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Työpaikkana luonto
Luontokartoittaja on ammatti, jossa pääset nauttimaan luonnonihmeistä joka päivä.
Koulutuksemme valmentaa sinut toimimaan luontoalan erikoisosaajana ja luontoalan
erikoisammattitutkinnon suorittuasi osaat toimia vaativissa luontoalan palvelu- tai
kehittämistehtävissä. Voit toimia yrittäjänä tai toisen palveluksessa.
Luontoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut luontokartoittaja työskentelee maankäyttö- tai
ympäristöhankkeissa luontoselvitysten tekijänä, hankkeiden suunnittelijana tai luontotietojen kerääjänä mm.
kaavoitusta varten. Luontokartoittajalla on luonnon eliöiden ja elinympäristöjen vankka tuntemus. Hän osaa
tehdä kartoituksia, raportteja ja johtopäätöksiä ympäristön tilasta sekä suosituksia alueiden käytöstä ja
kokoelmanäytteitä.

Kenelle:
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia tai päivittää osaamistaan alalla. Koulutus valmistaa
koko tutkinnon suorittamiseen. Halutessaan opiskelija voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Opintojen kuvaus:
Koulutuksessa perehdytään muun muassa luontoselvitysten työvaiheisiin, joita ovat suunnittelu,
maastotietoaineiston keruu sekä dokumentointi. Opiskelija voi lisäksi perehtyä esimerkiksi luontovaikutusten
arviointiin, luonnonhoitosuunnitelman laatimiseen, yrittäjyyteen tai lajintuntemukseen. Koulutus tapahtuu
käytännönläheisesti ja siihen sisältyy maasto-opiskelua ja lajintuntemusta, elinympäristöjen tuntemusta, sekä
erilaisia maastotyömenetelmiin, raportointiin ja maankäyttöön liittyviä kokonaisuuksia.

Opintojen toteutus:
Opinnot toteutetaan käytännönläheisesti monimuoto-opiskeluna henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien
mukaan. Opiskeluun sisältyy lähi- ja etäopiskelujaksoja. Lähiopetusjaksot ovat kurssimuotoisesti teemoittain.
Opiskelun yhteydessä tehdään maastoretkiä. Omatoiminen opiskelu toteutuu etäopiskeluna ohjauksen,
etätehtävien, kokoelmien ja verkko-opetuksen avulla. Opetusjärjestelyt pyritään sovittamaan kunkin tutkintoa
suorittavan elämäntilanteeseen. Tutkinnon, sen osia tai siihen valmistavan koulutuksen voi joissain tapauksissa
suorittaa myös työn ohella. Tutkintotilaisuudet järjestetään opintojen kuluessa. Oppilaitoksella on hyvät
yhteydet ulkomaisiin luontokohteisiin ja työelämään.

Tutkinnon rakenne:
Pakolliset tutkinnon osat 100 osp
Luontoselvitystyön suunnitteleminen 30 osp
Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen 40 osp
Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportointi 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 40–80 osp
Lajistoselvityksen laatiminen 40 osp
Luontotyyppiselvityksen laatiminen 40 osp
Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen 40 osp
Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen 40 osp
Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla 40 osp
Yritystoiminnan kehittäminen luontokartoitusalalla 40 osp
Tutkinnon osa luonnontuotealan osaamisalalata 30 – 45 osp
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Ammatillinen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp

Opintomaksu:
Opintomaksu 400 euroa, joka voidaan maksaa neljässä erässä.Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Voit lukea lisätietoja tutkinnon sisällöstä eperusteet-palvelusta.Lue lisää ja ota yhteyttä >
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