Puutarha-alan ammattitutkinto, arboristi
Laajuus: 150 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa: Päivä
Tutkinto: Puutarha-alan ammattitutkinto
Tutkintonimikkeet ja lyhyt kategoriat: Arboristi
Koulutusalat: Maa- ja metsätalousalat
Osaamisalat: Puunhoidon osaamisala
Koulutus alkaa: 24.01.2023

Haluatko laajentaa kasvienhoidon osaamistasi? Puutarha-alan ammattitutkinnon
suorittaneella arboristilla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa yksittäisten puiden ja
puuryhmien perustamis-, istutus- ja muita puun elinkaaren ja toiminnallisen tarkoituksen
mukaisia toimenpiteitä.

Kenelle tarkoitettu
Jos sinulla on ammattitutkintoa tukeva, puutarha-alaa sivuava perustutkinto tai vastaavat
tiedot ja taidot sekä alan työkokemusta, voit kouluttautua arboristiksi. Lisäksi
koulutukseen ja tutkintoon hakeutuvalla tulee olla fyysiset ja henkiset valmiudet
korkeallakin puussa tehtävistä haasteellisista puunhoitotoimenpiteistä suoriutumiseksi.
Kenelle tarkoitettu
Puutarha-alan ammattitutkinto, puunhoidon osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka jo
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työskentelevät tai suunnittelevat sijoittuvansa kaupunkien, kuntien, seurakuntien,
taloyhtiöiden ja vastaavien pihapuita, puisto-, taajama- ja virkistysmetsiä omistavien
yhteisöjen palvelukseen. Koulutuksen ja tutkinnon myötä on mahdollisuus toimia myös
itsenäisenä yrittäjänä.
Ennakkovaatimuksena on ammattitutkintoa tukeva, alaa sivuava perustutkinto tai
vastaavat tiedot ja taidot sekä alan työkokemusta. Lisäksi koulutukseen ja tutkintoon
hakeutuvalla tulee olla fyysiset ja henkiset valmiudet korkeallakin puussa tehtävistä
haasteellisista puunhoitotoimenpiteistä suoriutumiseksi.

Pääsyedellytykset
Hyrian opiskelijavalinnoissa käytetään alasta riippumatta 30 pisteen arviointiskaalaa.
Arviointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Motivaatio, Opiskeluvalmiudet ja
Työelämävalmiudet. Kunkin osa-alueen maksimipisteet ovat 10 pistettä.
Pisteytyskriteereissä on suoraan hakemuksesta arvioitavia tietoja sekä erillisen
soveltavuuskokeen tai haastattelun perusteella arvioitavia kohtia. Tämän lisäksi koulutus/tutkintokohtaisesti voi olla käytössä ennakkotehtävä/-tehtäviä, jolla karsitaan suurista
hakijamääristä haastateltavaksi pyydettävät hakijat.

