osaa käyttää 
eri tietolähteitä ja tutkimusmenetelmiä tilastol-
lisen tutkimuksen laadinnassa. Opiskelija osaa 
valita olennaisen tiedon raportointia varten.
Keskeinen sisältö: Kvalitatiivinen ja kvantitatii-
vinen tutkimus, tutkimusmenetelmät, kirjalli-
suuskatsauksen laatiminen, aineiston käsittely 
ja aineiston tulkinta. Tilastollisen selvityksen 
suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi.
Edeltävät opinnot: AM5401
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Har-
joitustyöt
Arviointiperusteet: Harjoitustyöprosessi ja 
arvioitavat raportit
Arviointiasteikko: 0 - 5

AM5501 Tietotekniikan perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kurssi antaa perustie-
dot ja valmiudet tietotekniikasta ja tutustuttaa 
opiskelijat tietotekniikan käyttöön oppilaitok-
sessa. Opiskelija osaa käyttää taulukkolasken-
ta- ja tekstinkäsittelyohjelmia tehokkaasti.
Keskeinen sisältö: Tietotekniikan peruskäsit-
teet, historia ja merkitys, johdatus tekniikkaan 
mikrotietokonelaitteistojen hankinta, Windows 
käyttöjärjestelmät tekstinkäsittelyn, tietoverk-
kojen ja sähköpostin käytön perusteet.MS Win-
dows, MS Word ja MS Excel.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
opetusta tietokoneluokassa. Itsenäistä opiskelua.
Arviointiperusteet: Osakokeet ja mahdolliset 
ammattiopintoihin integroidut harjoitustyö-
näytteet
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Arviointiasteikko: 0-5
AM5502 Tietotekniikan sovellukset, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ny-
kyaikaisen tietoliikenteen, tuntee tärkeimmät 
tietovarastot ja niiden käytön. Hän osaa käyt-
tää tietokantaohjelmistoja pienten tietomää-
rien käsittelyssä. Hän osaa tuottaa kuvaa ja 
käsitellä sitä. Opiskelija osaa tehdä sähköisen 
julkaisun ja taittodokumentin sekä luoda esi-
tysgrafiikkaa.
Keskeinen sisältö: Tietoverkkojen tehokas 
käyttö, tietokannat, kirjastojen tietopalvelut, 
Pienten tietokantojen suunnittelu ja toteutus. 
Taitto- ja julkaisuohjelmat, grafiikkaohjelmat.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot, harjoitukset TVT-luokassa
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät
Arviointiasteikko: 0-5

AM5503 Kirjallinen ilmaisu 
ja raportointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittyy kir-
jallisena viestijänä ja harjaantuu tuottamaan 
moitteetonta, asiatyylistä ammatti- ja kir-
jakieltä. Opiskelija hallitsee raportoinnin ja 
muun asiakirjatuotannon. Opiskelija pystyy 
toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti 
työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteis-
sa. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, 
tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä jä-
sentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavas-
ti. Opiskelija osaa ja haluaa kehittää suomen 
kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa am-
mattitaitoaan.
Keskeinen sisältö: Kielenhuolto ja oikeinkir-
joitus, kirjallisen ilmaisun perusteet, asiakir-
joittaminen, SFS-asiakirjat ja raportointi
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kirjoi-
telmatehtävät, asiakirjatehtävät ja kirjallisen 
ilmaisun tentti
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti
Arviointiasteikko: 0 - 5

AM5504 Puheviestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittäää 
omaa viestintäkompetenssiaan, osaa suunni-
tella ja toteuttaa erilaisia puheviestintätehtä-
viä ja osaa toimia ammattillissa suullisen vies-
tinnän tilanteissa.
Keskeinen sisältö: Viestintävalmiudet; puhe-

viestintätilanteisiin valmistautuminen; havain-
nollistaminen; erilaiset puhetyypit; ammatissa 
tarvittavat vaikuttamisen keinot ja kieli.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojaksolla on läsnäolovelvoite, sillä se si-
sältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Li-
säksi opintojaksoon liittyy opiskelijan valinnan 
mukaan joko oppimispäiväkirja tai reflektoiva 
essee sekä ulkopuolisen kohderyhmän kanssa 
toteutettava puheviestintätilanne.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, opinto-
jaksolla toteutettava arvioitava suullinen esitys 
ja etätehtävä.
Arviointiasteikko: 0-5

AM5601 Anatomia ja fysiologia, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koti-
eläinten hoidon, ruokinnan sekä lisääntymisen 
vaatimat perusasiat kotieläinten anatomiasta 
ja fysiologiasta.Edelleen opiskelija tuntee pe-
rinnöllisyyden perusteet ja lainalaisuudet sekä 
ruoansulatuksen perusteet.
Keskeinen sisältö: Kotieläinten rakenne, ruoan-
sulatus, lisääntymistoiminnot, perinnöllisyyden pe-
rusteet maidonmuodostus, terve ja sairas eläin.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luento-opetus ja harjoitukset 42 tuntia. Virtu-
aaliopiskelu Moodle-opiskeluympäristössä.
Arviointiperusteet: Palautetut tehtävät, lop-
putentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM5602 Mikrobiologia, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijalle pe-
rustiedot mikrobien elinvaatimuksista, eri 
mikrobiryhmistä ja niiden haitallisuudesta/
hyödyllisyydestä maatalouden ja elintarvikete-
ollisuuden kannalta. Laboratorioharjoituksissa 
tutustutaan oman elinympäristön mikrobeihin.
Keskeinen sisältö: Mikrobien elinvaatimuk-
set, mikrobien lisääntyminen,tärkeimmät mik-
robiryhmät, hyödylliset/haitalliset mikrobit, 
elimistön puolustusmekanismit mikrobeja vas-
taan.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
ryhmätyöt ja laboratorioharjoitukset.
Arviointiperusteet: Annettujen tehtävien pa-
lauttaminen, tentti sekä osallistuminen labora-
toriotöihin.
Arviointiasteikko: 0-5
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AMMATTIOPINNOT

AM6101 Kasvituotannon perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Osaa arvioida,peltojen 
tuotantokykyä niiden fysikaalisten, kemiallis-
ten ja biologisten ominaisuuksien perusteella 
ja tietää kuinka pellon kuntoon voidaan vaikut-
taa.
Keskeinen sisältö: Maalajien tunnistus, maan 
ravinnetila, happamuus, vesitalous, rakenne, 
humuspitoisuus, muokkaus, terminen kasvu-
kausi, tehoisa lämpötilasumma, sademäärä.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 42, itseopiskelu (harjoitustehtävät, etä-
tehtävät) 37h, palaute ja arviointi 1 h
Arviointiperusteet: Etätehtävä, tentti, maa-
lajitentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM6102 Kotieläintuotannon 
perusteet, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tutustut-
taa opiskelija eri kotieläintuotantovaihtoehtoi-
hin, kotieläinlajeihin, kotieläinten elinympäris-
tölleen ja hoidolle asettamiin vaatimuksiin ja 
kotieläinten hyvinvointiin.Opiskelija tuntee ko-
tieläintalouden koneet ja rakennukset.
Keskeinen sisältö: Tärkeimmät kotieläimet ja 
niiden merkitys, kotieläinten tuotantomahdolli-
suudet, kotieläinten hyvinvoinnin huomioimi-
nen, tuotantotilat ja laitteet sekä kotieläinten 
ruokinnan ja hoidon perusteet. Kotieläintuo-
tannon koneet ja laitteet.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus, käytännön harjoitukset ja opin-
tovierailut 56 tuntia. Virtuaaliopiskelu Mood-
le-opiskeluympäristössä 43 tuntia. Arviointi ja 
palaute 2 tuntia
Arviointiperusteet: Harjoituksiin osallistumi-
nen, palautetut tehtävät, lopputentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM6103 Talouspolitiikka, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kan-
santalouden peruskäsitteet, keskeiset kansan-
talouden kysymykset ja ongelmat, jotka ovat 
päivittäin esillä tiedotusvälineissä.Opiskelija 
ymmärtää maatalouden ja maaseudun merki-
tyksen osana Suomen kansataloutta.Opiskelija 

