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1 Johdanto 

Opintojen loppuvaiheessa mieleen nousee paljon kysymyksiä koskien työllistymistä opintoja 

vastaavalle alalle. Minne minä työllistyn? Mitä minä osaan ja mitä minulta odotetaan? 

Tästäkö alkaa minun urapolkuni? Nämä kysymykset eivät ole uusia, sillä ne ohjaavat 

urapolun muodostumista jo opiskelupaikkaa valitessa ja opiskeluaikana. Nämä varmasti 

jokaiselle opiskelijalle tutut kysymykset innoittivat lähtemään tutkimaan opintojen 

vastaavuutta työelämän tarpeisiin ja tekemään tätä opinnäytetyötä. Opinnäytetyön 

innoittajana ja toimeksiantajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu.  

 

Jo opintojeni ensimmäisenä viikkona hevostalouden suuntautumisvaihtoehdon 

agrologikoulutuksessa (AMK) painotettiin oman ohjautumisen ja verkostoitumisen 

mahdollisuuksia. Vasta opintojeni loppumetreillä ymmärsin, kuinka tärkeässä roolissa nämä 

olivat jo opintojeni aikana ja tulevat olemaan myös opintojen jälkeen maailmassa, jossa 

jatkuva oppiminen ja verkostoituminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Jälkiviisaana tekisin 

monta asiaa toisin, mutta samalla voin huomata, että koulutus ei kerryttänyt vain 

osaamistani, mutta toimii myös osana ammatillista kypsymistä. Yhdessä nämä kehittävät 

parempaa itsensä johtajuutta. 

 

Hevostalouden agrologien (AMK) työllistymistä on tutkittu aiemmin kahdessa 

opinnäytetyössä. Näistä tutkimuksista on aikaa ja ne ovat olleet määrällisiä, joten aihetta oli 

ajankohtaista tutkia uudesta näkökulmasta. Syksyllä 2014 uudistettu opetussuunnitelma on 

muuttanut opintoja, joten uusitun, moduulimallia hyödyntävän opetussuunnitelman ja sen 

vastaavuutta työelämän tarpeisiin hevosalalla, on ajankohtaista tutkia.  

 

Lisäksi hevosalan koulutusasteiden tarkastelu ja porrastaminen ovat käynnissä, ja ne ovat 

muuttaneet hevosalan korkeakoulutusta jo tämän opinnäytetyöprosessin aikana. 

Hevostalouden agrologi (AMK) oli Suomen ainoa tutkintoon johtava hevosalan 

korkeakoulutus syksyyn 2019 asti ja viimeinen ryhmä Hevostalouden agrologi (AMK) 

opiskelijoita aloitti keväällä 2020. Näin ollen syksyllä 2019 alkanut Hevostalouden 

liiketoiminta, tradenomi (AMK), on tällä hetkellä Suomen ainoa tutkintoon johtava hevosalan 



2 

 

korkeakoulutus. Hevostalouden opintoja voi kuitenkin edelleen opiskella osana 

agrologiopintoja, mutta ne eivät johda Hevostalouden agrologi (AMK) -tutkintoon. 

 

Opinnäytetyö sisältää paljon käsitteitä, jotka avataan teoriaosuuden yhteydessä. Käsitteet 

voidaan luokitella neljään kategoriaan, joita ovat työelämän tarpeet, työelämä, 

korkeakoulutus ja hevosala. Työelämän tarpeisiin liittyviä käsitteitä ovat työelämälähtöisyys, 

työelämävastaavuus ja urapolku. Työelämään liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi megatrendit 

ja kompetenssit. Korkeakoulutukseen liittyvät käsitteet liittyvät ammattikorkeakoulutukseen 

ja opetussuunnitelmaan. Lisäksi määritellään hevosala. 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on selvittää vastaako hevostalouden agrologin (AMK) 

tutkinto työelämän tarpeisiin. Päätavoitteen selvittämistä varten, alatavoitteena on selvittää 

työelämäntarpeita ja työelämässä tarvittavia kompetensseja verraten sitä koulutusohjelman 

opetussuunnitelmaan ja opiskelijoiden kokemuksiin. Tutkimuskysymys on: Vastaako 

moduulimallilla suoritettu hevostalouden agrologikoulutus (AMK) työelämän tarpeita 

valmistuneiden ja työelämää edustavien tahojen näkökulmasta. 

Osana opinnäytetyötä tehdään laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkitaan sekä 

kyseisellä moduulimallia hyödyntävällä opetussuunnitelmalla opiskelleiden kokemuksia 

koulutuksen työelämävastaavuudesta että hevosalan toimijoiden näkemyksiä alalla 

tarvittavista kompetensseista ja odotuksista Hevostalouden agrologien (AMK) osaamisesta. 

Lopuksi tutkimuksen tuloksia rinnastetaan viitekehyksen sekundääriseen aineistoon, jotta 

saadaan muodostettua kokonaiskuva ja vastattua opinnäytetyön tavoitteeseen. 

Opinnäytetyön päättää pohdinta, jossa tarkastellaan opinnäytetyöprosessia. 

2 Työelämä 

Tässä luvussa perehdytään ensin työelämälähtöisyyden ja urapolun käsitteiden määritteisiin, 

jotta lukija ja kirjoittaja jakavat samat käsitykset. Käsitteiden määrittelemisen jälkeen 

perehdytään työelämän tunnuspiirteisiin ja siellä tarvittaviin kompetensseihin yleisellä 

tasolla nyt ja tulevaisuudessa. Työelämän tarkastelu Suomessa yleisellä tasolla on 

merkityksellistä, sillä työtehtävät, joissa agrologi (AMK) voi toimia, ovat erittäin monipuoliset 
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ja voivat olla niin osa maataloutta kuin esimerkiksi kaupanalaa. Lisäksi hevosala on osa 

muuta työelämää niin itsenäisenä alana kuin sen sidosryhmien kautta. 

2.1 Työelämälähtöisyys ja -vastaavuus 

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämävastaavuus ovat oleellinen osa 

koulutusta, jotta saavutetaan kohtaanto eli kysynnän ja tarjonnan vastaavuus (Kotimaisten 

kielten keskus ja Kielikone Oy, 2020). Tämä on tärkeää, jotta elinkeinoelämä toimii 

kannattavalla ja kilpailukykyisellä tavalla. Opiskelijan näkökulmasta katsoen kohtaanto 

tarkoittaa, että opiskelija kykenee työllistymään koulutuksensa avulla. (Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2009, ss.12–59) 

 

Työelämälähtöisyyteen ja työelämävastaavuuteen ei ole tarkasti taikka virallisesti 

määriteltyjä käsitteitä. Määrittelyn puutteen johdosta voi syntyä erilaisia käsityksiä ja jopa 

väärinymmärryksiä, mikä voi näkyä työelämän ja oppilaitosten eri näkemyksinä. Määrittelyn 

puute johtaa myös siihen, että se on vaikeasti mitattava ja seuraavatta mittari, joten 

objektiivisen vertailukelpoisen valtakunnallisen tutkimustiedon tuottaminen ei ole realistista 

näistä lähtökohdista. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009, s.22) 

 

Työelämälähtöisyydestä tarvittaisiin objektiivista tiedonkeruuta, jotta sen avulla voitaisiin 

kehittää ammattikorkeakoulutusta. Tämä on tärkeää, koska Valtiontalouden 

tarkastusviraston tuloksellisuuskertomuksissa 188/2009, jossa käsiteltiin 

ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämistä, todetaan etteivät 

ammattikorkeakoulutuksen tavoitteet työelämälähtöisyydestä ole täysin toteutuneet. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto nosti esiin tarpeen muutosnopeudelle, joustavuudelle ja 

yleispäteville taidolle kuten vuorovaikutustaidot, jotta pysytään työelämän nopean 

muutoksen mukana. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009, ss.16–56) 

 

Ammattikorkeakoululaissa ei puhuta suoraan työelämälähtöisyydestä tai -vastaavuudesta, 

mutta ammattikorkeakoululain (932/2014) 4§ mukaan ”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on 

antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja 

sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 

asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun 
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tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja 

aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa 

tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään 

hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.” 

2.2 Urapolku 

Siinä missä ura oli ennen hyvin yhtenäistä ja ennakoitavaa etenemistä sijoittuen yhteen tai 

useampaan organisaatioon, on nykyajan yksilöllisyyttä korostavana aikakautena työntekijän 

ura ja sen suunta hyvin vaikeita ennustaa pitkällä aikavälillä. Näin ollen ura-käsite alkaa olla 

vanhentunut, joten käsite urapolku on korvaamassa sen. Urapolun nykykäsitys pitää sisällään 

mahdollisuuden rakentaa hyvin yksilöllisiä urapolkuja ja mukautua muutoksiin jatkuvasti. 

Yksilöllisen urapolun rakentaminen vaatii niin yksilön omaohjautuvuutta kuin ohjaamista 

koulutuksen ja työelämän varrella. Varsinkin kun korkeakoulutettujen työllisyystilanne on 

heikentynyt vuosien varrella eikä niin sanottu varma ja vakaa työllistyminen ja urakehitys 

korkeakoulutuksen myötä ole yhtä varmaa kuin ennen, luo se paineita urapolun yksilölliselle 

kehittämiselle jo opiskeluaikana. (Poutanen, 2014, ss.10–14) 

 

Opiskelija syventää työelämäyhteyksiään vaiheittain opintojen edetessä edistäen oman 

urapolun kehittymistä. Merkittävimpinä työelämäyhteyksinä toimii harjoittelu ja 

opinnäytetyö sekä työelämään integroidut opinnot. Vaikka nämä ovat opiskelijalle 

henkilökohtaisena kokemuksena merkittävimmät yhteydet työelämään, on 

opetussuunnitelma merkittävässä roolissa työelämälähtöisyyden muodostumisessa. 

(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2009, s.23–30) 

 

Opetussuunnitelmassa yhdistyvät koulun ja työelämän näkemykset siitä, kuinka vastata 

tulevaisuuden haasteisiin. Opetussuunnitelmien muodostaminen on vahvasti oppilaitoksen 

vastuulla, joten niiden arvioiminen objektiivisesti valtakunnallisella tasolla on vaikeaa ja näin 

koulutuksen kehittäminen jää myös oppilaitoksen vastuulle. Tällä joustavuudella pyritään 

muun muassa mahdollistamaan työelämän nopeissa muutoksissa mukana pysyminen. 

Opiskelija muodostaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman eli HOPSin opetussuunnitelman 

ja ohjauksen perusteella, josta enemmän luvussa 4.2.2, jossa käsitellään opintojen 

rakennetta. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2009, ss.23–30)  
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2.3 Työelämän tunnuspiirteet 

Työelämä ja sen tarpeet ovat monipuolistuneet. Muutos on jatkuvaa, mutta tasot, joilla se 

vaikuttaa, ovat yhä monimuotoisemmat. Työelämän muutosta on nyt vaikeampi ennustaa 

verrattuna esimerkiksi 1900-luvun muutokseen, jossa korostui tietotekninen teollinen 

vallankumous. (Airo, Rantanen & Salmela, 2008, ss.18–23). Koulutustarve ja koulutuksen 

sisältö ovat tiiviisti sidoksissa koko yhteiskunnan kehitykseen, joten osana viitekehystä 

tarkastellaan megatrendejä, jotka ovat suuria kehityslinjoja yhteiskunnan ja työelämän 

kehityksessä (Dufva, 2020, ss.2–50).  

 

Sitra tekee säännöllisin väliajoin arvioita ilmiöistä, joista koostuu yleinen kehityssuunta, jotka 

vaikuttavat nykyhetkeen ja tulevaisuuteen laaja-alaisesti globaalilla tasolla. Näitä kutsutaan 

megatrendeiksi. Sitra julkaisi vuonna 2020 uuden katsauksen megatrendeihin, jotka 

vaikuttavat yhteiskuntaan tulevana vuosikymmenenä. Näitä megatrendejä ovat: 

verkostomaisen vallan voimistuminen, teknologian sulautuminen kaikkeen, talouden 

suunnanhaku, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä keskiössä ekologisen 

jälleenrakennuksen kiireellisyys. (Dufva, 2020, ss.2–50). Nämä megatrendit ovat kuvattuna 

tarkemmin kuvassa 1. Työ- ja elinkeinoministeriö (n.d.) ja Työterveydenlaitos (2020, ss. 6–8) 

kuvaavat samat tunnuspiirteet tiivistettynä neljänä muutosvoimana: ilmasto, 

väestönrakenne, teknologia sekä ajattelu- ja toimintatavat muuttuvat. Nämä megatrendit 

heijastuvat niin työelämään, opintojen työelämävastaavuuteen kuin aina 

opetussuunnitelmien tasolle. 
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Kuva 1. Sitran megatrendit tulevalle vuosikymmenelle (Dufva, 2020, s. 8) 

 

Useat eri hankkeet ja raportit listaavat samat suuret kehityssuunnat kuin Sitran 

megatrendeistä tulevat ilmi. Näitä ovat Työ- ja elinkeinoministeriön (n.d.) tekemä hanke 

Työelämä 2020 ja nyt käynnissä oleva Työ 2030-ohjelma sekä Elinkeinoelämän keskusliiton 

raportti (2006) Palvelut 2020. YTK-Yhdistys ry (2018, s. 9) teki vuonna 2016 tutkimuksen 

osana Työ 2030-ohjelmaa, missä selvisi tulevaisuuden (2030) työelämätaitoina korostuvan 

seuraavat: uuden oppiminen ja uuden tiedon soveltaminen, uuden teknologian nopea 

omaksuminen, sosiaaliset taidot, sopeutumiskyky ja itseohjautuvuus. Nämä voi tiivistää 

kolmeen taitoon, joita ovat itsensä johtaminen, jatkuva uuden oppiminen, ja sosiaaliset 

taidot. 

 

Kaikki tässä opinnäytetyössä hyödynnetyt lähdemateriaalit, jotka koskivat työelämää, olivat 

hyvin yksimielisiä työelämän tunnuspiirteistä, tarpeista ja siellä tarvittavista 

työelämätaidoista, eivätkä nämä näyttäneet muuttuneen vajaassa kymmenessä vuodessa. 

Tämä tuli ilmi tarkastellessa edellä mainittuja raportteja vuosilta 2012–2020. 
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Työelämän tunnuspiirteitä hienovaraisempia muutoksia tapahtuu tiheällä aikavälillä, mihin 

koulutuksen on haastavaa vastata, sillä vastatakseen niihin on kyettävä ennakoimaan. Nämä 

nopeat ja epätasaiset yrityselämän muutokset hankaloittavat opetussuunnitelmien 

laatimista. Opetussuunnitelmien rooli on tärkeä opintojen työelämävastaavuuden kanssa, 

sillä ne toimivat koulutuksen runkona ja ohjaavat opiskelijoiden valmiuksia siirtyä 

työelämään oikeanlaisen ja riittävän osaamisen kanssa sekä toimia näin alansa 

asiantuntijana. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto & Liljander, 2020, s.167). 

3 Hevosala toimintaympäristönä 

Hevosalan osaamiskeskus Hippolis (n.d.) määrittelee hevosalan toimialaksi, joka tarjoaa 

kunnissa ja kaupungeissa sekä elinkeinon että harrastusmahdollisuuksia. Hevosala on oma 

sektorinsa, mutta se on yhteydessä muuhun ympäristöön ja työelämään, jolloin aiemmin 

mainitut megatrendit ja yleiset piirteet työelämässä vaikuttavat myös hevosalaan, sen 

tulevaisuuden näkymiin ja alalla työskentelyyn. Hevosen vaikuttavuus on merkittävää, sillä 

elinkeinoelämä ja harrastustoiminta yhteenlaskettuna, hevonen vaikuttaa yli puolen 

miljoonan henkilön elämään (Hippolis ym., 2020). 

 

Hevostalous on murroksessa, jossa se muuntautuu maataloudesta yhä enemmän 

palvelutaloudeksi asiakkaiden vaatiessa yhä laadukkaampaa ja monimuotoisempaa palvelua 

sekä asiakkaiden sijoittuessa yhä enemmän kaupunkeihin ja taajamiin (Hippolis, n.d.). 

Digitalisaation ja teknologian kehityksen megatrendillä on vaikutuksia hevosalaan, mikä 

näkyy mahdollisuuksina uudenlaisille palveluille ja minkä myötä ajattelu- ja toimintatavat 

muuttuvat. Esimerkiksi Hopoti on keskittänyt hevosalan yritysten palvelut yhteen sähköiseen 

alustaan, samaan tapaan kuin Timma on keskittänyt hius-, kauneus- ja hierontapalveluiden 

varauksen samalle alustalle (Hopoti, n.d.; Timma Pro, n.d.).  

 

Ilmastonmuutos ja vastuullisuus näkyvät hevosalalla esimerkiksi ympäristömääräyksinä ja 

hevosten hyvinvoinnin edistämisenä niin lainsäädännön kuin asenteiden muuttumisen 

kautta. Se kuinka ilmastonmuutos ja kestävä kehitys on huomioitu koulutuksessa, käydään 

tarkemmin läpi luvussa 4.2 Hevostalouden agrologikoulutus (AMK). Väestörakenteen 

megatrendi näkyy niin ikään palveluiden tarpeissa ja mahdollisuuksissa kuin tarvittavassa 

työvoimassa. Esimerkiksi hevosavusteiset palvelut ovat keino tuottaa hyvinvointipalveluita 
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myös ikäihmisille ja samalla vastata kasvavaan tarpeeseen hyvinvointipalveluista (Kovaljeff & 

Thuneberg, 20.6.2018). Työvoimassa muutos näkyy niin asiantuntijoiden kuin yrittäjien 

eläköitymisenä, jolloin tarvitaan uusia osaajia. Työvoima hevosalalla on lähes kokonaan 

suomalaisia eikä hevosala ole kovin monikulttuurinen tällä hetkellä (Saastamoinen 

11.4.2018). 

