Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto luonto-ohjaaja, ympäristönhoitaja,
ympäristönhuoltaja, luonnonvaratuottaja
Luonnontieteet

Luonto- ja ympäristöalan osaajia kaivataan koko ajan enenevissä määrin!
Haluaisitko työskennellä luonnon ja ympäristön parissa? Kiinnostaako ohjaus- tai neuvontatyö vai haluaisitko kääriä hihat ympäristönhoidon
tehtävissä? Keudassa voit opiskella luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon kahdella vaihtoehtoisella osaamisalalla. Valmistut johonkin
seuraavista neljästä tutkintonimikkeestä:
luonto-ohjaaja
ympäristönhuoltaja
ympäristönhoitaja
luonnonvaratuottaja

Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Mäntsälä Saaren kartano
Koulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja päiväsaikaan tapahtuvaa lähiopetusta
oppilaitoksessa. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Päiväkoulutus | Mäntsälä Saaren kartano
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan
opiskelijaksi.
Oppisopimuskoulutus
Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella.

Luonto-ohjaaja
Luo ikimuistoisia elämyksiä luonnon äärellä!
Luonto-ohjaajana olet luonnossa liikkumisen ja ryhmän ohjaamisen asiantuntija. Tuotat laadukkaita luontoelämyksiä erilaisille ryhmille
turvallisesti, kannattavasti ja kestävästi, ympäristöä hyödyntäen.
Keudassa on ainutlaatuinen ja monipuolinen oppimisympäristö toimipisteemme välittömässä läheisyydessä. Opintoihin kuuluu

mielenkiintoisia luonto- ja patikointiretkiä sekä monipuolista tutustumista luontoon ja toimialaan.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Vastuullisuus
Erätaidot

Työllistyminen
Luonto-ohjaajana voit työskennellä luontoalan ohjelmapalveluyrityksissä, luontokouluissa ja yhdistyksissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Ympäristönhuoltaja
Työskentele kestävän kehityksen puolesta
Ympäristönhuoltajana olet asiantunteva neuvonnan ammattilainen ja ympäristötietoisuuden lisääjä. Hallitset kiertotalouden sekä jätteiden
käsittelyn perusteet. Tunnet jätelainsäädännön perusteet ja osaat soveltaa osaamistasi päivittäisissä työtehtävissäsi.
Keudassa tarjoamme ainutlaatuisen ja monipuolisen oppimisympäristön opintoihin. Pääset opintojen aikana yritysvierailuille esimerkiksi
kiertotaloutta harjoittaviin yrityksiin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Asiakaspalvelutaidot
Vastuullinen toiminta
Tekninen osaaminen

Työllistyminen
Opintojen jälkeen voit työskennellä kiertotalouden alan yrityksissä, lajittelu- ja kierrätyskeskuksissa sekä erilaisissa organisaatioissa, kuten
kunnissa ja yhdistyksissä. Myös jäte- ja kierrätysneuvonnan työtehtävät tulevat kysymykseen.

Ympäristönhoitaja
Näe työsi jälki vielä vuosikymmenten päästä!
Ympäristönhoitajana työskentelet rakennetun tai luonnonympäristön kunnostamisen ja ylläpidon tehtävissä käyttäen monipuolisia laitteita
ja koneita. Teet erilaisia selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja ylipäätään ympäristön tilasta. Käytät työssäsi myös
ympäristönäytteidenottoon tarkoitettuja laitteita ja välineitä.
Keudassa opiskellessasi saat monipuolista ja ajantasaista koneopetusta. Teemme opinnoissa yhteistyötä myös puutarha-, metsä- ja
maatalousalojen kanssa. Pääset mukaan erilaisiin ympäristönhoidon projekteihin ja alan tapahtumiin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Kyky itsenäiseen työskentelyyn
Tekninen osaaminen
Asiakaspalveluhenkisyys

Työllistyminen
Ympäristönhoitajana työskentelet esimerkiksi kunnallisten ulkoalueiden ylläpitotehtävissä. Myös urakoitsijana toimiminen huolto- ja
kunnostustöissä on mahdollista.

Luonnonvaratuottaja
Toimi luonnontuotteiden jalostamisen huippuosaajana
Luonnonvaratuottajana harjaannut luonnontuotteiden tunnistamiseen, keräämiseen ja tuotteistamiseen. Myös luonnonkasvien viljely kuuluu
mahdollisena osana luonnonvaratuottajan osaamiseen. Luonnonvaratuottaja kerää ja jalostaa erityyppisiä luonnontuotteita sekä markkinoi
tuotteitaan eri asiakasryhmille.
Keuda tarjoaa uniikin ja monipuolisen oppimisympäristön luonnonvaratuottajan opintoihin. Oppilaitokseltamme löytyy laajat omat metsäalueet sekä maa-alueita luonnonkasvien viljelyn toteuttamiseen. Teemme yhteistyötä puutarhatuotannon- ja floristiikka-alan kanssa, joten
heidän osaamisensa ja välineistö ovat käytössämme.
Opetuksessa painottuu tekeminen. Teemme keruuretkiä sekä projektiluonteisia tuotteistamisharjoituksia. Luonnossa liikkumiseen liittyvät
tapahtumat ovat myös luonnonvaratuottajille avoimia.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Luonnontuntemus
Asiakaspalvelutaidot
Kädentaidot

Työllistyminen
Luonnonvaratuottaja voi toimia alan yrittäjänä. Myös työllistyminen luonnontuoteviljelmille on mahdollista.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme sinut ohjauspäivään sähköpostitse. Jos
haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot.
Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Kysy lisää hakeutumisesta: hakeutumispalvelut(a)keuda.fi | 09 2738 3700

Yhteishaku
Tämä koulutus ei ole haettavissa yhteishaussa.

Koulutusinfot ja tutustumispäivät
Keudan yleiset koulutusinfot
Keudan yleisissä koulutusinfoissa saat tarvitsemasi tiedot koulutuksista, hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Tilaisuus sopii sinulle
erityisesti silloin, kun vasta mietit sopivaa alaa tai haluat esimerkiksi vertailla erilaisia tutkintoja. Infossa kuulet myös mitä
oppisopimuskoulutus on ja miten opinnot pääsee aloittamaan. Tule kuulemaan ja kysymään!

Toimipistekohtaiset tutustumispäivät ja koulutusinfot
Toimipisteiden tutustumispäivät sopivat sinulle, kun haluat tutustua tiettyyn koulutukseen tai toimipisteeseen. Keväällä 2021
toimipisteiden tarjontaan pääsee tutustumaan virtuaalisten koulutusinfojen kautta.

Lisätietoa yleisistä koulutusinfoista ja toimipisteiden tutustumispävistä löydät osoitteesta www.keuda.fi/infot.

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin
(keskimäärin 2-3 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista
myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutuksessa on eduksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Opiskelijalle tulee kustannuksia säänmukaisista ulkoilu- ja retkeilyvarusteista (makuupussi, sadevarusteet, kengät) n. 200-500 €.

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Työelämään ja jatko-opintoihin liittyvä
ohjaus kulkee punaisena lankana läpi opintojesi aina hakeutumisesta alkaen. Lisäksi me Keudassa haluamme tukea sinua koulutus- ja
urapolullasi myös valmistumisen jälkeen. Valmistuttuasi voit liittyä mukaan Keudan alumnitoimintaan, joka tarjoaa upeita mahdollisuuksia
verkostoitumiseen.
Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös
mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.
Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.
Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Vesa Kuitunen
040 174 4431
vesa.kuitunen@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Johanna Leinonen
040 174 5508
johanna.leinonen@keuda.fi

