
Tuotantoeläinten hoidon ja 
hyvinvoinnin ammattitutkinto 

Ammattitutkinto

Kehitä omaa osaamistasi sekä työympäristösi toimintaa osana turvallista kotimaista elintarvikeket-
jua. Opi huomioimaan eläinten fysiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät tarpeet ja syvenny tuotanto-
eläinten hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.  Perehdy työ- ja elintarviketurvallisuuteen, niiden 
edistämiseen sekä teknologian hyödyntämiseen eläinten hoitamisessa ja hyvinvoinnin seurannassa. 
Koulutus valmistaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoon tuotantoeläinyrittä-
misen tai maatalouslomittamisen osaamisalalla. 

Kohderyhmä
Tuotantoeläinten parissa työskentelevät maatalouslomittajat, maatalousyrittäjät, maata-
loustyöntekijät sekä muut toimijat

Sisältö
Koulutus valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoin-
nin ammattitutkintoon tuotantoeläinyrittämisen tai maatalouslomittamisen osaamisalal-
la. Tutkinto sisältää pakollisen osaamisalan mukaisen tutkinnon osan ja kaksi valinnaista 
tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraavasti

Pakolliset tutkinnon osat (valitaan toinen osaamisala) 
• Tuotantoeläinyrittäminen:  johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä
• Maatalouslomittaminen: asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutu-        
        yrityksessä/ lomitustoimessa
 
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi)
• Maidon tuottaminen
• Naudanlihan tuottaminen
• Lampaanlihan ja/tai villan tuottaminen
• Hevosten hoitaminen tuotantoeläintilalla 
• Rehun tuottaminen 
• Tilasiemennys (nauta)

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitut-
kinnosta. Tutkinnon perusteisiin ja sen koko sisältöön voit tutustua netissä osoitteessa 
www.oph.fi>koulutus ja tutkinnot> ammattikoulutus> näyttötutkintojen perusteet

Toteutus
Koulutus toteutetaan lähi- etä- ja verkko-opetuksena sekä työskentelemällä alan yrityk-
sissä. Lähiopetusta on yhteensä 24 päivää, keskimäärin 2-3 päivää kuukautta kohden. 
Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta opiskelijalle 
laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Tutkinto suorite-
taan näyttötutkintona tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä. 

HUOM! Tutkinnon suorittaminen tuotantoeläinyrittämisen osaamisalalla täyttää sukuk-
polvenvaihdorahoitukseen (=nuoren aloitustuki)  vaadittavan 20 ov:n koulutusvelvoitteen.

KOULUTUKSEN FAKTAT

Alkaa: 20.10.2015
Päättyy: 5.6.2017
Paikka: Saarijärvi, Tarvaala

Toteutus: Monimuoto-opiskelu, 
Lähiopetusta 2-3 pvää/kk
Myös oppisopimuskoulutuksena
Kesto: n. 2 vuotta

Hinta:  
a. 1500 € + tutkintomaksu 58 €, 
koko tutkinto sisältää tilasiemennys 
tutkinnonosan 
b. 1300 € + tutkintomaksu 58 €, ti-
lasiemennys tutkinnonosa ainoastaan 
c. 300 € + tutkintomaksu 58 €, koko 
tutkinto ilman tilasiemennystutkin-
nonosaa

Hakeutuminen 12.10.2015 mennessä
sähköisesti osoitteessa www.poke.fi/
aikuiskoulutuksen_ ilmoittautuminen 
tai oppilaitoksen toimistosta saata-
valla lomakkeella

Lisätietoja:
sari.turvanen@poke.fi
p. 040 1601 477
anne.saravaara@poke.fi
p. 014 5192 605

POKE AIKUISKOULUTUS 
LUONNONVARA-ALA
Uuraistentie 240,  43130 Tarvaala
Puh. (014) 5192 600
saarijarvi@poke.fi
www.poke.fi/aikuiskoulutus