3.1 Hevosalan tunnusluvut 

Tässä luvussa esitellään hevosalan tunnuslukuja. Näiden lukujen avulla voidaan arvioida 

esimerkiksi työllistymistä hevosalalle ja korkeakoulutuksen tarvetta suhteutettuna 

tilastolukuihin. Hevosalan tunnuslukuina toimivat sekä taloudelliset että henkilö- ja 

hevosmäärälliset luvut, jotka avataan tässä luvussa ja ne löytyvät listattuna taulukosta 1. 

Viimeisimmät kattavat tilastot hevosalan tunnusluvuista löytyvät raportista Hevostalous 

lukuina 2020, jonka ovat koonneet Hippolis, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry 

ja Luke Hevostalous (2020). Taloudellisten mittareiden lisäksi Hippolis ym. (2020) painottaa 

hevosalan sosiaalisia vaikutuksia, sillä ne ovat hevosalalla merkittävä osa sen vaikutuksista 

yhteiskuntaan taloudellisten lukujen lisäksi.  

 

Hevosala työllistää noin 15 000 ihmistä, joista noin 5 000 kokopäiväisesti ja 10 000 osa-

aikaisesti. Osa-aikaisten osuus on siis merkittävä, sen ollessa noin 65 prosenttia. Hevosala 

työllistää tämän lisäksi vielä enemmän välillisesti palveluiden ostajana, jolloin puhutaan niin 

kutsutusta kerrannaisvaikutuksesta. Kerrannaisvaikutukset näkyvät esimerkiksi hevosten 

tarvitsemien palveluiden kautta, sillä yksi hevonen kuluttaa 1,6–1,8 euroa vuorokaudessa 

oheispalveluiden kuten rehujen ja kengityspalveluiden muodossa. (Hippolis ym., 2020; 

Suomen ratsastajainliitto, 19.2.2021). Hevosalalla liikkuu noin 830 miljoonan euron rahavirta 

vuosittain (Hollmén & Laitinen, 2012, s.14). Hevostalouden työllistävyyden lukuja onkin 

verrattu Lapin matkailuun, mikä antaa mittasuhteet hevosalan työllistävyydelle ja sen 

merkityksestä osana Suomen taloutta (Saastamoinen, 5.6.2018).  

 

Hevosia on noin 75 000 ja niiden määrä kasvaa vuosittain lähes kolmellatuhannella. 

Harrastajia on 370 000, joista hieman yli puolet raviurheilun harrastajia ja loput ratsastuksen 

harrastajia. Hevosalan yrityksiä on Suomessa noin 3 000 ja talleja 16 000. Yritystoiminta 

sijoittuu tällä hetkellä lähinnä maaseudulle, sillä 75 % on maatiloilla tapahtuvaa toimintaa. 
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Suurin osa siitä tapahtuu kuitenkin lähellä asiakkaita, eli taajamien ja kaupunkien lähellä. 

(Hippolis ym., 2020). Yrittäjyys hevosalalla on hyvin vahvasti niin sanottua 

elämäntapayrittäjyyttä, mikä vaikuttaa myös asenteisiin hevosalalla työskentelyä kohtaan. 

Hevosalan yritysten kirjo on monipuolinen ja niiden kustannustehokkuusosaaminen ja 

kustannuskilpailukyky vaativat eniten kehittämistä Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyn tulosten 

perusteella. (Rantamäki-Lahtinen, Rikkonen, Saastamoinen & Sipiläinen 4.9.2018). 

Taulukko 1. Hevosala lukuina (Mukaillen Hippolis et.al., 2020) 

Nimike Lukumäärä keskimäärin 
Työllistävyys (henkilöitä) 15 000  
Hevosalan yrityksiä 3 000 
Talleja 16 000 
Maatilat, joilla hevosia 2 500 
Hevosia 74 000 

+ 3 000/vuosi 
Harrastajia Raviurheilu 200 000 

Ratsastus 160 000 
Hevosille ostetut lisäpalvelut (vuodessa) 100 miljoonaa euroa 
Hevosalalla liikkuva rahavirta 830 milj. €/vuosi 

 

3.2 Koulutus osana hevosalan kestävää tulevaisuutta 

Hevosalan kehityksen ylläpitämiseen kestävällä pohjalla tarvitaan paljon erilaisia toimia. Yksi 

näistä on korkeasti koulutettu työvoima. Korkeakoulutus ylläpitää alan kehitystä ja luo 

edellytykset muutoksessa pysymiseen osaavien asiantuntijoiden avulla ja kannustamalla 

innovatiivisuuteen. Hevosalan kasvaessa ja monipuolistuessa sekä hevostiedon ollessa yhä 

hauraammalla pohjalla, tarvitaan enenevissä määrin neuvontapalveluita, joissa toimiminen 

edellyttää koulutusta. Koulutus ylläpitää myös alan kilpailukykyisyyttä kansainvälisesti. 

(Saastamoinen, 2010, s.3–5; Suomen ratsastajainliitto ry, 24.2.2020)  

Hevosalan ammattilaiset työskentelevät monien alojen rajapinnoilla, jolloin monipuolisen 

osaamisen merkitys korostuu ja vuoropuhelun ylläpitäminen näiden sidosryhmien kanssa on 

tärkeää. Yhteistyö hevosalan omien koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioiden sekä 

yhdistysten ja järjestöjen kesken tukee hevosalan kehitystä kokonaisvaltaisesti. Yhteistyötä 
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ylläpitää Hippolis ja Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkosto. (Hippolis ym., 2020; 

Hollmén & Laitinen, 2012, s.14). 

Hevosalan kestävä tulevaisuus on tärkeää turvata, sillä hevostalous toimii osana muuta 

yhteiskuntaa monella eri sektorilla eli hevosalalla on välittömiä ja välillisiä yhteiskunnallisia 

vaikutuksia. Hevosala ja sillä tarvittava osaaminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta 

kohdentuu monipuolisesti useisiin osa-alueisiin kuten hevosten hyvinvointi, ajankäytön 

parantaminen ja hevosenkäytön mahdollisuudet sosiaalipedagogisessa toiminnassa. Kuvassa 

kaksi on lueteltu toimia, joilla hevosalan kestävää kehitystä voidaan ylläpitää kestävällä 

pohjalla. Tiedot on yhdistetty Ruotsin ratsastajainliiton ratsastuskoulu- ja koulutusosaston 

puheenjohtaja Markku Söderbergin (Suomen ratsastajainliitto ry, 24.2.2020) ja 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Markku Saastamoisen (Saastamoinen, 2010, 

ss.3–5) esittämän tiedon pohjalta.  

Kuva 2. Hevosalan kehityksen ylläpitoon vaikuttavat toimet (mukaillen Saastamoinen, 2010, 

ss.3–5; Söderberg, 24.2.2020) 

 

Tutkimus ja kehittämistoiminta auttaa hevosalaa mukautumaan muuhun yhteiskunnalliseen 

muutokseen monella eri tasolla mukaan lukien ajankohtaiset ympäristö- ja 

hyvinvointikysymykset. Monet yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat hevosalan eri osa-

Hevosalan kehitys 
kestävällä pohjalla

tutkimus

tiedonsiirto

ylläpito

kehittäminen

tietämysvaikuttaminen

neuvonta

koulutus

(polittiikka)
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alueisiin. Tutkimustietoa tarvitaan, jotta päätöksiä, kuten ympäristömääräyksiä, 

eläinsuojelulakia tai alan tukia, pystytään viemään eteenpäin tavalla, joka ottaa huomioon 

hevosalan näkökulman ja mahdollistaa näin hevosalan kestävän kehityksen osana 

yhteiskuntaa. (Saastamoinen, 2010, ss.3–5) 

Vaikuttamista tarvitaan, jotta hevosalan toimijoita koskevat poliittiset päätökset ja 

hevosalan saama rahoitus pysyvät realistisina. Tutkimustieto on tässä tärkeässä osassa, sillä 

se tarjoaa konkreettista tietoa, johon vedota (Suomen ratsastajainliitto ry, 24.2.2020). Tällä 

hetkellä tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään Luonnonvarakeskuksessa ja korkeakouluissa 

(Hippolis ym., 2020, s.15). Myös tiedonsiirtoon on keskityttävä, jotta tieto on löydettävissä ja 

hyödynnettävissä (Saastamoinen, 2010, s.6). Myös esimerkiksi hevostalouden agrologin 

(AMK) koulutusohjelman opiskelijoiden opinnäytetyöt ja Hämeen ammattikorkeakoulun 

hanketyöt kuten Uudistuva hevostalous -hanke (2016–2018) tukevat alan tutkimustiedon 

kertymistä ja näin myös alan kestävää kehitystä.  

3.3 Hevosalan koulutuksen tulevaisuuden tarpeet 

Yhteiskunnan ja hevosalan muuttuessa on luonnollista, että myös koulutuksen tulevaisuuden 

tarpeet muuttuvat. Opetushallitus toteutti osana Osaamisen ennakointifoorumia (2019) 

kyselyn hevostalouden osaamistarpeista vuonna 2035. Kuten aiemmissa aineistoissa, myös 

tästä aineistosta korostui ympäristöasioiden, hevosten hyvinvointikysymysten ja sosiaalisten 

mahdollisuuksien kuten sosiaalipedagogisen hevostoiminnan olevan pääprioriteetteja 

tulevaisuuden osaamisessa. Palvelutoiminnassa korostuu asiakasosaaminen, eritysryhmät ja 

hevosavusteiset palvelut ja elämyspalvelut kuten hevosmatkailu. (Opetushallitus, 27.9.2019)   

Yritystoiminnassa tulevaisuuden osaaminen keskittyi ennen kaikkea asiakkuusosaamiseen. 

Lisäksi tärkeinä koettiin yrittäjämäinen toiminta, talousosaaminen ja neuvontataidot. 

Yhteisen toiminnan osalta oleellisiksi nähtiin viestintä- ja vuorovaikutustaidot, digitaalinen 

osaaminen sekä osaamisen kehittämisen, kestävän kehityksen ja työyhteisötaidot. Kun näitä 

taitoja verrataan luvussa kaksi esitettyihin tulevaisuuden taitojen tarpeisiin ja 

megatrendeihin, vastaavat ne toisiaan. Visio suomalaisesta hevostaloudesta vuonna 2035 

nähtiin kehittyvänä, ajassa muuntuvana ja laajentuvana alana. (Opetushallitus, 2019, ss.6–

14) 
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Hevosalan koulutuksen osalta haluttiin selkeämpiä portaita koulutusasteiden 

vaatimustasoissa ja osa ammatillisista tutkinnoista tulisi siirtää ammattikorkeakoulutasolle.  

Ammattikorkeakoulutus hevosalan koulutusmahdollisuuksissa nähtiin tärkeänä ja se tulisi 

turvata. Hevosalan opinnot nähtiin voitavan integroida kaupallisen, tekniikan ja 

luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoihin erikoistumiseen tähtäävinä opintoina 

eikä tarvittavan omaa hevosalan suuntaa, mutta toisaalta Ruotsin hippologitutkintoa 

(kandidaatin tutkinto) vastaavaa koulutusta kaivattiin Suomeen. Yliopistokoulutuksen 

suhteen nähtiin mahdollisuutena vastata tarpeeseen tieteellisestä osaamisesta eläinten 

käyttäytymisen ja hyvinvoinnin, fysiologian, urheilufysiologian, biomekaniikan ja 

pedagogiikan aloilta. Tutkimuspuolelta tieteellisen tutkimuksen tarve nähtiin suorastaan 

”huutavana” ja nykyisen hevostutkimuksen hyödyntämistä toivottiin enemmän ja 

tieteellisemmästä näkökulmasta. (Opetushallitus, 2019, ss.21–23) 

4 Koulutuksen esittely 

Hevostalouden agrologi (AMK) on korkeakoulututkinto, jota voi opiskella 

ammattikorkeakoulussa. Tässä kappaleessa kerrotaan ammattikorkeakoulutuksesta ja 

työelämälähtöisyydestä yleisesti, jonka lisäksi syvennytään tarkemmin hevostalouden 

agrologikoulutukseen (AMK). Hevostalouden agrologikoulutuksen (AMK) osalta käsitellään 

tutkinnon rakennetta, osaamistavoitteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.  

 

Hevosalan korkeakoulututkinnon voi suorittaa Suomessa Hämeen ammattikorkeakoulussa, 

joka tarjoaa hevostalouden agrologi (AMK) ja tradenomi (AMK) -tutkintoja. Hevostalouden 

agrologiksi on voinut opiskella vuodesta 1994 lähtien ja viimeinen opiskelijaryhmä aloitti 

syksyllä 2020, joten koulutukseen ei voi enää hakea. Hevostalouden tradenomiksi (AMK) on 

voinut opiskella syksystä 2019 alkaen (Hämeen ammattikorkeakoulu. n.d.-b). Hevostalouden 

agrologitutkinto on ollut 240 opintopisteen laajuinen ja Hevosalan liiketoiminnan 

koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (Hämeen ammattikorkeakoulu, n.d.-a; Hämeen 

ammattikorkeakoulu, n.d.-b). Muissa ammattikorkeakouluissa, joissa voi opiskella 

agrologiksi, on usein tarjolla myös opetusta hevosista, mutta niissä ei voi suorittaa 

hevostalouden agrologi (AMK) tutkintoa. Esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa 

hevosalaan liittyviä opintojaksoja (Opintopolku.fi, n.d.-a). 
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Suomen yliopistoissa ei ole tarjolla hevosalan koulutusohjelmia (equine studies), kuten 

joissakin Euroopan maissa kuten Ruotsissa (hippologi tutkinto). Hevosalaa voi kuitenkin 

opiskella yliopistossa yksittäisinä kursseina maa- ja metsätaloustieteellisessä ja 

eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Yliopistossa agrologia (AMK) 

vastaava tutkinto on maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK) tai maisteri (MMM), 

joille voidaan myöntää agronomin arvonimi (Agronomiliitto, n.d.). Kuten aiemmassa 

kappaleessa mainittiin, Suomessa tarvitaan hevosalan korkeakoulutusta, koska hevosala 

työllistää ja vaikuttaa paljon niin suoraan kuin epäsuoraan ja korkeatason koulutus 

mahdollistaa alan kestävän kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn. (Saastamoinen, 2010, 

ss. 1–6) 

4.1 Ammattikorkeakoulutus 

Suomessa on käytössä kaksi toisiaan täydentävää korkeakoulusektoria, yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut, eli niin kutsuttu duaalimalli. Yliopistossa on lähtökohtana tieteellinen 

tai taiteellinen tutkimus ja ammattikorkeakoulutuksessa on lähtökohtana elinkeinoelämän 

tarpeisiin vastaaminen, joten tutkinnot ovat pääosin ammatillispainotteisia 

korkeakoulututkintoja, joiden avulla kouluttaudutaan ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. 

(Opintopolku.fi, n.d.-b; Vipunen, n.d.; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009 ss.11–12).  

 

Ammattikorkeakoulutus on tullut vähitellen toiseksi korkeakouluopintomahdollisuudeksi 

yliopistojen rinnalle vuoden 1991 kokeiluluvasta alkaen. Ammattikorkeakoulut olivat jo tuttu 

ilmiö muualla Euroopassa ja Suomessa sen tuloa vauhdittivat 1980-luvun elinkeinorakenteen 

ja ammattien muutos. Ammattikorkeakoulutus Suomessa vastaa kansainvälisesti BSc- eli 

bachelor-tason tutkintoa, koska ammattikorkeakoulujärjestelmää luodessa pyrittiin 

kansainväliseen vertailukelpoisuuteen. Vuodesta 2005 alkaen ammattikorkeakouluissa on 

voinut suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. (Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvosto, 2002, ss. 31–166; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009, ss.11–12) 

 

Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki (932/2014) ja -asetus 

(1129/2014), opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja ammattikorkeakoulun omat 

säädökset, korkeakoulujen omatessa laajan autonomisen aseman. (Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvosto, 2002, s. 31; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009, ss.56–60). 
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Ammattikorkeakoulutus uudistui vuonna 2014 samalla kun ammattikorkeakoulutusta 

koskeva laki tarkentui vuoden 2003 laista (351/2003) nykyiseen vuoden 2014 lakiin 

(932/2014). Ammattikorkeakoulujen autonomia laajeni entisestään uudistuksen myötä. 

Tämä mahdollistaa muun muassa nopeampaa reagointia, mikä on yhteiskunnallisten 

muutosten nopeuduttua perusteltua. Uudistuksessa ammattikorkeakoulujen roolia 

määriteltiin tarkemmin. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009, ss.56–60) 

 

Ammattikorkeakoulutus on siis syntynyt vastaamaan työelämän tarpeisiin ja se näkyy 

jatkuvana haasteena kyetä tarjoamaan parasta mahdollista korkeakoulutusta. 

Ammattikorkeakoulutuksen tavoite on tuottaa osaajia ja asiantuntijoita vastaamaan 

työelämän tarpeisiin, jotta elinkeinoelämä ja yhteiskunta kehittyy ja pysyy kansainvälisesti 

kilpailukykyisenä. Tätä varten osaamistason sekä työelämän kysynnän ja tarjonnan 

kohtaannon tulee olla riittävällä tasolla. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2009, ss.7–12) 

(Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2002, s. 31; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 

2009, ss.56–60) 

 

Suomessa ammattikorkeakoulutusta tarjoaa 24 ammattikorkeakoulua (Opetusminsiteriö 

n.d.). Korkeakoulututkintojen laajuutta mitataan opintopisteinä (op). 

Ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 210–270 opintopistettä ja kestää yleensä 

noin 3,5–4,5 vuotta riippuen suoritettavan tutkinnon laajuudesta. Laajuudeltaan 

ammattikorkeakoulututkinto on verrattavissa yliopistossa suoritettavaan kandidaatin 

tutkintoon. Ammattikorkeakoulun opintojen rakenne koostuu perusopinnoista, 

ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ammattikorkeakoulussa voi 

ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) lisäksi suorittaa ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon (ylempi AMK). (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 

2002, s.166.; Opintopolku.fi, n.d.-c) 

 

Ammattikorkeakouluun voi hakea usealta eri tutkintopohjalta, joskin yleisimmin hakevat 

ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon käyneet. (Opintopolku.fi, n.d.-d) 

Hakeminen tapahtuu useimmiten korkeakoulujen yhteishaussa, jossa voi hakea sekä 

ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Yhteishaku järjestetään kolme kertaa vuodessa. 

(Opintopolku.fi, n.d.-e). Opiskelijat valitaan koulutukseen todistuksen ja/tai valintakokeen 
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kautta. Koska ammattikorkeakoulutuksesta valmistuu tutkintoon, on koulutus maksutonta 

EU/ETA-maiden kansalaisille (Opintopolku.fi, n.d.-b; Opetus- ja kulttuuriministeriö n.d.).  

 

Yhteishaun ohella toinen tapa hakeutua ammattikorkeakoulutukseen on väylä- tai 

polkuopinnot. Väyläopintojen avulla voi opiskelija suorittaa osan (30 opintopistettä) 

ammattikorkeakouluopinnoista jo osana toisena asteen opintoja. Tällä tavoin opiskellut 

toisen asteen opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta. (Hämeen 

ammattikorkeakoulu, n.d.-d). Niin ikään polkuopiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta 

suoritettuaan kokonaisuuden, kuten ensimmäisen vuoden opinnot, 

ammattikorkeakoulututkinnosta. Koska polkuopintojen aikana ei ole vielä tutkinto-oikeutta, 

ei opiskelijalla ole oikeutta valtion myöntämiin etuuksiin kuten opintotukeen. (Hämeen 

ammattikorkeakoulu, n.d.-e.) 

 

Ammattikorkeakoulujen tarjoamat koulutusohjelmat jakautuvat eri aloille, jotka on eritelty 

tarkemmin taulukkoon 2. Ammattikorkeakoulut päättävät koulutusohjelmiensa 

opetussuunnitelmista itse, joten samannimisissä koulutusohjelmissa voi olla eri sisältö 

(Opintopolku.fi, n.d.-f). Hevostoimintaan tähtäävää korkeakoulutusta on mahdollista 

sisällyttää monen eri alan alle (Opetushallitus, 2019, ss.21–23). Esimerkiksi hevostalouden 

agrologi (AMK) on ollut maa- ja metsätaloussektorilla ja hevostalouden tradenomi (AMK) 

kaupan ja hallinnon alalla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016; Hämeen 

ammattikorkeakoulu n.d.-a.) 

Taulukko 2. Ammattikorkeakoulutuksen tarjonta (mukaillen opintopolku.fi, n.d.-f) 

Alat joilla ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusohjelmia 
Humanistinen ala 

Kasvatusala 
Kauppa ja hallinto 

Maa- ja metsätalous 
Palveluala 
Sosiaaliala 

Taiteet ja kulttuuri 
Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen 

Terveys ja hyvinvointi 
Tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) ja kirjasto- ja tietopalvelut 
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4.2 Hevostalouden agrologikoulutus (AMK)  

Agrologikoulutusta (AMK) tarjotaan Suomessa seitsemässä (7) eri ammattikorkeakoulussa, 

jotka on listattu taulukkoon 3 (opintopolku, n.d.-g). Näistä kouluista kahdessa, Hämeen 

ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella hevosalan opintoja. 

Savonia-ammattikorkeakoulussa on tarjolla hevosalan opintoja, mutta ei erillistä 

suuntautumisvaihtoehtoa. Hämeen ammattikorkeakoulu on Suomessa ainoa 

ammattikorkeakoulu, jossa on voinut suuntautua hevostalouteen agrologi (AMK) -

tutkinnossa kevääseen 2020 asti. Syksyllä 2019 Hämeen ammattikoreakoulun Forssan 

toimipisteessä alettiin kouluttamaan myös hevosalan tradenomeja tutkintonimikkeellä 

Hevosalan liiketoiminta -tradenomi (AMK). Hevostalouden agrologi (AMK) 

suuntautumisvaihtoehdon poistuttua 2021, on hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK) 

ainoa ammattikorkeakoulututkintoon johtava hevosalan koulutusohjelma. (Hippos. n.d.; 

Hämeen ammattikorkeakoulu, n.d.-a; Opintopolku.fi, n.d.-a) 

Taulukko 3. Agrologin (AMK) koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja toimipisteet 

Suomessa (2020) (mukaillen opintopolku, n.d.-g) 

Ammattikorkeakoulu, toimipiste 

Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Saarijärvi 
Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi 
Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu 
Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki/Ilmajoki 
Yrkeshögskolan Novia, Raasepori 

Hevostalouden agrologi (AMK) koulutuksen ydintavoitteena on oppia hevostaloudesta 

monipuolisesti ja ymmärtämään suomalaista hevostaloutta kokonaisuutena. (Hämeen 

ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, s.1). Opetussuunnitelman (syksy 2014 alkaen) mukaan 

hevostalouden agrologi on monitaitoinen osaaja, mikä vastaa nopeasti muuttuvan ja laajan 

työkentän tarpeisiin. Työllistymismahdollisuudet koulutuksen jälkeen ovat laaja-alaiset, joten 

moduulimallin mahdollistama omaohjautuvuus on koulutuksen perusta. Jokainen opiskelija 

rakentaa oman oppimispolun itse, jolloin opiskelija kykenee aloittamaan urapolun 
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rakentamisen ja suuntautumisen työelämään jo opiskeluvaiheessa. Aloituspaikkoja 

koulutusohjelmaan oli 15. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, ss.1–3) 

Oppimisympäristönä Mustialan kampus on historiallinen. Maatalousopetus alkoi siellä jo 

1840-luvulla. Kampuksella on noin 400 opiskelijaa. Mustiala on tunnettu yhteishengestään, 

joten verkostoitumiselle on hyvät puitteet. Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi 

kampuksella on maatalouden perustutkinnon oppilaita Hämeen ammatti-instituutista. 

Mustiala sijaitsee Kanta-Hämeessä Tammelan kunnassa. Esimerkiksi Ypäjän hevosopisto, 

jossa on mahdollista opiskella hevosalan ammattitutkintoja, sijaitsee noin 30 kilometrin 

päässä Mustialasta, joten yhteistyölle olisi hyvät mahdollisuudet. Hämeen 

ammattikorkeakoulu mainitsee myös työelämän edustajille työelämäyhteistyö-

mahdollisuuksia Mustialan kampuksella. (Hämeen ammattikorkeakoulu, n.d.-b) 

4.2.1 Sijoittuminen työelämään 

Koulutus valmistaa opiskelijan laajaan ja monipuoliseen työkenttään, jolla on paljon erilaisia 

uramahdollisuuksia yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. Opetussuunnitelman 

(syksy 2014 alkaen) mukaan hevostalouden agrologi (AMK) on monitaitoinen osaaja, mikä 

kertoo monista mahdollisuuksista työelämään sijoittumisessa. Hevostalous on itsenäinen 

toimiala ja maatalouden sivuelinkeino, jolla voi yrittäjänä toimia hevosten hoitopalveluissa ja 

karsinoiden vuokrauksessa, ratsastuspalveluissa, ravivalmennuksessa, hevoskasvatuksessa, 

matkailutoiminnassa sekä hevosvetoisissa ihmisten hyvinvointipalveluissa. Hevostalouden 

agrologi voi toimia neuvonta- ja hallintotehtävissä esimerkiksi ELY-keskuksissa, ProAgrioissa, 

hevosalan järjestöissä ja kehittämishankkeissa ja asiantuntija- ja tutkimus- ja 

opetustehtävissä. Osana koulutusta on myös kannattavan yritystoiminnan johtaminen, joten 

opiskelijalla on valmiudet toimia markkinointi-, suunnittelu- ja esimiestehtävissä. Koulutus 

luo valmiudet toimia myös kansainvälisissä tehtävissä. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 

20.12.2016, s.1) 

 

Varsinaisia tehtävänimikkeitä, joissa hevostalouden agrologi voi toimia ovat koulutuksen 

esittelyn mukaan esimerkiksi seuraavat: yrittäjä, yritysneuvoja, toiminnanjohtaja, 

aluesihteeri, kilpailusihteeri, projektipäällikkö, hankekoordinaattori, opettaja, tuotepäällikkö, 
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tutkimusapulainen, myyntipäällikkö, myyjä, asiakaspalveluvastaava ja myymälävastaava. 

(Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, s.1) 

4.2.2 Opetussuunnitelma 2014–2019 

Hevostalouden agrologitutkinto (AMK) koostuu ydinosaamisesta, profiloivasta osaamisesta, 

työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä, joiden laajuudet on eritelty taulukkoon neljä. Nämä 

osa-alueet suoritetaan moduulimallilla, jossa yksi moduuli on laajuudeltaan 15 

opintopistettä. Ydinosaaminen on kaikille pakollista ja sillä luodaan pohja ammatilliseen 

erikoistumiseen. Agrologin ydinosaaminen sisältää maatalouden perustaitoja, joita ovat 

perusteet kasvinviljelystä, kotieläintuotannosta, tuotantotaloudesta, tekniikasta ja 

hevostalouteen suuntautuneilla hevosalan perusteet. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 

20.12.2016, ss.1–6; Opintopolku.fi, n.d.-c.) 

Taulukko 4. Tutkinnon rakenteen jakautuminen (mukaillen Hämeen ammattikorkeakoulu, 

20.12.2016, ss.3–6) 

Tutkinnon rakenne Opintopisteet Moduulit (yksi moduuli 
on 15 opintopistettä) 

Ydinosaaminen 90 opintopistetttä 6 moduulia 
Profiloiva osaaminen 90 opintopistetttä 6 moduulia 
Työharjoittelu 45 opintopistetttä 3 moduulia 
Opinnäytetyö 15 opintopistetttä 1 moduuli 

 

Profiloivat kurssit ovat vapaasti valittavia. Ne syventävät osaamista sekä mahdollistavat 

asiantuntijuuden syntymisen. Hevostalouden osalta valittavia moduuleita ovat hevosalan 

palveluliiketoiminta, hevosalan verkostot ja tapahtumat, ympäristövastuullisuus ja hevosen 

hyvinvointi. Näiden hevostalouden moduulien lisäksi valittavana on muita moduuleita eri 

biotalouden alueilta tai myös oman tai muiden korkeakoulutasoisten opintojen tarjonnasta, 

myös ulkomailta. Moduulitarjonta on esitelty taulukossa viisi. (Hämeen 

ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, ss.1–6) 

 

Työharjoittelu on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen 30 opintopisteen laajuinen 

osuus suoritetaan maatilalla ja toinen osa eli 15 opintopisteen asiantuntijaharjoittelu 

työpaikassa, joka tukee opiskelijan omaa henkilökohtaista urakehitystä. Opinnäytetyö on 15 

opintopisteen kokonaisuus, jossa opiskelija sekä syventää osaamistaan että osoittaa 
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osaamistaan käytännössä sekä kykyä soveltaa tietoa. Yhteensä eri opinnoista tulee tutkinnon 

vaatimat 240 opintopistettä, jonka suunniteltu kestoaika on neljä vuotta. Jos opiskelijalla on 

aikaisempaa osaamista, voi sillä hyväksi lukea opintopisteitä näyttöjen ja todistusten kautta. 

Moduulien arviointi tapahtuu asteikolla 1–5. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, 

ss.3–4; Opintopolku.fi, n.d.-c) 

Taulukko 5. Moduulitarjonta (mukaillen Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, ss.3–6) 

Hevostalouden agrologin (AMK) valittavana 
olevat moduulit 

Moduulit (á 15 opintopistettä) 

Ydinosaaminen (pakolliset moduulit) 
• Kasvinviljely 
• Kotieläintuotanto 
• Hevoset ammattina 
• Tuotannon ja talouden suunnittelu 
• Sustainable Land-Use Management 

Systems and Bioeconomy 
 

Yhteensä 90 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 

Profiloivan osaamisen moduulit (vapaasti 
valittavat moduulit), jotka ovat tarjolla 
Mustialan toimipisteessä  

• Hevosen hyvinvointi 
• Hevosalan palveluliiketoiminta 
• Ympäristövastuullinen hevostalli 
• Hevosalan verkostot ja tapahtumat 
• Maatalousteknologian hyödyntäminen 
• Viljatilan tuotanto ja kehittäminen 
• Erikoiskasvinviljely 
• Maitotilan tuotanto ja kehittäminen 
• Lihanautatilan tuotanto ja kehittäminen 
• Sikatilan tuotanto ja kehittäminen 
• Erikoistunut kotieläintalous 
• Kasvava maaseutuyritys 
• Monialainen yrittäjyys 
• Maatalouskauppa ja palvelut 
• Geneettinen monimuotoisuus 
• Resurssitehokas maatila 
• Kehittyneen teknologian hyödyntäminen 
• Maaseudun kehittäminen ja hankkeet 
• Luonnonmukainen tuotanto 
• Maaseututyrittäjän 

liiketoimintaosaamisen kehittäminen 
• Kehittyvä osaaja 

Opiskelija valitsee näistä tai muista 
vaihtoehdoista moduuleita yhteensä 
90 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
15 opintopistettä 
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Harjoittelut 
• Maatilaharjoittelu 
• Asiantuntijaharjoittelu 

Yhteensä 45 opintopistettä 
30 opintopistettä 
15 opintopistettä 
 

Opinnäytetyö 15 opintopistettä 
 

 Tutkinnon laajuus on yhteensä 240 
opintopistettä 

 

Opinnot voi suorittaa monella eri opiskelumuodolla kuitenkin niin että se vastaa aikaisempaa 

osaamista ja työkokemusta. Vaihtoehtoina ovat työpainotteinen 8–16, omatoiminen 24/7 tai 

omaan työhön kytkeytyvä 18–100 malli. 8–16 malli on perinteistä päiväopiskelua, jossa 

oppiminen tapahtuu tiimimäisesti Mustialan kampusympäristössä. 24/7 malli perustuu 

nimensä mukaisesti omatoimiseen opiskeluun annettujen materiaalien perusteella. 18–100 

mallissa opiskelu tapahtuu työpaikalla tai omassa yrityksessä. Osan opinnoista voi suorittaa 

kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, s.2) 

 

Toimintaympäristön yhä kansainvälistyessä, on tarjolla useita mahdollisuuksia kansainvälisen 

osaamisen kehittämiseksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus apurahalla tuettuihin vaihto-

opiskeluihin ja/tai harjoittelun suorittamiseen ulkomailla. Lisäksi koulut tekevät 

kansainvälistä yhteistyötä ja kielien opiskelu kuuluu opintojen sisältöön. Nämä antavat 

opiskelijalle valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä. (Opintopolku.fi, n.d.-h). 

4.2.3 Osaamistavoitteet 

Osaamistavoitteet ovat keskeinen osa tämän opinnäytetyön tutkimusta. Niiden kautta 

voidaan tarkastella esiintyvätkö niissä samat kompetenssit kuin mitä tuli aiemmin esille 

yleisistä työelämässä tarvittavista taidoista ja hevosalan tarpeista sekä verrata näitä 

tutkimustuloksiin luvussa 6. Tulosten esittely.  

 

Strategia ohjaa ammattikorkeakoulun toimintaa. Hämeen ammattikorkeakoulun strategia 

”Visio 2030” tuo esiin niin ammattikorkeakoulutuksen tavoitteet kuin vastaavuuden 

työelämän tarpeisiin ja trendeihin, jotka ovat tulleet esiin aiemmin tässä opinnäytetyössä 

ammattikorkeakoulutusta ja työelämää käsittelevissä kappaleissa 2 ja 4. Strategian osa-

alueet on kuvattu kuvassa 2. Tulevaisuuden työelämässä tarvittavat keskeiset taidot, kuten 
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osaamispääoman jatkuva kasvattaminen ja elinikäinen oppiminen sekä yrittäjämäinen 

toiminta tulevat esiin myös tässä strategiassa. Strategian mukaan moduulien suunnittelu ja 

toteutus on työelämälähtöistä, kun yritykset, julkinen ja kolmas sektori ovat niissä mukana 

toteuttamassa työelämäprojekteja. Kestävä kehitys on iso osa Hämeen 

ammattikorkeakoulun strategiaa niin kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä kuin osana 

opinnäytetöiden sisältöjä (Hämeen ammattikorkeakoulu, 1.11.2020, ss.4–39)  

 

Kuva 3. Visio 2030 – strategia (Hämeen ammattikorkeakoulu, n.d.-c) 

 

Hevostalouden koulutuksen opetussuunnitelman (syksy 2014 alkaen) mukaisesti 

hevostalouden agrologi (AMK) oppii myös yleisiä työelämän taitoja. Näitä opiskellaan 

ammattiosaamisen lomassa. Nämä AMK-tutkinnon yleiset osaamistavoitteet (syksy 2014 

alkaen) on jaettu neljään kategoriaan seuraavasti: elinikäiset oppimisen taidot, eettinen 

osaaminen, työyhteisöosaaminen ja innovaatio-osaaminen. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 

20.12.2016, s.2) Nämä osaamistaidot ovat sisällöltään haastavia kuten seuraavaksi tulee ilmi, 

mutta ne vastaavat työelämän tarpeisiin harkitusti ja monipuolisesti sekä ovat linjassa 

korkeakoulutuksen tavoitteiden kanssa. Osaamistavoitteiden hallitseminen luo opiskelijalle 

mahdollisuuden menestyä näiden avulla työelämässä.  

