
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 

Suoritettava tutkinto 

Agrologi (AMK), 240 op 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa suoritetaan luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintonimike on 
agrologi (AMK). Koulutuksen laajuus on 240 op ja päätoimisena opiskeluna se kestää neljä vuotta. Maaseutuelinkeinojen 
koulutusohjelman opetus toteutetaan Biotalouden keskuksessa Joensuussa yhteisessä osaamiskeskittymässä metsätalouden ja 
ympäristöteknologian koulutusohjelmien kanssa. 

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun agrologikoulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijalle maaseutuelinkeinoissa 
tarvittavat käsitteelliset ja taidolliset sekä asenteelliset valmiudet kohdata nopeasti muuttuvan maaseudun haasteet. 
Koulutuksen perusta on kestävän 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 yrittäjä tai maaseudun asukas kokee kokonaisvaltaisena ja tasapainoisena hyvinvointina 
jokapäiväisessä elämässään. Opintojen sisällöissä korostuvat luonnonvarat, niiden kestävässä hyödyntämisessä käytettävä 
teknologia ja taloudelliset lainalaisuudet, yrittäjyys, ympäristökysymykset sekä maaseudun toimintaympäristö ja verkostot. 
Koulutusohjelman sisällölliset peruspilarit ovat maatilatalouden tuotantoteknologia, maaseudun yritystoiminta ja  
toimintaympäristö, joiden kautta agrologi rakentaa kestävän kehityksen mukaista maaseutua. Opintojen toteutuksessa 
kiinnitetään huomiota opiskelijan ammatillisen kasvun ja itseohjautuvuuden tukemiseen tekemällä oppimisen ja 
yhteisöllisyyden periaattein, tavoitteena kasvattaa opiskelijassa ammatillisen asiantuntijuuden perusta. Opiskelija kehittyy 
ammatillisesti toteuttaja- ja suunnittelijatason kautta analysoijatasolle, tavoitteena saavuttaa kehittäjä- vaikuttajataso 
opiskelun päättyessä. Valmistuneet agrologit työllistyvät monipuolisesti itsenäisiksi maatalous- ja maaseutuyrittäjiksi, 
maaseudun neuvonnan, hallinnon, tutkimuksen ja kehittämisen sekä maatalouskaupan ja elintarviketeollisuuden asiantuntija- 
ja esimiestehtäviin. Agrologin tehtävänimikkeitä ovat mm. maatalousyrittäjä, yrittäjä, (yritys)neuvoja, tarkastaja, 
yritystutkija, suunnittelija, maaseutusihteeri, maaseutuasiamies, työnjohtaja, hankintapäällikkö, opettaja ja projektipäällikkö 
sekä toiminnanjohtaja. Monipuolisia työmahdollisuuksia on runsaasti tarjolla kotimaassa, mutta valmistuneella agrologilla on 
valmiudet ottaa vastaan maa- ja metsätalouden sekä maaseudun erityistuntemusta vaativia asiantuntijatehtäviä myös 
ulkomailla. 

Opintojen rakenne ja toteutustapa 

Opintojen rakenne 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä syventävistä, valinnaisista 
suuntaavista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytetyöstä ja harjoittelusta seuraavasti: 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 opintojaksoja, joista osa eriytetään ensimmäisenä lukuvuonna jokaisen opiskelijan 
oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) perusteella. Perusopinnoissa rakennetaan pohja tuleville 
ammattiopinnoille perehtymällä maa- ja metsätalouden biologisiin ja ekonomisiin perusteisiin. Perusopintojen tavoitteena on 
kehittää myös opiskelijalle opiskelussa ja työelämässä tarvittavat tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot sekä valmiudet 
ammatilliseen viestintään ja vuorovaikutukseen myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Ammattiopintojen tavoitteena on havainnollistaa opiskelijalle maa- ja metsätalouden sekä maaseudun toiminnan perustana 
olevat biologiset ja taloudelliset sekä teknologiset perusteet ja yhteiskunnalliset vuorovaikutusmekanismit. Ammattiopinnot 
perehdyttävät käytännössä maatilataloudessa vaikuttaviin tuotannon tekijöihin, sekä tuotannon ja talouden suunnittelun 
lainalaisuuksiin ja ympäristökysymyksiin. Maatilan ja maaseutuyrityksen asema ja vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa sekä kestävän maaseudun kehittämisen mukaiset kehittämisprosessit ovat myös ammattiopintojen keskeisiä teemoja. 
Osa ammattiopinnoista toteutetaan luonnon kierron mukaan myös kesällä. 

Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan suuntaavia ammattiopintoja. 
Näissä opinnoissa opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan tavoitteena ammatillisen asiantuntijuuden perusta tulevia 
työtehtäviä varten. Opiskelija voi liittää ammatillisiin opintoihinsa myös kansainvälisen 15 op laajuisen "Sustainable Rural 
Development around Europe" -opintokokonaisuuden, joka toteutetaan vuorovuosin Suomessa, Hollannissa, Unkarissa ja 
Itävallassa. 

Vapaasti valittavat opinnot ajoittuvat pääsääntöisesti toiseen ja kolmanteen opiskeluvuoteen. Vapaasti valittavien opintojen 
tarjonta on monipuolinen. Opintoja toteutetaan opiskelijoiden valintojen mukaisesti ryhmän koko huomioiden. Opiskelija voi 
valita opintoja koulutusohjelman omasta tai koko ammattikorkeakoulun monialaisesta tarjonnasta omien tavoitteidensa 
mukaisesti. 

Maaseutuelinkeinojen 30 op laajuinen ammatillinen harjoittelu suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen maatilalla tai 
muussa maaseudun yrityksessä tai yhteisössä. Ammatillisen harjoittelun tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija käytännön 
töihin aidossa ympäristössä. Kolmanteen opiskeluvuoteen ajoittuva 20 op:n ammatillinen projekti laajentaa agrologiopiskelijan 
työelämäyhteyksiä sekä harjaannuttaa työelämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita. Projektin voi suorittaa oman 
ammatillisen kasvun ja kiinnostuksen mukaan valitussa organisaatiossa tai yhteisössä, ja se suuntaa osaltaan opiskelijan 
tulevia työtehtäviä ja opinnäytetyötä. 

Opinnäytetyön, jonka laajuus on 15 op, tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimaansa käytännön 
työelämästä tulevan ongelman ratkaisemiseksi tai työelämän tietyn tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämiseksi. 



Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat luonteeltaan soveltavia tutkimus-, selvitys- ja kehitystöitä. Opinnäytetyön 
tekeminen keskittyy kolmanteen ja neljänteen opiskeluvuoteen. 

Oppimisprosessin yleiskuvaus 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opinnot toteutetaan osittain yhteistyössä ympäristöteknologian koulutusohjelman 
kanssa. Yhteistyötä rakennetaan myös muiden ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien ja -alojen, erityisesti metsätalouden 
koulutusohjelman kanssa. Erikoisasiantuntijoiden täsmäluentoja sisällytetään myös opintojaksoihin. 

Koulutusohjelman opinnot toteutetaan siten, että kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana rakennetaan vahva 
ammatillinen pohja, joka koostuu kieli- ja kansainvälisyysopinnoista sekä tiedonhankintaan ja käsittelyyn liittyvistä opinnoista 
ja maa- ja metsätalouden perusteista. Neljäntenä vuonna opiskelijat suuntautuvat valinnaisia ammatillisia opintojaan oman 
kiinnostuksensa mukaisesti esim. tuotantoteknologiaan, maaseudun yritystoimintaan tai maaseudun toimintaympäristöön. 
Jokaiselle opiskeluvuodelle on määritelty tietty teema ja osaamistavoite, tavoitteena maa- ja metsätalouden sekä maaseudun 
asiantuntijuuden perustan saavuttaminen opintojen päättyessä. Eri vuosien teemat ovat seuraavat:1. vuosi: Toteuttaja: Osaan 
ohjatusti tehdä maatilan ja muun maaseutuyrityksen työtehtäviä sekä tarvittavia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä 
käytännössä.2. vuosi: Suunnittelija: Osaan suunnitella maatilan ja maaseutuyrityksen toimintaa kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti.3. vuosi: Analysoija: Osaan analysoida maatilaa ja maaseutuyritystä osana maaseudun 
toimintaympäristöä ja verkostoja.4.vuosi: Kehittäjä ja vaikuttaja: Osaan strategisesti kehittää maatilan ja maaseutuyrityksen 
toimintaa sekä johtaa ja arvioida maaseudun kehittämisprosesseja ja haluan vaikuttaa elinvoimaisen maaseudun 
kehittymiseksi. 

Opetusmenetelmien osalta avainsanoja ovat "joustavuus" ja "tarkoituksenmukaisuus". Emme varsinaisesti sitoudu mihinkään 
"pedagogiseen malliin", vaan jokaista opintojaksoa ja -kokonaisuutta tarkastellaan sen tiedollisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden kautta. Vastuuopettaja valitsee arvionsa mukaan tarkoituksenmukaisimman opetusmenetelmän, joka myös sopii 
hänen omiin persoonallisiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa. 

Sovellettavia opetusmenetelmiä ovat perinteiset luennot, harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu ryhmissä, 
ongelmalähtöinen oppiminen, tutustumisretket ja -vierailut, seminaarit ja paneelit, laajemmat projektityöt, itsenäinen 
tiedonhankinta, kirjoittaminen jne. Itsenäistä ja vastuullista opiskelua harjoitellaan myös virtuaalisessa oppimisympäristössä. 

