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Savonia - sinun väyläsi 
agrologiopintoihin 

Agrologien väyläopintojen esittely 

Riveria 18.3.2020

Salla Ruuska 

Agrologiopinnoissa yhdistetään 
teoria käytäntöön 

Videon löydät täältä: https://www.youtube.com/watch?v=yv-
ZdzkhjdM&list=PLW7ogpoRfg7cxmVf_T2QqcfwZhw9HUUKH&index=3&t=0s
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• Agrologikoulutuksen väyläopinnot 
• Monimuotoinen maataloustuotanto 5 op 

1.4. – 31.5.2020 (e

• Biotieteitä agrologeille 5 op (syksy 2020) 

Monimuotoinen maataloustuotanto

Mitä opiskellaan? 

• Maaperä ja kasvituotanto -osiossa (1,5 op, vastaa 40 h työmäärää) 
opiskelet peltomaan syntyä ja ominaisuuksia, maanparannusta sekä 
karjanlannan käyttöä. Kasvien osalta keskitytään Suomessa yleisiin 
rehukasveihin ja kylvösiemenen käyttöön.

• Eläintuotanto-osiossa (1,5 op) opiskelet keskeisiä maidontuotannon 
osa-alueita: lypsytyötä ja -hygieniaa, eläinterveyden ylläpitämistä sekä 
vasikoiden hoitoon liittyviä asioita.

• Maatalous ja ympäristö -osiossa (1 op) opiskelet maatalouden ja 
ympäristön vuorovaikutusta, painottuen erityisesti suomalaisen 
maatalouden ajankohtaisiin ympäristötavoitteisiin; 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään sekä 
ravinteidenkierron ja vesistövaikutusten hallintaan. Osittain teemoissa 
liikutaan myös globaaleissa näkökulmissa, koska ympäristöhaasteet 
eivät tunne maiden rajoja.

• Maatalouden tekniikkaa -osiossa (1 op) opiskelet 
maataloustraktoreiden tekniikan perusasioita. Selvität koneiden 
rengastuksen ja akselikuormien vaikutusta maan tiivistymisriskiin. 
Perehdyt maatalouskoneiden huoltamiseen ja tutustut maatalouden 
työturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin.
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Monimuotoinen maataloustuotanto

Miten opiskellaan? 

• Verkkomateriaaleja ja niihin liittyviä 
verkkotenttejä 

Biotieteitä agrologeille 5 op

Mitä ja miten opiskellaan? 

• Mitä biotieteet ovat? Tällä opintojaksolla pääset 
opiskelemaan matematiikkaa sekä kemiaa ja 
biokemiaa, tietenkin agrologien näkövinkkelistä 
katsoen. 

• Biotieteitä agrologeille -opintojakso toteutetaan 
verkko-opetuksena niin, että pääset 
ratkaisemaan Moodle-alustalle tehtyjä tehtäviä 
itsenäisesti. Yksin ei tehtävien kanssa kuitenkaan 
tarvitse jäädä, sillä voimme pohtia solmukohtia 
yhdessä kurssin työpajoissa. 

• Miten? Verkkomateriaaleja ja niihin liittyviä 
verkkotenttejä sekä lopputentti 
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Väyläopinnot käytännössä 

• Opinnot tehdään avoimen 
ammattikorkeakoulun 
kautta verkko-opintoina, 
jotka voivat koostua 
• Videoluennoista 
• Kirjallisesta materiaalista
• Verkkotehtävistä 
• Verkkotenteistä 
• Verkko-ohjauksesta 

Avoimen amk:n opintoja, johon ilmoittaudutaan täällä: 
https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-
ammattikorkeakoulu/koulutuskalenteri 

Agrologiopinnot pähkinänkuoressa

Agrologiopinnoissa 
sovelletaan teoriaa 
käytäntöön

Opetussuunnitelma: 
https://portal.savonia.fi/amk/fi/opi
skelijalle/opetussuunnitelmat?yks=
PM&krtid=1331
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Syksyllä 2020 alkaa päivä-
ja monimuotototeutus 

• Päivä ja monimuoto: 
Iisalmi

• Satelliitit: Joensuu, 
Varkaus, Kymenlaakso

• Hae 18.3.-1.4.2020: 
opintopolku.fi 

Lisätietoja
Päivätoteutus https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku/agrologi-amk-

paivatoteutus

Monimuotototeutus https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku/agrologi-

amk-monimuotototeutus

Agrologiopinnoissa teoriaa 
sovelletaan käytäntöön 

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku/agrologi-amk-paivatoteutus
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Opiskelijoiden näkemyksiä 
opiskelusta  

Monimuoto-opinnot 
Satelliitti vie AMK-
agrologiksi 
https://blogi.savonia.fi/agrifuture/202
0/02/25/satelliitti-vie-amk-agrologiksi/

Päivä-opinnot  
Tiivis porukka 
kannustaa 
agrologiopinnoissa 
https://blogi.savonia.fi/agrifuture/202
0/02/25/tiivis-porukka-kannustaa-
agrologiopinnoissa/

Ensimmäisen vuoden opinnoista 

Aiempaa osaamista arvostetaan 

• Lypsyharjoitukset: lypsytaitoisten ei tarvitse 
suorittaa uudelleen, kirjallinen dokumentointi 
osaamisesta ja osaamisen peilaaminen 
teoriatietoon

• Traktorilla ajaminen: ajotaitoiset pääsevät 
apuopettajiksi ja pääsevät samalla testaamaan 
erimerkkisiä traktoreita 

• Harjoittelu: harjoittelun voi tehdä jossain tilanteissa 
lyhyempänä, jos osaamista on kertynyt muualtakin 
kuin omalta tilalta. Kaikki opiskelijat täyttävät 
harjoittelukirjan. 
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Videon löydät täältä: https://youtu.be/IydB48xjTzY

Seuraa meitä Instassa ja Facebookissa! 

https://youtu.be/IydB48xjTzY
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Seuraa meitä Instassa ja 
Facebookissa! 

Seuraa meitä Instassa ja 
Facebookissa! 
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Savonia - Sinun väyläsi agrologiopintoihin 
Lisätietoja Väyläopintokoordinaattori Katriina Pylkkänen 

katriina.pylkkanen@savonia.fi

Savoniasta valmistuvat Suomen 
tyytyväisimmät agrologit 

(AVOP-kysely 2019) 

Hae Savonian agrologi-opintoihin 
18.3.-1.4.2020: opintopolku.fi 

mailto:katriina.pylkkanen@savonia.fi