 

Elinikäiset oppimisen taidot keskittyvät paljolti itsensä johtajuuteen. Osana näitä taitoja 

opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta oppimisestaan sekä arvioimaan ja kehittämään 
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omia oppimistaitojaan ja osaamistaan. Tiedon suhteen opiskelija osaa hankkia, käyttää, 

soveltaa ja arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija osaa ryhmätyötaitoja, mukaan lukien 

erilaisten toimijoiden huomioimisen sekä ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun 

jakamisesta. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, s.2) 

 

Toisena osaamistavoitteena on eettinen osaaminen. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun 

omasta toiminnasta ja sen seurauksista. Eettinen osaaminen on laaja-alaista aina omien 

ammattieettisten periaatteiden noudattamisesta toimimiseen globaalina kansalaisena. Hän 

osaa ottaa huomioon sekä koko yhteisön että yksilön näkökulmat. Tasa-arvoisuuden ja 

kestävän kehityksen (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen vastuu) periaatteiden 

soveltaminen onnistuu käytännössä. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, s.2) 

 

Työyhteisöosaaminen tarkoittaa osaamista toimia monipuolisissa viestintä- ja 

vuorovaikutustilanteissa kansainvälisissä ja monikulttuurisissa yhteisöissä niiden hyvinvointia 

edistäen. Viestiminen onnistuu sekä kirjallisesti että suullisesti myös digitaalisissa 

ympäristöissä ja projekteissa. Opiskelija kykenee toimimaan verkostoissa ja luomaan 

henkilökohtaisia verkostoja työelämään. Kykenee toimimaan asiantuntijatehtävissä tai 

yrittäjänä ja tekemään päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. (Hämeen 

ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, s.2) 

 

Viimeisenä yleisenä osaamistavoitteena on innovaatio-osaaminen. Siinä opiskelija kykenee 

luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen, joiden pohjalta opiskelija osaa 

etsiä ratkaisuja, jotka ovat asiakaslähtöisiä, globaalisti kestäviä ja taloudellisesti kannattavia. 

Lisäksi opiskelija osaa huomioida kansainvälisyyskehityksen sekä tutkimus- ja 

kehittämishankkeiden toteuttamisen soveltaen tietoa ja menetelmiä. (Hämeen 

ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, s.2) 

4.2.4 Ydinosaamisen ja hevostalouden profiloivien moduulien sisältö 

Opintojen pakollinen vähimmäisosaaminen luo laajan perusosaamisen, sen sisältäessä 

kattavasti eri teemoja: kasvinviljely, tieto- ja viestintätekniikka, kotieläintuotanto, viestintä, 

kotieläintilantyöt, maaseutuyrittäminen, metsäyrittäminen, englanti ja ruotsi, laskentatoimi, 

markkinointi, maatilaharjoittelu ja raportointi, asiantuntijaharjoittelu ja opinnäytetyö. Näissä 
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opitaan muun muassa kate- ja investointilaskelmia, ilmaston ja maaperän vaikutuksia, 

viljelysuunnitelman tekemistä ja hyödyntämään vastuullisuutta lisäarvon luomisessa 

maatilalle. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, ss.3–4) 

 

Hevostalouden moduuleja on yksi pakollinen (ydinosaaminen) ja neljä valinnaista (profiloiva) 

moduulia eli 15 opintopisteen kokonaisuutta, jotka on listattu taulukkoon kuusi. Hevoset 

ammattina moduuli (15op) on osa hevostalouteen suuntautuneen agrologin ydinosaamista 

eli osa niin sanottuja pakollisia opintoja. Moduulin sisältönä on hevostalous, hevosen 

omistaminen ja hevosen käyttö. Ajatellen urapolun muodostamista tässä opintojen 

keskivaiheessa, kurssin arvioinnissa kiitettävän saamiseksi opiskelijan on osattava analysoida 

ammatteja ja luoda uusia toimintamalleja, mutta kurssin läpipääsemiseen riittää osaaminen 

hevosen käyttöön liittyvien ammattien nimeämisestä. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 

20.12.2016, ss.9–10) 

Taulukko 6. Hevostalouden moduulien tarjonta (mukaillen Hämeen ammattikorkeakoulu, 

20.12.2016, ss.3–11) 

Moduulit 

Ydinosaaminen 

(pakolliset moduulit) 

 

• Hevoset ammattina (15op) 

Profiloivan osaamisen moduulit 
(vapaasti valittavat moduulit), 

• Hevosen hyvinvointi (15op) 
• Hevosalan palveluliiketoiminta (15op) 
• Ympäristövastuullinen hevostalli (15op) 
• Hevosalan verkostot ja tapahtumat (15op) 

 

 

Profiloivat hevostalouteen suuntautuvat moduulit käydään läpi lyhyesti, sillä opinnäytetyön 

tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ovat voineet itse valita profiloivat moduulit eivätkä he 

välttämättä suorittaneet kaikkia hevostalouden profiloivia moduuleja. Hevosen hyvinvointi   

-moduuli (15 op) n yksi vapaasti valittavista profiloivan osaamisen kokonaisuuksista. Sen 

sisältönä on hevosen hyvinvointi, ruokinta ja jalostus. Tämän moduulin käytyään opiskelija 

osaa määritellä hevosen hyvinvoinnin ja hevosen ruokintaan vaikuttavat tekijät ja 

jalostuksen merkityksen. (Hämeen ammattikorkeakoulu, 20.12.2016, ss.17–21) 
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Hevosalan palveluliiketoiminta -moduulissa (15 op) opiskelija oppii markkinointiviestintää, 

liiketoimintasuunnittelua ja johtamista. Ympäristövastuullinen hevostalli -moduulin (15 op)  

sisältönä on rakentamissuunnittelu, toimintaympäristö ja lainsäädäntö. Hevosalan verkostot 

ja tapahtumat -moduuliin (15 op) sisältyvät hevosurheilu, verkostot ja tulevaisuuden 

ennakointi. Näin ollen suorittamalla kaikki hevostalouden moduulit saa opiskelija kattavat 

tietotaidot ja valmiudet toimia hevosalalla. (opetussuunnitelma, ss.17–21). 

5 Työllistyminen 

Agrologien Liitto tekee säännöllistä seurantaa agrologien työllistymisestä, mutta tiedot eivät 

kata erikseen hevostalouden agrologien (AMK) työllistymistä. Vähäisten tutkimuksien vuoksi 

hevostalouden agrologien työllistymisen lukuja tarkastellaan Launikiven toteuttaman 

opinnäytetyön pohjalta (2011). Näin tämän opinnäytetyön laadullinen tutkimus tutkinnon 

vastaavuudesta työelämän tarpeisiin saa taustakseen tilastolukuja ja laajentaa jo olemassa 

olevaa tutkimustietoa.  

5.1.1 Agrologien työllistyminen 

Vuonna 2019 Agrologien liiton teettämän palkkatutkimuksen mukaan agrologeista 

toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 87 % ja määräaikaisessa 12 %.  Sivutoimisena 

yrittäjänä toimii 30 %. Mietittäessä korkeakoulutusta vaativia työtehtäviä, työskentelee 

esimerkiksi neuvontaorganisaatioissa 15 %, maaseutuelinkeinoviranomaisina kunnissa 10 % 

ja maatalouden ulkopuolisella alalla 10 %. Maatalouskaupassa ja ELY-keskuksissa 

työskentelee 8 %. Agrologien keskipalkka on 3 533 euroa ja mediaanipalkka 3 200 euroa. 

Alueelliset palkkaerot olivat suurimmillaan 348 euroa, keskiansioiden ollessa korkeimmat 

Keski- ja Lounais-Suomessa, ja matalimmat Hämeessä ja Itä-Suomessa. Tutkimuksen toteutti 

Agrologien liitto marraskuussa 2019 ja siihen vastasi 539 agrologia. (Laitinen, 2019)  

Opetushallitus on tutkinut maatalouden, kalatalouden ja eläinlääkintäpalveluiden 

koulutustarvetta vuosien 2017-2035 välillä. Maatalousalan työpaikkojen kokonaismäärän on 

laskettu olevan lähestulkoon sama vuonna 2035. Vaikka työpaikkojen määrän arvioidaan 

pysyvän samana, kasvaa maatalouden koulutuksen tarve lähes 40 %, koska alalta poistuu 

työvoimaa eläkkeelle enemmän kuin miltään muulta alalta sekä alan osaamistarpeet ovat 
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muutoksessa, mihin vastatakseen tarvitaan koulutusta. Näin ollen alan 

ammattikorkeakoulutuksen tarpeen ennakoidaan kaksinkertaistuvan. Kyseisessä raportissa 

ei kuitenkaan käsitellä hevosalaa erikseen. (Opetushallitus, 2020a; Opetushallitus 2020b) 

5.1.2 Hevostalouden agrologien työllistyminen 

Tässä kappaleessa käydään läpi hevostalouden agrologien (AMK) työllistymistä vuoden 2011 

lukujen pohjalta, jotka Launikivi (2011) on koonnut osana opinnäytetyönsä kvantitatiivista 

tutkimusta. Lisäksi tutustutaan Launikiven tutkimuksen osaan koulutuksen vastaavuudesta 

työelämän tarpeisiin, jotta sitä voidaan verrata tässä opinnäytetyössä tehtävään 

kvalitatiiviseen tutkimukseen myöhemmin luvussa 7. Tulosten tarkastelu.  

Hevostalouden agrologien (AMK) työllistymistutkimuksen mukaan 90 % opiskelijoista 

työllistyi alle kuuden (6) kuukauden aikana ja yli puolella työpaikka oli jo tiedossa ennen 

valmistumista. Heistä 40 % työskenteli hevosalalla, neljännes maatalousalalla ja toinen 

neljännes jollain muulla alalla. Noin 45 % työllistyi suhteiden tai opiskeluiden kuten 

harjoittelun kautta. Yksityinen sektori oli suurin työllistäjä 40 prosentilla ja toiseksi 

suurimpana kunta 15 prosentilla. Oman yrityksen kautta työllistyi vajaat 15 % ja saman 

verran järjestön tai muun vastaavan kautta. Loput työllistyivät valtion (7 %) tai jonkun muun 

kautta (8 %). (Launikivi, 2011, ss.19–22) 

Työnkuva ensimmäisessä työpaikassa valmistumisen jälkeen oli suurimmalla osalla 

suoritustason työntekijänä (64 %) ja vajaalla neljänneksellä asiantuntijatehtävä (22,7 %). 

Esimiesasemassa oli 5 % ja yrittäjänä 8 %. Suurin osa toimi muissa tehtävissä kuten hevosten 

hoitotöissä ja loput muun muassa neuvonta- (22-%), opetus- (17 %) tai hallintotehtävissä (15 

%). Bruttopalkat olivat vastaajien keskuudessa pieniä, kun enintään 1 000 € tienasi neljännes 

vastaajista ja suurin osa eli 85 % vastaajista kokonaisuudessaan alle 2 000 €. (Launikivi, 2011, 

ss.22–23) 

Otettaessa huomioon koko työura valmistumisen jälkeen, toimi hevostalouden agrologin 

(AMK) tutkinto 85 prosentilla pääasiallisena tai sivutoimisena tulonlähteenä. Kolmasosa 

tutkimukseen vastanneista työskentelee edelleen ensimmäisessä työpaikassaan. Reilulla 

kymmenellä prosentilla työpaikkoja oli ollut viisi tai enemmän. Noin kolme neljännestä 
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työskentelee edelleen hevos- tai maatalousalalla ja suoraan hevosalalla vajaat 40 %. 

Verrattuna valmistumisen jälkeiseen ensimmäiseen työpaikkaan, on useampi myöhemmin 

asiantuntijatehtävissä. (Launikivi, 2011, ss.24–28) 

Valmiiksi annetuista vaihtoehdoista tärkeimpänä tekijänä työllistymisessä vastaajat pitivät 

vuorovaikutustaitoja ja vähäisimpänä kielitaitoa. Muita tärkeitä tekijöitä olivat työkokemus, 

esiintymistaidot ja ryhmätyöskentelytaitot. Avoimessa kysymyksessä suhteita ja verkostoja 

pidettiin työllistymisen kannalta tärkeimpänä tekijänä, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta 

pidettiin myös tärkeinä. (Launikivi, 2011, ss.31–32) 

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös mielipiteet koulutuksesta. Näistä nousi erimielisyyttä 

koskien opintojen sisältöä ja laatua. Verkostoituminen nähtiin tärkeänä ja toivottiin lisää 

työelämälähtöisiä projekteja, joiden avulla luoda suhteita hevosalan yrityksiin, järjestöihin ja 

hallinnollisiin päättäjiin. Monet kokivat, ettei koulutusta vastaavia työpaikkoja ole tarpeeksi 

ja työnhaku koettiin haastavana. Jotkut kokivat valinneensa vääriä opintokokonaisuuksia 

opiskeluiden aikana.  (Launikivi, 2011, ss.33–34) 

Kokemus hevostalouden agrologin (AMK) tutkinnon työelämävastaavuudesta sisältyi 

Launikiven työllistyvyystutkimukseen. Koulutuksen koettiin vastaavan työelämän 

vaatimuksiin joko erittäin hyvin tai melko hyvin 73,5 % mielestä. Melko huonosti tai erittäin 

huonosti 26,6 % mielestä. Myös aiemmilla tutkinnoilla koettiin olevan jonkin verran 

vaikutusta joko työllistymiseen tai työtehtävien muodostumiseen. (Launikivi, 2011, ss.30) 

6 Aineisto ja menetelmät 

Tässä osassa opinnäytetyötä käydään läpi tutkimusasetelma, johon sisältyy tavoite, 

tutkimuskysymys, aineistot ja menetelmät. Tutkimussuunnitelman luominen lähti liikkeelle 

tavoitteiden asettamisesta ja tutkimuskysymyksen määrittämisestä opinnäytetyön aiheen ja 

tavoitteen pohjalta. Tavoitteen saavuttamiseksi valittiin sopivat tutkimusmenetelmät 

aineistonkeruuta varten ja luotiin aikataulu. Tutkimussuunnitelman lopuksi luotiin 

teemahaastattelulomakkeet (liite 2 ja 4) ja lomakkeiden mukana lähetetyt saatekirjeet (liite 

1 ja 3). 
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6.1 Tavoite ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksella on perinteisesti kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kyetä 

tulkitsemaan tietoa jo olemassa olevien mallien ja teorioiden pohjalta. Toisena tavoitteena 

on pyrkimys vastata asetettuun tutkimuskysymykseen ja tuottaa uutta tietoa. (Likitalo & 

Rissanen 1998, 7). Tässä opinnäytetyössä jo olemassa olevaa tietoa tarkasteltiin 

viitekehyksessä ja uutta tietoa tuotettiin suorittamalla kvalitatiivinen tutkimus. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vastaako hevostalouden agrologin (AMK) tutkinto 

työelämän tarpeisiin. Tavoitteen pohjalta muodostettiin tutkimuskysymys, joka ohjaa koko 

tutkimusta ja luo raamit aineistonkeruuta varten (Kananen, 2019, s.24). Tutkimuskysymys 

on: Vastaako moduulimallilla suoritettu hevostalouden agrologikoulutus (AMK) työelämän 

tarpeita valmistuneiden ja työelämää edustavien tahojen näkökulmasta.  

 

Kuten teoriaosuudessa todettiin, työelämälähtöisyyden käsitettä ei ole määritelty riittävän 

yksiselitteisesti, joten tutkimuskysymyksen lähtökohtana on vastaavuus työelämän tarpeisiin 

työelämälähtöisyyden sijaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin tutkimuskysymystä kahdesta eri 

näkökulmasta, joita olivat opiskelijoiden ja työelämän edustajien kokemukset. Edellä 

mainittuja tarkastellaan suhteutettuna teoriaosuudessa käsiteltyihin megatrendeihin, yleisiin 

työelämätaitoihin, hevosalan tarpeisiin ja koulutukseen, jonka osalta etenkin 

opetussuunnitelman (syksy 2014 alkaen) sisältöön ja osaamistavoitteisiin. 

 

Vastausta tutkimuskysymykseen lähdettiin selvittämään apukysymyksillä niin opiskelijoilta 

kuin työelämän edustajilta. Ensimmäinen apukysymys opiskelijoille oli miten moduulimallia 

hyödyntävä opetussuunnitelma (syksy 2014 alkaen) tukee opintojen työelämälähtöisyyttä? 

Toinen apukysymys oli työelämän edustajille ja oli seuraava: millaista työelämä on tällä 

hetkellä ja millaista tietotaitoa agrologin (AMK) tulisi hallita työelämään siirryttäessä? 

Tutkimuksen teemat ja kysymykset käydään tarkemmin läpi kohdassa 6.3 Toteutus ja 

aikataulu.  



28 

 

6.2 Aineistot ja menetelmät 

Tutkimuksen kulku on kuvattu prosessikaaviona kuvassa neljä. Tutkimuksen lähtötilanteena 

oli pyrkimys vastata ongelmaan siitä vastaako Hevostalouden agrologitutkinto (AMK). 

työelämän tarpeisiin. Tätä lähdettiin selvittämään vaiheittain sekundäärisen aineiston 

kautta, joka kattoi seuraavat teemat: megatrendit ja työelämä, hevosala, koulutus ja 

työllistyminen. Näiden sekundääristen aineistojen perusteella rakentui viitekehys eli 

teoriaosuus.  