Opiskelijaohjaus ja arviointi 

Opiskelijaohjauksen vastuu jakautuu koulutus- ja kehittämispäällikön, opinto-ohjaajan ja opettajatutorin sekä opettajien 
kesken ammattikorkeakoulun opiskelijaohjauksen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijatutoreilla ja keskuksen 
kansainvälisyyskoordinaattorilla on myös keskeinen rooli ohjauksessa. Opiskelijaohjaus on prosessi, joka aloitetaan heti 
ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Ohjaus ei koske ainoastaan opintojen valintaprosessia, vaan se tukee laajemmin ja 
kokonaisvaltaisemmin opiskelijan ammatillista kasvua ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Ohjauksen keskeinen elementti on 
jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma(HOPS), jota työstetään opiskelun alusta lähtien. 
Opettajatutor käy vuosittain kehityskeskustelun jokaisen opiskelijan kanssa. Kehityskeskustelussa opiskelija tekee 
itsearvioinnin omasta ammatillisesta kehittymisestään ja kehityskohteistaan. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen painopiste 
on työelämään siirtymisen tukemisessa. 

Opintojen edistymistä arvioidaan mm. tenttien, yksilö- ja ryhmätehtävien, oppimispäiväkirjojen ja portfolioiden avulla. 
Opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäkohtaista itse- ja vertaisarviointia hyödynnetään arviointiprosessissa opintojakson 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Arvioinnissa käytetään asteikkoa hylätty/hyväksytty ja 1-5. Arvioinnin perusteet käydään 
läpi yhdessä opiskelijoiden kanssa kunkin opintojakson alussa. 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa kaikilta tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta kerätään 
säännöllisesti opiskelijapalautetta. OPALA -palautejärjestelmä sisältää neljä kyselyä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat 
vastaavat tulokyselyyn, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat vastaavat opintojen keskivaiheen kyselyyn sekä 
valmistumassa olevat opiskelijat vastaavat lähtökyselyihin. Kyselyjen toteuttamisesta vastaavat opinto-ohjaajat yhdessä 
opettajatutoreiden kanssa. Harjoittelusta ja opinnäytetöistä sekä muusta työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä kerätään 
palautetta TYPALA –järjestelmän kautta. Palautteiden yhteenvedot käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja ryhdytään 
tarvittaviin toimenpiteisiin.  

Opettaja kerää opintojakson toteutuskohtaisen palautteen erillisen suunnitelman mukaisesti. Palautetta analysoidaan yhdessä 
lähiesimiehenä toimivan koulutus- ja kehittämispäällikön kanssa käytävässä kehityskeskustelussa ja ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin. Palautteen keräämisessä hyödynnetään sähköistä palautejärjestelmää. 

Suuntautumisvaihtoehdot / valinnaiset opinnot 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opiskelija voi suunnata ammatillista osaamistaan suuntaavien, 
syventävien ammattiopintokokonaisuuksien ja -opintojaksojen avulla yhteensä 24 opintopisteen verran 3.-4. opiskeluvuonna. 
Valinnaisten suuntaavien ammattiopintojen teemoja ovat mm. johtaminen, yhteisöt ja verkostot, tuotantotalouden 
suunnittelu, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä englanninkielinen kokonaisuus "Sustainable Rural Development around 
Europe". Muita aihealueita ovat luonnonmukainen tuotanto, maaseudun ympäristökysymykset, maankäytön suunnittelu, 
elintarviketalous, maaseutu-kaupunki vuorovaikutus ja kansainvälinen maatalous sekä markkinointi. Opiskelija voi valita myös 
6 -12 op laajuiset bioenergiaan syventävät opintokokonaisuudet ympäristöteknologian koulutusohjelman tarjonnasta. 

 

 



Tunnus 1. vuosi 2. 
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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  

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     
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Rural-urban interaction AM8303   3  
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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 
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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 

 

 

PERUSOPINNOT 

AM5102 Opiskelu- ja työelämävalmiudet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija harjaantuu itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn sekä oppii käyttämään itsearviointia 
oppimisen seurannan menetelmänä. Opiskelija tuntee opiskeluunsa ja ammattikorkeakouluopintoihin liittyvät yleiset 
periaatteet sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja maaseutuelinkeinojen erityispiirteet. 

Keskeinen sisältö: Oppimisen lainalaisuudet ja ongelmat, erilaiset opiskelutavat ja -tyylit, oman opiskelusuunnitelman 
hahmottaminen. Opiskelija perehtyy maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman toimintaympäristöön, tavoitteisiin ja 
arviointikäytäntöihin. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, ryhmätyöt, pienryhmätyöskentely, toimintaympäristöön tutustuminen ja 
itsenäinen opiskelu. Osa opintojaksosta suoritetaan virtuaalisesti. 

Oppimateriaali: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun lukuvuosi-info ja muu opintojaksolla jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Opintojaksolla annettujen tehtävien tekeminen. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) 
aloittaminen ja päivittäminen. 



Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

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 kielenkäyttötilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Perus- ja erikoissanastoa ryhmän valinnan mukaan (maa- ja metsätalous, maaseudun kehittäminen, 
yritystoiminta), alan julkaisut ja artikkelit, ryhmäkeskustelut, puhe- ja kuullunymmärtämisharjoitukset. 

Edeltävät opinnot: AM5201 tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojaksolla on läsnäolovelvoite. Kontaktiopetus, tehtävät, ryhmätyöt. 

Oppimateriaali:  

Alan ajankohtaiset artikkelit, julkaisut ja muu materiaali. 

Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5203 Svenska för agronomi , 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy syvällisesti maa- ja metsätalouteen sekä maaseutuun liittyvään sanastoon ja 
selviytyy ammattiin liittyvissä keskeisissä kielenkäyttötilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Perus- ja erikoissanastoa (maa- ja metsätalous, maaseudun kehittäminen, yritystoiminta), alan tekstit ja 
artikkelit, ryhmäkeskustelut, puhe- ja kuullunymmärtämisharjoitukset. 

Edeltävät opinnot: AM5201 tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, tehtävät, ryhmätyöt. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tehtävät, suullinen koe ja kirjallinen tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 



AM5204 English for Your Profession, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kulttuurien välisen viestinnän perusteet, ja vahvistaa taitojaan toimia erilaissa 
monikulttuurisissa ympäristöissä. Opiskelija vahvistaa suullisia ja kirjallisia englannin kielen taitojaan, ja osaa valita erilaisiin 
tilanteisiin sopivan kielen käytön tavan. 

Keskeinen sisältö: Kulttuurien välinen viestintä: kulttuurin käsite; maailman kulttuureja ja tapoja; kulttuurien kohtaaminen 
ja toiminta eri tilanteissa. Suullisen ja kirjallisen englannin kielen taitojen vahvistaminen erilaisissa tilanteissa. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojaksolla on läsnäolovelvoite. Opintojakso sisältää runsaasti harjoitustehtäviä, 
ja osa opintojaksosta toteutetaan englannin kielellä. Opiskelija kokoaa valitsemastaan aiheesta portfolion, laatii suullisen 
englanninkielisen esityksen ja toteuttaa ryhmätehtävänä monikulttuurisuuteen liittyvän oppimistehtävän. Kontaktiopetus, 
ohjattu verkko-opetus, tehtävät. 

Oppimateriaali: Alan ajankohtaiset artikkelit, julkaisut ja muu materiaali. 

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5301 Kemia, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tuntea aineen rakenteeseen, 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 selvittää kemikaalin käyttöturvallisuustiedot ja niiden perusteella käyttää kemikaalia turvallisesti. 

Keskeinen sisältö: Atomin rakenne, kemialliset sidokset, reaktio ja reaktioyhtälö, hapettuminen ja pelkistyminen, 
eksoterminen ja endoterminen reaktio. Happo ja emäs, protolyysireaktio, pH. Hiilivedyt, alkoholit, karboksyylihapot, amiinit, 
hiilihydraatit, rasvat, valkuaisaineet. Käyttöturvallisuustiedote. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 

Oppimateriaali:  

Lehtonen, Pekka ja Lehtonen, Paula, Teknisten alojen kemia, WSOY. 

MAOL-taulukot. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5302 Maatilaekonomia, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laskea tuotannontekijöistä aiheutuvat kustannukset. Hän osaa arvioida maatalouden 
kannattavuutta katetuotto- ja tuotantokustannuslaskelmien avulla. Opiskelija osaa investointi- ja kannattavuuslaskelmien 
perusteet sekä pystyy arvioimaan investointien kannattavuutta eri laskentamenetelmien avulla. Opiskelija on selvillä 



maatalouden kannattavuustutkimuksesta ja osaa tulkita sen tuloksia. Opiskelija tuntee talouselämän funktioita ja osaa niiden 
perusteella arvioida toiminnan taloudellisuutta. 

Keskeinen sisältö: Tuotannontekijöistä aiheutuvat kustannukset, katetuotto- ja tuotantokustannuslaskelmat sekä 
maatalouden kannattavuustutkimus. 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. 

Oppimateriaali: Mallilaskelmia maataloudesta, uusin painos. Maaseutukeskusten liitto. Helsinki. Luennolla ilmoitettava 
materiaali. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5303 Matematiikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää valmiuksia matemaattiseen ongelmanratkaisuun ja matemaattiseen 
mallintamiseen. 

Keskeinen sisältö: Yhtälöt ja yhtälöryhmät. Tavallisimmat reaalifunktiot: polynomifunktiot, eksponenttifunktio, 
logaritmifunktio. Derivaatta ja funktion ääriarvot. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset. 

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5401 Tutkimustyön perusteet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee opinnäytetyön ulkoasuun, rakenteeseen, kieleen ja esittämiseen liittyvät ohjeet. 
Opiskelija tuntee tilastollisen tutkimuksen perusteet, tunnusluvut ja jakaumat sekä tilastollisen testaamisen perusteet. 

Keskeinen sisältö: Kirjoitusohjeet, viitetekniikka, tyyli, kieli ja rakenne, esittäminen, lomakkeet ja työsuunnitelma. Muuttujat 
ja mitta-asteikot. Tunnusluvut ja jakaumat. Tilastollinen testaaminen. Korrelaatio ja regressio. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset. 