hahmottaa EU:ssa tapahtuvan päätöksenteon 
vaikutukset Suomen maatalouteen.Opiskelija 
tuntee maatalouspolitiikan keskeiset osa-alu-
eet ja maatalouspolitiikan vaikuttamiskeinot.
Keskeinen sisältö: Miten lainalaisuudet oh-
jaavat markkinoiden toimintaa? Mitkä ovat 
kansataloutta kohtaavat ongelmat? Miten ta-
louspolitiikkaa toteutetaan?Miten julkinen val-
ta vaikuttaa maataloussektorin toimintaan? 
Maatalouspolitiikan vaikuttajatahot ja osa-
alueet(tulo-, tuotto-, rakenne- ja sosiaalitur-
vapolitiikka).
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, ryhmätyöt, tehtävät, itsenäinen opiske-
lu ja valmistettuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen
Arviointiperusteet: Tentit ja arvioitavat teh-
tävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AM6104 Peltokasvien tuotanto ja 
käyttö, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunni-
tella ja ajoittaa alueellisesti merkittävimpien 
peltokasvien tuotantoprosessit (muokkaus, la-
jikevalinta, lannoitus, kasvinsuojelu, sadonkor-
juuja). Opiskelija osaa laskea rehuarvon mitta-
luvut, tuntee rehuanalyysin ja analyysitulosten 
käytön, rehujen ominaisuudet ja sopivuuden 
eri eläinryhmille sekä rehulainsäädännön. 
Opiskelija tuntee kannattavan rehuntuotannon 
edellytykset.Opiskelija tuntee maataloudessa 
käytettävät koneet ja rakennukset ja ymmär-
tää niiden merkityksen yhtenä keskeisimmistä 
tuotannontekijöistä.
Keskeinen sisältö: Yleisimpien peltoviljely-
kasvien lajikevalinta, kasvupaikkavaatimukset, 
kylvö, lannoitus, kasvinsuojelu ja sadonkorjuu. 
Ravintoaineet, rehuarvoluvut, rehuanalyysi, 
rehujen sulavuus, rehun energia ja valkuainen, 
nurmirehut, laidun ruokinta, viljat, elintarvike-
teollisuuden sivutuotteet, valkuaisrehut, rehu-
jen lisäaineet, rehulainsäädäntö. Yleiskatsaus 
peltoviljelyn ja kotieläintuotannon koneisiin, 
laitteisiin ja rakennuksiin. Tutustumisvierailut 
esimerkkikohteisiin. Opintojaksoon on integ-
roitu alan englantia.
Edeltävät opinnot: Maatilatalouden tuotanto-
tekijät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-
opetus ja opintovierailut 84 tuntia. Virtuaali-
opiskelu Moodle-opiskeluympäristössä.
Arviointiperusteet: Arvioitavat: tehtävät, 
loppukokeet, PBL-istunnot, tuntiaktiivisuus
Arviointiasteikko: 0-5
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AM6201 Kotieläinten terveydenhoito 
ja hyvinvointi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ko-
tieläinten lajinmukaisen käyttäytymisen, eri 
kotieläinten hyvinvoinnin edellytykset, tuotan-
totiloille asetettavat vaatimukset, eläinsuoje-
lulainsäädännön ja eläinsuojelun toteutumisen 
käytännössä. Lisäksi opiskelija perehtyy koti-
eläinten terveydenhuoltoon, sairauksien ennal-
taehkäisyyn ja hoitoon.
Keskeinen sisältö: Kotieläinten luonnonmu-
kainen käyttäytyminen, ympäristövaatimuk-
set, hyvinvointi-indeksi, tautiriskien hallinta 
tilalla, terveydenhuoltosopimukset, sairauksi-
en ennaltaehkäisy ja terveyden jalostaminen, 
eläinlääkärin luennot tavallisimmista tuotanto-
eläinten sairauksista.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus ja opintovierailut. Virtuaaliopiske-
lu Moodle-opiskeluympäristössä.
Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM6202 Muut tuotantoeläimet, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää sikata-
louden erityispiirteet, ymmärtää ruokinnan, 
hoidon ja tuotanto-olosuhteiden vaikutuksen 
tuotannon kannattavuuteen ja eläinten hy-
vinvointiin. Opiskelija tuntee myös muut tuo-
tantoeläimet ja tietää niiden mahdollisuuksiin 
maaseudun yritystoiminnassa.
Keskeinen sisältö: Sikojen ruokinta, hoito ja ja-
lostus, lammas, siipikarja, pieneläimet, strut-
sit, villisiat. Opiskelijat valmistelevat ja toteut-
tavat ryhmätyönä esityksen valitsemastaan 
kotieläimestä.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus ja opintovierailut 56 tuntia. Virtu-
aaliopiskelu Moodle-opiskeluympäristössä. Ar-
viointi ja palaute 2 tuntia.
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, tentti 
ja suullinen esitys valitusta kotieläimestä.
Arviointiasteikko: 0-5

AM6401 Metsänhoidon ja käytön 
perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on perus-
tiedot metsäekosysteemin toiminnasta, puula-
jeista, kasvupaikkaluokituksesta sekä metsän 

uudistamisen ja kasvatuksen toimenpiteistä. 
Opiskelijalla on perustiedot puunhankinnan 
kokonaisuudesta leimikon suunnittelusta kau-
kokuljetukseen saakka.
Keskeinen sisältö: Metsäekosysteemi, kas-
vupaikkaluokitus, metsän uudistaminen, met-
sän kasvatus, leimikon suuunnittelu, puunkor-
juun toteutus.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
maastokäynnit, itseopiskelu.
Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävien 
teko.
Arviointiasteikko: 0-5

AM6402 Metsäsuunnittelu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yksit-
täisen puun ja metsikön mittauksen perusteet. 
Hän tietää tilakohtaisen metsäsuunnitelman 
laadinnan perusteet ja osaa käyttää suunnitel-
maa tilan metsätalouden suunnittelussa.
Keskeinen sisältö: Puun mittaus, metsikön mit-
taus, tilakohtainen metsäsuunnitelma.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, maastoharjoitukset, itseopiskelu.
Arviointiperusteet: Tentti, osallistuminen 
maastoharjoituksiin, harjoitustehtävien teko.
Arviointiasteikko: 0-5

