Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luontoopas
Laajuus: 150 osaamispistettä (osp)
Päivä
Toteutustapa: Ilta
Tutkinto: Luontoalan ammattitutkinto
Tutkintonimike: Erä- ja luonto-opas
Koulutusalat: Luonnontieteet
Osaamisalat: Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala
Koulutus alkaa: 12.04.2023

Kiinnostaako sinua luonnossa työskenteleminen? Oletko kokenut eränkävijä? Luontoalan
ammattitutkinnon suorittaneet toimivat luonnossa esimerkiksi eräoppaina.

Kenelle tarkoitettu
Ala sopii sinulle, jos viihdyt luonnossa ja olet asiakaspalveluhenkinen. Tutkinto sopii myös
ammattitaidon laajentamiseksi esimerkiksi opettajille sekä nuorten tai seniorien parissa
työtä tekeville. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneille luontoalan
ammattitutkinto tuo lisää ammatillista varmuutta ja pätevyyttä.
Kenelle tarkoitettu
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Henkilöt, joita kiinnostavat luonnossa liikkuminen, uudistuvat haasteet ja joita inspiroi
sosiaalinen kanssakäyminen. Tutkinto sopii myös ammattitaidon laajentamiseksi esimerkiksi
opettajille sekä nuorten tai seniorien parissa työtä tekeville. Luonto- ja ympäristöalan
perustutkinnon suorittaneille luontoalan ammattitutkinto tuo lisää ammatillista varmuutta
ja pätevyyttä.
Luontoalan ammattitutkintoon voidaan sisällyttää valinnaiseksi tutkinnon osaksi opintoja,
jotka ovat osa aikaisemmin suoritetusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.

Pääsyedellytykset
Alan työkokemusta hakijoilta ei vaadita, mutta kaikki kokemus mm. retkeilystä, maastossa
liikkumisesta, ryhmien kanssa toimimisesta ja tapahtumien järjestämisestä katsotaan
eduksi. Hakijoiden koulutus- ja harrastuneisuustaustaa sekä lähtökohtia opiskelulle on
mahdotonta arvioida hakemuslomakkeiden tai etukäteistiedustelujen pohjalta. Tästä
syystä jokaisen hakijan taustoihin perehdytään hakuvaiheessa kirjallisten
ennakkotehtävien ja hakuillan haastattelun avulla.
Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on toimiva internetyhteys
ja tietokone käytössään.
Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä, hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, hyvät
ryhmätyötaidot ja motivaatio toimia asiakkaiden parissa erä- ja luontoalalla.
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
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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.

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
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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 1. tiistai klo 9-14. Paikka ilmoitetaan kutsussa.

Toteutus
Koulutus sisältää lähiopetusta 75 päivää (klo 8.30 - 15.30, yleensä ti - to), joka sijoittuu
pääsääntöisesti ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Opiskelu on mahdollista toteuttaa työn
ohessa, sillä lähiopetusta on 6 - 8 pv/kk (mahdollisuus työskennellä muissa töissä 14 pv
lähes joka kuukausi. Lähiopetuksen lisäksi tulee varata riittävästi aikaa mm. itsenäiseen
opiskeluun, verkko-opiskeluun ja etätehtäviin sekä työpaikalla järjestettävään
koulutukseen, jotka kuuluvat monimuoto-opiskeluun.
Koulutuksen aikana järjestettävät maastojaksot (11 kpl, kesto noin 2-6 vuorokautta/jakso)
suuntautuvat pääasiassa lähiseudulle. Muutama maastojakso suuntautuu kauemmaksi (mm.
pyöräretki ja hiihtovaellus). Maastojaksoilla liikutaan maastossa vuodenajan mukaisesti joko
patikoiden, meloen, pyöräillen tai hiihtäen. Maastossa harjoitellaan monenlaisia tutkinnossa
vaadittavia taitoja, mm. erätaitoja, opastamista, luonnontuntemusta ja turvallisuutta. Eri
vuodenaikoina tehtävät maastojaksot ovat ajallisesti eri pituisia, suuntautuvat eri kohteisiin
ja sisältävät erilaisia painotuksia (mm. metsä-, järvi, saaristo- ja tunturiluonto).

Aikataulu
Viikonloppuisin ja iltaisin ei ole lähiopetusta oppilaitoksessa. Heinäkuussa ja joulukuussa ei
ole lähiopetusta ollenkaan. Opiskelijat saavat tarkemman lähiopetuspäivien aikataulun
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koulutukseen hyväksymiskirjeen mukana.