Oppimateriaali: Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2002. Tilastolliset menetelmät; Soininen, M. 1995. Tieteellisen tutkimuksen 
perusteet; Heikkilä, T. 2001 tai uud. Tilastollinen tutkimus; Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2001 tai uud.: Tutki ja 
kirjoita; muu tunneilla jaettava aineisto. 

Arviointiperusteet: Tentit ja harjoitustehtävät. 

 



Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5402 Tutkimustyön menetelmät, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on osata tehdä tilastollinen selvitys. Opiskelija osaa käyttää eri tietolähteitä ja 
tutkimusmenetelmiä tilastollisen tutkimuksen laadinnassa. Opiskelija osaa valita olennaisen tiedon raportointia varten. 

Keskeinen sisältö: Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus, tutkimusmenetelmät, kirjallisuuskatsauksen laatiminen, 
aineiston käsittely ja aineiston tulkinta. Tilastollisen selvityksen suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi. 

Edeltävät opinnot: AM5401 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitustyöt. 

Oppimateriaali: Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2002. Tilastolliset menetelmät; Soininen, M. 1995. Tieteellisen tutkimuksen 
perusteet; Heikkilä, T. 2001 tai uud. Tilastollinen tutkimus; Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2001 tai uud.: Tutki ja 
kirjoita; muu tunneilla jaettava aineisto. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöprosessi ja arvioitavat raportit. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5501 Tietotekniikan perusteet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kurssi antaa perustiedot ja valmiudet tietotekniikasta ja tutustuttaa opiskelijat tietotekniikan käyttöön 
oppilaitoksessa. Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmia tehokkaasti. 

Keskeinen sisältö: Tietotekniikan peruskäsitteet ja merkitys, johdatus tekniikkaan, mikrotietokonelaitteistojen hankinta, 
Windows käyttöjärjestelmät, tekstinkäsittelyn, tietoverkkojen ja sähköpostin käytön perusteet. MS Windows, MS Word ja MS 
Excel. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetusta tietokoneluokassa. Itsenäistä opiskelua. 

Oppimateriaali: Tietokoneen käyttötaito 1. Teknolit. 

Arviointiperusteet: Osakokeet ja mahdolliset ammattiopintoihin integroidut harjoitustyönäytteet. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5502 Tietotekniikan sovellukset, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee nykyaikaisen tietoliikenteen, tuntee tärkeimmät tietovarastot ja niiden käytön. Hän 
osaa käyttää tietokantaohjelmistoja pienten tietomäärien käsittelyssä. Hän osaa tuottaa kuvaa ja käsitellä sitä. Opiskelija osaa 
tehdä sähköisen julkaisun ja taittodokumentin sekä luoda esitysgrafiikkaa. 

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. 

Oppimateriaali: Tietokoneen käyttötaito 1. Teknolit, Tietokoneen käyttötaito Docendo (soveltuvin osin), Tiedonhakijan teho-
opas -peruskirja 5. uud. painos. Docendo. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5503 Kirjallinen ilmaisu ja raportointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittyy kirjallisena viestijänä ja harjaantuu tuottamaan moitteetonta, asiatyylistä ammatti- ja 
kirjakieltä. Opiskelija hallitsee raportoinnin ja muun asiakirjatuotannon. Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja 
taitavasti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan 
vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Opiskelija osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja 
viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. 

Keskeinen sisältö: Kielenhuolto ja oikeinkirjoitus, kirjallisen ilmaisun perusteet, asiakirjoittaminen, SFS-asiakirjat ja 
raportointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kirjoitelmatehtävät, asiakirjatehtävät ja kirjallisen ilmaisun tentti. 

Oppimateriaali: Husu, Tarkoma & Vuorijärvi: Ammattisuomen käsikirja; Iisa, Oittinen & Piehl: Kielenhuollon käsikirja; Iisa & 
Piehl: Tekstintekijän käsikirja; Itkonen: Kieliopas; Repo & Nuutinen: Aikuisten viestintätaito tai uud. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksolla käytetään aineiston jakelussa ja tehtävien palauttamisessa Moodle -verkko-
oppimisympäristöä. 

AM5504 Puheviestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää omaa viestintäkompetenssiaan, osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia 
puheviestintätehtäviä ja osaa toimia ammatillisissa suullisen viestinnän tilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Viestintävalmiudet; puheviestintätilanteisiin valmistautuminen; havainnollistaminen; erilaiset puhetyypit; 
ammatissa tarvittavat vaikuttamisen keinot ja kieli. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojaksolla on läsnäolovelvoite, sillä se sisältää runsaasti erilaisia 
harjoitustehtäviä. Lisäksi opintojaksoon liittyy opiskelijan valinnan mukaan joko oppimispäiväkirja tai reflektoiva essee sekä 
ulkopuolisen kohderyhmän kanssa toteutettava puheviestintätilanne. 

Oppimateriaali: Repo-Nuutinen: Aikuisten viestintätaito, Otava, uusin painos. Muu aineisto ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, opintojaksolla toteutettava arvioitava suullinen esitys ja etätehtävä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 



AM5601 Anatomia ja fysiologia, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kotieläinten hoidon, ruokinnan sekä lisääntymisen vaatimat perusasiat kotieläinten 
anatomiasta ja fysiologiasta. Edelleen opiskelija tuntee perinnöllisyyden perusteet ja lainalaisuudet sekä ruoansulatuksen 
perusteet. 

Keskeinen sisältö: Kotieläinten rakenne, ruoansulatus, lisääntymistoiminnot, perinnöllisyyden perusteet maidonmuodostus, 
terve ja sairas eläin. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus ja harjoitukset 42 tuntia. Virtuaaliopiskelu Moodle-
opiskeluympäristössä. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali Moodle-opiskeluympäristössä. Riihikoski: Kotieläinten rakenne ja terveydenhuolto. 

Arviointiperusteet: Palautetut tehtävät, lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5602 Mikrobiologia, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijalle perustiedot mikrobien elinvaatimuksista, eri mikrobiryhmistä ja niiden 
haitallisuudesta/hyödyllisyydestä maatalouden ja elintarviketeollisuuden kannalta. Laboratorioharjoituksissa tutustutaan oman 
elinympäristön mikrobeihin. 

Keskeinen sisältö: Mikrobien elinvaatimukset, mikrobien lisääntyminen, tärkeimmät mikrobiryhmät, hyödylliset/haitalliset 
mikrobit, elimistön puolustusmekanismit mikrobeja vastaan. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, ryhmätyöt ja laboratorioharjoitukset. 

Oppimateriaali: Jaetaan opintojakson aikana. 

Arviointiperusteet: Annettujen tehtävien palauttaminen, tentti sekä osallistuminen laboratoriotöihin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AMMATTIOPINNOT 

AM6101 Kasvituotannon perusteet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Osaa arvioida, peltojen tuotantokykyä niiden fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien 
perusteella ja tietää kuinka pellon kuntoon voidaan vaikuttaa. 

Keskeinen sisältö: Maalajien tunnistus, maan ravinnetila, happamuus, vesitalous, rakenne, humuspitoisuus, muokkaus, 
terminen kasvukausi, tehoisa lämpötilasumma, sademäärä. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 42 h, itseopiskelu (harjoitustehtävät, etätehtävät) 37 h, palaute ja arviointi 
1 h. 



Oppimateriaali: Heinonen R. (toim.): Maa, viljely ja ympäristö. Hyytiäinen T. ja Hiltunen S.: Kasvintuotanto 1, Tieto 
tuottamaan nrot 98 ja 107: Maan rakenteen hoito ja Suorakylvöopas, Viljavuuspalvelu OY: Viljavuustutkimuksen tulkinta 
peltoviljelyssä. 

Arviointiperusteet: Etätehtävä, tentti, maalajitentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6102 Kotieläintuotannon perusteet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eri kotieläintuotantovaihtoehtoihin, kotieläinlajeihin, kotieläinten 
elinympäristölleen ja hoidolle asettamiin vaatimuksiin ja kotieläinten hyvinvointiin. Opiskelija tuntee kotieläintalouden koneet 
ja rakennukset. 

Keskeinen sisältö: Tärkeimmät kotieläimet ja niiden merkitys, kotieläinten tuotantomahdollisuudet, kotieläinten hyvinvoinnin 
huomioiminen, tuotantotilat ja laitteet sekä kotieläinten ruokinnan ja hoidon perusteet. Kotieläintuotannon koneet ja laitteet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus, käytännön harjoitukset ja opintovierailut 56 tuntia. Virtuaaliopiskelu 
Moodle-opiskeluympäristössä 43 tuntia. Arviointi ja palaute 2 tuntia. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali Moodle-opiskeluympäristössä. 

Arviointiperusteet: Harjoituksiin osallistuminen, palautetut tehtävät, lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelijat osallistuvat harjoituksiin koulutilan eläintenhoitotiloissa. 

AM6103 Talouspolitiikka, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kansantalouden peruskäsitteet, keskeiset kansantalouden kysymykset ja ongelmat, 
jotka ovat päivittäin esillä tiedotusvälineissä. Opiskelija ymmärtää maatalouden ja maaseudun merkityksen osana Suomen 
kansantaloutta. Opiskelija hahmottaa EU:ssa tapahtuvan päätöksenteon vaikutukset Suomen maatalouteen. Opiskelija tuntee 
maatalouspolitiikan keskeiset osa-alueet ja maatalouspolitiikan vaikuttamiskeinot. 

Keskeinen sisältö: Miten lainalaisuudet ohjaavat markkinoiden toimintaa? Mitkä ovat kansantaloutta kohtaavat ongelmat? 
Miten talouspolitiikkaa toteutetaan? Miten julkinen valta vaikuttaa maataloussektorin toimintaan? Maatalouspolitiikan 
vaikuttajatahot ja osa-alueet (tulo-, tuotto-, rakenne- ja sosiaaliturvapolitiikka). 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, itsenäinen opiskelu ja valmistettuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen. 

