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Landsbygdsföretagare  
– Lantbruksteknologi
GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

Är du intresserad av lantbruksteknologi? Vi erbjuder nu en 
varierande och bred utbildning inom användning och service 
av lantbruksmaskiner. Lär dig mer om lantbruksteknik, servi-
ce och entreprenörskap.

Lantbruksteknologin är en framtids-
bransch i en värld där efterfrågan på 
mat ökar parallellt med kraven på ett 
fossilfritt samhälle. Det moderna lant-
bruket är en del av lösningen och en av 
världens mest högteknologiska bran-
scher. Finland ligger långt fram både 
som användare och utvecklare.

I studierna inom lantbruksteknologi 
får du kunnande inom svetsning, be-
arbetning, hydraulik och elektronik. Du 
ska i framtiden inte bara kunna använ-
da, serva och reparera lantbruksmaski-
ner utan även vara en del av tillverk-
ningsindustrin. 

Grundstudierna fokuserar på verk-
samheten vid en lantgård eller i ett 
landsbygdsföretag, bl.a. i form av 
produktion av jordbruksprodukter 
som livsmedel, användningen av ar-
betsredskap, skötsel av produktions-
djur, skogsarbete och företagsamhet. 

Du kan avlägga denna examen flexibelt 
både vid Optima och som läroavtal i
arbetslivet.

Rekommenderad språknivå A2.2

Efter studierna kan du ha ditt eget 
företag inom/jobba som:
• maskinentreprenör
• maskinservice
• verkstadsarbetare

• teknisk försäljare
• maskinförare 

Du kan också studera vidare vid t.ex. 
yrkeshögskola eller universitet eller spe-
cialisera dig via yrkes- eller specialyrkes-
examen

UTBILDNING SOM
GER MÖJLIGHETER

Optima är en viktig utbildare för många yrkesgrup-
per. Näringslivet har stort behov av kunnig och 
utbildad personal. Genom att välja lantbrukstek-
nologi väljer du en bred grund för det kommande 
yrkeslivet där möjligheterna är många. Utbildning-
en förbereder dig på ett bra sätt för de utmaningar 
du möter i arbetslivet. Vid Elho, som är en maskin-
tillverkare för lantbruk och entreprenad, ger dig
utbildningen förutsättningar att jobba med både 
tillverkning och utveckling av maskiner.
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