Koulutuksen rakenne
Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opastuksen osaamisala
Tutkinnon yleinen osaaminen
Ensiapukurssi EA1
Ensiapukurssi EA2
Kestävän kehityksen ja säädösten periaatteet
Green Care -perusteet
Pakollinen tutkinnon osa (20 osp)
Luonnon tuotteistaminen (20 osp)

Opiskelija osaa
- kartoittaa toimialan markkinatilanteen ja kohderyhmän tarpeet
- suunnitella luontoon perustuvan tuotteen tai palvelun
- suunnitella tuotteen tai palvelun markkinoinnin
- hinnoitella tuotteen tai palvelun
- suunnitella toteutuksen turvallisuuden
- laatia tarvittavat asiakirjat
- arvioida tuotteistamistaan.!
Tuotteistamisprosessi
Tuotteen markkinointi
Tuotteen hinnoittelu
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Pakollinen tutkinnon osa (40 osp)
Erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp)

Opiskelija osaa
- liikkua luonnossa kesä- ja talviolosuhteissa
- majoittua maastossa kesällä ja talvella
- kertoa ryhmälle toimintaympäristön luonnosta
- johtaa ryhmää luonnossa
- huolehtia turvallisuudesta
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Luonnossa liikkuminen eri vuodenaikoina
Luonnossa majoittuminen eri vuodenaikoina
Toimintaympäristön luonnon tunteminen
Ryhmän opastaminen
Toiminnan turvallisuus
Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi
Valinnaiset tutkinnon osat 1 (30 - 90 osp)
Luonnossa liikkumisen opastaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella asiakasryhmälle soveltuvan luontoliikuntapalvelun
- toteuttaa turvallisen ja laadukkaan luontoliikuntapalvelun
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
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Luontoliikuntapalvelun suunnittelu ja valmistelu
Luontoliikuntapalvelun toteutus asiakasryhmälle
Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun
- toteuttaa hyvinvointiin perustuvan palvelun luontoympäristössä
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Hyvinvointipalvelun suunnittelu ja valmistelu
Hyvinvointipalvelun toteutus asiakasryhmälle
Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella teemallisen palvelun
- toteuttaa luontoon tukeutuvan teemallisen palvelun
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- toimii säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Teemallisen palvelun suunnittelu ja valmistelu
Teemallisen palvelun toteutus asiakasryhmälle
Vaativan vaelluksen järjestäminen (40 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella vaativan vaelluksen
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- valmistella vaativan vaelluksen
- toteuttaa vaativan vaelluksen
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Vaativan vaelluksen suunnittelu ja valmistelu
Vaativan vaelluksen toteutus asiakasryhmälle
Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella eläinten kanssa luonnossa tapahtuvan palvelun
- toteuttaa eläinohjelmapalvelun luontoympäristössä
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- käsitellä eläimiä ja huolehtia niiden hyvinvoinnista
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Eläinohjelmapalvelun suunnittelu ja valmistelu
Eläinohjelmapalvelun toteutus asiakasryhmälle
Eläinten hoito ja hyvinvointi
Motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa (30 osp)
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Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella opastuspalvelun, jossa käytetään motorisoitua liikkumisvälinettä
- toteuttaa motorisoidun opastuspalvelun luontoympäristössä
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- käyttää ja huoltaa palvelussa tarvittavia motorisoituja välineitä
- huolehtia toimintaympäristöstä ja reitistöstä
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Motorisoidun opastuspalvelun suunnittelu ja valmistelu
Motorisoidun opastuspalvelun toteutus asiakasryhmälle
Motorisoitujen välineiden sekä toimintaympäristön huolto
Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0 - 60 osp)
Erityisryhmien opastaminen luonnossa (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella luonnossa tapahtuvan opastuspalvelun erityisryhmälle
- toteuttaa erityisryhmälle opastuspalvelun luontoympäristössä
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Opaspalvelun suunnittelu ja valmistelu erityisryhmälle
Opaspalvelun toteutus erityisryhmälle
Eräruokapalvelun järjestäminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella eräruokailun
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- toteuttaa eräruokailun maasto-olosuhteissa
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Eräruokailun suunnittelu ja valmistelu
Eräruokailun toteutus asiakasryhmälle
Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella opastuspalvelun vieraalla kielellä
- toteuttaa kansainvälisille asiakaille opastuspalvelun luontoympäristössä
- toimia asiakaspalvelutilanteissa vieraalla kielellä
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Vieraskielisen opastuspalvelun suunnittelu ja valmistelu
Vieraskielisen opastuspalvelun toteutus asiakasryhmälle
Luontokohteiden rakentaminen (40 osp)

Opiskelija osaa
- selvittää luontokohteen käyttäjätarpeen
- laatia toteutussuunnitelman luontokohteen rakennuspalvelusta
- toteuttaa luontokohteen rakennustyökokonaisuuden
- suunnitella luontokohteen huollon
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu (30 osp)