Oppimateriaali:  

Pekkarinen-Sutela. Kansantaloustiede. Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot, uusin painos. MTT Taloustutkimus. 
Vammalan Kirjapaino Oy. 

Arviointiperusteet: Tentit ja arvioitavat tehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  



AM6104 Peltokasvien tuotanto ja käyttö, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ja ajoittaa alueellisesti merkittävimpien peltokasvien tuotantoprosessit 
(muokkaus, lajikevalinta, lannoitus, kasvinsuojelu, sadonkorjuu). Opiskelija osaa laskea rehuarvon mittaluvut, 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 ymmärtää niiden merkityksen yhtenä keskeisimmistä tuotannontekijöistä. 

Keskeinen sisältö: Yleisimpien peltoviljelykasvien lajikevalinta, kasvupaikkavaatimukset, kylvö, lannoitus, kasvinsuojelu ja 
sadonkorjuu. Ravintoaineet, rehuarvoluvut, rehuanalyysi, rehujen sulavuus, rehun energia ja valkuainen, nurmirehut, laidun 
ruokinta, viljat, elintarviketeollisuuden sivutuotteet, valkuaisrehut, rehujen lisäaineet, rehulainsäädäntö. Yleiskatsaus 
peltoviljelyn ja kotieläintuotannon koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin. Tutustumisvierailut esimerkkikohteisiin. Opintojaksoon 
on integroitu alan englantia. 

Edeltävät opinnot: Maatilatalouden tuotantotekijät. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus ja opintovierailut 84 tuntia. Virtuaaliopiskelu Moodle-
opiskeluympäristössä. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali Moodle-opiskeluympäristössä. Tt-sarjan oppaat 77, 108, 102, 100, 99: Nurmenviljely, 
Viljasadon käsittely ja käyttö, kokoviljasäilörehun tuotanto ja käyttö, Laatusiemenen tuotanto ja Laiduntaminen kannattaa. 
Lisäksi tuorein Peltokasvilajikkeet. Hyytiäinen T., Hedman-Partanen R. ja Hiltunen S.; Kasvintuotanto 2.Tt-sarjan oppaat 63; 
Kokoviljasäilörehun tuotanto ja käyttö Tt 102; Lypsylehmän ruokinta 82. 

Arviointiperusteet: Arvioitavat: tehtävät, loppukokeet, PBL-istunnot, tuntiaktiivisuus. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6201 Kotieläinten terveydenhoito ja hyvinvointi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kotieläinten lajinmukaisen käyttäytymisen, eri kotieläinten hyvinvoinnin edellytykset, 
tuotantotiloille asetettavat vaatimukset, eläinsuojelulainsäädännön ja eläinsuojelun toteutumisen käytännössä. Lisäksi 
opiskelija perehtyy kotieläinten terveydenhuoltoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

Keskeinen sisältö: Kotieläinten luonnonmukainen käyttäytyminen, ympäristövaatimukset, hyvinvointi-indeksi, tautiriskien 
hallinta tilalla, terveydenhuoltosopimukset, sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden jalostaminen, eläinlääkärin luennot 
tavallisimmista tuotantoeläinten sairauksista. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus ja opintovierailut. Virtuaaliopiskelu Moodle-opiskeluympäristössä. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali Moodle-oppimisympäristössä. MMM:n Elintarvike- ja terveysosaston julkaisut. Tieto 
tuottamaan 81: Tuotantoeläinten hyvinvointi. 

Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 



AM6202 Muut tuotantoeläimet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää sikatalouden erityispiirteet, ymmärtää ruokinnan, hoidon ja tuotanto-olosuhteiden 
vaikutuksen tuotannon kannattavuuteen ja eläinten hyvinvointiin. Opiskelija tuntee myös muut tuotantoeläimet ja tietää 
niiden mahdollisuuksiin maaseudun yritystoiminnassa. 

Keskeinen sisältö: Sikojen ruokinta, hoito ja jalostus, lammas, siipikarja, pieneläimet, strutsit, villisiat. Opiskelijat 
valmistelevat ja toteuttavat ryhmätyönä esityksen valitsemastaan kotieläimestä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus ja opintovierailut 56 tuntia. Virtuaaliopiskelu Moodle-
opiskeluympäristössä. Arviointi ja palaute 2 tuntia. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali Moodle-opiskeluympäristössä. A-kumppanuus. 25 porsasta vuodessa, kilo kasvua päivässä. 
Tieto tuottamaan 90: Lampaan ruokinta ja hoito. Tieto tuottamaan 114: Sian ruokinta ja hoito. 

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, tentti ja suullinen esitys valitusta kotieläimestä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6401 Metsänhoidon ja käytön perusteet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on perustiedot metsäekosysteemin toiminnasta, puulajeista, kasvupaikkaluokituksesta sekä 
metsän uudistamisen ja kasvatuksen toimenpiteistä. Opiskelijalla on perustiedot puunhankinnan kokonaisuudesta leimikon 
suunnittelusta kaukokuljetukseen saakka. 

Keskeinen sisältö: Metsäekosysteemi, kasvupaikkaluokitus, metsän uudistaminen, metsän kasvatus, leimikon suunnittelu, 
puunkorjuun toteutus. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, maastokäynnit, itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävien teko. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastoharjoituksissa maastovarusteet. 

AM6402 Metsäsuunnittelu, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yksittäisen puun ja metsikön mittauksen perusteet. Hän tietää tilakohtaisen 
metsäsuunnitelman laadinnan perusteet ja osaa käyttää suunnitelmaa tilan metsätalouden suunnittelussa. 

Keskeinen sisältö: Puun mittaus, metsikön mittaus, tilakohtainen metsäsuunnitelma. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, maastoharjoitukset, itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojaksoon alussa. 



Arviointiperusteet: Tentti, osallistuminen maastoharjoituksiin, harjoitustehtävien teko. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastoharjoituksissa varusteena maastovarusteet. 

AM6403 Metsälön toiminnan ja talouden suunnittelu, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja osaa suunnitella ja arvioida tilan 
metsätaloutta talousyksikkönä. Opiskelija tietää puukaupan toimintaympäristön ja sen merkityksen tilan puukaupan 
menestyksellisessä hoitamisessa. Opiskelijalla on perustiedot Suomen metsäsektorista. Hän tietää yksityismetsätaloutta 
ohjaavan ja edistävän keskeisen metsälainsäädännön merkityksen. Opiskelija tietää metsänomistajien yhteistyön ja 
etujärjestötoiminnan muodot ja merkityksen. 

Keskeinen sisältö: Metsätalouden kannattavuuden arviointi, tilan metsälön taloussuunnittelu, puukauppa, metsäsektori 
kansantaloudessa, metsävarat ja niiden käyttö, lainsäädäntö, metsänomistajien yhteistyö. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävät, maastoharjoitukset. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustehtävät, osallistuminen maastoharjoituksiin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastoharjoituksiin maastovarustus. 

AM6501 Nautakarjan ruokinta ja hoito, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella nautakarjaan perustuvaa kotieläintuotantoa, taloudellista rehuntuotantoa, 
tehdä kotieläinten ruokintasuunnitelman, on selvillä ruokinnan vaikutuksesta tuotantoon ja taloudelliseen tulokseen sekä 
tuotantosairauksiin, tuntee ruokintastrategiat sekä osaa nautakarjan ruokinnan ja hoidon eri tuotantovaiheissa. 

Keskeinen sisältö: Rehuarvojärjestelmät, ruokintastrategiat, ruokintasuunnitelma, laidunruokinta, vasikan ja hiehon 
kasvatus, maidon koostumukseen ja hintaan vaikuttavat tekijät, lihakarjan kasvatus. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus 56 tuntia. Virtuaaliopiskelu Moodle-opiskeluympäristössä. Arviointi ja 
palaute 2 tuntia. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali Moodle-opiskeluympäristössä. Tieto tuottamaan 82: Lypsylehmän ruokinta. Tieto tuottamaan 
92: Ruokinnan turvallisuus. Tieto tuottamaan 99: Laiduntaminen kannattaa. Tieto tuottamaan 106: Nauta- ja sikatilan 
ruokintastrategia. ProAgria Maito: Kannattava maidontuotanto. 

Arviointiperusteet: Arvioidut tehtävät, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6502 Viljelyn suunnittelu, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tehdä "nitraattiasetuksen" ja maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisen 
viljelysuunnitelman.  Opiskelija osaa suunnitella pellonkäytön tilan olosuhteet huomioonottaen. 



Keskeinen sisältö: Viljelynsuunnittelu tietokoneohjelmistojen avulla, pellon käytön suunnittelu, maatalouden 
ympäristötukijärjestelmä, asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta ("nitraattiasetus"). 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tietojen kerääminen 10 h, harjoitukset luennoilla 8 h, harjoitustyön tekeminen 
luennoilla 22 h, luennot 10 h, itsenäinen työskentely 30 h. 

Oppimateriaali: Ympäristötukijärjestelmä, asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta, 
ohjeistot. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6504 Tuotantotilojen suunnittelu, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maatalousrakentamista koskevat määräykset ja tuntee rakennussuunnittelun ja 
kustannuslaskelmien laadinnan perusteet. Hän tuntee rakennustekniikan ja lainsäädännön siten, että hän pystyy toimimaan 
rakennuttajana maaseudun erilaisissa rakennushankkeissa. Opiskelija ymmärtää toiminnallisen suunnittelun merkityksen ja 
hallitsee tärkeimmät suunnitteluperiaatteet navetoista, kuivaamoista ja muista yleisistä tuotantorakennuksista. Opiskelija 
tuntee tärkeimmät rakennusmateriaalit ja tavallisimpien rakennustöiden perusteet sekä pystyy tulkitsemaan 
rakennuspiirustuksia. 

