
• Leipäteksti 22 pt, riviväli 30 pt (+ ennen 
kappaletta 17 pt)

Otsikko 30 pt, riviväli 32 pt
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- esimerkkinä OAMK, luonnonvara-alan yksikkö
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Suomalainen 
koulutusjärjestelmä



Ammattikorkeakoulun 
tehtävät



Aloituspaikat koulutusaloittain
OAMK yht. 1490 (v. 2007)

• yhteisk./liiketalous/hallinto   13 %
• luonnontiet.ala 7 %
• luonnonvara-ala 4 %
• kulttuuriala 8 %
• sos.terv. /liikunta 25 %
• tekniikka/liikenne 43 %



Luonnonvara-alan 
yksikkö

• Sijaitsee 
Sanginsuussa

• 15 km Oulusta

• 270 opiskelijaa

• 21 opettajaa



Luonnonvara-alan yksikkö

Ydinosaaminen
-pohjoinen maatalous-, puutarha- ja   
metsätuotanto
-maisemasuunnittelu
-yritysosaaminen ja ympäristöosaaminen
Erityisosaaminen
-ympäristö- ja laatujärjestelmät
-paikkatietojärjestelmät
-vuorovaikutteinen suunnittelu



Koulutusohjelmat
http://www.oamk.fi/opiskelijalle/rakenne/opinto-

opas/

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT Laajuus 240 op 4 v
-Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma / Agrologi (AMK)

yritystoiminnan ja ympäristönhoidon sv:t

-Maisemasuunnittelun koulutusohjelma / Hortonomi (AMK)
viheraluesuunnittelun ja vihertuotannon sv:t

-Puutarhatalouden koulutusohjelma / Hortonomi (AMK)               
yritystoiminnan ja vihertuotannon sv:t

YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Laajuus 60 op

-Agrologi (ylempi AMK) ja Hortonomi (ylempi AMK)

-Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma



Tutkinnon rakenne

• 60 op Perusopinnot
• 120 op Ammattiopinnot
• 15 op Vapaasti valittavat opinnot
• 30 op Harjoittelu
• 15 op Opinnäytetyö





Koulutusohjelmat 

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat:
• neuvonta-, hallinto-, asiantuntija- ja 

esimiestehtäviin 
• suunnittelutehtäviin ja projekteihin
• itsenäisiksi yrittäjiksi
• kaupan alan tehtäviin

Hyvät mahdollisuudet sisällyttää
opintoihin ulkomaan opintoja



Tutkimus- ja 
kehittämistoiminta

Toimintamuodot:
• JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

-Ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op
-Kurssitoiminta
-Avoin ammattikorkeakoulu

• TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET
• OPINNÄYTETYÖT



Opinnäytetyö
- palvelee työelämän kehittämistarpeita
- vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa
- kehittämistehtävä, voi kytkeytyä harjoitteluun
- tehdään yleensä jollekin yritykselle tai yhteisölle
Tuotos voi olla esim.
• raportti tai artikkeli
• opaskirja
• ohjeisto
• suunnitelma
• asiakasanalyysi
• palvelutoiminto
• taideteko
• tapahtuma
• tuote
• laite
• http://www.oamk.fi/ty/opinnayte/



Esimerkkejä opinnäytetöistä
Oulun seudulla viljelyyn soveltuvien käsityöpajujen lajikkeet ja 
niiden markkinointi /al. 2008, Reetta Ahonen ja Riitta Karvonen

• Yrttipokkari ammattikeittiöille ja kuluttajille / aloitettu 2008, Sarita
Ylimäki

• Yrttitietopaketin tuottaminen Arktiset Aromit ry:n nettisivuille / 
aloitettu 2008, Jaana Karjalainen 

• Hosio Kaisa 2008: Luonnonkasvien käyttö ja mikrolisäyksen 
mahdollisuudet: case-kasvina suomyrtti

• Soikkeli Tanja 2005: Kauppasienten laatuketju: ongelmakohdat ja 
kehittämismahdollisuudet

• Outi Tervo 2002: Luomusertfioinnin onnistuminen – luonnon-
tuotealan yrittäjien ja poimijoiden kokemuksia luomusertifioinnista 
v. 2000 Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa

• Riitta Norrbacka 1999: Luonnontuotealan hankkeet Suomessa 
vuosina 1995-1999 



Luonnontuotealan
opintojaksoja

• Luonnontuoteyrittämisen perusteet 3 op 

• Luonnonyrtit 3 op 

• Kauppasienet 3 op

• Luonnontuotteet 6 op

2008 :
• Luonnonyrtit 5 op
• Luonnon sienet ja marjat 5 op
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