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SeAMK Elintarvike ja maatalous 

Koulutus 

    
Elintarvikeketju alkaa maatilalta ja ulottuu kuluttajan lautaselle.  
Ketjussa ovat mukana tuottajat, elintarviketeollisuus, kauppa, ruokapalvelut ja 
kuluttaja.  
Elintarvikkeisiin liittyvä tutkimus, koulutus, neuvonta ja hallinto ovat osa tätä 
ketjua.  



Pellolta pöytään – laadukkaasti lautaselle 
– ravitseva ruokaelämys!  

Maaseutuelinkeinojen koulutus (agrologi AMK) 
• Tuotantoprosessit  kotieläintuotanto, kasvituotanto ja maatalousteknologia 
• Liiketalous: maatalouden tuotantotalous tai maaseudun yritystoiminnan johtaminen 

ja kehittäminen  
• Elintarviketalouden opintokokonaisuus  
 

Bio- ja elintarviketekniikka (insinööri AMK)  
• Liha- ja valmisruokateknologia 
• Elintarviketeknologia 
 
Palvelujen tuottaminen ja johtaminen (restonomi AMK) 
• Ruoka ja sen ravitsemuksellisuus, turvallisuus , taloudellisuus ja elämyksellisyys 
• Ruokapalvelut 
 



Liha- ja valmisruokateknologia (6+2 = 240 op) 

Opinnäytetyö 15 op 

Työpaikkaopinnot 30 op 

Liha- ja valmisruoka, syventävät opinnot 30 op 

Tuotekehitys 15 op Tuotantotoiminta15 op 

Ammattiopinnot: 
Kemia 15 op Biotekniikka 5 op 
Elintarviketeknologia 15 op Automaatio 5 op  
Tuotantotekniikka 15 op Esimiesosaaminen 5 op 

Perusopinnot: 
Kielet ja viestintä 15 op Matematiikka 10 op 
Fysiikka 10 op Tietotekniikka 5 op 
Yleisaineet  mm. johdanto elintarviketekniikan opintoihin 5 op 

Vapaasti valittavat opinnot 10 op 

Ohjattu harjoittelu 30 op 
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Liha- ja valmisruoka-alalle valmistuneen insinöörin 
sijoittuminen työnantajan näkökulmasta 

 
• Suorittavan työn johtaminen 
• Prosessi- ja tuotekehitys 
• Käytännön tason asiantuntija 

• Tuotannonohjaus 
• Logistiikka 
• laadunohjaus   

 
Lähde 
Metsänvuori, K. (2013). EHDOTUS LIHA- JA VALMISRUOKA-ALALLE SUUNTAUTUVAN 
INSINÖÖRIKOULUTUKSEN UUDISTAMISEKSI. Lihateollisuusopisto.  

 

TIETO 

 

TAITO 

 
ASIANTUNTIJUUS 

Miten ammattikorkeakoulu poikkeaa 

            tiedeyliopistosta? 
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Insinöörien tarve liha- ja valmisruoka-alalle  

 
 

• tarkastelujaksona tulevat 10 -15 vuotta 
• tarve 28 henkilöä/vuosi 
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Hakeminen ammattikorkeakouluun 

Pohjakoulutus 
- lukio 
- ammatillinen koulutus 
 
Valintakoe 
- matemaattiset taidot 
- kielellinen hahmottaminen 

 

Tammikuussa 2015 alkavaan monimuotokoulutukseen haku on menossa 
Hakeminen tapahtuu netissä 
https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.30993446944  
Lisätietoja 
http://www.youtube.com/watch?v=XUVJ0uY5dxk  
http://www.seamk.fi/fi  
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