Keskeinen sisältö: Rakennusmateriaalit, niiden ominaisuudet ja käyttö, rakennuspiirustusten tulkinta. Rakennusten 
kustannusarvioiden laskenta ja rakentamistalous, rakentamista ohjaavat määräykset ja ohjeisto, ympäristön huomioiminen 
rakentamisessa. Maatilarakennusten toiminnallinen suunnittelu, eläinten hyvinvoinnin huomioonottaminen rakennusten- ja 
työmenetelmien suunnittelussa. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus, vierailut, itsenäinen työskentely. 

Oppimateriaali: Kopola, H. Maaseudun rakennusoppi. Kirjayhtymä. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6505 Peltoviljelyteknologia ja kasvinsuojelu, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laatia kasvinsuojelusuunnitelman alueellisesti merkittäville peltokasveille. Opiskelija 
tunnistaa keskeiset peltojen ja pientareiden rikkakasvit, maatalouden perinnebiotooppien kasvilajit, tavallisimmat met-
sätyyppi- sekä ranta- ja vesikasvit. Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan tärkeimmät peltorikkakasvit myös 
sirkkataimivaiheessa. 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 tuotantoprosessin biologiaan. 

Keskeinen sisältö: Kasvinsuojelusuunnitelman laadinta, peltojen ja pientareiden rikkakasvit, metsätyyppilajit, vesikasvit, 
merkittävimmät peltokasvien taudit ja tuholaiset, peltoviljelytöiden käytännön työtavat ja menetelmien keskeiset erot.  

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Etätehtävä, ohjattu kasvien, tautien ja tuholaisten tunnistaminen ja opiskelu 
maastossa ja pellolla. Peltoviljelytöiden käytännön harjoitukset ja mahdollinen kenttäkoe 35 h.  



Oppimateriaali: Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita, päivitetty Peltokasvien kasvinsuojelu-opas (ProAgria), osoitetut 
kasvikirjat. 

Arviointiperusteet: Etätehtävät, Lajintuntemustentit sekä 100 kasvin kasvio. Aktiivinen osallistuminen opettajien 
vaatimusten mukaisesti.  

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kasvintuntemuksen opetus tapahtuu kokonaan maastossa. Lajintuntemusretkillä tarvitaan 
opiskelijoiden autoja. 

AM6601 Maatilan työ- ja taloussuunnittelu, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää suunnittelun merkityksen kannattavan maatilatalouden harjoittamisen 
välttämättömänä edellytyksenä. Opiskelija hallitsee työmenekin arvioinnin työnormien avulla ja kykenee laatimaan maatilan 
koneellistamissuunnitelman. Opiskelija kykenee laatimaan itse valitsemalleen tilalle katetuottomenetelmän 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. Investointilaskelmat ja 
niiden teoreettiset perusteet. Vähenevän lisätuoton laki ja sen soveltaminen käytännön suunnittelutilanteissa. Maatilan tukien 
laskenta sovellusohjelman avulla. 

Edeltävät opinnot: AM063 Maatalouskonetekniikka ja AM061 Maatilatalouden tuotannontekijät. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, maatilan koneellistamissuunnitelma, laskuharjoitukset 
investointilaskelmista ja omaisuuden arvioinnista ja katetuottomenetelmän mukainen maatilan taloussuunnitelma. 

Oppimateriaali: Kiinteistöjen arviointikäsikirja. 1996. Karisto Oy. Ryhänen, Ryynänen, Seppänen: Maatilan tuotannon 
suunnittelu ja kehittäminen. 1997. 2. painos. Helsingin yliopisto, Yliopistopaino. Taloussuunnitelman laadintaohje. MTT:n 
selvityksiä 111. 

Arviointiperusteet: Opintojaksosta järjestetään kolme osakoetta. Arvosanaan vaikuttaa lisäksi laskuharjoituksista saadut 
suorituspisteet. Opintojakson arvosanan opiskelija saa, kun suorituspisteitä on kertynyt riittävästi ja koneellistamissuunnitelma 
ja taloussuunnitelma on hyväksyttävästi suoritettu. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson lähiopetuksesta puolet toteutetaan tietokoneluokassa käyttäen Excel-
taulukkolaskentaohjelmaa. 

AM6602 Maatalouden tulonsiirrot, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa EU:n maatalouden tulotukijärjestelmän tavoitteet ja rakenteen. Hän tuntee Suomen 
maatilataloutta koskevan verolainsäädännön. Opiskelija ymmärtää verotuksen merkityksen elinkeinotukien ja kansalaisten 
sosiaaliturvan rahoittajana. 

Keskeinen sisältö: Maatalouden tulotuet ja EU-tukihakemuksen täyttäminen. Maatilatalouden tuloverolaki, arvonlisäverolaki. 
Maatalouden tuloveroilmoituksen ja alkutuottajan arvonlisäveroilmoituksen laatiminen. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset. 

Oppimateriaali: Kiviranta E. 1991. Maatilaverotus. WSOY. Uusin haku- ja täyttöopas. Mavi. 

Arviointiperusteet: Arvioitavat tehtävät ja tentit. 

Arviointiasteikko: 0-5 



Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon on integroitu ruotsin kieltä (AM5203). 

AM6603 Yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmät, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimpien organisaatioissa käytössä olevien laatu- ja ympäristöstandardien 
periaatteet ja perehtyy erityisesti Suomen elintarviketalouden laatustrategiaan. 

Keskeinen sisältö: Mitä on laatu? Laadun historia, laatustandardit, laatupalkinnot, laatujohtaminen, prosessit, auditointi, 
työturvallisuus, ympäristöjärjestelmät. Laatutyö elintarvikeketjussa –verkkokurssi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 24 h, vierailut 16 h, tehtävät 40 h. 

Oppimateriaali: http://www.finfood.fi/verkko-opiskelu/laatuketju 

Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Osa opintojaksosta suoritetaan verkko-opiskeluna: "Laatutyö elintarvikeketjussa - taso 1". 

AM6604 Kirjanpito ja tilinpäätösanalyysi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet. Opiskelija osaa laatia 2-kertaisen kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen maatilataloutta harjoittavalle maatilalle tietokonetta hyväksi käyttäen. Opiskelija pystyy analysoimaan 
tilinpäätöstä. 

Keskeinen sisältö: 2-kertaisen kirjanpidon peruskirjaukset, varastojen muutokset, tulonlähdesiirrot, yksityisotot ja yrittäjän 
oman työpanoksen arviointi. Tilinpäätöksen tekeminen ja sen analysointi. Budjetointi ja budjettien tekeminen. Yrityksen 
talousohjaus ja ohjausjärjestelmät. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, kirjanpitoharjoitukset tietokonetta käyttäen ja maatalouden ja 
metsätalouden tulosyksiköiden tilinpäätöksien analysointiin liittyvät harjoitustehtävät. 

Oppimateriaali: Maatilayritysten kirjanpitotietojen yhtenäistäminen. 1996. Maaseutukeskusten liitto. Maaseutukeskusten 
liiton julkaisuja n:o 909. Kallunki & Kytönen. 2002. Uusi tilinpäätösanalyysi. Tallentum. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 
2002. 7. korj. painos. Yritystutkimusneuvottelukunta. Gaudeamus. 

Arviointiperusteet: Opiskelijan itsenäisesti laatima tilinpäätös maatalouden ja metsätalouden tulosyksiköistä ja hän on 
tehnyt molemmista tulosyksiköistä tilinpäätöksen analysointiin liittyvät harjoitustehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opetuksesta 25 tuntia toteutetaan tietokoneluokassa käyttäen Maatalousneuvos win-ohjelmaa. 

AM6701 Yrityksen perustaminen ja toiminta, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yritysten toimintaperiaatteet, yritystoiminnan keskeiset käsitteet ja niiden väliset 
yhteydet. Opiskelija tuntee yrittäjää koskevan oikeudellisen sääntelyn keskeiseltä osin. Kokous- ja neuvottelutaidon osio: 
opiskelija tuntee kokouskäytänteet ja neuvottelutaitojen perusteet. 

Keskeinen sisältö: Miten yritykset toimivat? Mitä asioita yritystoimintaan kuuluu? Miten laaditaan liiketoimintasuunnitelma? 
Mitkä ovat yrittäjän oikeudelliset peruskysymykset ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomioita erilaisissa 
sopimustilanteissa? Kokous- ja neuvottelutaidon osio: viralliset kokouskäytänteet ja niitä säätelevät lait; viestintätyylit 
neuvottelutaitojen pohjana; neuvotteluprosessi ja -strategia. 



Edeltävät opinnot: Ei ole. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot, ryhmätyöskentely ja valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Ryhmätehtävät, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon on integroitu ruotsin kieltä (AM5203). 

AM6702 Maaseutupolitiikan järjestelmä, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maaseudun historian sekä tiedostaa maaseudun yhteiskunnallisen ja poliittisen aseman 
kehityksen sekä sen heijastumisen maaseudun kehittämisen tämänhetkiseen toimintaympäristöön. Opiskelija tunnistaa ja 
osaa analysoida maaseudun kehittämisen mahdollisuuksia ja uhkia kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa 
maaseudun kulttuuriperinnön ja oman luovuutensa merkityksen maaseudun hyvinvoinnin perustana. Opiskelija osaa 
suunnitella ja toteuttaa maaseudun kehittämiseen liittyvän verkostohankkeen ja arvioida sitä. 

