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Työryhmä kehittää biotalous-alojen koulutusta

• Asiantuntijuuden tehokas hyödyntäminen
• Ammattikorkeakoulujen profiilien vahvistaminen
• Verkko-opetuksen kehittäminen ja tarjonnan lisääminen

• Opettajien verkko-opetusvalmiudet
• Vieraskielisten koulutusten kehittäminen 
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• Agrologi-opiskelijoita 1419, YAMK opiskelijoita 102 (20.9.2019)



Maatalouselinkeinojen koulutus on monialaista koulutusta, jolla on pitkät perinteet

HAMK Mustiala
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Maatalous 5.0 – Tuotanto ihmisten ravitsemiseksi  

Liisa Pesonen



Maataloustuotannon 
asiantuntija

Digitaalisuus

Liiketoiminta-
osaaminen

Kestävä 
tuotanto

Soveltava liiketoiminnan 
tutkimus ja kehittäminen 
lähellä yrittäjiä.

Tuotanto-, teknologia-, talous-
ja verkosto-osaaminen.

Tuotannon tehostaminen.

Palveluiden kehittäminen yrittäjille 
yhdistäen neuvonnan, tutkimuksen 
ja koulutuksen.



Älykäs maatalous – Teknologian ja datan monipuolinen 
hyödyntäminen koulutuksessa

• Oppimisympäristöissä syntyvän datan monialainen hyödyntäminen
• Korkeakoulujen omat oppimisympäristöt ja yhteistyöyritykset
• Toimintaympäristö, tuotanto-olosuhteet, tuotantopanokset, tuotot ja kustannukset

• Simulaatiot ja pelilliset sovellukset
• Opiskelijoiden omissa yrityksissä syntyvän datan hyödyntäminen
• Hanketoiminnalla lisätään maatalousyrittäjien osaamista digitalisaatiosta ja 

uusien teknologioiden hyödyntämisessä tilan johtamisessa
• Kokeillaan rohkeasti uusia, verkkovälitteisiä toteutustapoja myös yrittäjien 

kanssa (mm. NavettaLive –vierailut)
• Jatkuvaa oppimista edistävien koulutusten keskiössä maatalousyrittäjän 

päätöksenteon tukeminen



Maatalous

VesiMetsätalous



Digipaali ja Hyvää karjalle

RFID-tunnisteen avulla tallennetaan
• paalin paino ja arvio paalin kuiva-ainepitoisuudesta (riippuen paalaimen ominaisuuksista)
• paalauspäivä, kellonaika, yleissäätila (lämpötila, kosteus, tuuli)
• lohkotiedot (liitetään paaliin GPS-tiedon perusteella)
• keruupaikka (GPS-tieto, polku – kun tiedetään karhon leveys)
• laskennallinen arvio satotiedosta (perustuen GPS-polkuun, josta paali on kerätty)
• niittokerta (säilörehua tehdään 3 kertaa kasvukaudessa, kuivaa heinää 1-2 krt ja olkea 1 krt)
• lannoitus (lohkotiedon takana)
• kasvilaji (lohkotiedon takana)
• nurmivuosi (lohkotiedon takana, milloin nurmi perustettu)

EIP-Agri: HAMK, Luke, Oulun yliopisto Digipaali.fi



Muutos korostaa yhteistyön merkitystä

• Tutkimustulokset käytäntöön koulutuksen kautta: tutkintokoulutus ja 
jatkuva oppiminen

• Osaamisresurssin ja infran jakaminen
• Kertyneen datan mahdollisimman laaja hyödyntäminen 

ajantasaisen osaamisen varmistaminen




