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Luonnonvara-ala 

Maatalousalan ammattitutkinto 
Mehiläistarhauksen osaamisala 

Kehitä omaa osaamistasi mehiläistarhauksessa sekä hunajan käsittelyssä ja 
markkinoinnissa. Mehiläistarhaaja on perehtynyt mehiläisyhteiskunnan kehitykseen ja 
hoitoon. Opi tuottamaan ja käsittelemään hunajaa laadukkaasti. Vapaavalintaisten 
tutkinnon osien kautta voit perehtyä mehiläispesän raaka-aineiden tuotteistamiseen tai 
palvelun tuotantoon. Vahvista ja kehitä markkinointiosaamistasi sekä lisää 
yrittäjävalmiuksiasi mehiläishoitoalan yrittäjyydessä. 
 
Kohderyhmä 
Mehiläistarhauksen parissa työskentelevät tai alasta kiinnostuneet. Ensisijalla ovat 
hakijat, joilla on kokemusta mehiläisten hoidosta.  
 

Sisältö 
Mehiläistarhauksen osaamisalan ammattitutkinto koostuu kahdesta pakollisesta 
sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutustu tutkinnon perusteisiin ja 
sisältöön osoitteessa: eperusteet.opintopolku.fi 
Pakolliset tutkinnon osat 100 osp 
1. Mehiläisten tarhaus 
2. Hunajan ja vahan käsitteleminen 
Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 50 osp 
3. Maaseudun palvelutuotanto                        50 osp 
4. Maatalousalan työtehtävissä toimiminen           50 osp 
5. Maatalousalan yrittäjänä toimiminen                50 osp 
6. Tuotteistaminen maatalousalalla                30 osp 
7. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta                50 osp 

Tutkinnon osa maatalousalan ammattitutkinnosta toiselta osaamisalalta 
8. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa    0-50 osp  
9. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta 

ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta   0-50 osp 
10. Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta 

perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. 
11. Korkeakouluopinnot        0-25 osp 

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja. 

Toteutus 
Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta 
talviaikaan yleensä 2 lähipäivää kuukaudessa ja kesäaikaan 3 lähipäivää 
kuukaudessa etäopiskelupäivien lisäksi. Käytännön työharjoittelu toteutetaan Poken 
mehiläistarhoilla, tutkinnon suorittajien omilla mehiläistarhoilla ja yhteistyötarhaajien, 
Sahinahon Hunaja, mehiläistarhoilla ja mehiläisemojen paritustarhalla. 
 
Osaamisen osoittaminen eli näyttö 
Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan ensisijaisesti näytössä, tutkinnon osa kerrallaan, tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ensisijaisesti alan käytännön työtehtävissä 
työelämälähtöisesti. Tarpeen mukaan osaamisen osoittamisessa huomioidaan dokumentoidut asiakirjat 
portfoliokansiossa myös sähköisessä muodossa. 
Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. 

Koulutuksen 
faktat 
 
Alkaa: 07.11.2022 
 
Loppuu: 13.8.2024 
 
Paikka: Saarijärvi, Tarvaala 
 
Opiskelujen kesto: n. 2 vuotta 
 
Toteutus: Monimuoto-
opiskelu, lähipäiviä 2-3pv/kk 
 
Osallistumismaksu: 500€ 
 
Haku: 
https://wilma.poke.fi/browse
courses 
 
Lisätietoja:  
Tiina Ahonen-Sahinaho 
tiina.ahonen-
sahinaho@poke.fi 
p. 040 6623 648 
 