Keskeinen sisältö: Suomalaisen ja eurooppalaisen maaseutupolitiikan kehitys, sisältö ja järjestelmä, eri aluetasojen 
käytännön sovellukset. Hanke osana yrityksen ja yrityksen toimintaympäristön sekä yhteisöjen kehittämisprosessia. 
Hankesykli, suunnitteluprosessi, rahoituskanavat, hankkeiden arvioinnin perusteet. Maaseudun kulttuurihistoria ja 
kotiseutukulttuuri, oman luovuuden herättäminen ja hyödyntäminen (esim. kulttuuri harrastuksena: ITE-taide, 
kansanmusiikki, harrastajateatteri). 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja opetuskeskustelut 48 h, yhteistoiminnallinen oppiminen ryhmissä 40 h, 
kulttuuriin liittyvä henkilökohtainen projekti 40 h, itsenäinen opiskelu 60 h. 

Oppimateriaali: Elinvoimainen maaseutu - yhteinen vastuumme. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005-2008. 
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2004). Eurooppalaistuva maaseutupolitiikka. Paikalliset toimintaryhmät maaseudun 
kehittäjinä (Hyyryläinen & Rannikko, toim., 2000). Keränen, H., 2001. Hankesuunnittelun idea ja projektisyklin hallinta 
aluekehittämisessä. eAgrologi -verkko-oppimateriaali: http://maaseutu.pkamk.fi/eagrologi. Uusimmat maaseutuohjelmat. 

Arviointiperusteet: Hyväksytyt yhteistoiminnalliset ja yksilölliset oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opetuksen toteutuksessa hyödynnetään virtuaalista oppimisympäristöä. 

AM6703 Kunta toiminta- ja talousyksikkönä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää kunnallishallinnon perusteet, kuntien merkityksen ja tehtävät yhteiskunnassa, 
kunnallisen organisaation toiminnan ja päätöksentekomenettelyn periaatteet, kunnan jäsenen osallistumismahdollisuudet 
yhteisten asioiden hoitoon sekä maaseutukuntien nykyhetken ja kehitysnäkymät. 

Keskeinen sisältö: Kunnallishallinnon perusteet, 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. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Tentti, kuntaselvitys. 

http://maaseutu.pkamk.fi/eagrologi�


Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6704 Ammatillinen projekti, 20 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa 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 syventämiseen liittyvän raportin. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty. 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 

Valinnaiset suuntaavat ammattiopintokokonaisuudet, yhteensä 24 op ml. suuntaavat 
ammattiopinnot 

AM7102 Muutoksen johtaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot eettisestä toiminnasta sekä perusvalmiudet johtaa ja 
ohjata vuorovaikutteisia kehittämisprosesseja yrityksissä, yhteisöissä ja verkostoissa. Käsitys oikeasta ja väärästä, arvot, 
normit, moraali, eettinen toiminta yhteiskunnassa ja luonnossa, agrologin ammattietiikka. 

Keskeinen sisältö: Käsitys oikeasta ja väärästä, arvot, normit, moraali, eettinen toiminta yhteiskunnassa ja luonnossa, 
agrologin ammattietiikka. Ihmiskeskeinen johtamiskäsitys, organisaatiokulttuuri, muutosprosessien johtamisen välineet ja 
menetelmät. Itse- ja ihmistuntemus vuorovaikutuksen perustana, erilaiset vuorovaikutustavat. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, verkko-opetus, tehtävät. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Tehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM7103 Strateginen johtaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää strategisen ajattelun perusteet ja yrityksen strategisiin ratkaisuihin vaikuttavat 
tekijät sekä osaa käyttää strategisen suunnittelun perustyökaluja.  

Keskeinen sisältö: Mitä on strateginen ajattelu? Miten yrityksen toimintastrategia valitaan? Miten yrityksen strategista 
toimintaa ohjataan?  

Edeltävät opinnot:  



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot, ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, oppimistehtävät, 
oppimateriaaliin perehtyminen. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tehtävät, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM7201 Verosuunnittelu, rahoitus ja maksuvalmius, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää hyväkseen maatilatalouden tuloverolain sallimia verosuunnittelun keinoja 
maatilan vuotuisessa verotuksessa ja erilaisissa maatilan sukupolvenvaihdosvaihtoehdoissa. Opiskelija pystyy valitsemaan 
maatilan investoinneille sopivimman rahoitusvaihtoehdon, niin että maatilan maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyvät hyvinä. 

Keskeinen sisältö: Maatilatalouden tuloverolaki ja vuotuisen verotuksen suunnittelu. Veron laskenta tulo-, luovutusvoitto- 
sekä perintö- ja lahjaverotuksessa. Maatilan luovutuksen verotus luovuttajan ja luovutuksen saajan näkökulmasta. Verotuksen 
huomioon ottaminen investointilaskelmissa. Rahoituspäätöksen vaiheet. Suomen rahoitusmarkkinat. Rahoituksen 
kustannukset. Maatilan rahoitusvaihtoehdot. Likwi-ohjelman käyttö ja tulosten tulkinta. Vero- ja rahoitustietämyksen 
päivittämisen kannalta keskeiset julkaisut, tietokannat ja verkkoaineistot. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, investointilaskelmaharjoitukset taulukkolaskentaohjelmalla, 
rahoituslaskelman tekeminen Likwi-ohjelmalla ja Likwi-laskelman tulosten tulkinta. 

Oppimateriaali: Ylätalo, M ja Mäkinen H. 1997. Maatilatalouden investoinnit rahoitus ja maksuvalmius. Taloustieteen 
laitoksen monistesarja nro 12., tai Martikainen, Teppo. 2000. Rahoituksen perusteet. Luentomoniste. Verkkoaineistot. 

Arviointiperusteet: Investointilaskentaharjoitukset tai investointilaskentaharjoitus ja maatilan luovutukseen liittyvä 
verotehtävä. Likwi-harjoitus ja loppukoe valitusta kirjasta. 

Arviointiasteikko: 0-5. 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson lähiopetuksesta 40 % toteutetaan tietokoneluokassa. 

AM7202 Lineaarinen optimointi suunnittelussa, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pitkän aikavälin suunnittelussa huomioon otettavat tekijät. Opiskelija osaa laatia 
maatilan toiminnan lineaarisen mallin ja hän pystyy vertailemaan tällä mallilla eri viljelyjärjestelmien ja karjan eri 
ruokintavaihtoehtojen kannattavuutta. Opiskelija pystyy tulkitsemaan lineaarisen optimointimallin herkkyysanalyysin tuloksia. 

Keskeinen sisältö: Lineaarinen tuotantoteoria ja lineaarisen optimoinnin perusteet. Taulukkolaskentaohjelma hyväksi 
käyttäminen maatalouden suunnittelussa. Tuotannonalojen väliset riippuvuussuhteet. Lineaarisen optimoinnin 
maataloussovellukset: viljelykiertomallit, kotieläinten ruokinnansuunnittelumallit, kuljetusongelmat ja karjanlannan 
käsittelymallit. Sijoitteluongelmat. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, oppitunneilla yhteisesti ratkaistavat tehtävät ja arvioitavat 
laskuharjoitukset. Laskuharjoituksissa opiskelija voi valita omaa osaamisensa tavoitetasoa (tyydyttävä 1-2, hyvä 3-4 tai 
kiitettävä 5) vastaavan tehtäväjoukon. 

Oppimateriaali: Luentomoniste, oppituntitehtävät ja verkkoaineisto. Opintojakson aikana käytetään Management Scientist- 
ohjelmaa ja internetissä vapaasti käytettäviä lineaarisen optimoinnin sovelluksia. 

Arviointiperusteet: Laskuharjoitukset. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan tietokoneluokassa. 



AM7203 Tuotantoekonomia, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kasvi- ja kotieläintuotantoa koskevaan päätöksentekoon liittyvät 
tuotantoteoreettiset kysymykset. Opiskelija tuntee yrityskoon ja kustannusten ja kannattavuuden välisen riippuvuuden. 

Keskeinen sisältö: Maataloustuotannon taloudelliseen tulokseen eniten vaikuttavat tekijät eri tuotantosuunnissa. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kirjatentti. 

Oppimateriaali: Turkki, A . 2004. Tuotantoekonomia. Helsingin yliopisto taloustieteen laitoksen monistesarja nro 4, 2. 
uudistettu painos tai Haapanen, M.-Heikura,J.-Leino,K. 2004. Maatila liikeyrityksenä. WS Bookwell Oy. Juva. 

Arviointiperusteet: Tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM7301 Ajankohtaista maataloustutkimuksessa, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät maataloustutkimuksen käytännön toimintatavat ja tutkimusasetelmat, sekä 
tutustuu tutkimuksen suunnittelun periaatteisiin. Opiskelija hallitsee tutkimusraporttien käytön tietolähteenä käytännön 
ongelmien ratkaisussa ja tuntee Suomen maataloustutkimusta tekevät instituutiot. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin 
tutkimushankkeisiin ja niiden päälinjoihin. 

Keskeinen sisältö: Kenttä- tai ruokintakokeen suunnittelu ja toteutus, tutkimustulosten analysointi. Vierailut alan laitoksiin, 
Tutustuminen ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin ja niiden tuloksiin. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus, itsenäinen työskentely. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä. 

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös projektiopintoina. 

AM7302 Bioteknologian sovellukset, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää bioteknologian mahdollisuudet ja käyttökohteet kotieläinten jalostuksessa, 
elintarviketuotannossa ja ympäristön suojelussa. Opiskelija tuntee kotieläinjalostustoiminnan ja osaa tehdä 
jalostussuunnitelman nautakarjalle. 

Keskeinen sisältö: Nautakarjan jalostettavat ominaisuudet ja niiden periytyminen, jalostus-, arvostelu- ja 
valintamenetelmät, jalostusohjelmat, www JASU, alkionsiirto, perinnölliset sairaudet, bio- ja geeniteknologian käyttö kotieläin- 
ja kasvijalostuksessa ja siihen liittyvät eettiset ongelmat. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus ja opintovierailut. Virtuaaliopiskelu Moodle-opiskeluympäristössä. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali Moodle-opiskeluympäristössä. 
Susanna Tauriainen (toim.): Mittaa ja valitse - lypsykarjan jalostuksella tuloksiin. OPH. 