AM6403 Metsälön toiminnan ja 
talouden suunnittelu, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää metsä-
talouden kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 
ja osaa suunnitella ja arvioida tilan metsäta-
loutta talousyksikkönä.Opiskelija tietää puu-
kaupan toimintaympäristön ja sen merkityksen 
tilan puukaupan menestyksellisessä hoitami-
sessa. Opiskelijalla on perustiedot Suomen 
metsäsektorista. Hän tietääyksityismetsätalo-
utta ohjaavan ja edistävän keskeisen metsä-
lainsäädännön merkityksen.Opiskelija tietää 
metsänomistajien yhteistyön ja etujärjestötoi-
minnan muodot ja merkityksen.
Keskeinen sisältö: Metsätalouden kannatta-
vuuden arviointi, tilan metsälön taloussuunnit-
telu, puukauppa, metsäsektori kansantaloudes-
sa, metsävarat ja niiden käyttö, lainsäädäntö, 
metsänomistajien yhteistyö.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitustehtävät, maastoharjoitukset
Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävät, 
osallistuminen maastoharjoituksiin
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Arviointiasteikko: 0-5
AM6501 Nautakarjan ruokinta ja hoi-
to, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suun-
nitella nautakarjaan perustuvaa kotieläintuo-
tantoa, taloudellista rehuntuotantoa, tehdä 
kotieläinten ruokintasuunnitelman, on selvillä 
ruokinnan vaikutuksesta tuotantoon ja talou-
delliseen tulokseen sekä tuotantosairauksiin, 
tuntee ruokintastrategiat sekä osaa nautakar-
jan ruokinnan ja hoidon eri tuotantovaiheissa.
Keskeinen sisältö: Rehuarvojärjestelmät, ruo-
kintastrategiat, ruokintasuunnitelma, laidun-
ruokinta, vasikan ja hiehon kasvatus, maidon 
koostumukseen ja hintaan vaikuttavat tekijät, 
lihakarjan kasvatus.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus 56 tuntia. Virtuaaliopiskelu Mood-
le-opiskeluympäristössä. Arviointi ja palaute 2 
tuntia.
Arviointiperusteet: Arvioidut tehtävät, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

AM6502 Viljelyn suunnittelu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tehdä 
”nitraattiasetuksen” ja maatalouden ympäris-
tötukijärjestelmän mukaisen viljelysuunnitel-
man.  Opiskelija osaa suunnitella pellonkäytön 
tilan olosuhteet huomioonottaen.
Keskeinen sisältö: Viljelynsuunnittelu tieto-
koneohjelmistojen avulla, pellon käytön suun-
nittelu, maatalouden ympäristötukijärjestelmä, 
asetus maataloudesta peräisin olevien nitraat-
tien vesiin pääsyn rajoittamisesta (”nitraatti-
asetus”)
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tie-
tojen kerääminen 10 h, harjoitukset luennoilla 
8 h, harjoitustyön tekeminen luennoilla 22 h, 
luennot 10 h, itsenäinen työskentely 30 h
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

AM6504 Tuotantotilojen suunnittelu, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maa-
talousrakentamista koskevat määräykset ja 
tuntee rakennussuunnittelun ja kustannuslas-
kelmien laadinnan perusteet. Hän tuntee ra-
kennustekniikan ja lainsäädännön siten että 
hän pystyy toimimaan rakennuttajana maaseu-

dun erilaisissa rakennushankkeissa. Opiskelija 
ymmärtää toiminnallisen suunnittelun merki-
tyksen ja hallitsee tärkeimmät suunnittelupe-
riaatteet navetoista, kuivaamoista ja muista 
yleisistä tuotantorakennuksista. Opiskelija tun-
tee tärkeimmät rakennusmateriaalit ja tavalli-
simpien rakennustöiden perusteet sekä pystyy 
tulkitsemaan rakennuspiirustuksia.
Keskeinen sisältö: Rakennusmateriaalit, nii-
den ominaisuudet ja käyttö, rakennuspiirustus-
ten tulkinta. Rakennusten kustannusarvioiden 
laskenta ja rakentamistalous, rakentamista 
ohjaavat määräykset ja ohjeisto, ympäristön 
huomioiminen rakentamisessa. Maatilaraken-
nusten toiminnallinen suunnittelu, eläinten hy-
vinvoinnin huomioonottaminen rakennusten- 
ja työmenetelmien suunnittelussa
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hiopetus, vierailut, itsenäinen työskentely.
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävä
Arviointiasteikko: 0-5

AM6505 Peltoviljelyteknologia ja 
kasvinsuojelu, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia 
kasvinsuojelusuunnitelman alueellisesti mer-
kittäville peltokasveille. Opiskelija tunnistaa 
keskeiset peltojen ja pientareiden rikkakasvit, 
maatalouden perinnebiotooppien kasvilajit, ta-
vallisimmat met-sätyyppi- sekä ranta- ja vesi-
kasvit. Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan 
tärkeimmät peltorikkakasvit myös sirkkataimi-
vaiheessa. Opintojakson aikana kerätään 100 
kasvin kasvio. Opiskelija tunnistaa peltokasvien 
merkittävimmät taudit ja tuholaiset. Opiskelija 
tuntee kasvinviljelytöiden käytännön työtavat 
ja menetelmävaihtoehdot sekä hallitsee niiden 
teoreettiset perusteet ja vaikutukset tuotanto-
prosessin biologiaan.
Keskeinen sisältö: Kasvinsuojelusuunnitel-
man laadinta, peltojen ja pientareiden rikka-
kasvit, metsätyyppilajit, vesikasvit, merkit-
tävimmät peltokasvien taudit ja tuho-laiset. 
peltoviljelytöiden käytännön työtavat ja mene-
telmien keskeiset erot. 
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Etä-
tehtävä, ohjattu kasvien, tautien ja tuholaisten 
tunnistaminen ja opiskelu maastossa ja pellol-
la. Peltoviljelytöiden käytännön harjoitukset ja 
mahdollinen kenttäkoe 35 h. 
Arviointiperusteet: Etätehtävät, Lajintunte-
mustentit sekä 100 kasvin kasvio. Aktiivinen osal-
listuminen opettajien vaatimusten mukaisesti. 
Arviointiasteikko: 0-5
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AM6601 Maatilan työ- ja taloussuun-
nittelu, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää suun-
nittelun merkityksen kannattavan maatilatalou-
den harjoittamisen välttämättömänä edellytyk-
senä. Opiskelija hallitsee työmenekin arvioinnin 
työnormien avulla ja kykenee laatimaan maatilan 
koneellistamissuunnitteleman. Opiskelija kyke-
nee laatimaan itse valitsemalleen tilalle katetu-
ottomenetelmän mukaisen taloussuunnitelman 
tietokoneella ja hän pystyy määrittämään tämän 
suunnittelutilansa kannattavuuden.
Keskeinen sisältö: Työnmenekkilaskennan 
perusteet, kone- ja ajallisuuskustannusten 
laskenta ja käyttö kapasiteetin mitoituksessa. 
Ergonomian perusteet ja työn rationalisointi. 
Maatilayrityksen omaisuuden arviointi. Inves-
tointilaskelmat ja niiden teoreettiset perusteet. 
Vähenevän lisätuoton laki ja sen soveltaminen 
käytännön suunnittelutilanteissa. Maatilan tu-
kien laskenta sovellusohjelman avulla.
Edeltävät opinnot: AM063 Maatalouskonetek-
niikka ja AM061 Maatilatalouden tuotannontekijät
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, maatilan koneellistamissuunnitelma, 
laskuharjoitukset investointilaskelmista ja 
omaisuuden arvioinnista ja katetuottomenetel-
män mukainen maatilan taloussuunnitelma.
Arviointiperusteet: Opintojaksosta järjeste-
tään kolme osakoetta. Arvosanaan vaikuttaa 
lisäksi laskuharjoituksista saadut suorituspis-
teet. Opintojakson arvosanan opiskelija saa, 
kun suorituspisteitä on kertynyt riittävästi ja 
koneellistamissuunnitelma ja taloussuunnitel-
ma on hyväksyttävästi suoritettu.
Arviointiasteikko: 0-5