 

Sekundääriaineistoissa työelämää tutkittiin keskeisten käsitteiden määrittelemisellä ja 

työelämän suuntaa tarkasteltiin viimeisen kymmenen vuoden ajalta sekä tulevaisuuden 

näkymiä megatrendien avulla. Lisäksi keskityttiin hevostalouteen määrittelemällä hevosala, 

tarkastelemalla sen tunnuslukuja sekä koulutuksen merkitystä ja hevosalan tarvetta 

korkeasti koulutetulle työvoimalle. Agrologien työllistymistä käsiteltiin lyhyesti tilastolukujen 

pohjalta eli tutustuttiin aiempiin tutkimuksiin aiheesta, jotka olivat tässä tapauksessa 

kvantitatiiviset tutkimukset kyseisen tutkinnon työllistävyydestä. Ammattikorkeakoulun 

osuutta tutkinnon vastaavuudesta työelämään, tarkasteltiin selvittämällä 

ammattikorkeakoulutuksen ja hevostalouden agrologien (AMK) moduulimallia hyödyntävän 

opetussuunnitelman (2014) osaamistavoitteet ja koulutuksen sisältökuvaus.  

  



29 

 

Kuva 4. Tutkimuksen kulku 
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Tutkimuksen suorittamiseksi valittiin sopivat menetelmät aineiston keräämiseen ja 

analysointiin. Koska tutkimuskysymykseen vastaamiseen tarvitaan ongelman ymmärtämistä 

ja täten perusteltuja vastauksia aiheesta, toteutettiin tutkimus kvalitatiivisena eli 

laadullisena tutkimuksena, joka keskittyy ennen kaikkea laatuun määrän sijasta (Likitalo & 

Rissanen, 1998, s.12).  

 

Tämän lisäksi kvalitatiivinen menetelmä valittiin seuraavien kolmen eri perusteen pohjalta. 

Ensimmäisenä perusteena oli pyrkiä ymmärtämään, miksi ja miten koulutus vastaa tai ei 

vastaa työelämän tarpeisiin. Toisena syynä oli aiemmat tutkimukset aiheesta, jotka ovat 

olleet kvantitatiivisia eli määrällisiä tutkimuksia, joten kvalitatiiviselle tarkastelulle oli 

tarvetta. Kolmantena syynä oli otantamäärä, joka ei olisi riittänyt laadukkaaseen 

määrälliseen tutkimukseen, koska tässä tutkittiin opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet 

opintonsa vuodesta 2014 alkaneella moduulimallisella opetussuunnitelmalla, joten 

valmistuneita ei vielä ollut tarpeeksi kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kuten 

sekundääriaineistoissa todettiin, vastaavuus työelämän tarpeisiin ei ole yksiselitteistä, joten 

aihetta oli parempi lähestyä kvalitatiivisella tutkimusotteella, jotta voitaisiin ymmärtää 

ilmiötä paremmin. 

 

Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina eli puolistrukturoituina 

haastatteluina, joka on välimuoto avoimesta haastattelusta ja lomakehaastattelusta. 

Haastattelu perustuu ennalta valittuihin teemoihin ja ne ovat usein sellaisia, joista 

haastateltavilla tiedetään olevan kokemuksia. Tämä haastattelumenetelmä valittiin, koska se 

antaa haastateltaville mahdollisuuden kertoa valituista teemoista vapaamuotoisesti omien 

kokemuksien ja käsitysten pohjalta. Kyseinen haastattelumenetelmä on joustava valinta 

tilanteeseen, jossa tarkoin määritellyt haastattelukysymykset voisivat rajoittaa saatavan 

tiedon monipuolisuutta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, ss.47–48; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2009, s.208). 

 

Teemahaastattelu päätettiin toteutettavan sähköpostihaastatteluna, jotta haastateltavat 

voivat analysoida omia kokemuksia ja vastata harkitusti, mutta vapaammin kuin kyselyssä. 

Näin pyrittiin myös antamaan työelämän edustajille aikaa tutusta koulutusohjelmaan 

ennalta. Teemoihin luotiin apukysymyksiä auttamaan haastateltavia, ja jotta analysoidessa 

voidaan etsiä syy-seuraus-suhteita ja kyetä vastaamaan tutkimuskysymykseen. 
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Sähköpostihaastattelu mahdollisti myös maantieteellisesti kattavan otannan. Toinen 

vaihtoehto sähköpostihaastattelun tilalle olisi ollut puhelinhaastattelu, jossa haastatteluaika 

olisi ennalta sovittu ja haastateltavat olisivat tutustuneet teemoihin ja kysymyksiin 

etukäteen. 

6.3 Toteutus ja aikataulu 

Tutkimuksen kulku noudatti perinteisiä empiirisen tutkimuksen vaiheita, kuitenkin niin että 

vaiheiden välillä oli vuorovaikutusta eli etenemistä syklisen mallin (tieteen pyörä) mukaan 

(Hirsjärvi et al., 2009, ss.14–15). Ensimmäiseksi alustavaksi tutkimuskysymykseksi muodostui 

opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyön nimenäkin toimiva ”Hevostalouden agrologitutkinnon 

(AMK) vastaavuus työelämän tarpeisiin”. Toisena vaiheena oli aiheeseen perehtyminen 

kirjallisuuden kautta ja tutkimuskysymyksen täsmentyminen lopulliseen muotoonsa sen 

myötä. Kolmantena vaiheena oli aineiston keruu. Neljäntenä vaiheena oli analysointi ja 

johtopäätösten vetäminen. Nämä suoritettiin pyrkimyksenä vastata tutkimuskysymykseen 

tuloksien pohjalta sekä viitekehykseen rinnastaen. Viimeisenä vaiheena oli raportin eli 

opinnäytetyön viimeistely.  

 

Haastatteluiden runko (liite 2 ja 4) muodostettiin tutkimuskysymykseen vastaavien teemojen 

ja apukysymysten pohjalta. Seuraavaksi esitellään teemahaastatteluiden teemat ja mitä niillä 

oli tavoitteena selvittää. Tarkentavilla apukysymyksillä pyrittiin ohjaamaan laajempiin 

vastauksiin ja välttää pelkkiä kyllä-ei-vastauksia. Kaikki apukysymykset ovat löydettävissä 

liitteestä 2 ja 4.  

 

Opiskelijoiden teemahaastatteluiden teemat jakautuivat taustatietoihin, koulutukseen ja 

työelämään. Opiskelijoilta ensimmäisenä teemana olivat taustatiedot, jotta muut vastaukset 

voidaan suhteuttaa koulutusta edeltävään aikaan ja saadaan selville mahdollisia syy-seuraus-

suhteita. Hypoteesina oli, että taustatiedoilla on enemmän merkitystä 

korkeakouluopinnoissa kuin esimerkiksi toisen asteen opinnoissa. Tämä johtuu siitä, että 

opiskelija on voinut siirtyä koulutukseen suoraan esimerkiksi lukion tai toisen asteen 

koulutuksen jälkeen tai opiskelija on voinut olla työelämässä jo pitkään. Lisäksi opiskelijalla 

voi olla hyvin erilaiset pohjatiedot alasta ja eriasteista ammattiosaamista esimerkiksi 
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harrastuneisuuden tai aiempien koulutusten kuten hevostalouden perus- tai 

ammattitutkinnon kautta. 

 

Toisena teemana oli koulutus, jossa kohteena olivat opiskeluiden tavoitteet ja suunnittelu, 

koulutuksen sisältö, verkostot, koulutuksen kehittäminen sekä tärkeimpänä opiskelijan 

kokemus koulutuksen vastaavuudesta työelämän tarpeisiin mukaan lukien moduulimallin 

rooli. Kolmantena teemana oli työelämä, jolla pyrittiin selvittämään vastaako opiskelijoiden 

käsitys sekundääristä aineistoa ja työelämän edustajien käsityksiä. Haastattelun lopussa oli 

mahdollisuus vapaaseen sanaan. 

 

Työelämän edustajilta haettiin vastauksia teemoihin työelämästä, hevostaloudesta ja 

odotuksista hevostalouden agrologilta (AMK). Työelämän osalta selvitettiin sekä nykypäivän 

että tulevaisuuden työelämän piirteitä ja tarpeita haastateltavan työtehtävässä. 

Hevostalouden teemalla haettiin kokemuksia osaamisesta, jota hevosalalla tarvitaan. 

Teemaan liitettiin apukysymys, jossa kysyttiin hevosalan merkityksestä nyt ja 

tulevaisuudessa. Viimeisenä pyrittiin selvittämään mitä odotuksia hevostalouden agrologia 

(AMK) kohtaan kohdistuu. Tätä teemaa pohjustettiin pienellä koulutuksen esittelyllä ja 

tarjottiin mahdollisuutta tutustua koulutukseen tarkemmin tarjoamalla suora linkki 

koulutuksen esittelyyn Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivuille. Myös työelämän 

edustajille tarjottiin mahdollisuutta vapaaseen sanaan haastattelun lopussa.  

 

Tutkimus jakautui opiskelijoille ja työelämän edustajille suunnattuihin osiin. Opiskelijoiden 

osuus oli kattavampi, sillä tutkimus koski ennen kaikkea heidän kokemuksiaan ja 

käsityksiään. Haastatteluun valittiin viisi opiskelijaa sen perusteella, että he ovat opiskelleet 

hevostalouden agrologi (AMK) tutkinnon moduulimallia hyödyntävällä opetussuunnitelmalla. 

 

Suunniteltaessa työelämää edustavia haastateltavia tahoja, hyödynnettiin 

ammattinimikkeitä, jotka on listattu opetussuunnitelmaan esimerkkeinä nimikkeistä, joissa 

voi toimia hevostalouden agrologikoulutuksen (AMK) jälkeen. Näistä pyrittiin valitsemaan 

mahdollisimman erilaisia ammattinimikkeitä, jotta hevosalan työkenttä, jonne 

hevostalouden agrologikoulutus (AMK) valmistaa, olisi edustettuna mahdollisimman laaja-

alaisesti. Työelämän edustajista oli tavoitteena haastatella samaa määrää kuin opiskelijoita, 
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eli viittä. Lopulta työelämän edustajilta saatiin vain neljä haastattelua useamman 

haastateltavan peruessa haastattelun kiireiden vuoksi. 

 

Aineiston keruu toteutettiin 1.4.-31.7.2019 sähköpostihaastatteluilla. Haastateltaviin otettiin 

yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostin mukana lähetettiin saate, jossa esiteltiin tutkimuksen 

tavoitteet ja haastatteluista saadun tiedon käyttökohde. Haastateltavat saivat vastata 

kysymyksiin joustavalla tavalla, pituudella ja aikataululla. Jotta haastateltavien yksityisyys 

säilyisi ja tuloksia voidaan tarkastella objektiivisesti, haastateltavien henkilötiedot on 

pseudonymisoitu eli muutettu tunnistamattomiksi käyttämällä koodeja tulosten esittelyssä. 

 

Osana tutkimuksen toteutusta otettiin huomioon tulosten luotettavuuden varmistaminen. 

Luotettavuusmenetelmät mittaavat tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Näitä mitataan 

kahdella mittarilla, joita ovat reliabiliteetti eli tulosten pysyvyys ja toistettavuus sekä 

validiteetti eli oikeiden asioiden tutkiminen (Hirsjärvi et.al, 2009, s.231). Luotettavuus 

otettiin huomioon tutkimuksen eri vaiheissa mukaan lukien tutkimuskysymyksen ja 

menetelmän luotettavuus, toteutuksen ja analyysien luotettavuus sekä tuloksen 

luotettavuus. Keskeiset käsitteet määriteltiin teoriaosassa, jotta tutkija ja lukija ymmärtävät 

ne samalla tavalla ja näin tulkinta on mahdollisimman yhtenäistä. Otantamäärä pyrittiin 

valitsemaan niin, että tutkimus ei perustu vain yksittäisiin kokemuksiin ja käsityksiin, mutta 

niin että tulokset eivät saturoidu eli kertaa toisiaan liikaa, kun kyseessä on laadullinen 

tutkimus. (Kananen, 2019, ss.31–33). Tutkimuksen ja tulosten luotettavuutta käsitellään 

luvussa yhdeksän eli Johtopäätökset ja pohdinta. 

7 Tulosten esittely 

Tulosten esittely jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään jo 

valmistuneiden opiskelijoiden haastattelujen tuloksia ja toisessa osassa työelämän 

edustajien haastattelujen tuloksia. Tämän jälkeen tuloksia vertaillaan keskenään sekä 

rinnastaen viitekehykseen luvussa kahdeksan eli Tulosten tarkastelu. 

 

Haastattelut on merkitty tässä tutkimuksessa seuraavasti. Opiskelijoiden haastatteluissa on 

etuliitteenä O-kirjain ja työnantajia edustavien haastatteluissa etuliitteellä T-kirjain. Lisäksi 

haastattelut on numeroitu sattumanvaraisesti juoksevalla numeroinnilla (1–5). 
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Haastateltavien sijaan tutkimuksessa käytetään termejä opiskelijat ja työelämän edustajat, 

jotta on selkeää, kummasta ryhmästä puhutaan. Selkeyden vuoksi käytetään termiä 

opiskelijat, vaikka opiskelijat ovat jo valmistuneet ja siirtyneet työelämään. Opiskelijoiden 

vastausten pituus vaihteli välillä 300–1650 sanaa ja työelämän edustaneiden 365–499 sanaa. 

Tulokset on esitelty samassa järjestyksessä kuin haastatteluiden teemat etenivät. 

7.1 Opiskelijat 

Teemahaastattelun ensimmäisessä osassa kysyttiin yleisiä taustatietoja, jotta vastaukset 

voitaisiin suhteuttaa kokemuksiin koulutuksesta ja työelämästä. Tavoitteena on näin 

ymmärtää tutkittavaa ilmiötä paremmin. Taustatiedot on purettu taulukkoon seitsemän. 

 

Opiskelijoiden hevostaustaa koskevista taustatiedoista käy ilmi, että kaikilla on vähintään 

harrastuspohjaista hevostaustaa. Kolmella viidestä oli myös työkokemusta alalta ja kahdella 

hevosalan ammatillinen perustutkinto. Vain yksi opiskelijoista oli siirtynyt suoraan aiemmista 

opiskeluista tähän koulutukseen. Muut olivat työskennelleet välissä vähintään yhden vuoden 

ja kaksi oli työskennellyt hevosalalla. Kaikilla oli työkokemusta ennen koulutusta vähintään 

kesätöistä. Kaikki työskentelivät opintojen ohessa vähintään kausittain, kaksi hevosalalla.  

 

Työtehtävät, joissa opiskelijat nyt työskentelevät, vastaavat pääsääntöisesti hevostalouden 

agrologitutkinnon (AMK) opintoja. Neljä viidestä opiskelijasta työskentelee hevos- tai 

maatalousalalla, yksi muissa asiantuntijatehtävissä.  
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Taulukko 7. Haastateltavien opiskelijoiden taustatiedot 

Taustatiedot haastateltavista opiskelijoista 
O1 - Hevostausta: Pitkäaikainen harrastaneisuus 

- Aikaisempi koulutus: Lukio 
- Työkokemus ennen koulutusta: Kesätyö 
- Työskentely opintojen ohessa: Kyllä, ei hevosalalla 
- Nykyiset työtehtävät: Asiantuntijatehtävät 
- Työpaikka mitä kautta: Työpaikkailmoitukset verkossa 

O2 - Hevostausta: Harrastus, koulutus, työt 
- Aikaisempi koulutus: Hevosalan ammattitutkinto 
- Työkokemus ennen koulutusta: 5–10 vuotta, mm. hevosalalla 
- Työskentely opintojen ohessa: Satunnaisesti hevosalalla 
- Nykyiset työtehtävät: Asiantuntijatehtävät, maatalous- ja hevosala 
- Työpaikka mitä kautta: Erikoistumisharjoittelu 

O3 - Hevostausta: Harrastus, työt 
- Aikaisempi koulutus: Lukio 
- Työkokemus ennen koulutusta: 1-5 vuotta, mm. hevosalalla 
- Työskentely opintojen ohessa: Kyllä, maatalous- ja hevosala 
- Nykyiset työtehtävät: hevosalan organisaatio: Asiantuntija, maatalous- ja hevosala 
- Työpaikka mitä kautta: Luva / agrologien työpaikat 

O4 - Hevostausta: Harrastuneisuus 
- Aikaisempi koulutus: Lukio 
- Työkokemus ennen koulutusta: 1-5 vuotta 
- Työskentely opintojen ohessa: Satunnaisesti 
- Nykyiset työtehtävät: Asiantuntijatehtävä, maatalous- ja hevosala 
- Työpaikka mitä kautta: Erikoistumisharjoittelu 

O5 - Hevostausta: Harrastus, koulutus, työt 
- Aikaisempi koulutus: Lukio ja toinen aste 
- Työkokemus ennen koulutusta: Kyllä 
- Työskentely opintojen ohessa: Kyllä, maatalous- ja hevosala 
- Nykyiset työtehtävät: Enemmän kokemusta vaativa suorittava työ, maatalous- ja 

hevosala 
- Työpaikka mitä kautta: Verkostot 

 

Opiskelijat hakivat koulutukseen kahden eri tekijän pohjalta. Näitä tekijöitä olivat kiinnostus 

hevosalaa kohtaan ja tulevaisuuden suunnitelmien epävarmuus. Opintojen aikana 

opiskelijoiden urapolku haki vahvasti suuntaansa. Isoa kuvaa katsottaessa, opiskelijoilla oli 

urapolun päämääränä valmistua hevosalalle. Opiskelijoilla oli kuitenkin vaikeuksia tietää 

päämäärää sen tarkemmin, mikä teki urapolun suunnittelusta haastavaa. Epävarmuutta 

aiheutti epäselvyys mahdollisista urapoluista, joita koulutus mahdollistaisi. Urapolun suunta 

saattoi vaihdella opintojen edetessä aina valmistumiseen saakka, sillä opinnot kehittivät 

käsitystä niin alasta kuin omista tavoitteista ja kompetensseista. Poikkeuksena esiin nousi 
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halu valmistua nopeasti, jolloin opiskelijalla oli valmiina useita mahdollisia tavoiteammatteja. 