Arviointiperusteet: Palautetut tehtävät, tentti. 



Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM7303 Automaatiotekniikka ja täsmäviljely, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee automaatiotekniikan perustana olevan mittaus-, ohjaus ja säätötekniikan 
perusperiaatteet ja tuntee niiden peruskäsitteistön. Hän tuntee yleisimpien maataloudessa käytettävien anturien ja 
toimilaitteiden toimintaperiaatteen ja ymmärtää kalibroinnin merkityksen automaatiolaitteiden toiminnassa. Opiskelija tuntee 
GIS-tekniikan hyödyntämisen koneiden täsmäsäädössä. 

Keskeinen sisältö: Yleisen säätöteorian alkeet, sähköopin perusteet, anturien toimintaperiaatteet ja tiedonsiirron tekniikat. 
Alan maataloussovellukset. Täsmäviljelyn teoreettiset perusteet ja käytännön toteutustavat. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus, vierailut, itsenäinen työskentely. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Oppimistehtävä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM7501 Yhteisökehittäminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yhteisökehittämisen lähestymistapoihin ja käytäntöihin 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 yhteisön/verkoston suhde kehittämisprosessissa, yhteisökehittämisen prosessien vaiheet ja menetelmät. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 21 h, yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuva projekti (case) 59 h. 

Oppimateriaali: Kurki, L., 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Muu osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Yksilöllinen/yhteisöllinen kehittämistehtävä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueella meneillään olevia 
projekteja ja muita kehittämisprosesseja sekä yleensä yhteistyötä maaseudun kehittämisen toimijoiden kanssa. 

AM7502 Yhdistys- ja järjestötoiminta, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hyödyntää yhdistys- ja järjestötoimintaa maaseudun 
yrittäjien yhteistyön ja edunvalvonnan kenttänä sekä kasvattaa tietoisuutta maaseudun yhdistys- ja järjestötoiminnan 
tulevaisuuden haasteista. 

Keskeinen sisältö: Roolit ja tehtävät yhdistyksessä, organisaatio, paikallinen ja toimialakohtainen verkostoituminen, 
yhdistyslainsäädäntö, yhdistysten roolit, toiminnan rahoitus, ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen ja viestintä. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät, opintokäynnit. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn lähijaksoilla, hyväksytyt oppimistehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoiden henkilökohtaisia taustoja eli esim. mahdollisia 
luottamustehtäviä erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä ja niistä nousevia oppimis- ja kehittämistarpeita. 

AM7503 Verkostoissa toimiminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hahmottaa maaseudun kehittämisen toimijakenttä sekä 
kriittisesti arvioida erilaisia yhteistyötahoja, verkostoja ja kumppanuuksia maaseudun yritystoiminnan ja yhteisöllisen 
toiminnan kannalta. 

Keskeinen sisältö: Maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan toimijat, aluetasot ja tehtävät, toimintatavat ja työnjako. 
Verkostojen ja verkostomaisen toiminnan ominaispiirteet ja kriteerit. Maaseudun kehittämisen paikalliset, alueelliset, 
kansalliset ja kansainväliset verkostot ja niissä toimiminen. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähijaksotyöskentely 40 h (mm. opetuskeskustelut, vierailut), oppimistehtävät 40 
h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähijakson työskentelyyn, hyväksytyt ryhmä- ja yksilöoppimistehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM8301 Rural Development around Europe and European Policy, 
3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: After completing the study 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 
actual 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 accessing 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, regional integrations) globalisation-
localisation, from agricultural to rural policy (Cork, Agenda 2000),political and social embedding of rural development, target 
groups and actors in different regions and countries, vertical networking, 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),  conditions of several subsidies, Leader (Community 
Initiatives), EU-regioFunds available for rural development purposes. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Introductory lectures 12 h, excursions 8 h, seminars and workshops , tutoring 
sessions 12 h, self-studying 48 h. 

Oppimateriaali: Announced in the beginning of the Study Unit. 

Arviointiperusteet: Announced in the beginning of the Study Unit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: The Study Unit is a part of the international EUreka module, implemented in one of the 
contributing universities or polytechnics in Finland, Hungary, the Netherlands or Austria every autumn. 



AM8302 Management of sustainable rural development 
processes, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: After completing the module, the student will be able to: identify qualifications and competences of an 
expert of rural development, recognize life-cycle and stakeholder groups of rural development processes and communicate 
and lobby within rural development processes as well as utilise project as a tool of rural development processes. 

Keskeinen sisältö: Identification of skills and knowledge needed in rural development; milestones and stakeholder groups of 
rural development processes; concepts of networking, partnerships and social capital; process management and 
communication skills; evaluation of communication processes; project as an element of a development process; participatory 
planning techniques; evaluation and feedback; lobbying skills. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Introductory lectures 24 h, workshops 24 h, personal assignments 40 h, excursions 
16 h, self-studying 30 h. 

Oppimateriaali: Announced at the beginning of the Study Unit. 

Arviointiperusteet: Continuing monitoring of the performance of the groups, group evaluation (oral exam). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: The Study Unit is a part of the international EUreka module, implemented in one of the 
contributing universities or polytechnics in Finland, Hungary, the Netherlands or Austria every autumn. 

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 perceived as rural lifestyle. 
You will hear about the historical shaping of rural and urban areas and their present and future interactions, about 
suburbanisation as an urban issue in rural areas and urban agriculture as a rural feature within 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 urban development. 

Keskeinen sisältö: Rural Urban Clichees, historical Overview of Rural-Urban-Interrelation, sustainable Development and 
Regionalisation, change in Rural Societies and Lifestyles, urban Agriculture (as an example for rural urban interaction), 
suburbanisation (as an example for rural urban interaction), interests involved in Suburbanisation Processes, regionalisation, 
development of Vision Statements for Municipalities and Regions, key Issues of Sustainable Development within Rural Urban 
Interaction. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Contact lessons 32 h, excursions 12 h, seminars and workshops 8 h, self-studying 
28 h. 

Oppimateriaali: Announced in the beginning of the Study Unit. 

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 

Muut toteutusjärjestelyt: The Study Unit is a part of the international EUreka module, implemented in one of the 
contributing universities or polytechnics in Finland, Hungary, the Netherlands or Austria every autumn. 

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 quality of life, SWOT-theory and method, theory of AWOT analysis, SWOT analysis 
- AWOT analysis, calculating results. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Contact lessons 32 h, seminars and workshops 8 h, excursions 8 h, group work and 
self-studying 60 h. 

Oppimateriaali: Announced in the beginning of the Study Unit. 

Arviointiperusteet: Announced in the beginning of the Study Unit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

VALINNAISET OPINNOT 

AM8201 Luonnonmukainen tuotanto, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella maatilan luonnonmukaisen kasvi- ja kotieläintuotannon ja siirtymisen siihen 
tuotantoehtojen mukaan. Opiskelija hallitsee luonnonmukaisen kasvintuotannon ja kotieläintuotannon periaatteet. Opiskelija 
osaa arvioida tilan ravinteiden käytön tehokkuutta ravinnetaseiden avulla. 

Keskeinen sisältö: Luonnonmukaisen kasvin- ja kotieläintuotannon prosessit (muokkaus, lajikevalinta, lannoitus, 
kasvinsuojelu, sadonkorjuu, kotieläinten ruokinta, terveydenhoito ja jalostus), luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen, 
luonnonmukaisen kasvin- ja kotieläintuotannontuotantoehdot, ravinnetaseet. 

Edeltävät opinnot: Kasvintuotannon perusteet AM6101, Peltokasvien tuotanto- ja käyttö AM6104. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja vierailut 84 tuntia. Virtuaaliopiskelu Moodle-
opiskeluympäristössä. 

Oppimateriaali: Rajala J. Luonnonmukainen maatalous, Luonnonmukaisen kasvin- ja kotieläintuotannon tuotantoehdot. Tieto 
tuottamaan -sarjan julkaisut nro 94; Luomunaudan ja -sian ruokinta ja hoito, no 84; Luomupellon kasvinsuojelu, no 88; 
Luomusiemen- ja taimiopas, no 86; Luomuviljan tuotanto, no 91; Luomuvihannesten kasvinsuojelu. 

Arviointiperusteet: Etätehtävät, harjoitukset, tentit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM8203 Maaseudun ympäristökysymykset, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan maaseudun ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin eri teemojen avulla. 

Keskeinen sisältö: Opintojakson teemat ja niiden keskeinen sisältö ilmoitetaan myöhemmin. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tehtävät sekä maastoretkeilyt. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Luento- ja lajintuntemustentit, annettujen tehtävien palauttaminen sekä läsnäolo maastoretkillä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Ilmoitetaan myöhemmin. 



AM8212 Työelämän projekti, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy työelämän ja toimintaympäristön projektimaisiin työtehtäviin työskentelemällä 
jossakin projektissa tai työstämällä yksin tai ryhmässä oman projektin. 

Keskeinen sisältö: Toimeksiannon projektointi/projektin suunnittelu, työskentely, arviointi ja raportointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Neuvonta- ja ohjauskeskustelut 16 h, työskentely 104 h, raportointi 40 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan tarvittaessa. 

Arviointiperusteet: Arviointikeskustelu, raportti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso voi liittyä opiskelijan opintoihin sisältyviin harjoittelujaksoihin tai muihin opintoihin, 
joista sovitaan koulutus- ja kehittämispäällikön kanssa etukäteen. 

AM8214 Maaseutu - kaupunki vuorovaikutus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää ja laajentaa käsitystään maaseudun ja kaupungin välisestä vuorovaikutusilmiöstä, 
sen edellytyksistä ja mahdollisuuksista alueellisessa kehittämistyössä sekä perehtyy käytännössä vuorovaikutuksen keinoihin. 

