
    

 

 

 

 

 

 

MAASEUTUYRITTÄJÄN 

VERKKOKOULUTUS 

Luonnonvara- ja 

ympäristöala 

Aika ja paikka 

14.1.2014 - 31.12.2014, Saimaan ammattiopisto Sampo, Tukkikatu 2, 53900 Lappeenranta 

Kohderyhmä  

Maa- ja metsätalouden sekä maaseudun elinkeinojen yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat. Maatalousyrittäjät, jotka tarvitsevat 

maataloustoiminnassaan riittävän ammattitaidon edellyttämän koulutuksen. Opiskelu edellyttää opiskelijalta tietokoneen 

käytön perusvalmiudet sekä Internetin käyttömahdollisuuden. 

 

Koulutuksen tavoite 

Edistää toimivien maa- ja metsätalous- sekä maaseutuyrittäjien sekä yrittäjiksi aikovien valmiuksia monipuolistaa ja kehittää 

omaa yritystoimintaansa, maatilaansa ja tuotantosuuntaansa, lisätä yritystoiminnan liiketoiminnallista osaamista sekä lisätä 

ympäristöosaamista kasvavien ammattitaitovaatimusten turvaamiseksi. 

 

Koulutuksen toteutus 

Koulutuksen laajuus on 20 ov ja se toteutetaan ohjattuna verkko-opetuksena ja lähiopetuksena. Lähiopetuspäiviä on 11. 

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on 14.1.2014, loput sovitaan myöhemmin. Opiskelija voi suorittaa myös osia koulutuksesta. 

 

Koulutuksen sisältö 

Maaseutuyrityksen toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, ympäristöosaaminen yritystoiminnassa ja kasvintuotannon 

suunnittelu. Valinnaiset opinnot: kasvinviljelyn syventävät opinnot, kotieläintuotanto, puutarhatuotanto, luonto- ja 

maaseutumatkailu sekä maaseudun kehittämishanketoiminta. 

Maaseutuyrityksen toiminnan suunnittelu ja seuranta:  

 Maaseutuyrittäjän toimintaympäristö 

 Maataloustuotteiden markkinat ja markkinoinnin kilpailukeinot 

 Nykytilanteen kartoitus ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen 

 Yrityksen johtaminen, riskinhallinta ja työturvallisuus 

 Laatuajattelu yrityksen kehittämisessä 
 
Maaseutuyrityksen talouden suunnittelu ja seuranta:  

 Talouden hoitaminen, budjetointi ja rahoitus  

 Kirjanpito ja verotus maatilalla 
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 Vakuutukset ja sosiaaliturva 

 Investointien suunnittelu 

 Maataloustukijärjestelmän hallinta 
 
Ympäristöosaaminen yritystoiminnassa:  

 Kestävä kehitys ja vastuullisuus 

 Kasvintuotannon ympäristövaikutusten hallinta 

 Luonnonvara-alan lainsäädäntö yrittäjän näkökulmasta 

 Ympäristötalous ja ekokilpailukyky 

 Ympäristö ja terveys 
 
Kasvintuotannon suunnittelu:  

 Kasvin sadontuottokyky ja kasvutekijöihin vaikuttaminen 

 Maan viljavuuden hoito 

 Viljelyn suunnittelu, viljelytekniikka ja viljelymenetelmät 

 Kasvinviljelyn kannattavuus  
 
Valinnaiset opinnot:  Opiskelija valitsee oman yrityksensä ja maatilansa tuotantosuunnan 
 erikoistumiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitsemansa opintokokonaisuuden:  

 Kasvinviljelyn syventävät opinnot 

 Kotieläintuotanto 

 Puutarhatuotanto 

 Luonto- ja maaseutumatkailu 

 Maaseudun kehittämishanketoiminta 
 

Lisätietoja 

Mervi Karoniemi, p. 040 164 167, mervi.karoniemi@edusampo.fi.  

Hinta 

Osallistujamaksu 280,- €/henkilö.  

Hakeminen  

Hakulomake: http://www.edusampo.fi/aikuiset/koulutustarjonta/luonnonvara/muu-koulutus . Hakulomake lähetetään 

20.12.2013 mennessä osoitteeseen Saimaan ammattiopisto Sampo, koulutussihteeri Ritva Mansukoski, Tukkikatu 2, 53900 

Lappeenranta tai sähköpostilla  ritva.mansukoski@edusampo.fi.  
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