
Agrologintutkinnon 

osia verkko-opintoina

Nyt on loistava tilaisuus tehdä agrologitutkintoon                 

kuuluvia tutkinnon osia!

Opinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Avoin AMK tarjoaa
joustavan mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja koulutustaustasta tai iästä
riippumatta. Opinnot soveltuvat sinulle, joka haluat kehittää itseäsi tai ammattitaitoasi
tai jos suunnittelet myöhemmin hakeutumista ammattikorkeakouluun.

Maatalous ja maaseutu työllistävät erilaisia asiantuntijoita. Agrologi on maatalouden
ammattilainen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) agrologiopinnoissa opiskelija
keskittyy ruoan tuottamiseen kestävällä ja kannattavalla tavalla. Agrologin osaaminen
on keskiössä myös silloin, kun tehdään ilmastotekoja; agrologi on kiertotalouden ja
hiilensidonnan ammattilainen. SeAMK on toiseksi suurin agrologin kouluttaja
Suomessa, joka mahdollistaa laajan tarjonnan opinnoissa.

Tarjolla ovat seuraavat opintojaksot, syksy 2019 - kevät 2020:

Bioenergia, 5 op
Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merki-
tyksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän tuntee energiataseen ja energiapoten-
tiaalin käsitteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergia-
lähteiden tuotantoprosessin, logistiikan, käytön sekä osaa arvioida kriittisesti maatila-
mittakaavaisen bioenergian tuotannon ja hyödyntämisen perusteita.

Opintojakson sisältö

•Bioenergiapolitiikka
•Energiatase
•Bioenergiavaihtoehdot ja niiden tuotanto-ja käyttöteknologiat
•Bioenergiayrittäjyys

Aika: 1.12.2019. - 15.1.2020, verkko-opinnot

Opettaja: MMM Juha Tiainen



Agrologintutkinnon 

osia verkko-opintoina

Maatalouden yritystalouden perusteet, 5 op
Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet. Hän
osaa selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa
maatalousyritystä johdetaan. Opiskelija osaa perustella maatalousyrittäjän merkityk-
sen maatalousyrityksen menestymisessä ja osaa laatia sen johtamisessa tarvittavia
peruslaskelmia sekä hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa.

Opintojakson sisältö

- Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos-ja taselaskelmat, maata-
lousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja
kannattavuuslaskennan perusteet

- Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
- Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijär-

jestelmä sekä EU-maiden FADN –tulokset

Aika: 1.12. - 15.1.2020, verkko-opinnot ja mahdollisesti lähipäivä

Opettaja: MMM, KTM Marjo Latva-Kyyny

Maatilayrityksen verotus, 5 op

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija perehtyy maatalouden verotuksen periaatteisiin ja tekniikkaan sekä verotuk-
sen suunnitteluun MVL:npohjalta, metsäverotukseen TVL:n pohjalta sekä maaseutuyri-
tysten verotukseen EVL:npohjalta. Lisäksi opiskelija saa perustiedot arvonlisävero-
tuksesta, kiinteistöverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta.

Opintojakson sisältö (Opintojen osiot vaihtelevat kooltaan)

1. Maatalousverotus (laajin osakokonaisuus)
2. Metsäverotus
3. Elinkeinotulojen verotus ja varojen arvostaminen
4. Muut verotuksen osa-alueet
Aika: 13.1. - 21.2.2020 , verkko-opinnot
Opettajat: MMM, KTM Marjo Latva-Kyyny, MMM Jyrki Rajakorpi ja MMM Juha Tiainen
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Maatalouspolitiikka, 5 op
Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan sekä sisällön ja tehtävät.
Opiskelija hallitsee maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja osaa maatalouspolitiikan eri
osa-alueet. Opiskelija tuntee EU:n maatalouspolitiikan taustan, tavoitteet ja
perusperiaatteet sekä osaa kansainvälisen sopimus-ja päätöksentekojärjestelmän
pääpiirteissään. Opiskelija osaa selittää maatalouden hallinnon Suomessa sekä
ammatillisen ja kaupallisen järjestäytymisen.

Opintojakson sisältö

•Maatalouspolitiikan tieteellinen perusta, sisältö ja tehtävät
•Maatalouspolitiikan käsitteet ja osa-alueet
•Maatalouspolitiikan kansainvälinen sopimus-ja päätöksentekojärjestelmä (WTO ym.),
EU:n maatalouspolitiikka, EU ja kansallinen lainsäädäntö, EU-tukiin liittyvät kansalliset
lait ja säädökset, EU-tukilomakkeiden täyttö esimerkkimaatalousyrityksessä,
suunnittelun merkitys
•Maatalousyrittäjän keskeiset yhteistyötahot

Aika: 2.3. - 30.4.2020, verkko-opinnot

Opettaja: MMM Jyrki Rajakorpi

Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi, 5 op
Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa määritellä, mitä on eläinten hyvinvointi ja suorittaa hyvinvoinnin
arviointia käytännössä. Hän osaa esittää tavallisimmat käytetyt tuotanto-
rakennusratkaisut sekä olosuhteiden hallintaan käytetyn tekniikan ja osaa selittää
niiden yhteyttä eläinten hyvinvointiin. Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotanto-
eläinten hoitoon liittyvät keskeiset työtehtävät, kirjalliset muistiinpanot ja niiden
merkityksen. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa
koskevasta lainsäädännöstä.
---jatkuu
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Opintojakson sisältö
Tuotantorakennukset, eläimen ja tuotantoympäristön vuorovaikutus, olosuhdehallinta
ja siinä käytetyn teknologian perusteet, tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointi,
keskeiset tuotantoeläinten hoitotyöt, em. sisältöihin liittyvät keskeiset anatomiset
rakenteet ja fysiologiset toiminnot, eläinten pitoon liittyvä keskeinen lainsäädäntö,
lakisääteiset kirjanpitovelvoitteet ja muu keskeiset tavat kerätä tietoa tuotannosta,
kotieläintuotantoon liittyvät tietorekisterit ja seurantajärjestelmät.

Aika: 9.3. - 30.4.2020 verkko-opinnot
Opettajat: MMM Teija Rönkä, insinööri (yAMK) Jussi-Matti Kallio

Opintojen hinta:
Avoimen AMK:n osallistumismaksu määräytyy opinnon laajuuden mukaan. Yhden
opintopisteen hinta on 10 euroa (esim. viiden opintopisteen opinnot 50 euroa).
Kpedun opiskelijoille tutkinnonosat ovat maksuttomia .

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu viimeistään
kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua.

Lisätiedot:
Agrologien koulutuspäällikkö Anu Katila, anu.katila@seamk.fi, puh. 040 8302430

Ilmoittautumiset: erikoissuunnittelija Annika Pöytälaakso, 
annika.poytalaakso@seamk.fi, 040 puh. 040 830 0348
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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