AM6602 Maatalouden tulonsiirrot, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa EU:n 
maatalouden tulotukijärjestelmän tavoitteet ja 
rakenteen. Hän tuntee Suomen maatilatalout-
ta koskevan verolainsäädännön. Opiskelija ym-
märtää verotuksen merkityksen elinkeinotukien 
ja kansalaisten sosiaaliturvan rahoittajana.
Keskeinen sisältö: Maatalouden tulotuet ja 
EU-tukihakemuksen täyttäminen. Maatilatalo-
uden tuloverolaki, arvonlisäverolaki.Maatalou-
den tuloveroilmoituksen ja alkutuottajan ar-
vonlisäveroilmoituksen laatiminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset
Arviointiperusteet: Arvioitavat tehtävät ja tentit
Arviointiasteikko: 0-5

AM6603 Yrityksen laatu- ja 
ympäristöjärjestelmät, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskei-
simpien organisaatioissa käytössä olevien laa-
tu- ja ympäristöstandardien periaatteet ja pe-
rehtyy erityisesti Suomen elintarviketalouden 
laatustrategiaan.
Keskeinen sisältö: Mitä on laatu? Laadun his-
toria, laatustandardit, laatupalkinnot, laatujoh-
taminen, prosessit, auditointi, työturvallisuus, 
ympäristöjärjestelmät. Laatutyö elintarvike-
ketjussa -verkkokurssi
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
24 h, vierailut 16 h, tehtävät 40 h
Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM6604 Kirjanpito ja 
tilinpäätösanalyysi, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kah-
denkertaisen kirjanpidon perusteet. Opiskelija 
osaa laatia 2-kertaisen kirjanpidon ja tilinpää-
töksen maatilataloutta harjoittavalle maatilalle 
tietokonetta hyväksi käyttäen. Opiskelija pys-
tyy analysoimaan tilinpäätöstä.
Keskeinen sisältö: 2-kertaisen kirjanpidon pe-
ruskirjaukset, varastojen muutokset, tulonläh-
desiirrot, yksityisotot ja yrittäjan oman työpa-
noksen arviointi. Tilinpäätöksen tekeminen ja 
sen analysointi. Budjetointi ja budjettien teke-
minen. Yrityksen talousohjaus ja ohjausjärjes-
telmät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot, kirjanpitoharjoitukset tietokonetta 
käyttäen ja maatalouden ja metsätalouden tu-
losyksiköiden tilinpäätöksien analysointiin liit-
tyvät harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet: Opiskelijan itsenäisesti 
laatima tilinpäätös maatalouden ja metsätalo-
uden tulosyksiköistä ja hän on tehnyt molem-
mista tulosyksiköistä tilinpäätöksen analysoin-
tiin liittyvät harjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AM6701 Yrityksen perustaminen ja 
toiminta, 7 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
yritysten toimintaperiaatteet, yritystoiminnan 
keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet. 
Opiskelija tuntee yrittäjää koskevan oikeudelli-

143

Luonnonvara- ja ympäristöala

opinto-opas.indd   144-145 12.8.2008   13:26:32



sen sääntelynkeskeiseltä osin.Kokous- ja neu-
vottelutaidon osio: opiskelija tuntee kokous-
käytänteet ja neuvottelutaitojen perusteet.
Keskeinen sisältö: Miten yritykset 
toimivat?Mitä asioita yritystoimintaan 
kuuluu?Miten laaditaan liiketoimintasuunnitel
ma?Mitkä ovat yrittäjän oikeudelliset perusky-
symykset ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää 
huomioita erilaisissa sopimustilanteissa?Kokou
s- ja neuvottelutaidon osio: viralliset kokous-
käytänteet ja niitä säätelevät lait; viestintätyy-
lit neuvottelutaitojen pohjana; neuvottelupro-
sessi ja -strategia.
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, luennot, ryhmätyöskentely javal-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen.
Arviointiperusteet: Ryhmätehtävät, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM6702 Maaseutupolitiikan 
järjestelmä, 7 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maa-
seudun historian sekä tiedostaa maaseudun 
yhteiskunnallisen ja poliittisen aseman kehityk-
sen sekä sen heijastumisen maaseudun kehit-
tämisen tämänhetkiseen toimintaympäristöön. 
Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida maa-
seudun kehittämisen mahdollisuuksia ja uhkia 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskeli-
ja tunnistaa maaseudun kulttuuriperinnön ja 
oman luovuutensa merkityksen maaseudun 
hyvinvoinnin perustana. Opiskelija osaa suun-
nitella ja toteuttaa maaseudun kehittämiseen 
liittyvän verkostohankkeen ja arvioida sitä.
Keskeinen sisältö: Suomalaisen ja euroop-
palaisen maaseutupolitiikan kehitys, sisältö 
ja järjestelmä, eri aluetasojen käytännön so-
vellukset. Hanke osana yrityksen ja yrityksen 
toimintaympäristön sekä yhteisöjen kehittä-
misprosessia. Hankesykli, suunnitteluprosessi, 
rahoituskanavat, hankkeiden arvioinnin perus-
teet. Maaseudun kulttuurihistoria ja kotiseu-
tukulttuuri, oman luovuuden herättäminen ja 
hyödyntäminen (esim. kulttuuri harrastukse-
na: ITE-taide, kansanmusiikki, harrastajateat-
teri).
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja opetuskeskustelut 48 h, yhteistoimin-
nallinen oppiminen ryhmissä 40 h, kulttuuriin 
liittyvä henkilökohtainen projekti 40 h, itsenäi-
nen opiskelu 60 h.
Arviointiperusteet: Hyväksytyt yhteistoimin-
nalliset ja yksilölliset oppimistehtävät .
Arviointiasteikko: 0-5

AM6703 Kunta toiminta- ja 
talousyksikkönä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää kunnal-
lishallinnon perustee, kuntien merkityksen ja 
tehtävät yhteiskunnassa, kunnallisen organi-
saation toiminnan ja päätöksentekomenettelyn 
periaatteet, kunnan jäsenen osallistumismah-
dollisuudet yhteisten asioiden hoitoon sekä 
maaseutukuntien nykyhetken ja kehitysnäky-
mät.
Keskeinen sisältö: Kunnallishallinnon pe-
rusteet, kunnallisen organisaation toiminta, 
kunnan jäsenen osallistumismahdollisuudet, 
maaseutukuntien nykytila ja kehitysnäkymät. 
Kuntaselvitys laaditaan opinnäytetyön muoto- 
ja sisältöohjeita noudattaen. Selvitys esitellään 
opintojakson alussa sovittavalla tavalla.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
kuntaselvityksen teko, itseopiskelu.
Arviointiperusteet: Tentti, kuntaselvitys.
Arviointiasteikko: 0 - 5

