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Osaralla opetusta 130 vuotta

• Osaran maanviljelyskoulun perustava asiakirja on Senaatin 

Maataloustoimikunnan (eli ministeriön) päätös tammikuun 4. 

päivältä 1885, jolla Arthur G. Hildenin anomuksen johdosta 

päätettiin koulun perustamisesta ja siihen tarvittavien varojen 

ottamisesta seuraavaan valtion tulo- ja menoarvioon.

• Satakunnan Maanviljelysseura ilmoitti läänin kuvernöörin kautta 

saaneensa valtuutuksen sopimusasiakirjan allekirjoittamiseen 

valtion puolesta. Allekirjoitus tapahtui Porissa 22.3.1886. 

Allekirjoittajina toimivat maanviljelysseuran pj, kunnallisneuvos 

Edvin Avellan ja sihteeri O. Palander



Luonnontuotealan oppimisympäristöt

• Pelto 123 ha (luonnonmukaisessa tuotannossa)

• Metsä 180 ha

• Tontti 3 ha

• Joutomaa 21 ha

• YHTEENSÄ 327 ha



Viljelyksessä

Opetusmaatila on luonnonmukaisessa 
tuotannossa. Emme käytä keinolannoitteita tai 
kemiallisia torjunta-aineita.

Eläimiä

Lehmiä, lampaita, hevosia



Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti
• Opetus- kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiön) hallitus 

todistaa, että oppilaitos on arvioitu ja sen on todettu täyttävän 

Oppilaitosten kestävän kehityksen (KEKE) kriteerit.

• Myöntämispäivä 7.6.2011

• Uudelleen auditointi vuonna 2014

• Voimassa 7.6.2017



Osaran maaseutuopetusyksikkö

• Opiskelijoita yli 170 (Tammikuu 2016)

• Henkilöstöä 30

• Maaseutuyrittäjä (maatalousalan perustutkinto) 

• Luonto- ja ympäristöneuvoja, luonnonvaratuottaja (luonto- ja 

ympäristöalan perustutkinto)

• Oppisopimusopiskelijoita

• Opetusmaatilalla mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen ja 

osaamisen kartuttamiseen

• Ympäristö on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue ja museoviraston 

suojeluksessa



Oppimisympäristöjen kohentaminen 

2013

• Käytetyn traktorin hankinta 

• Asuntola peruskorjattu 

• Toukola muutettu kokonaan luokkatiloiksi (3 luokkaa) 

• Oppilassauna peruskorjattu 

• Vanhan tallin peruskorjaus osittain vuonna 2013

• Kuivurin peruskorjaus osittain vuonna 2013

• Koneiden pesupaikan rakentaminen (koneistus hankittu) osittain 

vuonna 2013 



Oppimisympäristöt 2014-2015

Kuivuri-investointi (koneistus, elevaattori asennettu), ulkokunnostus 

kesken

Tallin jätevesijärjestelmä (KEKE-sertifikaatti)

Koneiden pesupaikka

Vanhan tallin karsinat, oppilastyönä

Tila-auto ja puimuri

Ratsastuskenttä



Tutkintona luonto- ja ympäristöalan 

perustutkinto

- Luonnonvaratuottaja

- Luonto- ja ympäristöneuvoja



Ammatilliset perustutkinnot

• Noudatamme valtakunnallisia tutkinnon perusteita

• www.oph.fi -> ePerusteet

• Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 
787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa 
tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät 
tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai 
osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin.

• Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset 
ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi 
osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä 
osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna 
ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna 
näyttötutkintona.

http://www.oph.fi/


Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Alan ympäristömyönteinen toiminta kohdistuu ympäristön hoitoon ja 

kunnossapitoon sekä luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen. Luonto-

ja ympäristöyrittäjyydellä on huomattavaa kasvupotentiaalia 

maaseudulla. Haasteena on uusien luontoyrittäjyysmuotojen 

hyödyntäminen. Näitä ovat muun muassa luontomatkailu ja 

luonnontuotteiden tuotteistaminen joko elintarvikkeiksi tai koriste- tai 

hyötykäyttöön. Luonto- ja ympäristöala ammattilaisilla on vahva 

osaaminen ympäristön ja luonnon kestävään käyttöön. Luonto- ja 

ympäristöala tarjoaa työtä muun muassa taajamien ja 

maaseutualueiden ympäristönhoidon, luontomatkailun ja poronhoidon 

tehtävissä. Luonto- ja ympäristöneuvontaan erikoistunut voi toimia eri 

järjestöjen, luontokoulujen ja hyvinvointiyritysten palveluksessa. Alalla 

tarvitaan myös yrittäjiä.



Osaran tilastotietoa, helmikuu 2016

• Noin 170 opiskelijaa

• Noin 60 ammatillisessa perustutkinnossa

• Noin 110 näyttötutkinnossa

• Luonto-opiskelijat / maatalousopiskelijat: 50% / 50%

• Luonto-opiskelijoita näyttötutkinnossa noin 80

• Oppisopimusopiskelijoita noin 5 %



Biotalous Osaralla

• Kestävän kehityksen sertifikaatti

• Luonnonmukainen tuotanto

• Lämpölaitos toimii hakkeella ja turpeella

• Perinnebiotooppi

• Luonnontuotealan kehittäminen

• Marjat, sienet, yrtit

• Neuvojakorttikoulutukset osana valmistavaa koulutusta



Ammatillisen koulutuksen reformi

• Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa melkeinpä 
kaiken: lainsäädännön, rahoitusjärjestelmän, tutkinnot, 
järjestäjärakenteen. Normeja puretaan, hallintoa kevennetään, 
työelämävastaavuutta parannetaan, henkilöstön osaamista 
vahvistetaan. Kehittämisohjelman puitteissa uudistetaan ammatillisen 
koulutuksen toimintaprosesseja osaamisperusteisiksi ja 
asiakaslähtöisiksi.

• Laadullista kehitystä on saatava aikaan entistä pienemmin panoksin: 
reformilla tavoitellaan 190 miljoonan euron säästöä vuodesta 2017 
lähtien. Yksikköhinnan pieneneminen kutistaa peruskoulutuksen 
rahoitusta 59 miljoonalla eurolla vuonna 2016, ja vuonna 2018 poistuu 
19 miljoonaa euroa nuorten oppisopimuskoulutuksesta.

• Tavoitteena, että opiskelijat valmistuvat, sijoittuvat työelämään tai jatko-
opintoihin

• Osatutkinnot uusi mahdollisuus!



Mihin sijoittua, työllistyä?

Luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja

- Neuvontaorganisaatiot

- Entiseen koulutukseen ja työkokemukseen yhdistäminen

- Luontoyritykset, elintarvikkeiden jatkojalostus, ravintolisät

- Luonnontuotekaupat, -kahvilat ja –ruokalat, terveyskaupat

- Luonnontuotteiden (marjat, sienet, yrtit, terva, mahla, pettu, turve, 

koristekasvit) hyödyntäminen

- Itsenäinen yrittäjä, matkailualan yritykset

- Hyvinvointipalvelut, luonnon kosmetiikka, hyvinvointituotteet 

(kylpyöljyt, turvehoidot)



Kiitos mielenkiinnostasi!