Kaikilla haastateltavilla urapolku selvästi selkeni opintojen viimeisenä vuonna. 

7.1.1 Moduulimalli 

Moduulimallia hyödyntävä opetussuunnitelma koettiin joko positiivisena tai vähintäänkin 

neutraalina. Urapolun suunnittelu ja moduulimalli sen apuvälineenä olivat riippuvaisia siitä 

kuinka aktiivisia ja tavoitteellisia haastateltavat opiskelijat olivat oman urapolkunsa suhteen. 

Tavoitteet heijastuivat siihen, kuinka toimivaksi moduulimalli koettiin. Jos opiskelijalla ei 

ollut tavoitteita, oli oman henkilökohtaisen opetussuunnitelman eli HOPSin muodostaminen 

moduulimallilla haastavaa. 

 

Opiskelijat, jotka suunnittelivat omaa urapolkua tavoitteellisesti, kokivat moduulimallin 

jossain määrin rajoittavana, koska moduulit olivat isoja kokonaisuuksia eli 15 opintopistettä 

eikä esimerkiksi 5 opintopistettä. Lisäksi opiskelijan haluamat moduulit saattoivat mennä 

välillä päällekkäin. Kolme viidestä oli kuitenkin sitä mieltä, että moduulimallin avulla oli hyvä 

valita itseä kiinnostavat kokonaisuudet ja se jokseenkin helpotti opintokokonaisuuden 

suunnittelua. Opetussuunnitelman rakenne, jossa ydinopinnot eli niin sanotut pakolliset 

moduulit tulevat ennen profiloivia eli niin sanottuja vapaasti valittavia moduuleja, koettiin 

hyväksi.  

 

Opintoja suunnitellessa opiskelijat valitsivat vapaasti valittavia moduuleja usean eri motiivin 

pohjalta. Kaikki opiskelijat olivat sitä mieltä, että moduulin mielenkiintoisuus oli tärkein 

motiivi opintojen suunnittelussa. Muita motiiveja olivat oman osaamisen syventäminen ja 

laajentaminen tai vaihtoehtoisesti helpoimmin opinnoista suoriutuminen. Motiiveissa ilmeni 

opiskelijoiden tavoitteet. Jos oma urapolku oli edes jokseenkin selvä, valitsi opiskelija 

mielenkiintoisia moduuleja. Jos opiskelijan tavoitteena oli saada ”vain tutkinto”, valitsi 

opiskelija vähiten työtä vaativat moduulit. 

7.1.2 Tutkinnon kompetenssit työelämässä  

Opiskelijoiden vastauksista käy ilmi, että tutkinnon sisältö vastasi työelämässä tarvittavia 

kompetensseja eli osaamista. Vastauksissa ilmeni vaihtelua opiskelijoiden työelämässä 



37 

 

tarvitsemissa kompetensseissa riippuen muun muassa opiskeluiden jälkeisestä 

työtehtävästä. Opiskelijat oppivat erilaisia kompetensseja, joista voidaan nähdä 

muodostuneen erilaisia urapolkuja, jotka olivat riippuvaisia opiskelijan lähtökohdasta ennen 

opintoja, opiskelijan aktiivisuudesta ja päämäärästä.  

 

Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat eri asiat siitä, kuinka työelämälähtöisyys näkyi 

koulutuksessa. Työelämälähtöisyys näkyi opiskelijoiden mielestä ennen kaikkea yhteistyönä 

yritysten tai organisaatioiden kanssa ja harjoittelun sekä opinnäytetyön kautta. Myös 

verkostoitumismahdollisuudet nähtiin näissä tärkeänä. Vastauksissa painottui, että 

työelämälähtöisyys toi opintoihin realistisuutta, mikä koettiin positiiviseksi tekijäksi.   

 

Koska opiskelijoiden vastaukset olivat jonkin verran erilaisia sen osalta, kuinka tutkinnon 

sisältö vastaa työelämässä tarvittavia kompetensseja ja siitä, miten työelämälähtöisyys näkyi 

koulutuksessa, käydään opiskelijoiden näkemykset näistä aiheista tarkemmin läpi. Nämä 

ovat myös keskeinen osa tutkimuskysymyksen selvittämistä. 

 

O1 kokee oppineensa työelämässä hyödynnettäviä taitoja, mutta mainitsee myös jääneensä 

kaipaamaan tutkimustiedon hyödyntämisen taitoja eli akateemisempaa puolta. Hän kertoo 

ryhmätöiden opettaneen ”työelämässä välttämättömiä ryhmätyötaitoja sekä 

tiedonhankintataitoja”. Lisäksi hän kertoo oppineensa aikatauluttamista ja 

stressinsietokykyä. Toimeksiantajille harjoitustöiden tekeminen toi opiskeluihin 

merkityksellisyyttä ja paransi motivaatiota, sen tuodessa opintoihin realistisuutta. O1 kertoo 

työelämävastaavuuden näkyneen koulutuksessa vaatimuksena itsenäiseen työskentelyyn ja 

vastuunottoon. Työelämäyhteistyö loi opiskelun aikana verkostoja, joiden hän kertoo olevan 

välttämättömiä työelämään siirryttäessä. 

 

O2 kokee tutkinnon vastanneen työelämässä tarvittaviin kompetensseihin ”ihan hyvin” ja 

mainitsee erikoisharjoittelun olleen hyödyllisin osa opintojaan. Jotta hän olisi voinut 

verkostoitua paremmin, olisi hän toivonut enemmän yhteistyötä hevosalan organisaatioiden 

kanssa. Työelämävastaavuuden osalta hän kokee opintojen valmistelleen eniten yrittäjäksi 

ryhtymistä ja jää kaipaamaan enemmän valmiuksia muihin työtehtäviin, joskin mainitsee 

myös yritystoiminnan tuntemisen olevan tärkeää myös muissa työtehtävissä. 
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O3 oli käynyt hevosalan ammattitutkinnon, josta saatua tietotaitoa hän pystyi syventämään 

tämän korkeakoulututkinnon kautta. Hän koki pitkät harjoittelujaksot hyvänä 

työelämälähtöisyytenä. Opittuja kompetensseja tärkeämpänä hän kertoo olleen koulutuksen 

aikana muodostuneet verkostot. Hän kertoo moduulitarjonnan mahdollistaneen 

erikoistumisen, mutta mainitsee että toisenlaiset moduulivalinnat koulutuksen aikana 

olisivat olleet parempia tukemaan hänen tämänhetkistä työtehtäväänsä.  

 

O4 oli puolestaan käynyt lukion ja pohtii, että maa- tai hevostalouden ammattitutkinto olisi 

auttanut opintojen pohjalla. Hän kertoo tuntevansa, että nämä opinnot tuntuivat jatko-

opinnoilta sellaiseen mitä hän ei ole käynyt ja koki opinnot haasteellisina lukion pohjalta 

ilman maataloustaustaa. Oppiminaan kompetensseina hän korostaa vuorovaikutus- ja 

tiedonhakutaidot sekä verkostoitumisen. O4 kertoo oikeaa työelämää simuloivien opintojen 

kuten vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen, harjoitteluiden ja opinnäytetyön olevan 

hyödyllisiä. Lisäksi hän mainitsee tapahtumissa verkostoitumisen työelämälähtöisenä. 

 

O5 toteaa monesta asiasta olleen hyötyä, varsinkin kun tutkinnon antama tietotaitopohja on 

niin laaja-alainen. Raporttien kirjoittaminen ja yritysvierailut tuntuivat hänestä hyödyllisiltä.  

7.1.3 Koulutusohjelman työelämälähtöisyys 

O3 kiteyttää hyvin sen, kuinka koulutus vastaa työelämän haasteisiin ja mikä tuloksista 

välittyi kaikissa tutkimuksen teemoissa: ”Vastaa ja ei vastaa – riippuu siitä mitä kukakin 

hakee”. O2 puolestaan kertoo, että ”Tukee hyvin niitä, jotka tietävät mitä haluavat, muttei 

niin hyvin, jos ei tiedä mitä haluaa”. Opiskelijat kokevat saaneensa vähintään hyvän pohjan 

ja yleispäteviä taitoja työelämän vaatimuksiin ja nykyisiin työtehtäviinsä.  

 

Koulutuksen nähtiin antavan hyvät valmiudet toimia niissä työnimikkeissä, jotka 

opetussuunnitelmaan on listattu. Työllistyminen näihin ammatteihin nähtiin kuitenkin 

haasteellisena. Vastauksista nousee vielä esiin yksittäisiä taitoja, jotka he kokevat 

työelämässä tärkeiksi ja vastaavat hyvin yleispäteviä taitoja, jotka nousivat esiin 

teoriaosuudessa. Näitä ovat teknologia ja tekniset taidot, työelämäyhteistyö ja 

verkostoituminen, kansainvälisyys, yleispätevät opinnot sekä hevosalan ammattiosaaminen. 
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Yhtenä teemana tutkittiin opiskelijoiden käsitystä nykyhetken työelämästä, jotta sitä 

voitaisiin verrata teoriapohjaan ja työelämän edustajien vastauksiin, ja näin vertailla ovatko 

ne keskenään linjassa. Kaikki opiskelijat kuvailivat nykyhetken työelämää seuraavasti: 

hektinen, pirstaloitunut, kokoaikaiset työpaikat kiven alla, määräaikaiset työsuhteet. 

Seuraavat suorat lainaukset ovat linjassa teoriaosuudessa esitetyn tiedon kanssa. 

 

”Asiantuntijatehtävien rooli on automatisoinnin myötä kasvanut ja nykyään työnteko on 

enemmän ajatustyötä ja luovaa ongelmanratkaisua mekaanisen laskemisen sijaan.” 

 

”Koulutus ei enää ole suora reitti työelämään, vaan matka opinnoista työelämään on täynnä 

risteyksiä.” 

 

”Hevosagrologin töistä kilpailee suuri joukko muidenkin alojen ammattilaisia” 

 

”Määräaikaiset työsuhteet hankaloittavat tulevaisuuden ennakointia ja suunnittelua lisäten 

epävarmuuden tunnetta”. 

 

”Työ on hektistä ja työntekijältä vaaditaan entistä monipuolisempaa osaamista.” 

 

”Samassa työpaikassa ei enää välttämättä tehdä koko uraa ja 

uudelleenkouluttautuminenkin on mahdollista”. 

7.1.4 Verkostoituminen 

Verkostoitumisen merkityksellisyys korostui vastauksissa. Neljä viidestä opiskelijasta piti 

syntyneiden verkostojen merkityksellisyyttä merkityksellisinä tai erittäin merkityksellisinä. 

Kolme viidestä opiskelijasta kertoo verkostojen auttaneen nykyisen työpaikan saamisessa. 

Opiskelijat suhtautuvat positiivisesti verkostojen mahdollisesti tarjoamiin mahdollisuuksiin 

tulevaisuudessa, koska alan verkostot ovat pienet. Tärkeimpinä verkostoina he pitivät 

opiskelijakavereita. 

 

Verkostot ovat olleet suurimmalle osalle merkittävät. Merkityksellisyys on ollut kahdenlaista: 

joko esimerkiksi harjoitteluiden kautta syntyneitä työmahdollisuuksia tai tukea työelämään 
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siirtyessä ja töiden alkutaipaleella. Opiskelijakaverit ovat auttaneet työelämään siirtyessä, 

kun heiltä on saanut tietoa, joka on auttanut työnhaussa tai töiden alkutaipaleella. 

Verkostojen merkitys ei ole jäänyt vain työelämään, vaan se on johtanut myös vahvoihin 

ihmissuhteisiin. 

7.1.5 Koulutusohjelman kehittäminen 

Opiskelijoilta kysyttiin, että jos he voisivat kehittää jotain jälkikäteen, mitä se olisi? 

Ryhmätyöskentely nähtiin jossain määrin ongelmallisena, koska tavoitetta siitä, että 

opiskelijat opettavat toisiaan ryhmissä ei koettu realistiseksi, sillä opiskelijoilla on erilaisia 

tavoitteita. Painopistettä ryhmätyöskentelystä enemmän yksilön osaamista tukeviin 

tehtäviin nähtiin tarpeellisena muutoksena. Jatkuvasti isojen raporttien kirjoittamisen 

nähtiin vievän painopistettä pois enemmän työllistymistä tukevista opinnoista kuten 

verkostoitumisesta. O2 kertoo, että ”Hevostalouden agrologille ei ole alan työpaikkoja liikaa 

tarjolla, joten työpaikkojen laaja-alainen kartoittaminen hyödyttäisi etenkin niitä 

opiskelijoita, joilla ei ole selkeää suunnitelmaa, mihin tehtäviin koulun jälkeen haluaa”.  

 

Kolme opiskelijaa viidestä lisäisi opintojen pakollisuutta ja ohjaamista, koska suuri vastuu 

omista opinnoista nähtiin haasteena. Opintojen sisältäessä sekä maatalouden että hevosalan 

opintoja, nähtiin hevospuolen opinnot enemmän työelämävastaavina verrattuna 

maatalouspuolen opintoihin. Kun hevospuolelta on yleensä vähintään harrastuneisuutta 

pohjalla, ovat lähtökohdat hevosopinnoille paremmat kuin maatalouspuolen opinnoille. Yksi 

opiskelijoista oli kuitenkin sitä mieltä, että agrologin perusopintoja pitäisi olla enemmän. 

7.2 Työelämän edustajat 

Seuraavaksi käsitellään työelämän edustajien haastatteluista saatuja tuloksia. Haastateltavat 

on eritelty tarkemmin taulukossa kahdeksan. Työelämää edustavien anonyymisyys on 

varmistettu esittämällä taustatietoina vain heidän edustamansa työtehtävän tyyppi 

yleistettynä, mutta niin, että haastateltavat on kuitenkin valittu opetussuunnitelmassa 

esiteltyjen ammattinimikkeiden perusteella. Ensimmäisenä osana haastatteluja käytiin läpi, 

kuinka työelämän edustajat kokevat nykypäivän työelämän ja mitä kompetensseja he 

tarvitsevat omissa työtehtävissään.  
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Taulukko 8. Haastateltavien työelämän edustajien taustatiedot 

Taustatiedot haastateltavista työelämää edustavista 
T1 Asiantuntijatehtävät, maatalous- ja hevosala 
T2 Myyjä, maatalous- ja hevosala 
T3 Asiantuntijatehtävät, maatalous- ja hevosala  
T4 Yrittäjä, maatalous- ja hevosala 

 

Hevosalalla korostuvat yleispätevät taidot, kuten sosiaaliset taidot, erillisen 

asiantuntijuusosaamisen lisäksi. Hevosalan asiantuntijuuden osalta vaadittiin laaja-alaista 

osaamista ja jatkuvaa oma-aloitteista osaamisen ylläpitämistä. Näiden tunnuspiirteiden 

lisäksi haastatteluista nousi esiin hyvin laajasti erilaisia työelämän ja hevosalan 

tunnuspiirteitä ja siellä tarvittavia kompetensseja. Niiden tarkastelun helpottamiseksi, ovat 

ne listattuna taulukkoon yhdeksän aihealueittain. Taulukon listauksessa ei ole huomioitu 

kuinka monta kertaa jokin asia on mainittu haastatteluissa, vaan se toimii yhteenvetona 

kaikista esille tulleista asioista. Datan selkeyttämiseksi asiat on pyritty luokittelemaan niitä 

kuvaavien aihealueiden alle.  
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Taulukko 9. Kompetenssit aihealueittain 

Työelämässä tarvittavat kompetenssit 
Muutosnopeus - Hektisyys, uusien työtapojen omaksuminen, jatkuva 

oppiminen, alan uusien tuulien ja tutkimusten seuranta, 
nopea tahtisuus, jatkuva muutos 

 
Hevosalan muutokset - Asiakkaat ovat entistä palveluhakuisempia  yritysten pitää 

tulla lähemmäksi asiakkaita  
- Hektinen nykyelämä  asiakkaat odottavat vastausta 

välittömästi. Hevosalalla eläinten kanssa toimiessa tämä voi 
olla haaste.  

- ”Hevosalan haarat kasvavat ja ala on koko ajan entistä 
monipuolisempi”  Tarvitaan kekseliäisyyttä ja 
ammattitaitoa tarjota eri luonteisia palveluita 

Digitalisaatio - ” Yhä enemmän palveluja siirtynyt verkkoon tai sähköistetty” 
- ”Työt eivät ole sidottuja aikaan ja paikkaan, vaan niitä voi 

tehdä missä tahansa ja milloin tahansa.” 
- Hyvät tietotekniset taidot ja tietotekniikan ymmärrys 
- Sosiaalisen median taidot 
- Digitalisaatiosta aiheutuva työtehtävien muutos 

Ihmistaidot ja 
ammattimaisuus 

- Hyvät sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot 
- Verkostoituminen,  
- Sovittelukyky, neuvottelutaidot 
- Kyky osata sovittaa oma toimintansa erilaisten ihmisten 

tapoihin, kyky tulla ihmisten kanssa toimeen, kohtaamisen 
taito 

- ” Asiakastyössä on oltava luonteva, jämäkkä ja 
johdonmukainen.” 
 