AM6704 Ammatillinen projekti, 20 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on harjaan-
nuttaa opiskelija agrologin tulevia työtehtäviä 
varten ja soveltaa opittuja asioita käytäntöön.
Keskeinen sisältö: Opiskelija toimii ohjaajan 
kanssa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 
käytännön työtehtävissä tai projektissa sekä 
laatii toiminnasta ammatillisen osaamisen sy-
ventämiseen liittyvän raportin.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty
Valinnaiset suuntaavat ammattiopintokokonai-
suudet, yhteensä 24 op ml. suuntaavat am-
mattiopinnot

AM7102 Muutoksen johtaminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa 
opiskelijalle perusvalmiudet johtaa ja ohjata 
vuorovaikutteisia kehittämisprosesseja yrityk-
sissä, yhteisöissä ja verkostoissa sekä perus-
tiedot eettisestä toiminnasta.
Keskeinen sisältö: Ihmiskeskeinen organi-
saatiokulttuuri, muutosprosessien johtamisen 
välineet ja menetelmät. Itse- ja ihmistuntemus 
vuorovaikutuksen perustana, erilaiset vuoro-
vaikutustavat. Käsitys oikeasta ja väärästä, 
arvot, normit, moraali, eettinen toiminta yh-
teiskunnassa ja luonnossa, agrologin ammat-
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tietiikka. 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 50 %, omaehtoinen opis-
kelu 50 %.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, tehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AM7103 Strateginen johtaminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
strategisen ajattelun perusteet ja yrityksen 
strategisiin ratkaisuihin vaikuttavat tekijät 
sekä osaa käyttää strategisen suunnittelun pe-
rustyökaluja. 
Keskeinen sisältö: Mitä on strateginen ajat-
telu? Miten yrityksen toimintastrategia vali-
taan? Miten yrityksen strategista toimintaa oh-
jataan? 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot, ryhmätyöskentelyyn 
osallistuminen, oppimistehtävät, oppimateri-
aaliin perehtyminen.
Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AM7201 Verosuunnittelu, rahoitus ja 
maksuvalmius, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
hyväkseen maatilatalouden tuloverolain sal-
limia verosuunnittelun keinoja maatilan vuo-
tuisessa verotuksessa ja erilaisissa maatilan 
sukupolvenvaihdosvaihtoehdoissa. Opiskelija 
pystyy valitsemaan maatilan investoinneil-
le sopivimman rahoitusvaihtoehdon, niin että 
maatilan maksuvalmius ja vakavaraisuus säi-
lyvät hyvinä.
Keskeinen sisältö: Maatilatalouden tulovero-
laki ja vuotuisen verotuksen suunnittelu. Veron 
laskenta tulo-, luovutusvoitto- ja perintö- ja 
lahjaverotuksessa. Maatilan luovutuksen vero-
tus luovuttajan ja luovutuksen saajan näkökul-
masta. Verotuksen huomioon ottaminen inves-
tointilaskelmissa. Rahoituspäätöksen vaiheet. 
Suomen rahoitusmarkkinat. Rahoituksen kus-
tannukset. Maatilan rahoitusvaihtoehdot. Lik-
wi-ohjelman käyttö ja tulosten tulkinta. Vero- 
ja rahoitustietämyksen päivittämisen kannalta 
keskeiset julkaisut, tietokannat ja verkkoai-
neistot.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, investointilaskelmaharjoitukset tauluk-

kolaskentaohjelmalla, rahoituslaskelman te-
keminen Likwi-ohjelmalla ja Likwi-laskelman 
tulosten tulkinta.
Arviointiperusteet: Investointilaskentahar-
joitukset tai investointilaskentaharjoitus ja 
maatilan luovutukseen liittyvä verotehtävä, 
Likwi-harjoitus ja loppukoe valitusta kirjasta.
Arviointiasteikko: 0-5.

AM7202 Lineaarinen optimointi 
suunnittelussa, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pit-
kän aikavälin suunnittelussa huomioon otet-
tavat tekijät. Opiskelija osaa laatia maatilan 
toiminnan lineaarisen mallin ja hän pystyy ver-
tailemaan tällä mallilla eri viljelyjärjestelmien ja 
karjan eri ruokintavaihtoehtojen kannattavuut-
ta. Opiskelija pystyy tulkitsemaan lineaarisen 
optimointimallin herkkyysanalyysin tuloksia.
Keskeinen sisältö: Lineaarinen tuotantoteo-
ria ja lineaarisen optimoinnin perusteet. Tau-
lukkolaskentaohjelma hyväksi käyttäminen 
maatalouden suunnittelussa. Tuotannonalojen 
väliset riippuvuussuhteet. Lineaarisen opti-
moinnin maataloussovellukset: viljelykierto-
mallit, kotieläinten ruokinnansuunnittelumallit, 
kuljetusongelmat ja karjanlannan käsittely-
mallit. Sijoitteluongelmat.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot, oppitunneilla yhteisesti ratkaista-
vat tehtävät ja arvioitavat laskuharjoitukset. 
Laskuharjoituksissa opiskelija voi valita omaa 
osaamisensa tavoitetasoa (tyydyttävä 1-2, 
hyvä 3-4 tai kiitettävä 5) vastaavan tehtävä-
joukon.
Arviointiperusteet: Laskuharjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

AM7203 Tuotantoekonomia, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kasvi- ja kotieläintuotantoa koskevaan pää-
töksentekoon liittyvät tuotantoteoreettiset 
kysymykset. Opiskelija tuntee yrityskoon ja 
kustannusten ja kannattavuuden välisen riip-
puvuuden.
Keskeinen sisältö: Maataloustuotannon talou-
delliseen tulokseen eniten vaikuttavat tekijät 
eri tuotantosuunnissa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kir-
jatentti
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 0-5
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AM7301 Ajankohtaista 
maataloustutkimuksessa, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisim-
mät maataloustutkimuksen käytännön toimin-
tatavat ja tutkimusasetelmat, sekä tutustuu 
tutkimuksen suunnittelun periaatteisiin. Opis-
kelija hallitsee tutkimusraporttien käytön tieto-
lähteenä käytännön ongelmien ratkaisussa ja 
tuntee Suomen maataloustutkimusta tekevät 
instituutiot. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin 
tutkimushankkeisiin ja niiden päälinjoihin.
Keskeinen sisältö: Kenttä- tai ruokintako-
keen suunnittelu ja toteutus, tutkimustulosten 
analysointi. Vierailut alan laitoksiin, Tutustumi-
nen ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin ja nii-
den tuloksiin.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hiopetus, itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät
Arviointiasteikko: 0-5

AM7302 Bioteknologian sovellukset, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää biotek-
nologian mahdollisuudet ja käyttökohteet ko-
tieläinten jalostuksessa, elintarviketuotannos-
sa ja ympäristön suojelussa. Opiskelija tuntee 
kotieläinjalostustoiminnan ja osaa tehdä jalos-
tussuunnitelman nautakarjalle.
Keskeinen sisältö: Nautakarjan jalostettavat 
ominaisuudet ja niiden periytyminen, jalostus-
, arvostelu- ja valintamenetelmät, jalostusoh-
jelmat, wwwJASU, alkionsiirto, perinnölliset 
sairaudet, bio- ja geeniteknologian käyttö ko-
tieläin- ja kasvijalostuksessa ja siihen liittyvät 
eettiset ongelmat.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus ja opintovierailut. Virtuaaliopiske-
lu Moodle-opiskeluympäristössä.
Arviointiperusteet: Palautetut tehtävät, tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