Keskeinen sisältö: Vuorovaikutuksen edellytykset, sisältö ja keinot aluekehittämistyössä, vuorovaikutuksen teemat ja 
toimenpiteet käytännössä eri toimijatasoilla. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 16 h, tehtävät 12 h, vierailut 24 h, raportit 12 h, ohjattu itseopiskelu 16 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tehtävät, raportit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson vierailuista ja niiden kuluista sovitaan erikseen opintojakson alussa. 

AM8215 Elintarviketalous, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy maaseudun elintarvikkeita jalostavien yritysten toimintaedellytyksiin ja prosesseihin. 

Keskeinen sisältö: Peruselintarvikkeiden tuotanto-, käsittely- ja jalostuksen periaatteet ml. hygieeniset kysymykset, 
yritystoiminnan perusedellytykset ja tuotteiden markkinointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 42 h, käytännön harjoitukset 32 h, yritysvierailut 24 h, ohjattu itsenäinen 
opiskelu ml. raportointi 62 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 



Arviointiperusteet: Tehtävät, raportit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM8216 Maankäytön suunnittelu ja mittaustekniikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Alueidenkäytön ohjausjärjestelmä. Tavallisimmat maanmittaustoimitukset ja 
maastonmittausmenetelmät. 

Keskeinen sisältö: Ympäristönkäyttöä koskeva sääntely. Maankäyttö- ja rakennuslain keskeiset säännökset. 
Kiinteistöjärjestelmä. Halkominen, lohkominen yms. tavanomaisimmat maanmittaustoimitukset. Maanluovutuksen ohjaus 
sisältäen maan lunastuksen. Peltolohkon pinta-alan määrittäminen ja korkeuserojen mittaaminen. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset ja itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitukset. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM8217 Markkinointi, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää markkinointiajattelun, markkinoinnin osana yrityksen strategista ja tavoitteellista 
toimintaa. Opiskelija perehtyy tuotekehitystyöhön markkinoinnin kannalta, tuntee markkinoinnin kilpailukeinojen käytön, 
yhteyden strategiaan. Opiskelija osaa toimia tuotekehitysprojektin vetäjänä, osaa laatia toimeksiannon mainostoimistolle sekä 
tehdä pienimuotoista markkinointiviestintää. 

Keskeinen sisältö: Mitä on tuotekehitys? Miksi tuotekehitystä tehdään? Miten tuotekehitystyö 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: Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, tentti. 

Oppimateriaali: Markkinoinnin perusoppikirjat. 

Arviointiperusteet: Tentti, tehtävät, ryhmätyöskentelyyn osallistuminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Ryhmätyöskentelyssä on 70 % osallistumispakko. 

 

 



AM8218 Kansainvälinen maatalous, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija on selvillä maatalousalan keskeisistä kansainvälisistä järjestelmistä. Hän hahmottaa erilaisten 
tuotantomenetelmien vaikutuksia tuotannon määrään ja ympäristön tilaan. Opiskelija osaa arvioida kansainvälisen 
maatalouspolitiikan vaikutuksia suomalaiseen maatalouteen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmässä omiin 
oppimistarpeisiinsa liittyvän oppimisprojektin, johon liittyy kansainvälisiä ja/tai monikulttuurisia elementtejä.  

Keskeinen sisältö: Kansainvälinen talous, maatalousalan järjestöt, kauppasopimukset ja WTO. Maatalouden ja maaseudun 
kehitysnäkymät kansainvälistyvässä taloudessa ja yhteiskunnassa, projektin suunnittelu, hallinta ja arviointi, toiminta 
kansainvälisessä ja/tai monikulttuurisessa toimintaympäristössä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, oppimistehtävät, projekti ja itsenäinen opiskelu. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Arvioitavat tehtävät ja tentti sekä projektiraportti ja arviointikeskustelu. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY7206 Peltobioenergia I, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syvällisesti peltobioenergian tuotannon tekniikat ja osaa organisoida energiaraaka-
aineen tuotannon tai hankintaketjun polttolaitokselle. Hän tuntee energiakasvien viljelyn ja sadonkorjuun logistiikan 
käytännön ongelmat ja osaa ratkaista ne. Hän hallitsee myös tuotannon työnmenekki- ja kustannuslaskennan sekä osaa estää 
haitalliset ympäristövaikutukset. Hän tuntee peltobioenergian suorat polttotekniikat. 

Keskeinen sisältö: Suopohjan muuttaminen kasvinviljelykäyttöön ja viljelymaan peruskuivatus. Energiaheinän korjuun 
vaihtoehtoiset tekniikat. Energiaviljan käsittely ja polttotekniikka. RME:n tuotanto pienmittakaavassa. Tuotannon ja 
kuljetuksen työnmenekin arviointi ja tuotantokustannusten laskenta. Tukijärjestelmän vaikutuksen huomiointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60 h lähiopetus, 50 h harjoitustyöt, 50 h itsenäinen opiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt 70 %, loppukoe 30 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY7207 Peltobioenergia II, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy peltobioenergian tuotannon käytäntöihin valitsemansa case-esimerkin pohjalta. Hän 
tutustuu käytännön toiminnassa eteen tuleviin ongelmiin ja oppii ratkaisemaan ne. 

Keskeinen sisältö: peltobioenergian tuotannossa tulevien ongelmien käytännön ongelmien ratkaiseminen, tiedonhankinta 
alalta, alan organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Tutustuminen markkinoilla olevaan tuotantotekniikkaan. 

Edeltävät opinnot:  



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Projektityöskentely 140 h, tutorointi-istunnot 20 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Projektityöskentely 100 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6301 Koneopin perusteet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maatalouskoneissa käytettävän voimansiirto-, moottori- ja sähkötekniikan sekä osaa 
arvioida koneiden teknistä kuntoa. Opiskelija tuntee erilaiset tekniset vaihtoehdot ja niiden vaikutuksen koneiden valintaan ja 
käyttöön. Opiskelija tuntee teknisen fysiikan alkeet. 

Keskeinen sisältö: Otto- ja dieselmoottorin toiminta, hydrauliikan ja voimansiirtotekniikan perusteet ja komponentit. 
Koneiden suoritusarvoja kuvaavat tekniset suureet ja kunnonmääritysmenetelmät. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 48 h, itsenäinen opiskelu 32 h. 

Oppimateriaali: Maatalouden koneoppi 1. Luentomoniste (fysiikka). 

Arviointiperusteet: Oppimistehtävä, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM6302 Koneiden käyttö ja huolto, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa yleisimpien koneiden käytön ja huollon. Erityistä huomiota kiinnitetään traktorin 
ajotaitoon, jossa saavutetaan maatalousharjoittelussa vaadittava taso. Opiskelija tuntee maatalouskoneiden huoltotöiden 
työtavat, tuntee huollossa käytettävät aineet ja työkalut ja osaa suorittaa normaalit päivittäis- ja määräaikaishuollot. 

Keskeinen sisältö: Traktorin huolto- ja ajoharjoitukset, yleisimpien koneiden käytön alkeet. Työkoneiden tekniset 
perusratkaisut. Hitsaus ja metallin työstö. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 48 h, itsenäinen työskentely 32 h. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, ajokoe, työnäytteet. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Traktorin ajoharjoitukset. Hitsaus- ja metallintyöstöharjoitukset. 

 



AM5207 Brush up Your English, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on saavuttaa englannin peruskielitaito. Johdanto ammattikorkeakoulun englannin kielen 
opintoihin. 

Keskeinen sisältö: Keskeiset viestintätilanteet, perussanasto ja kieliopin perusteet. 

Edeltävät opinnot: Toisen asteen (lukio, ammatillinen oppilaitos) oppimäärä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 48 h, itsenäistä opiskelua 32 h. 

Oppimateriaali:  

Oppikirjana Eskola Anne, Iikkanen Päivi, Way to Go Update Your English. Otava. 

Arviointiperusteet: Tehtävät (kirjalliset ja suulliset). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: englanti 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AM5208 Svensk klinik: Kom igen! , 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Ruotsin kielen kielioppirakenteiden ja suullisten perusviestintätilanteiden kertausta sekä johdantoa 
ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin. 

Keskeinen sisältö: Kieliopin kertaus, yleissanaston laajennus. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. 

Edeltävät opinnot: Toisen asteen (lukio, ammatillinen koulutus) kieliopinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojaksolla on läsnäolovelvoite. Kontaktiopetusta ja opiskelijan itsenäistä 
työskentelyä. 

Oppimateriaali:  

Oppikirjana Jokisalo Timo, Minni Ritva, Reflex Uppdatera din svenska. Otava. 

Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen kielitaito. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

HARJOITTELU 

AM9900 Ammatillinen harjoittelu, 30 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena harjaannuttaa opiskelija käytännön töihin aidossa työympäristössä. Tavoitteena on oppia 
käytännön tietoja ja taitoja, soveltaa opittua teoriaa käytäntöön ja kohentaa työelämävalmiuksia. 

Keskeinen sisältö: Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävät. 



Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden opinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 800 h opiskelijan työtä. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty. 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

OPINNÄYTETYÖ 

AM5001 Opinnäytetyö, 15 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimaansa käytännön 
työelämästä tulevan ongelman ratkaisemiseksi tai työelämän tietyn tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämiseksi. 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat luonteeltaan soveltavia tutkimus-, selvitys- ja kehitystöitä. Opinnäytetyön 
tekeminen keskittyy kolmanteen ja neljänteen opiskeluvuoteen. 

Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön aiheen mukainen sisältö. 

Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö ajoittuu 3.-4. lukuvuoteen. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 400 h ohjattua ja itsenäistä työskentelyä. 

Oppimateriaali: Ohjauksessa yhdessä sovittavat materiaalit. 

Arviointiperusteet: Arvioinnissa sovelletaan ammattikorkeakoulun yhteisiä arviointikriteereitä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  
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