Opiskelija osaa
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- arvioida edellytyksiään toimia luontoalan yrittäjänä
- laatia liiketoimintasuunnitelman
- selvittää yrityksen kannalta tärkeät verkostot.!
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
Omien yrittäjäedellytysten arviointi
Yrityksen toimintaverkostot
Luonnontuotteiden talteenottaminen (40 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella luonnontuotteiden talteenoton
- talteenottaa luonnontuotteita
- vastaanottaa luonnontuotteita
- järjestää luonnontuotteiden kuljetuksen.!
Luonnontuoteneuvojana toimiminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella luonnontuotealan yritysneuvontaa
- toteuttaa luonnontuotealan yritysneuvontaa
- suunnitella ja toteuttaa luonnontuotealan kuluttajaneuvontaa.!
Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella luonnontuotteista elintarvikkeita
- tilata ja varastoida raaka-aineet
- valmistaa luonnontuotteista elintarvikkeita
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- pakata ja varastoida valmistetut tuotteet.!
Luonnontuotteiden jalostaminen eläinten hyvinvointiin (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella luonnontuotteista eläinten hyvinvointituotteita
- tilata ja varastoida raaka-aineet
- valmistaa luonnontuotteista eläinten hyvinvointituotteita
- pakata ja varastoida valmistetut tuotteet.!
Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden valmistaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella luonnontuotteista hyvinvointituotteita
- tilata ja varastoida raaka-aineet
- valmistaa luonnontuotteista hyvinvointituotteita
- pakata ja varastoida valmistetut tuotteet.!
Käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella käsityö- ja koristetuotteita luonnon raaka-aineista
- tilata ja varastoida raaka-aineet
- valmistaa käsityö- ja koristetuotteita luonnon raaka-aineista
- pakata ja varastoida valmistetut tuotteet.!
Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella luonnontuoteraaka-aineen tuotannon
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- toteuttaa luonnontuotteiden viljelyn tai puoliviljelyn
- varastoida raaka-aineet.!
Luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja hankkia jalostamiseen tarvittavat tuotantotilat
- hankkia tuotantoon liittyvät laitteet ja kaluston
- järjestää tilojen puhtaanapidon ja jätehuollon.!
Riistanhoito (40 osp)

Opiskelija osaa
- tunnistaa riistaeläimet ja niiden elinympäristöt
- järjestää riistaeläinten ruokinnan
- toteuttaa pienpetopyynnin
- vähentää riistanhoidon aiheuttamia vahinkoja
- toimia eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Metsästyspalvelun toteuttaminen (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella ja valmistella metsästyspalvelun
- toteuttaa metsästyspalvelun
- toimia asiakaspalvelutilanteissa
- käsitellä riistasaaliin
- toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Metsästyspalvelun suunnittelu ja valmistelu
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Metsästyspalvelun toteutus asiakasryhmälle
Riistan tarhaus (30 osp)

Opiskelija osaa
- suunnitella riistan tarhauksen
- toteuttaa riistan tarhauksen
- huolehtia tarhaushygieniasta
- toteuttaa riistalintujen haudonnan lajikohtaisesti
- hoitaa riistalintujen poikasia
- toteuttaa riistan siirtoistutuksen
- toimia eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.!
Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (20-30 osp)

Hakeutuminen
Kaikille hakijoille lähetetään kutsu yhteen hakijailtaan sekä kirjalliset ennakkotehtävät heti
hakuajan päättymisen jälkeen. Tarkistathan sähköpostisi (myös roskapostikansio) ja ole
yhteydessä oppilaitokseen, mikäli et saa kutsua.
Hakijaillat järjestetään viikolla 6/2023 kirjeessä ilmoitettavana ajankohtana oppilaitoksen
tiloissa. Valituksi tuleminen edellyttää hakijailta osallistumista sekä kirjallisten
ennakkotehtävien palauttamista.
Hakijoita koulutukseen on yleensä kaksin- tai kolminkertainen määrä aloituspaikkoihin
verrattuna, joten perustele hakemuksessasi hyvin, miksi sinut pitäisi valita tähän
koulutukseen. Valinnat tehdään 2/2023 loppuun mennessä.
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Hakijoiden koulutus- ja harrastuneisuustaustaa sekä lähtökohtia opiskelulle on mahdotonta
arvioida hakemuslomakkeiden tai etukäteistiedustelujen pohjalta. Tästä syystä jokaisen
hakijan taustoihin perehdytään hakuvaiheessa kirjallisten ennakkotehtävien ja hakuillan
haastattelun avulla.

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. Opiskelijan kustannettavaksi jäävät henkilökohtaiset retkeilyvarusteet (mm.
asusteet, jalkineet, kantolaitteet ja makuupussi). Muita kustannuksia aiheutuu mm.
maastojaksoista, pätevyyskorttien suorittamisesta, ruokailuista ja majoituksista.

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
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
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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
ajankohtaa sekä peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tutkinnon suoritettuasi voit hakea korkeakouluihin ja erikoisammattitutkintokoulutukseen.

Tälläisiin töihin voit päästä
Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia erä- ja luonto-ohjelmien ja retkien ja
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vaellusten vetäjänä, luonnontuotteiden jalostajana tai neuvojana tai riistanhoitoon ja
metsästyspalvelujen tuottamisen tehtävissä.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Luontoalan ammattitutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Laura Kuusinen
Kouluttaja
Puhelinnumero
0505662301
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249
Ala
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Koulutus- ja valmennuspalvelut » Luonto- ja ympäristöala
Ota yhteyttä
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