AM7303 Automaatiotekniikka ja 
täsmäviljely, 3 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee au-
tomaatiotekniikan perustana olevan mittaus-, 
ohjaus ja säätötekniikan perusperiaatteet ja 
tuntee niiden peruskäsitteistön. Hän tuntee 
yleisimpien maataloudessa käytettävien antu-
rien ja toimilaitteiden toimintaperiaatteen ja 
ymmärtää kalibroinnin merkityksen automaa-
tiolaitteiden toiminnassa. Opiskelija tuntee 

GIS-tekniikan hyödyntämisen koneiden täs-
mäsäädössä.
Keskeinen sisältö: Yleisen säätöteorian al-
keet, sähköopin perusteet, anturien toimin-
taperiaatteet ja tiedonsiirron tekniikat. Alan 
maataloussovellukset. Täsmäviljelyn teoreetti-
set perusteet ja käytännön toteutustavat.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hiopetus, vierailut, itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet: Oppimistehtävä
Arviointiasteikko: 0-5

AM7501 Yhteisökehittäminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yh-
teisökehittämisen lähestymistapoihin ja käy-
täntöihin ja osaa arvioida ja soveltaa siihen 
liittyviä työskentelymenetelmiä maaseudun 
yritysverkostojen ja yhteisöjen kehittämisessä 
ja ohjauksessa.
Keskeinen sisältö: Yhteisökehittämisen ja -
koulutuksen keskeiset käsitteet, oppimisen ja 
kehittämistyön vuorovaikutus, yksilön ja yh-
teisön/verkoston suhde kehittämisprosessissa, 
yhteisökehittämisen prosessien vaiheet ja me-
netelmät.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 21 h, yhteistoiminnalliseen oppimiseen 
perustuva projekti (case) 59 h.
Arviointiperusteet: Yksilöllinen/yhteisöllinen 
kehittämistehtävä.
Arviointiasteikko: 0-5

AM7502 Yhdistys- ja 
järjestötoiminta, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa 
opiskelijalle valmiudet hyödyntää yhdistys- ja 
järjestötoimintaa maaseudun yrittäjien yhteis-
työn ja edunvalvonnan kenttänä sekä kasvat-
taa tietoisuutta maaseudun yhdistys- ja järjes-
tötoiminnan tulevaisuuden haasteista.
Keskeinen sisältö: Roolit ja tehtävät yhdis-
tyksessä, organisaatio, paikallinen ja toimiala-
kohtainen verkostoituminen, yhdistyslainsää-
däntö, yhdistysten roolit, toiminnan rahoitus, 
ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen ja viestin-
tä.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät, opin-
tokäynnit
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
työskentelyyn lähijaksoilla, hyväksytyt oppi-
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mistehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AM7503 Verkostoissa toimiminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa 
opiskelijalle valmiudet hahmottaa maaseudun 
kehittämisen toimijakenttä sekä kriittisesti ar-
vioida erilaisia yhteistyötahoja, verkostoja ja 
kumppanuuksia maaseudun yritystoiminnan ja 
yhteisöllisen toiminnan kannalta.
Keskeinen sisältö: Maaseudun kehittämisen 
ja maaseutupolitiikan toimijat, aluetasot ja teh-
tävät, toimintatavat ja työnjako. Verkostojen 
ja verkostomaisen toiminnan ominaispiirteet ja 
kriteerit. Maaseudun kehittämisen paikalliset, 
alueelliset, kansalliset ja kansainväliset ver-
kostot ja niissä toimiminen.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hijaksotyöskentely 40 h(mm. opetuskeskuste-
lut, vierailut), oppimistehtävät 40 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähijakson työskentelyyn, hyväksytyt ryhmä- 
ja yksilöoppimistehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AM8301 Rural Development around 
Europe and European Policy, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: After completing the stu-
dy module, students should 1. be aware, know 
the international regional policies/systems;2. 
know the history of the European community 
and the outlook of EC- policies with emphasize 
on the interrelation between agricultural and 
rural development policies;3.know the process 
of decision-making in the EC;4.know the ac-
tual policies on Rural Development in Europe, 
including the lately accessed CEECs;5. know 
the funding possibilities of rural development 
in the EU.
Keskeinen sisältö: Development of acces-
sing countries, rural development at CEEC-
s, prospects for rural policies, impacts of 
enlargement,terms and definitions, history of 
EC, motives, goals, treaties, institutions and 
instruments, economy and social aspects of 
the EU, governance and decision-making in 
Europe-International aspects (WTO, regio-
nal integrations) globalisation-localisation, 
from agricultural to rural policy (Cork, Agen-
da 2000),political and social embedding of ru-
ral development, target groups and actors in 
different regions and countries, vertical net-
working, partnership, communality, regional 

policy (connection with and differentiation 
from rural policy),comparison of rural policy 
in different countries/regions, experiences of 
EU membership, goals and instruments of the 
CAP,developments and changes in CAP, policy 
instruments for rural development at different 
scales (From EC to local community),  condi-
tions of several subsidies,, Leader (Community 
Initiatives), EU-regioFunds available for rural 
development purposes.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Intro-
ductory lectures 12 h, excursions 8 h, semi-
nars and workshops , tutoring sessions 12 h, 
self-studying 48 h.
Arviointiperusteet: Announced in the begin-
ning of the Study Unit.
Arviointiasteikko: 0-5

AM8302 Management of sustainable 
rural development processes, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: After completing the mo-
dule, the student will be able to: identify quali-
fications and competences of an expert of rural 
development, recognize life-cycle and stake-
holder groups of rural development processes 
and communicate and lobby within rural deve-
lopment processes as well as utilise project as 
a tool of rural development processes.
Keskeinen sisältö: Identification of skills and 
knowledge needed in rural development; mi-
lestones and stakeholder groups of rural de-
velopment processes; concepts of networking, 
partnerships and social capital; process mana-
gement and communication skills; evaluation 
of communication processes; project as an ele-
ment of a development process; participatory 
planning techniques; evaluation and feedback; 
lobbying skills.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Intro-
ductory lectures 24 h, workshops 24 h, per-
sonal assignments 40 h, excursions 16 h, self-
studying 30 h
Arviointiperusteet: Continuing monitoring of 
the performance of the groups, group evalua-
tion (oral exam)
Arviointiasteikko: 0-5
AM8303 Rural-urban interaction, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: This module is about the 
mutual interrelation between rural and urban 
areas in economic, ecologic and social terms. 
Rural development increasingly has to deal 
with various urban influences on what is per-
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ceived as rural lifestyle. You will hear about the 
historical shaping of rural and urban areas and 
their present and future interactions, about su-
burbanisation as an urban issue in rural areas 
and urban agriculture as a rural feature wit-
hin urban areas. We will discuss regionalisation 
as an important access to future rural-urban-
cooperation and try to find out the key issues 
for a sustainable coexistence of rural and ur-
ban development.
Keskeinen sisältö: Rural Urban Clichees, his-
torical Overview of Rural-Urban-Interrelation, 
sustainable Development and Regionalisation, 
change in Rural Societies and Lifestyles, urban 
Agriculture (as an example for rural urban in-
teraction), suburbanisation (as an example for 
rural urban interaction), interests involved in 
Suburbanisation Processes, regionalisation, 
development of Vision Statements for Munici-
palities and Regions, key Issues of Sustainable 
Development within Rural Urban Interaction.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Contact lessons 32 h, excursions 12 h, semi-
nars and workshops 8 h, self-studying 28 h.
Arviointiperusteet: Written Examination for 
contents of lecture parts (1 hour), to be held at 
the end of the submodule.Assessment of active 
participation and contributions of the students 
within GIVE-method, excursion, business game 
and final metaplan workshop.
Arviointiasteikko: 0-5