Motivaatiota mittaamalla pyritään selvittämään, miksi opiskelija hakeutuu koulutukseen ja siten
tunnistamaan motivoituneet opiskelijat.
Työelämätaitojen mittaamalla pyritään arvioimaan hakijan soveltuvuutta alalle sekä yleisiä
työelämätaitoja.
Opiskeluvalmiuksia mittaamalla halutaan kartoittaa opiskelijalla olevia valmiuksia ammatillisessa
koulutuksessa suoriutumiseen.
Kielitaito osoitetaan kielikokeella tai vastaavalla todistuksella, mikäli äidinkieli on muu kuin suomi.
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Kielikoe
Hyrian opetuskieli on suomi. Hakijan kielitaito tulee olla alan vaatimukset täyttävä. Kyseessä
olevan alan kielitaitotason vaatimus on A2.2.
Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Voit osoittaa suomen kielen
osaamisesi ilman kielikoetta, jos sinulla on:
1. Yki-todistus arvosanalla 3
2. Valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla Hyvä
3. alle 3 kuukautta vanha Valman tai koto-koulutuksen kielitodistus, jossa kielitaitotason
vaatimus on A2.2
4. perusopetuksen päättötodistuksessa S2-opinnot vähintään arvosanalla 7
5. suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus
6. suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
Lähetä kielitaidon osoittavat todistukset internetin kautta. Mene osoitteeseen
www.turvaposti.fi ja kirjoita ”Lähetä turvapostia vastaanottajalle”-kohtaan
hakemusliitteet@hyria.fi ja paina lähetä. Sitten voit lähettää liitteet. Älä käytä tavallista
sähköpostia.
Liitteiden on oltava perillä viimeistään viisi työpäivää ennen kielikoepäivää. Saat tiedon,
riittävätkö todistuksesi osoittamaan kielitaitosi vai tuleeko sinun osallistua kielikokeeseen.
Kielikokeet järjestetään joka kuukauden parillisen viikon keskiviikkona klo 9-14. Paikka
ilmoitetaan kutsussa.
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Toteutus
Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on toimiva internetyhteys
ja tietokone käytössään.
Opiskeluaikaan sisältyy myös oppimistehtäviä, työpaikalla järjestettävää koulutusta sekä
näytöt. Opiskelua ja ammattitaidon kehittymistä tukee merkittävästi, mikäli on mahdollista
opiskelun lomassa työskennellä alan töitä tehden, jolloin myös oppisopimuskoulutus on
hyvin varteenotettava vaihtoehto. Koulutukseen valitaan hakemuksen ja haastattelun
perusteella 12 - 16 henkilöä. Oppisopimuskoulutuksena Tutkintokoulutuksen voi aloittaa
joustavammin.

Koulutuksen rakenne
Puutarha-alan ammattitutkinto, puunhoidon osaamisala
Tutkinnon yleinen osaaminen
Ensiapukurssi EA1
Ensiapukurssi EA2
Puunhoidon alan orientoivat opinnot
Pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
Puiden istuttaminen ja istutusalueiden hoitaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- käsitellä puiden istutustyön toimeksiannon
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- valmistella puiden istutustyön
- huolehtia istutusmateriaalista
- tehdä kasvualustan pohjatyöt
- tehdä kasvualustatyöt
- istuttaa puita rakennetussa ympäristössä
- tehdä katetyöt
- jatkohoitaa istutettuja puita
- kunnostaa istutetun puun juuristoalueen
- tehdä viimeistelytyöt.!
Puiden biologia, rakenne ja ominaisuudet
Kasvupaikkatekijät ja kasvualustat
Taimituotanto ja taimien laatuvaatimukset
Puuvartisten kasvien tunnistaminen
Puiden istutus ja juuristoalueen hoito
Puiden leikkaaminen ja latvustuentojen tekeminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- perehtyä puunhoitokohteeseen ja tehdä tarjouksen
- suunnitella työmaan turvallisuuden ja toiminnan
- valmistella työmaan
- rakenne- ja hoitoleikata puita
- tehdä puille latvustuennan
- tehdä puiden latvuksen pienennysleikkauksia
- tehdä puille muotoleikkauksen
- pelastaa loukkaantuneen puusta
- viimeistellä puidenleikkaustyömaan.!
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Varuste- ja välineosaaminen
Kiipeilytekniikka puidenhoitotyössä
Puusta pelastaminen
Puiden rakenneleikkaaminen
Puiden hoitoleikkaaminen ja latvustuennat
Puiden kunnon arvioiminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- käsitellä toimeksiannon puiden kuntoarvioinnista
- suunnitella kuntoarvioinnin toteutuksen ja valita arviointivälineet
- dokumentoida arvioitavien puiden sijainnin
- tehdä havaintoja puiden kuntoon vaikuttavista seikoista
- käyttää kuntoarvioinnin työvälineitä
- arvioida luonnon monimuotoisuutta kohteessa
- tehdä toimenpide-ehdotukset arvioidulle kohteelle
- laatia raportin ja tallentaa tulokset
- ohjata asiakasta ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisessa.!
Puiden lahottajat
Puuston terveys ja monimuotoisuus
Puiden kuntoarviointi ja hoitosuosituksen laatiminen
Puiden poistaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- tehdä tarjouksen ja sopia poistotyön toteutuksesta
- suunnitella työmaan turvallisuuden
- poistaa puun suorana kaatona
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- poistaa puun kiipeilytekniikalla
- toimia avustavana henkilönä kaadettaessa puita kiipeilytekniikalla
- poistaa puun henkilönostinta käyttäen
- pelastaa loukkaantuneen tolpasta
- tehdä viimeistelytyöt.!
Moottorisahan huolto ja peruskäyttö
Hakkuutekniikka
Puunkorjuun koneiden käyttö
Vaativat puunpoistot
Puiden poisto paloina
Tolpasta pelastaminen
Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp)
Taajamametsien hoitaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella taajamametsäkohteen hoidon
- käsitellä pensaskerroksen ja pienpuuston
- tehdä kookkaan puuston maisemahakkuun
- viimeistellä työmaan.!
Pienpuuston hoito
Maisemametsien hoito
Puistometsien hoito
Suurten puiden siirtäminen ja kasvualustan kunnostaminen (30 osp)

