PUUTARHA-ALAN PERUSTUTKINTO
180 osp
puutarhuri (pk, yo)
TUTKINNON RAKENNE
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava puutarha-alan perustutkinto muodostuu ammatillisista
tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp:
Pakolliset tutkinnon osat 105 osp:
- Työskentely puutarha-alalla 25 osp
- Yrittäminen puutarha-alalla 20 osp
- Osaamisalaopinnot 60 osp (puutarhurin tutkinnossa on valittavana kolme osaamisalaa, joista opiskelija ja valitsee yhden.)
- Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhakasvien tuottaminen 60 osp
- Viheralan osaamisala, viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen 60 osp,
- Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely
kukka- tai puutarha kaupassa 60 osp
Valinnaiset tutkinnon osat yhteensä 40 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp, matemaattisluonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp. Lisäksi
valinnaisia osaamistavoitteita siten että 35 osp:n laajuus täyttyy.
Tutkinto suoritetaan peruskoulupohjalta noin kolmessa vuodessa., yo-pohjalta noin kahdessa vuodessa.
Opiskeluajan pituus riippuu valinnoista, aiemmista opinnoista ja mahdollisesta työkokemuksesta.
TUTKINNON JA OSAAMISALOJEN TAVOITTEET
Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot puutarha-alan eri
työtehtäviä varten. Tavoitteena on saavuttaa myös valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä
1. Puutarhatuotannon osaamisalan suorittaneet voivat työllistyä tai toimia yrittäjänä kasvihuone- tai
avomaa viljelmillä, joissa viljellään koristekasveja (leikkokukat, ruukkukasvit) tai ravintokasveja
(vihannekset, marjat, hedelmät, yrtit, mausteet jne.)
2. Viheralan osaamisalan suorittaneet voivat ryhtyä viheralan yrittäjiksi tai työllistyä kaupunkien
viheryksiköiden, seurakuntien tai yksityisten viheralan yrittäjien palvelukseen. Työtehtävät ovat
puistojen ja pihojen rakentamista ja ylläpitoa. Koneiden käyttötaito on tärkeä viheralan ammattilaiselle.
3. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittaneet voivat työllistyä tai toimia yrittäjinä kukkakau
poissa ja puutarhamyymälöissä. Koulutus painottuu asiakaspalveluun, sidontataitoon ja floristiikan
perusteisiin sekä kotipihan kasvien myyntitaidon kehittämiseen.
KÄÄNNÄ
AMMATTIOPISTO LIVIA/MAASEUTUOPISTO
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

www.livia.fi

JATKOMAHDOLLISUUDET
Kolmevuotisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin.
•
Hortonomiksi (ammattikorkeakoulu)
•
Arboristiksi, floristiksi, puisto- tai viljelypuutarhuriksi (ammattitutkinto)
•
Floristi-, puisto- tai taimistomestari (erikoisammattitutkinto)
KUSTANNUKSET: Opetus, majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutukset (ensiapu, työturvallisuus, tieturva1, hygieniapassi jne.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen..
HAKUMENETTELY: Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaun kautta,. Tämän jälkeen
jatkuvan haun kautta.
LISÄTIETOJA koulutuksesta saa oppilaitokselta: opo Tiina-Liisa Lehtinen puh. 050 3039 806 ja opintosihteeri Mervi Laurila puh. 050 5924 423 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@livia.fi tai www.livia.fi.
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