AM8304 Quality of life in rural areas, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: The objective is to get 
to know the concept of wellbeing and to make 
an attempt to measure it. The students will 
be aware of elements and differences in rural 
wellbeing both on local and international level. 
The module includes a case study and visits to 
local villages, communities and/or networks.
Keskeinen sisältö: Orientation, concept of qua-
lity of life, SWOT-theory and method, theory of 
AWOT analysis,SWOT analysis - AWOT analy-
sis, calculating results.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan työmäärän ja-
kautuminen: Contact lessons 32 h, seminars 
and workshops 8 h, excursions 8 h, group work 
and self-studying 60 h.
Arviointiperusteet: Announced in the begin-
ning of the Study Unit.
Arviointiasteikko: 0-5

VALINNAISET OPINNOT

AM8201 Luonnonmukainen tuotanto, 
6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suun-
nitella maatilan luonnonmukaisen kasvi- ja 
kotieläintuotannon ja siirtymisen siihen tuo-
tantoehtojen mukaan. Opiskelija hallitsee luon-
nonmukaisen kasvintuotannon ja kotieläintuo-
tannon periaatteet. Opiskelija osaa arvioida 
tilan ravinteiden käytön tehokkuutta ravinne-
taseiden avulla.
Keskeinen sisältö: Luonnonmukaisen kasvin- 
ja kotieläintuotannon prosessit (muokkaus, 
lajikevalinta, lannoitus, kasvinsuojelu, sadon-
korjuu, kotieläinten ruokinta, terveydenhoito 
ja jalostus), luonnonmukaiseen tuotantoon 
siirtyminen, luonnonmukaisen kasvin- ja koti-
eläintuotannontuotantoehdot, ravinnetaseet.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitukset, etätehtävät  ja vierailut  
84 tuntia. Virtuaaliopiskelu Moodle-opiskelu-
ympäristössä.
Arviointiperusteet: Etätehtävät, harjoituk-
set, tentit
Arviointiasteikko: 0-5

AM8203 Maaseudun 
ympäristökysymykset, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojaksolla tutustu-
taan maaseudun ajankohtaisiin ympäristöky-
symyksiin eri teemojen avulla.
Keskeinen sisältö: Opintojakson teemat ja nii-
den keskeinen sisältö ilmoitetaan myöhem-
min.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
tehtävät sekä maastoretkeilyt.
Arviointiperusteet: Luento- ja lajintunte-
mustentit, annettujen tehtävien palauttaminen 
sekä läsnäolo maastoretkillä.
Arviointiasteikko: 0-5

AM8212 Työelämän projekti, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy työ-
elämän ja toimintaympäristön projektimaisiin 
työtehtäviin työskentelemällä jossakin projek-
tissa tai työstämällä yksin tai ryhmässä oman 
projektin.
Keskeinen sisältö: Toimeksiannon projek-
tointi/projektin suunnittelu, työskentely, arvi-
ointi ja raportointi.
Edeltävät opinnot: 
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Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Neuvonta- ja ohjauskeskustelut 16 h, työsken-
tely 104 h, raportointi 40 h.
Arviointiperusteet: Arviointikeskustelu, ra-
portti.
Arviointiasteikko: 0-5

AM8214 Maaseutu - kaupunki 
vuorovaikutus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää ja 
laajentaa käsitystään maaseudun ja kaupun-
gin välisestä vuorovaikutusilmiöstä, sen edel-
lytyksistä ja mahdollisuuksista alueellisessa 
kehittämistyössä sekä perehtyy käytännössä 
vuorovaikutuksen keinoihin.
Keskeinen sisältö: Vuorovaikutuksen edelly-
tykset, sisältö ja keinot aluekehittämistyössä, 
vuorovaikutuksen teemat ja toimenpiteet käy-
tännössä eri toimijatasoilla.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 16 h, tehtävät 12 h, vierailut 24 h, ra-
portit 12 h, ohjattu itseopiskelu 16 h.
Arviointiperusteet: Tehtävät, raportit.
Arviointiasteikko: 0-5

AM8215 Elintarviketalous, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy maa-
seudun elintarvikkeita jalostavien yritysten toi-
mintaedellytyksiin ja prosesseihin.
Keskeinen sisältö: Peruselintarvikkeiden tuo-
tanto-, käsittely- ja jalostuksen periaatteet ml. 
hygieeniset kysymykset, yritystoiminnan pe-
rusedellytykset ja tuotteiden markkinointi.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
42 h, käytännön harjoitukset 32 h, yritysvie-
railut 24 h, ohjattu itsenäinen opiskelu ml. ra-
portointi 62 h.
Arviointiperusteet: Tehtävät, raportit.
Arviointiasteikko: 0-5

AM8216 Maankäytön suunnittelu ja 
mittaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Alueidenkäytön ohjaus-
järjestelmä. Tavallisimmat maanmittaustoimi-
tukset ja maastonmittausmenetelmät
Keskeinen sisältö: Ympäristönkäyttöä koske-
va sääntely. Maankäyttö- ja rakennuslain kes-
keiset säännökset. Kiinteistöjärjestelmä. Hal-
kominen, lohkominen yms. tavanomaisimmat 
maanmittaustoimitukset. Maanluovutuksen 

ohjaus sisältäen maan lunastuksen. Peltoloh-
kon pinta-alan määrittäminen ja korkeuserojen 
mittaaminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset ja itsopiskelu.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitukset
Arviointiasteikko: 0-5

AM8217 Markkinointi, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
markkinointiajattelun, markkinoinnin osana 
yrityksen strategista ja tavoitteellista toimin-
taa. Opiskelija perehtyy tuotekehitystyöhön 
markkinoinnin kannalta, tuntee markkinoinnin 
kilpailukeinojen käytön, yhteyden strategiaan. 
Opiskelija osaa toimia tuotekehitysprojektin 
vetäjänä, osaa laatia toimeksiannon mainos-
toimistolle sekä tehdä pienimuotoista markki-
nointiviestintää.
Keskeinen sisältö: Mitä on tuotekehitys? 
Miksi tuotekehitystä tehdään? Miten tuoteke-
hitystyö organisoidaan? Millainen on tuotteen 
suunnitteluprosessi? Mitä markkinointi on ja 
mitä siihen kuuluu? Mitkä ovat markkinoinnin 
kilpailukeinot ja miten ne liittyvät toisiinsa? 
Miten rakennetaan brandia ja miten toimitaan 
yhteistyössä mainostoimiston kanssa?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyyn osallistu-
minen, tentti
Arviointiperusteet: Tentti, tehtävät, ryhmä-
työskentelyyn osallistuminen
Arviointiasteikko: 0-5