Opiskelija osaa

Enemmän osaamista – Uudenmaankatu 17, PL 67, 05801 Hyvinkää | Vaihde (019) 778 3000 |
info@hyria.fi | www.hyria.fi

- tehdä siirrettävän puun istutusta valmistelevat työt
- valmistella siirtoa varten kookkaan puun juuristoalueen
- suojata siirrettävän puun nostoa ja kuljetusta varten
- istuttaa siirretyn puun
- jatkohoitaa siirrettyä puuta
- kunnostaa juuristoalueen maakerroksen.!
Suurten puiden siirtäminen
Puulajiston lisäysarvon ylläpitäminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- inventoida puuvartisten kasvien arvon lisäysmateriaalina
- toimittaa puuvartisen lisäysmateriaalin taimituotantoon
- tehdä kunnossapitosuunnitelman puulajistolle.!
Puutarha-alan yrittäjänä toimiminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella puutarha-alan yrityksen toimintaa
- toimia puutarha-alan yrityksessä
- markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluja
- huolehtia omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista.!
Työhön opastaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön
- toteuttaa työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön
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- ohjata työntekijää tai opiskelijaa toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä
- ohjata työntekijää tai opiskelijaa noudattamaan työturvallisuutta ja työergonomiaa.!
Toisen osaamisalan tutkinnon osa (30 osp)
Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (30 osp)

Tärkeää tietoa hakeutumisesta
KAIKILLE HAKIJOILLE lähetetään tietoa sähköpostitse - JOS ET OLE SAANUT Hyriasta
sähköpostia viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen, tarkista sähköpostisi - myös
roskapostilaatikko.

Koulutuksen hinta
Hinta: 450€
Jos opiskelijan tavoitteena on koko tutkinnon sijaan tutkinnon osan tai osien
suorittaminen, maksu määräytyy ko. tutkinnon osan/osien laajuuden (osaamispisteiden)
mukaan.
Tutkintokoulutuksessa käytetään henkilökohtaisia kiipeilyvälineitä ja -tarvikkeita, joiden
aiheuttama kustannus on noin 1200 eurosta ylöspäin.

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
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Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimus
Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä
sähköinen taustatietolomake. Huomioithan, että sinulla tulee joko olla olemassa oleva
työsuhde, olet yrittäjä tai olet jo sopinut tulevan työnantajan kanssa mahdollisesta
oppisopimuskoulutuksesta. Lomakkeessa kysytään työpaikan tiedot.
Työsuhteinen oppisopimus: HAKULOMAKE
Yrittäjän oppisopimus: HAKULOMAKE

Peruutusehdot
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä
viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut
koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen
aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu
jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija
keskeyttää koulutuksen.
Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa ja sisältöä, siirtää koulutuksen
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ajankohtaa sekä peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tutkinnon suoritettuasi voit hakea korkeakouluihin tai suorittaa alan
erikoisammattitutkinnon.

Tälläisiin töihin voit päästä
Arboristi voi toimia puunhoidon ammattilaisena kaupunkien, kuntien, seurakuntien,
taloyhtiöiden ja muiden rakennetun ympäristön puita ja taajamametsiä hallinnoivien
yhteisöjen palveluksessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Puutarha-alan ammattitutkinto perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020 690 159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
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Ota yhteyttä
Henri Enroos
Kouluttaja
Puhelinnumero
040 627 9738
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249
Ala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Puutarha-ala
Ota yhteyttä
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