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AGROLOGI (YAMK), ensimmäinen lukuvuosi 
Opiskelijaryhmä: RY21SY 
Lähiopetusviikot Iisalmen kampuksella: syksy 2021: 36, 39, 43, 46 ja 49 ja kevät 2022: 1, 5, 9, 13, 17 
                    keskiviikko – perjantai, klo 8-16 (paitsi vk 36 pe ja la; vk 1 ti ja ke) 
 
Opettajatuutor: Heli Wahlroos, huone F1010, Haukisaarentie 2, Iisalmi; heli.wahlroos@savonia.fi; 044 785 6656 
 
Tutkinto-ohjelman tavoitteet ja opiskelu: 
Maaseutu tarvitsee kehittyäkseen uudentyyppistä johtamista, verkostomaisen työskentelyn osaamista sekä valmiuksia hyödyntää modernia teknologiaa ja innovaati-
oita. Tämä tutkinto-ohjelma vastaa muuttuvassa toimintaympäristössä toimivien alan asiantuntijoiden tarpeisiin lisätä johtamis-, kehittämis- ja yhteistyöosaamistaan. 
Heidän pitää pystyä johtamaan ja organisoimaan yrityksen tai organisaation liiketoimintaa ja teknologiaratkaisuja. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa valmiuk-
sia asiantuntijan työhön ja uudenlaiseen tiedontuotantoon siellä, missä itse toiminta ja kehittämistarpeetkin ovat.  
 
Agrologi YAMK-koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia 
kokemuksia työelämästä. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä ko-
rostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimi-
seensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti. 
 

Opintojaksot Ajoitus Syyskuu-Lokakuu 
Lähiviikot 36 ja 39 
 

Marraskuu ja Joulukuu 
Lähiviikot 43, 46 ja 49 
 

Tammikuu-Helmikuu 
Lähiviikot 1 ja 5 
 

Maaliskuu-Huhtikuu 
Lähiviikot 9, 13, 17 

Orientaatio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuuope: 
Heli Wahlroos 

Syksy 
2021, 
viikot 
36-39 
 

Viikolla 36: 
Savonian yhteinen aloitus; 
opinnot, ATK ja kirjasto hal-
tuun  
 
Viikolla 39: 
Ryhmätutorohjausta, ATK-
tukea, viestintää ja PLE 
 
HOPS keskustelut tuto-
ropettajan kanssa, henkilö-
kohtainen opiskelusuunni-
telma 
 

 Henkilökohtaiset opintoihin liittyvät 
keskustelut tarvittaessa tutoropet-
tajan kanssa.  
 
Ilmoittautuminen toisen vuoden 
opintoihin viikoilla 8-9 Wilmassa. 

Henkilökohtaiset opintoihin liittyvät 
keskustelut tarvittaessa tutoropet-
tajan kanssa.  
 

mailto:heli.wahlroos@savonia.fi
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RYMTO1 
Maatilan tuotannon 
organisointi 
 
Vastuuope:  
Kati Partanen 

Syksy 
2021, 
Viikot  
36-46 

Viikolla 36:  
Tiimiopintojen kokonaisuu-
den esittely, tiimien muo-
dostaminen ja case-tilojen 
jako. Tiimisopimuksen laati-
minen. 
Opintojakson tavoitteet, ra-
kenne ja menetelmät.  
Tiimitehtävän anto ja tii-
mien työskentelyn aloitus. 
Intro strategisesta suunnit-
telusta. Yhteyden luominen 
case-tilalle. 
 
Viikolla 39: 
Strateginen suunnittelu tilan 
kehittämisen työkaluna. 
Vaihtoehtoiset tulevaisuu-
det. Case-tilan nykytilan-
teen määrittely ja toimin-
taympäristöanalyysi.  
Yhteistyö case-tilan 
kanssa. 
 

Viikolla 43: 
Case-tilan kehittämistehtävän 
työstämistä. 
Strategisen suunnittelun kysymyk-
siä ja vastauksia. 
Yhteistyö case-tilan kanssa. 
 
Viikolla 46: 
Kehittämistehtävän raportin ja esi-
tyksen viimeistely.  
Kehittämistehtävän tulosten esit-
tely case-tilalle sekä opiskelijaryh-
mälle. 
Tiimiarviointi ja itsearviointi. 

  

RYMYJ1 
Maaseutuyritysten 
yhteistyön juridiikka 
 
 
Vastuuope:  
Seppo Mönkkönen 

Syksy 
2021 – 
Kevät 
2022, 
viikot 
46-5 

 Opintojakso aloitus ja yksilöteh-
tävä ennakkotehtävä. Sopimusjuri-
diikan perusteet luennot ja sopi-
mustilanteen kartoitus case-yrityk-
sissä. Sopimusmallien luominen 
case-yritykselle. 

Juridiikka-asiantuntijoiden luennot 
ja ohjaus. Sopimuskulttuuritehtä-
vän laadinta.  
Yhteistyö case-tilan kanssa 
Tuotosten esittely seminaarissa 
Raportin laatiminen 
Tiimiarviointi ja itsearviointi 

 

RYYKT1 
Yrityksen kehitys-
prosessin talouden 
hallinta 
 
Vastuuope:  
Hannu Viitala 

Kevät 
2021, 
viikot 
5-17 

  Yrityksen kehitysprosessin talou-
den hallinta opintojakson aloitus 
 
Yksilötehtävänä maksuvalmius-
laskelmaharjoitus case-tilan kirjan-
pitoaineistosta. 
 

Case-tilan talouteen perehtyminen 
ja kehittämissuunnitelmien laatimi-
nen tiimeissä: 

- maksuvalmiuslaskelmat 
- kehitysbudjetti 
- riskianalyysi 

Yhteistyö case-tilan kanssa 
Tuotosten esittely seminaarissa 
Raportin laatiminen 
Tiimiarviointi ja itsearviointi 
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Opinnäytetyö 
 
Vastuuope: 
Heli Wahlroos 

Syksy 
2021 – 
Kevät 
2023 

Perehdytys YAMK opinnäy-
tetyöhön. 
 
Alustava aiheen pohdinta it-
senäisesti sekä toimeksian-
tajan kanssa.  

Syvällisempi perehtyminen opin-
näytetyön prosessiin ja aiheiden 
pohdinta ryhmässä.  
 
Oman aiheen valinta, jäsentely ja 
esittely ryhmälle.  
 
Aloituskokous toimeksiantajan ja 
ohjaajien kanssa. 

Omaan aiheeseen perehtyminen 
itsenäisesti sekä yhteistyössä toi-
meksiantajan ja ohjaajan kanssa.  
 
Kehittämistehtävän muotoilu tutki-
mussuunnitelmaksi. Tukena itse-
näisesti suoritettava verkko-opinto-
jakso: 5 SAVYONT50 Menetelmä-
opinnot ja tutkimusviestintä 
 
 
 

Omaan aiheeseen perehtyminen 
itsenäisesti sekä yhteistyössä toi-
meksiantajan ja ohjaajan kanssa.  
 
Kehittämistehtävän muotoilu tutki-
mussuunnitelmaksi. Tukena itse-
näisesti suoritettava verkko-opinto-
jakso: 5 SAVYONT50 Menetelmä-
opinnot ja tutkimusviestintä 
 
Viestinnän ja menetelmien oh-
jausta ryhmässä. 
 
Tutkimussuunnitelmaseminaari. 
 
 

 

https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=PM&krtid=1430&tab=6&krtid2=96540
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=PM&krtid=1430&tab=6&krtid2=96540