Asiantuntijuus - Tiedon soveltaminen ja nopea omaksuminen, 
tulostavoitteellista, tehokasta, vaativaa, selkeä viestintä 
asiakkaalle, laajojen kokonaisuuksien hallinta, syy- ja 
seuraussuhteiden tunnistaminen, paineensietokyky ja 
stressinsieto, esimiestaidot, markkinointitaidot, myyntitaidot, 
kokoustaidot, ajanhallintakyky, organisointi- ja 
priorisointikyky 

- Viranomaissäännöt/ohjeet, laintuntemus 
- Talousosaaminen 
- Hevostieto 
- Laaja hevosalan tuntemus ja ymmärrys 
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Nykyhetken lisäksi pyrittiin kartoittamaan miten haastateltavat kokevat työelämän 

muuttuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Haastateltavat kuvasivat tulevaisuuden 

työelämää hevosalalla seuraavasti. Yrittäjämäisen toiminnan, töiden lomittaisuuden sekä 

pätkä- ja projektitöiden nähtiin lisääntyvän. Tästä syystä myös työelämässä tullaan 

tarvitsemaan hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä ”myydä itseään”, jotta pystyy työllistämään 

itseään jatkuvasti.  

”Oleelliseksi nousee, kovasta kilpailusta ja pätkä- ja projektitöistä johtuen, kyky ”myydä 

itsensä” työnantajille ja työtehtäviin, mikä suosii sosiaalisesti kyvykkäitä ja 

ulospäinsuuntautuneita ihmisiä. Hyvän työhistorian, CV:n, kerääminen jo nuoresta alkaen on 

tärkeää.” -T1 

 

Esimerkiksi digitalisaatiosta johtuen, suorittavan työn määrä vähenee entisestään ja työ 

muuttuu yhä abstraktimmaksi, jolloin selkeät työtehtävät vähenevät. Digitalisaatiosta 

johtuen myös uudenlaiset sosiaaliset taidot nousevat merkittäväksi osaamistarpeeksi:  

”Sähköisten yhteydenpitovälineiden käyttö yleistyy, mikä vaatii työntekijöiltä uudenlaisia 

empatiataitoja ja kykyä tulkita äänenpainoja silloin, kun sanatonta viestintää ei näe.” - T3 

Työelämä ei ole ainut, mikä muuttuu, sillä asiakkaat muuttuvat myös. Koska ihmiset haluavat 

yhä parempaa palvelua, laatua ja monipuolisuutta, vaatii tämä enemmän myös 

yritystoiminnalta ja sen työntekijöiltä eritoten asiakaspalvelutaitojen suhteen. Näin ollen 

työntekijöillä on oltava parempi koulutus, jotta yrityksen toiminta voi olla vakuuttavaa, 

turvallista ja laadukasta. Koska ihmiset ovat vieraantuneet luonnosta, työelämän edustaja 

(T4) uskoo että erilaiset toimintapaketit ja Green Care -toiminta tulevat olemaan 

merkityksellisempiä. 

 

Koska hevosalan työelämässä tarvitaan paljon yleispäteviä taitoja, kysyttiin työelämän 

edustajilta erikseen hevosalan merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa sekä siellä tarvittavasta 

osaamisesta, jotta saadaan juuri hevosalaa koskevia tuloksia. Vastauksista ilmeni tarve 

jatkuvalle valppaudelle ja kehittämiselle. T2 mieltää, että hevosalalla on tärkeää haluta oppia 

koko ajan uutta ja kehittyä alan myös koko ajan kehittyessä ja uuden tiedon lisääntyessä.  

Sekä T1 että T4 kokevat hevosalan olevan nyt murroksessa, josta T1 tarkentaa, että ”Ala on 

jonkinlaisessa odottavassa murroksen tilassa”. ”Meidän alan sisällä on pidettävä huolta, että 
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itse johdamme tätä muutosta”. Myös T4 kuvailee murroksen olevan suuntaa hakevassa 

hetkessä: ”Jotkin ratsastuskoulut kärsivät oppilaspulasta ja joillain asiakkaita riittää jonoksi.” 

Hän epäilee tämän johtuvan siitä, että asiakas valitsee harrastuspaikkansa sen mukaan, jossa 

hän saa ”asianmukaista palvelua, ei pelkästään ratsastuksenopetusta”. Koulutuksen suhteen 

huolta herätti ammattikoulutus, sillä hevostaitoja ei opita enää yhtä hyvin koulussa vaan 

oppiminen jää harjoittelun varaan. Hevostaitojen lisäksi T4 kertoo, että ”viestintä- ja 

esimiestaitoja tarvitaan tällä alalla, kun sidosryhmiä on paljon, joiden kanssa toimitaan”. 

Työelämän ja hevosalan kehityksen jälkeen haastateltavilta kysyttiin odotuksia 

hevostalouden suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneelle agrologille (AMK). Työelämän 

edustajilla oli hieman erilaisia näkemyksiä, riippuen alasta, jolla he toimivat. Esimerkiksi 

asiantuntijan ja ratsastuskouluyrittäjän näkemyksissä oli eroja, mikä selittyy muun muassa 

erilaisilla työkentillä ja asiakaskunnalla. Kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että 

opiskelijoiden mahdollisuus suunnitella omia opintojaan on tärkeää, koska hevosala on laaja 

kenttä, jolla on paljon erilaisia toimenkuvia. T4 sanoin ”Opintojen suunnittelumahdollisuus 

on todella hyvä asia ja koska agrologi voi toimia niin monissa tehtävissä, voi jo tulevaan 

ammattiin hakea opiskeluaikana vahvuuksia.”.  

8 Tulosten tarkastelu 

Otettaessa huomioon sekä viitekehyksessä esitetty tieto että haastattelujen tulokset, syntyy 

vaikutelma, että hevostalouden agrologi (AMK) koulutus vastaa työelämän tarpeita. Mutta 

työelämän tarpeiden ja opiskelijoiden tavoitteiden välillä näytti olevan jokseenkin ristiriitaa. 

Opiskelijoiden taustatiedoilla ja tulevaisuuden tavoitteella oli nähtävissä korrelaatio sen 

suhteen, kuinka työelämävastaavina opinnot koettiin. Jos opiskelijalla oli esimerkiksi aiempi 

hevosalan ammattitutkinto ja/tai kokemusta hevosalan töistä ja/tai selkeät tulevaisuuden 

tavoitteet, koettiin tutkinnon tällöin vastaavan paremmin työelämän tarpeisiin ja myös 

urapolun muodostaminen nähtiin tällöin helpompana. Yhteenveto työelämän tarpeista ja 

siellä tarvittavasta osaamisesta on koottu kuvaan viisi. 
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8.1 Työelämälähtöisyyden ja -vastaavuuden toteutuminen 

Opiskelijat kokivat työelämälähtöisyyden näkyneen eniten hyvin konkreettisina kytköksinä 

työelämään eli verkostoitumisen, vierailuiden ja yritysyhteistyön kautta. Myös 

harjoitteluiden ja opinnäytetyön työelämälähtöisyyden merkitys korostui vastauksissa. 

Muuten työelämälähtöisyys näkyi vaatimuksena itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon 

sekä vuorovaikutus- ja tiedonhakutaitojen opettelemisena.  

 

Yksi opiskelija totesi monesta asiasta olleen hyötyä, kun tutkinnon antama tietotaitopohja 

on hyvin laaja-alainen. Tämä on linjassa viitekehyksen kanssa, jossa todettiin hevosalan ja 

siellä tarvittavan osaamisen olevan laaja-alaista. Opiskelijoiden oma ohjautuminen nousi 

esiin tärkeänä tekijänä jo yleisissä työelämän tarpeissa, mutta ensisijaisesti hevosalalla, 

koska alan työllistymismahdollisuudet ovat työnimikkeiltään hyvin laaja-alaiset.  

Opiskelijoiden mukaan työelämävastaavuuden nähtiin koostuvan ennen kaikkea 

yleispätevistä taidoista. Nämä antoivat vähintään hyvän pohjan heidän nykyisiin 

työtehtäviinsä. Vastauksista nousee esiin yksittäisiä taitoja, jotka he kokevat työelämässä 

tärkeiksi. Näitä ovat teknologia ja tekniset taidot, työelämäyhteistyö ja verkostoituminen, 

kansainvälisyys, yleispätevät opinnot sekä hevosalan työelämävaatimukset. 

Verkostoitumisen merkitys korostui kaikissa haastatteluissa. Nämä ovat linjassa 

viitekehyksessä esitettyjen kompetenssien kanssa, joita olivat uuden oppiminen ja uuden 

tiedon soveltaminen, uuden teknologian nopea omaksuminen, sosiaaliset taidot, 

sopeutumiskyky ja itseohjautuvuus. 

Työelämän nykyinen luonne näytettiin ymmärtävän, kuten seuraavista lainauksista tulee 

ilmi: ”Koulutus ei enää ole suora reitti työelämään, vaan matka opinnoista työelämään on 

täynnä risteyksiä.”, ”Työ on hektistä ja työntekijältä vaaditaan entistä monipuolisempaa 

osaamista.”. Työllistyminen koettiin tutkinnosta huolimatta epävarmana. Tuloksissa esiteltiin 

joitakin työelämävastaavuutta parantavia kehitysehdotuksia. Näitä olivat esimerkiksi 

koulutusta vastaavien työpaikkojen kartoittaminen osana opiskeluja ja painopisteen 

siirtäminen ryhmätyöskentelystä enemmän yksilön osaamista tukeviin tehtäviin, jotta 

opiskelija voi saavuttaa omat henkilökohtaiset tavoitteet paremmin. 
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Myös työelämän edustajat nostivat esiin samanlaisia työelämässä tarvittavia kompetensseja. 

Kompetensseina korostuivat neljä teemaa, joita ovat muutosnopeus, digitalisaatio, 

sosiaaliset taidot ja asiantuntijuus. Työelämä vaatii jatkuvaa oma-aloitteista osaamisen 

ylläpitämistä ja digitalisaatio muuttaa työn luonnetta, työtehtäviä ja viestinnän tapoja. 

Sosiaalisia taitoja tarvitaan joka suhteessa, joita ovat hyvät sosiaaliset- ja 

vuorovaikutustaidot, verkostoituminen, neuvottelutaidot ja sovittelukyky, sekä kyky osata 

sovittaa oma toimintansa erilaisten ihmisten tapoihin.  

Asiantuntijuus edellyttää sekä jo edellä lueteltuja kompetensseja että myös muita, 

vaativiakin kompetensseja: tiedon soveltaminen ja nopea omaksuminen, 

tulostavoitteellisuus, tehokkuus, vaativuus, selkeä viestintä asiakkaalle, laajojen 

kokonaisuuksien hallinta, syy- ja seuraussuhteiden tunnistaminen, paineensietokyky ja 

stressinsieto, esimiestaidot, markkinointitaidot, myyntitaidot, kokoustaidot, 

ajanhallintakyky, organisointi- ja priorisointikyky, viranomaissäännöt ja ohjeet, laintuntemus, 

talousosaaminen, hevostieto ja alan ymmärrys. On huomioitava, ettei vain työelämä muutu, 

sillä myös asiakkaat muuttuvat. Tähän on reagoitava sekä laadulla että monipuolisuudella 

yleisen osaamisen suhteen, vaikka ammattiosaaminen olisi hyvin kapean erikoisalan 

osaamista. 
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Kuva 5. Yhteenveto työelämän tarpeista 

 

• Ajattelu- ja 
toimintapojen muutos

• Teknologinen muutos
• Ikääntyvä ja 

monimuotoistuva väestö
• Ilmastonmuutos

Megatendit

• Itseohjautuvuus
• Sopeutumiskyky
• Uuden oppiminen
• Soveltaminen
• Teknologian omaksuminen

Yleiset työelämätaidot 

• Viestintä-, vuorovaikutus- ja 
työyhteisötaidot

• Osaamisen jatkuva kehittäminen
• Digitaalinen osaaminen
• Asiakkuus- ja talousosaaminen
• Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Hevostalouden 
osaamistarpeet

• Elinikäisen oppimisen taidot
• Itsensä johtaminen
• Luova ongelmanratkaisu ja soveltaminen
• Viestintä ja verkostoituminen
• Digitaalinen ja kansainvälinen ympäristö
• Kestävä kehitys ja vastuu

Hevostalouden 
agrologin (AMK) 

osaamistavoitteet

• Vaaditaan laaja-alaista osaamista, yleispätevät 
taidot

• Jatkuvaa oma-aloitteista osaamisen ylläpitämistä
• Sosiaaliset taidot
• Muutosnopeus
• Digitalisaatio
• Asiantuntijuus ja ammattimaisuus

Työelämän 
edustajat

• Verkostoituminen, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot
• Itsensä johtaminen ja vastuunotto
• Tiedonhankinta ja tiedon soveltamisen taidot
• Teknologia ja tekniset taidot
• Ajanhallinta ja stressinsietokyky
• Yrittäjyystaidot
• Aiemman ammattitaidon syventäminen

Opiskelijat
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8.2 Moduulimalli 

Moduulimallia hyödyntävä opetussuunnitelma koettiin joko positiivisena tai vähintäänkin 

neutraalina. Tuloksista syntyi vaikutelma, että moduulimalli toimii passiivisten ja aktiivisten 

opiskelijoiden välillä hyvänä kompromissina, opiskelijoiden tavoitteiden, aktiivisuuden ja 

lähtökohdan vaihdellessa. Urapolun suunnittelu ja moduulimalli sen apuvälineenä olivat 

riippuvaisia siitä, kuinka kiinnostuneita ja aktiivisia haastateltavat opiskelijat olivat oman 

urapolkunsa suhteen. Eli tavoitteet heijastuivat siihen, kuinka toimivaksi moduulimalli 

koettiin. Moduulimalli nähtiin joko ohjaavana tai rajoittavana, riippuen opiskelijan 

tavoitteista. Toiset toivovat vähemmän valinnanvaraa ja toiset enemmän. Kaikki opiskelijat 

olivat sitä mieltä, että moduulin mielenkiintoisuus oli tärkein motiivi opintojen 

suunnittelussa.  

 

Moduulimallia itsessään käsitellään teoreettisessa viitekehyksessä vain vähän, koska siitä ei 

löytynyt paljoa tietoa tai aiempaa tutkimusta. On otettava huomioon, ettei tutkimuksen 

opiskelijoilla ollut vertailukohdetta toisen tyyppiseen malliin. Tässä tutkimuksessa ei 

myöskään tutkittu, olisiko työelämävastaavuus parempi, jos opetussuunnitelman ja 

tutkinnon sisältö tai toteutustapa olisi toisenlainen. Kaikki työelämän edustajat olivat yhtä 

mieltä siitä, että opiskelijoiden mahdollisuus suunnitella omia opintojaan on tärkeää, koska 

hevosala on laaja kenttä, jolla on paljon erilaisia toimenkuvia. 

8.3 Haasteet vastata työelämän tarpeisiin 

Sekä opetussuunnitelman osaamistavoitteista että työelämän edustajien haastatteluista 

välittyi kuva, että nykypäivän työelämä on monilta osin haastavaa, mikä johtuu muun 

muassa nopeasta muutoksesta, tarvittavasta monipuolisesta mutta laadukkaasta 

osaamisesta sekä vahvasta itsensä johtajuudesta ja aktiivisuudesta. Tuloksista nousi esiin, 

että työnantajat eivät tunne koulutusta hyvin. Tämä lisää haastetta työllistymiseen ja vaatii 

näin enemmän aktiivisuutta ja vaivannäköä. Esimerkiksi oman osaamisen portfolio voisi olla 

keino kertoa osaamisestaan työnantajalle tai vähintäänkin opiskelijan tulisi tunnistaa oma 

osaamisensa ja tavoitteensa. 
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Opiskelijoiden haastatteluissa urapolun löytäminen koettiin vaikeaksi ja siihen toivottiin lisää 

ohjausta, vaikka moduulimallia hyödyntävän opetussuunnitelman koettiin jossain määrin 

helpottavan oman urapolun rakentamista. Viitekehyksessä Poutanen (2014, ss.10–14) totesi, 

että urapolun muodostamisessa tarvitaan omaohjautuvuuden lisäksi ohjaamista niin 

koulutuksen kuin työelämän varrella. Otettakoon huomioon, että suurin syy hakeutua 

koulutukseen oli tulevaisuuden suunnittelemisen epävarmuus, mikä oletettavasti teki 

urapolun muodostamisesta myös näiden opintojen aikana haastavaa.  

Vaikka opetussuunnitelmasta välittyi kuva, että hevostalouden suuntautumisvaihtoehdon 

agrologin (AMK) koulutus vastaisi työelämän tarpeita niin hevosalalla kuin sen ulkopuolella, 

ei tällä tutkimuksella voida vetää johtopäätöksiä siitä toteutuivatko opetussuunnitelman 

tavoitteet opetuksessa. Varsinkin opiskeluiden pohjautuessa pitkälti opiskelijan 

omaohjautuvuuteen, nousee esiin kysymys, oppiiko ja sisäistääkö opiskelija 

opetussuunnitelman tavoitteet sekä sisällön ja missä määrin. Tutkimustulosten valossa 

nousee epäilys siitä, että vastuu, itsensä johtaminen ja tavoitteiden asettaminen ovat suurin 

kompastuskivi tutkinnon työelämävastaavuudessa. 

Kuten aiemmin todettiin, opiskelijat vaikuttivat kaipaavan enemmän ohjausta ja 

turvallisuuden tunnetta tutkinnolla työllistymiseen. Tässä työssä ei ole verrattu, onko sama 

väite ajankohtainen myös muilla aloilla, varsinkin aloilla, joilla yrittäjyys on iso työllistymisen 

väylä. Tuloksista syntyi kuitenkin vaikutelma, että opiskelijan aktiivinen ote opiskelemansa 

alan ymmärtämiseen ja omien taitojensa alalla vaadittavien taitojen vastaavaksi 

kehittäminen luo osaltaan opiskelijalle paremmat mahdollisuudet siirtyä työelämään 

tutkinnon suoritettuaan.  

 

Tulee ottaa huomioon, että korkeakoulutetuille hevostalouden agrologeille (AMK) on vain 

vähän suoria korkeakoulutusta vaativia asiantuntijatehtäviä hevosalalla ja samoista 

työpaikoista kilpailevat myös muut korkeakoulutetut. Lisäksi hevosalalla on vain vähän niin 

sanotun helpon lähtötason työpaikkoja korkeakoulutetuille hevosalan asiantuntijoille. 