AM8218 Kansainvälinen maatalous, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija on selvillä 
maatalousalan keskeisistä kansainvälisistä jär-
jestelmistä. Hän hahmottaa erilaisten tuotan-
tomenetelmien vaikutuksia tuotannon määrään 
ja ympäristön tilaan. Opiskelija osaa arvioi-
da kansainvälisen maatalouspolitiikan vaiku-
tuksia suomalaiseen maatalouteen.Opiskelija 
osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmässä omiin 
oppimistarpeisiinsa liittyvän oppimisprojektin, 
johon liittyy kansainvälisiä ja/tai monikulttuu-
risia elementtejä. 
Keskeinen sisältö: Kansainvälinen talous, 
maatalousalan järjestöt, kauppasopimukset ja 
WTO.Maatalouden ja maaseudun kehitysnä-
kymät kansainvälistyvässä taloudessa ja yh-
teiskunnassa, projektin suunnittelu, hallinta ja 
arviointi, toiminta kansainvälisessä ja/tai mo-
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nikulttuurisessa toimintaympäristössä.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, oppimistehtävät, projekti ja itsenäinen 
opiskelu
Arviointiperusteet: Arvioitavat tehtävät ja 
tentti sekä projektiraportti ja arviointikeskus-
telu
Arviointiasteikko: 0-5

AY7206 Peltobioenergia I, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syväl-
lisesti peltobioenergian tuotannon tekniikat ja 
osaa organisoida energiaraaka-aineen tuotan-
non tai hankintaketjun polttolaitokselle. Hän 
tuntee energiakasvien viljelyn ja sadonkorjuun 
logistiikan käytännön ongelmat ja osaa ratkais-
ta ne. Hän hallitsee myös tuotannon työnme-
nekki- ja kustannuslaskennan sekä osaa estää 
haitalliset ympäristövaikutukset. Hän tuntee 
peltobioenergian suorat polttotekniikat.
Keskeinen sisältö: Suopohjan muuttaminen 
kasvinviljelykäyttöön ja viljelymaan peruskui-
vatus. Energiaheinän korjuun vaihtoehtoiset 
tekniikat. Energiaviljan käsittely ja polttotek-
niikka. RME:n tuotanto pienmittakaavassa. 
Tuotannon ja kuljetuksen työnmenekin arvi-
ointi ja tuotantokustannusten laskenta. Tuki-
järjestelmän vaikutuksen huomiointi.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60h 
lähiopetus 50 h harjoitustyöt 50 h itsenäinen 
opiskelu
Arviointiperusteet: harjoitustyöt 70% loppu-
koe 30%
Arviointiasteikko: 0-5

AY7207 Peltobioenergia II, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy pel-
tobioenergian tuotannon käytäntöihin valitse-
mansa case-esimerkin pohjalta. Hän tutustuu 
käytännön toiminnassa eteen tuleviin ongel-
miin ja oppii ratkaisemaan ne.
Keskeinen sisältö: peltobioenergian tuotannos-
sa tulevien ongelmien käytännön ongelmien 
ratkaiseminen, tiedonhankinta alalta, alan or-
ganisaatiot ja tutkimuslaitokset. Tutustuminen 
markkinoilla olevaan tuotantotekniikaan.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: projekti-
työskentely 140 h tutorointi-istunnot 20 h
Arviointiperusteet: projektityöskentely 100 %
Arviointiasteikko: 0-5

AM6301 Koneopin perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maata-
louskoneissa käytettävän voimansiirto-, moot-
tori ja sähkötekniikan sekä osaa arvioida konei-
den teknistä kuntoa. Opiskelija tuntee erilaiset 
tekniset vaihtoehdot ja niiden vaikutuksen ko-
neiden valintaan ja käyttöön. Opiskelija tuntee 
teknisen fysiikan alkeet.
Keskeinen sisältö: Otto- ja dieselmoottorin 
toiminta, hydrauliikan ja voimansiirtotekniikan 
perusteet ja komponentit. Koneiden suoritusar-
voja kuvaavat tekniset suureet ja kunnonmää-
ritysmenetelmät.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Lähiopetus 42 h itsenäinen opiskelu 38 h
Arviointiperusteet: Oppimistehtävä, aktiivi-
nen osallistuminen harjoituksiin
Arviointiasteikko: 0-5

AM6302 Koneiden käyttö ja huolto, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa yleisim-
pien koneiden käytön ja huollon. Erityistä huo-
miota kinnitetään traktorin ajotaitoon, jossa 
saavutetaan maatalousharjoittelussa vaaditta-
va taso. Opiskelija tuntee maatalouskoneiden 
huoltotöiden työtavat, tuntee huollossa käytet-
tävät aineet ja työkalut ja osaa suorittaa nor-
maalit päivittäis- ja määräaikaishuollot.
Keskeinen sisältö: Traktorin huolto- ja ajo-
harjoitukset, yleisimpien koneiden käytön al-
keet. Työkoneiden tekniset perusratkaisut.Hit-
saus ja metallin työstö.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiope-
tus 42 h itsenäinen työskentely 38 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoituksiin, ajokoe, työnäytteet.
Arviointiasteikko: 0-5
AM5207 Brush up Your English, 3 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saavuttaa 
englannin peruskielitaito. Johdanto ammatti-
korkeakoulun englannin kielen opintoihin.
Keskeinen sisältö: Keskeiset viestintätilan-
teet, perussanasto ja kieliopin perusteet.
Edeltävät opinnot: Toisen asteen (lukio, am-
matillinen oppilaitos) oppimäärä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus 42 h, itsenäistä opiskelua 38 h.
Arviointiperusteet: Tehtävät (kirjalliset ja 
suulliset).
Arviointiasteikko: 0-5
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AM5208 Svensk klinik: Kom igen! , 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Ruotsin kielen kielioppi-
rakenteiden ja suullisten perusviestintätilantei-
den kertausta ja johdanto ammattikorkeakou-
lun ruotsin kielen opintoihin.
Keskeinen sisältö: Kieliopin kertaus, yleissa-
naston laajennus. Suullisia ja kirjallisia harjoi-
tuksia.
Edeltävät opinnot: Toisen asteen (lukio, am-
matillinen koulutus) kieliopinnot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
42 tuntia kontaktiopetusta, 38 tuntia opiskeli-
jan itsenäistä työskentelyä.
Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen 
kielitaito
Arviointiasteikko: 0-5

HARJOITTELU

AM9900 Ammatillinen harjoittelu, 30 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena harjaannut-
taa opiskelija käytännön töihin aidossa työ-
ympäristössä. Tavoitteena on oppia käytännön 
tietoja ja taitoja, soveltaa opittua teoriaa käy-
täntöön ja kohentaa työelämävalmiuksia.
Keskeinen sisältö: Maatilan tai maaseutuyri-
tyksen työtehtävät.

Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 800 h 
opiskelijan työtä.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

OPINNÄYTETYÖ

AM5001 Opinnäytetyö, 15 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opinnäytetyön tavoittee-
na on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa 
oppimaansa käytännön työelämästä tulevan 
ongelman ratkaisemiseksi tai työelämän tietyn 
tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittä-
miseksi. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt 
ovat luonteeltaan soveltavia tutkimus-, selvi-
tys- ja kehitystöitä. Opinnäytetyön tekeminen 
keskittyy kolmanteen ja neljänteen opiskelu-
vuoteen.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön aiheen 
mukainen sisältö.
Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö ajoittuu 3.-
4. lukuvuoteen.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 400 
h ohjattua ja itsenäistä työskentelyä.
Arviointiperusteet: Arvioinnissa sovelletaan 
ammattikorkeakoulun yhteisiä arviointikritee-
reitä.
Arviointiasteikko: 0-5
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