Työpaikkojen vähäinen määrä ja mielenkiinnon puuttuminen yrittäjyyttä kohtaan näyttivät 

asettavan haasteita ja luovan epävarmuutta ja ahdistusta opiskelijoissa. Todettakoon, että 

työelämän tunnuspiirteiden, opetussuunnitelman tavoitteiden ja työelämän edustajien 

haastattelutulosten valossa, vaatii tulevaisuuden työelämä opiskelijalta paljon. Opiskelijan 
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on esimerkiksi kyettävä omaohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen jo varhaisessa vaiheessa 

opintoja ja kehitettävä erittäin monipuolista osaamista, mutta samalla kyettävä 

erikoistumaan riittävästi.  

Opiskelijoiden oma aktiivisuus ja tältä pohjalta kompetenssien ja asiantuntijuuden 

saavuttaminen, kohtasivat haastatteluiden pohjalta vain kohtalaisesti nykypäivän työelämän 

tarpeet. Tämä näkyi esimerkiksi haasteellisuutena muodostaa omaa urapolkua ja siellä 

tarvittavaa erityistä osaamista, sillä tutkinto itsessään valmistaa hyvin yleispätevään 

osaamiseen. Vaikka valittavana on profiloivia moduuleja, joiden on tarkoitus kehittää 

asiantuntijuutta, on oppiminen pitkälti kiinni opiskelijan omasta sitoutumisesta omiin 

tavoitteisiinsa. Vaikka opiskelijoilla vaikutti olevan haasteita vastatakseen nykypäivän 

työelämän tarpeisiin, osasivat he kuvata nykypäivän työelämän tarpeet samoin kuin 

viitekehyksessä esitettiin ja mitä työelämän edustajat toivat ilmi. Lisäksi haastatellut 

opiskelijat työskentelevät ainakin jokseenkin koulutusta vastaavalla alalla, vaikka he kokivat 

alalle työllistymisen epävarmana ja haasteellisena. Otettakoon huomioon, että otanta tässä 

tutkimuksessa oli suppea. 

8.4 Murros työelämässä ja hevosalalla 

Megatrendit, nopea muutos, tekee koulutuksen suunnittelusta ja työelämävastaavuudesta 

haastavaa. Lainsäädäntö on reagoinut tarpeeseen joustavuudelle vuoden 2014 uudistuksella 

(932/2014), joka lisäsi ammattikorkeakoulujen autonomista asemaa. Myös hevosalan 

koulutus on murroksessa. Osana viitekehystä, kappaleessa 3.3. Hevosalan koulutuksen 

tulevaisuuden tarpeet, käytiin läpi opetushallituksen toteuttaman kyselyn tuloksia 

hevostalouden osaamistarpeista vuonna 2035. Kysely toteutettiin osana Osaamisen 

ennakointifoorumia (Opetushallitus, 27.9.2019). Tätä opinnäytetyötä ja hevosalan 

korkeakoulutusta ajatellen tulevaisuudessa, oleellisimpana nousi esiin tarve porrastaa 

hevosalan koulutusta paremmin ja mietintä, miten hevosalalla tarvittava osaaminen on 

integroitavissa muuhun korkeakoulutukseen. 

Tarve hevosalan koulutuksen muutoksiin välittyi myös haastatteluista. Etenkin hevostaitojen 

oppiminen koulutuksen yhteydessä, eli toisin sanoen ammattiosaaminen, herätti huolta. 
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Hevosalalla työskennellään paljon eri sidosryhmien kanssa, joten osaaminen myös 

sosiaalisella puolella, kuten viestitä- ja esimiestaidot, koettiin tärkeäksi.  

Koulutuksen lisäksi nousi esiin alan yleinen, epävarma muutos, jonka T1 kuvaili seuraavasti: 

”Ala on jonkinlaisessa odottavassa murroksen tilassa. Meidän alan sisällä on pidettävä 

huolta, että itse johdamme tätä muutosta”. Myös opiskelijoiden vastauksista välittyi jonkin 

asteinen levottomuus, vaikka suoranaisesta muutoksesta ei puhuttu. Levottomuus koski 

sekä koulutusta että hevosalan työpaikkoja. 

9 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vastaako hevostalouden agrologitutkinto (AMK) 

työelämän tarpeita, kun tutkinto on suoritettu moduulimallia hyödyntävällä 

opetussuunnitelmalla. Aihetta lähestyttiin useasta näkökulmasta. Viitekehyksessä tutkittiin 

megatrendejä, yleisiä työelämän tarpeita, hevosalan tarpeita ja moduulimallia hyödyntävää 

hevostalouden koulutusohjelman opetussuunnitelmaa (syksy 2014 alkaen). Lisäksi ilmiötä 

tutkittiin kaksiosaisella kvalitatiivisella tutkimuksella, joista ensimmäisessä osassa 

haastateltiin syksyn 2014 opetussuunnitelmalla opiskelleita, jo työelämään siirtyneitä 

tutkinnon suorittaneita ja toisessa osassa työelämän edustajia.  

Tulosten perusteella hevostalouden agrologitutkinto (AMK) vastaa työelämän tarpeisiin 

ainakin työelämätaitojen osalta, jotka tulivat esiin sekä opetussuunnitelmassa että 

haastatteluiden vastauksissa. Hevostalouden agrologin (AMK) työelämävastaava osaaminen 

sisältää seuraavat kompetenssit: itsensä johtaminen, jatkuva oppiminen, sosiaaliset taidot ja 

viestintä, sopeutumiskyky ja kyky soveltaa, teknologiaosaaminen, kestävä kehitys ja 

vastuullisuus sekä asiantuntijuus. Tulokset on koottu viitekehyksen ja kvalitatiivisen 

tutkimuksen tuloksista. Yleiset taidot tulevat opetussuunnitelman oppimistavoitteista, jotka 

opitaan moduulien yhteydessä ja asiantuntijuus syntyy moduulien sisällöstä.  

Aihe oli rajattu tutkimaan vain opetussuunnitelman (syksy 2014 alkaen) vastaavuutta 

työelämän tarpeisiin. Tästä tutkimuksesta ei tullut varsinaisesti ilmi mitä on alakohtainen 

asiantuntijuus ja ammattiosaaminen, mikä johtui muun muassa niiden monipuolisuudesta. 

Yleisten osaamistaitojen suhteen tulokset olivat puolestaan yhtenäiset ja selkeät. Sekä 

korkeakoulutuksen että hevosalan työelämävastaavuudesta tarvittaisiin lisää tutkimusta. 
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Teoriaosuudessa viitattiin, kuinka ammattikorkeakoulujen koulutuksen laaduntarkkailu on 

valtakunnallisesti puutteellista. Tämän tutkimuksen tuloksia olisikin hyvä verrata muihin 

aloihin ja tutkia ovatko samat ilmiöt nähtävissä myös niissä. 

 

Valittu menetelmä, eli teemahaastattelu, oli perusteltu suhteessa tutkimuksen tavoitteeseen 

eli validi. Tutkimuksen toteutustapa ja sillä saadut tulokset eivät tuottaneet parasta 

mahdollista tulosta, määrällisesti tai laadullisesti, tutkittavaan ilmiöön. Teemahaastattelut 

olisi voinut toteuttaa keskustellen sähköpostihaastatteluiden sijaan, jotta 

tutkimuskysymykseen olisi saatu enemmän aineistoa, joka jäi tässä tapauksessa hieman 

suppeaksi. Keskustelemalla olisi ollut mahdollista esittää enemmän lisäkysymyksiä ja 

haastateltavat olisivat saattaneet kertoneet sillä metodilla enemmän kuin itse kirjoittaen. 

 

Tutkimuksen otanta oli suppea, johtuen sekä valitusta tutkimustyypistä eli laadullisesta 

tutkimuksesta että tutkimusaiheeseen saatavilla olevien mahdollisten haasteltavien 

määrästä. Työelämän edustajien määrä jäi tavoitellusta viidestä neljään useamman 

haastateltavan peruessa haastattelun. Jälkikäteen arvioitaessa tutkimuskysymykset olisivat 

voineet vastata paremmin tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen voidaan kuitenkin todeta 

olevan reliaabeli, koska se on toistettavissa. 

 

Hevosalan koulutuksen kehittäminen tarvitsee pitkäkatseista näkemystä. Lisäksi tarvitaan 

koulutusasteiden selkeämpää porrastusta, mikä vaatii selvitystä mistä tarvittavaa osaamista 

saadaan ja tapahtuuko se integroituna muihin aloihin vai erillisenä hevosalan koulutuksena. 

Hyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa, jatkuva laaduntarkkailu ja kehityssuunnitelmat 

tukevat niin hevosalan koulutusta kuin koko hevosalaa. Hevosalan tulevaisuuteen liittyy 

myös isoja kysymyksiä, kuten eettisyys ja ympäristöasiat, jotka näkyvät jo lähitulevaisuuden 

muutoksina, ja jotka on huomioitava, jotta hevosala voi kehittyä kestävällä tavalla. 

Tarvitaankin ehkä rohkeutta uudistaa alaa ajoissa, jotta voidaan luoda mahdollisuuksia 

positiiviselle kehitykselle ennen kuin niistä muodostuu uhkakuvia. 

 

Opinnäytetyöprosessi kehitti omaa ammatillista kehittymistä sen ollessa opiskeluiden 

vaikein haaste. Opinnäytetyöprosessi sisälsi paljon vastoinkäymisiä ja omia kasvun paikkoja, 

mutta nämä edesauttoivat ammatillista kasvua. Opinnäytetyöprosessin myötä oma ammatti-

identiteetti, käsitys omista taidoista ja niiden kehityksen kohteista tuntuivat kehittyneen 
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harppauksella, mikä on ajankohtaista opinnäytetyön ollessa viimeinen askel ennen 

työelämään siirtymistä. Oppiminen ja kehittyminen eivät kuitenkaan lopu tähän, vaan 

jatkuvat edelleen.  

 

Suurimpia haasteita opinnäytetyöprosessissa voidaan todeta olevan neljä. Ensimmäinen oli 

vaikeat lähtökohdat lähteä selvittämään opinnäytetyön tavoitetta eli selvittää vastaako 

hevostalouden agrologi (AMK) -koulutus työelämän tarpeita, kun määritelmät 

työelämävastaavuudesta ja työelämän tarpeista osoittautuivat puutteellisiksi jopa 

valtakunnallisella tasolla. Toisena haasteena oli hevosalan koulutuksen muutos jo 

opinnäytetyöprosessin aikana ja kolmantena haasteena oli opinnäytetyön tutkimus, joka ei 

onnistunut tavoitteiden mukaisesti liittyen sekä tutkimuksen toteutuksen suunnittelu- että 

toteutusvaiheisiin. Neljäntenä haasteena oli aikataulu, joka venyi merkittävästi. 
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Liite 1. Teemahaastattelun saatekirje opiskelijoille 

 
Hei! 
  
Olen hevostalouteen suuntautunut agrologiopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulussa Mustialan 
yksikössä. Olen tekemässä opinnäytetyötä aiheesta: Hevostalouden agrologien koulutuksen 
työelämävastaavuus. Osana opinnäytetyötä teen laadullisen tutkimuksen siitä miten 
hevostalouden agrologikoulutus valmistaa nykyhetken työelämään. Tutkimus toteutetaan 
sähköpostihaastatteluina työelämän edustajille ja valmistuneille kevään 2019 aikana. 
  
Hevostalouden agrologien työllistymisestä on tehty aiemmin kaksi opinnäytetyötä, jotka ovat 
toteutettu kyselyn avulla vuosina 2005 ja 2011. Vastaava kysely on lähetetty hevostalouden 
suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneille agrologeille myös tänä keväänä opiskelijoiden 
toimesta. Osana omaa opinnäytetyötäni on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää 
kuinka koulutuksenne on vastannut työelämän tarpeita.  
 
  
Ystävällisin terveisin 
Jessica Nyyssönen 
  
Hevostalouden agrologiopiskelija 
Mustiala, Hämeen ammattikorkeakoulu 
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Liite 2. Teemahaastattelun runko opiskelijoille 

Kysymykset: 

Voit vastata kysymyksiin, joko suoraan sähköpostiin tai erilliselle tiedostolle. Vastaathan ainakin 
alleviivattuihin kysymyksiin. Toivon, että pohdit kysymyksiä ja tuot esiin ajatuksiasi syvällisesti ja 
kattavasti. Haastatteluiden tuloksia käsitellään anonyymisti. Palautathan vastauksesi 14.4.2019 
mennessä. Jos sinulle heräsi kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni. 
 
Taustatiedot 

- Mikä oli hevostaustasi ennen koulutuksen aloittamista? 
- Oletko suorittanut ennen tätä tutkintoa ammattikoulun vai lukion? 
- Oletko työskennellyt työelämässä ennen tätä koulutusta? Jos olet, kuinka pitkään? 
- Työskentelitkö opintojen ohella? Jos kyllä, millä alalla? 
- Nykyisten työtehtäviesi tyyppi? 
- Mitä kautta löysit nykyisen työpaikkasi? 

 
Koulutus 

- Tavoitteet ja opiskeluiden suunnittelu 
o Oliko sinulla ennen koulutusta tai sen aikana tavoitteita opiskeluiden ja uran 

suhteen?  
o Moduulimallia hyödyntävän opetussuunnitelman tarkoitus on parantaa oman 

uraporun suunnittelemista. Koitko pystyväsi suunnittelemaan omaa urapolkuasi 
opintojen aikana? 

o Miten suunnittelit opintojasi? 
- Koulutuksen sisältö 

o Vastasiko tutkinnon sisältö kompetensseja, joita tarvitset työelämässä? 
o Miten työelämälähtöisyys näkyi koulutuksessa? 

- Verkostot 
o Huomaatko hyödyntäväsi koulun aikana syntyneitä verkostoja? 
o Kuinka merkityksellisinä pidät koulutuksen aikana syntyneitä verkostoja? 

- Jos voisit kehittää koulutuksessa jotain, mitä se olisi? 
- Kuinka hyvin koulutus mielestäsi vastaa työelämän vaatimuksiin? Miltä osin koulutus 

vastaa tai ei vastaa työelämän vaatimuksiin? 
 
Työelämä 

- Miten kuvailisit nykyhetken työelämää? 
 

Muu 
- Vapaa sana 
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Liite 3. Teemahaastattelun saatekirje työelämän edustajille 

Hei! 
 
Olen hevostalouteen suuntautunut agrologiopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulussa Mustialan 
yksikössä. Olen tekemässä opinnäytetyötä aiheesta: Hevostalouden agrologitutkinnon vastaavuus 
työelämän tarpeisiin. Osana opinnäytetyötä teen laadullista tutkimusta siitä miten hevostalouden 
agrologikoulutus valmistaa nykyhetken työelämään. Tutkimus toteutetaan 
sähköpostihaastatteluina työelämän edustajille ja valmistuneille kevään ja kesän 2019 aikana. 
  
Työelämän edustajilta on tavoitteena selvittää millaista työelämä on tällä hetkellä ja millaista 
tietotaitoa agrologin tulisi hallita työelämään siirryttäessä. Sähköpostihaastattelu kattaa kolme 
aihetta, joita ovat nykypäivän työelämä, työelämä tulevaisuudessa ja odotukset hevostalouden 
suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneelle agrologille (AMK). Haastatteluiden tuloksia 
käsitellään anonyymisti. 
  
Olisin kiinnostunut haastattelemaan teitä osana opinnäytetyöni tutkimusta. Ilmoittaisitteko, jos 
olisitte kiinnostunut olemaan haastateltavana. Jos sinulle heräsi kysymyksiä, vastaan niihin 
mielelläni. 
  
  
Ystävällisin terveisin 
Jessica Nyyssönen 
  
Hevostalouden agrologiopiskelija 
Mustiala, Hämeen ammattikorkeakoulu 
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Liite 4. Teemahaastattelun runko työelämän edustajille  

Kysymykset: 

Voit vastata kysymyksiin, joko suoraan sähköpostiin tai erilliselle tiedostolle. Toivon, että pohdit 
kysymyksiä ja tuot esiin ajatuksiasi syvällisesti ja kattavasti. Haastatteluiden tuloksia käsitellään 
anonyymisti. Palautathan vastauksesi 17.4.2019 mennessä. 
 
Nykypäivän työelämä 

- Miten kuvailisit nykyhetken työelämää? 
- Mitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia tarvitset omissa työtehtävässäsi? 

 
Työelämä tulevaisuudessa 

- Miten näet työelämän muuttuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana? 
- Millaisia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia uskot tarvittavan tulevaisuudessa? 

 
Hevostalous 

- Millaiseksi koet hevosalan merkityksen nyt ja tulevaisuudessa? 
- Millaista osaamista hevosalalla tarvitaan? 

 
Odotukset hevostalouden suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneelle agrologille (AMK) 
Agrologin tutkinto on neljävuotinen ammattikorkeakoulututkinto, jossa voi suuntautua 
hevostalouteen. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Nykyisessä opetussuunnitelmassa 
opiskelijat suorittavat sekä pakollisia (150 opintopistettä) että vapaasti valittavia kursseja (á 15 
opintopistettä). Opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua ja opinnäytetyö. Lisää tietoa tästä tutkinnosta 
löytyy osoitteesta https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/hevostalous-agrologi-amk/. 
 

- Mitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia odotat hevostalouden suuntautumisvaihtoehdossa 
opiskelleen agrologin osaavan? 

- Kuinka tärkeänä näet opintojen suunnittelumahdollisuuden työelämän kannalta? 
 

Muu 
- Vapaa sana 
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