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SISÄLTÖ
KALATALOUDEN OSAAMISALA

PERUSTUTKINTO VS AMMATTITUTKINTO

KALATALOUDEN PERUSTUTKINTO
 TUTKINNON OSAT
 TYÖPAIKAT
 AMMATTIKUVAUS

KENELLE KOULUTUS SOVELTUU?

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN



KALATALOUDEN OSAAMISALA
Perustutkinto
 Kalastaja
 Kalanviljelijä
 Kalastuksenohjaaja
 Kalanjalostaja

Ammattitutkinto
 Kalastaja
 Vesiviljelijä
 Kalastusopas
 Kalanjalostaja

Erikoisammattitutkinto
 Kalatalousmestari
 Kalastusmestari

@lappiafishing
@lappiakalatalous



MITÄ EROA ON PERUSTUTUKINNOLLA JA 
AMMATTITUTKINNOLLA?
Perustutkinto 3 vuotta
 Antaa työntekijävalmiudet
 Suuntautuminen opintojen aikana
 Koko tutkintoa ei voi suorittaa oppisopimuksella
 Mahdollisuus suorittaa osatutkinto
 Kaksoistutkinto

Ammattitutkinto 1,5 vuotta
 Antaa yrittäjävalmiudet
 Suuntautuminen jo hakuvaiheessa
 Oppisopimus mahdollinen
 Mahdollisuus suorittaa osatutkinto



Logosi tai nimesi tähän

Kalatalouden perustutkinto

5

Kalantutkimus Kalastus ja 
pyydysrakennus Kalanviljely Kalanjalostus Kalastusmatkailu

Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä ja ohjattua etäopiskelua sekä verkko-opiskelua
= monimuoto-opiskelua



Logosi tai nimesi tähän

Kalantutkimus
Vesi- ja kalatutkimustiedon kerääminen ja 

hyödyntäminen
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• Opiskelu tapahtuu avovesiaikana
maastossa, talvella laboratoriossa

• Koekalastuksia
• Kalanäytteiden käsittelyä
• Vesinäytteenottoa
• Kalavesien hoitoa
• Biologian opiskelua

• Työpaikkoja ovat Luonnonvarakeskus, 
yhdistykset, Vesia ja kalatutkimuksen
yritykset, hankkeet, Ely-keskus,

• Osaamista voi syventää valinnaisissa
opinnoissa ja erikoisammattitutkinnossa



Logosi tai nimesi tähän

Kalanviljely
Vesiviljely, Kalanviljelijä
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• Kalojen kasvattaminen, ruokinta, lypsyt, 
mädin haudonta, rokotukset,

• Opiskelu tapahtuu työharjoittelussa

• Työpaikkoja ovat kalanviljely-yritykset

• Osaamista voi syventää suuntautumalla
kalanviljelijäksi tai ammattitutkinnossa
vesiviljelijäksi



Logosi tai nimesi tähän

Kalastus ja 
pyydysrakentaminen

-
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• Opiskelu avovesiaikana vesillä, talvella
jäällä

• Pyydysrakennusta opiskellaan talvisin
hallissa

• Kalastusmenetelmät
• Vapakalastus
• Pyydyskalastus

• Teoriaa vähän
• Kaupallinen kalastaja on usein itsenäinen

yrittäjä.

• Osaamista voi syventää suuntautumalla
kalastajaksi tai vielä edelleen
ammattitutkinnossa kalastajaksi

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Vesillä liikkuminen, kaluston huolto, 



Logosi tai nimesi tähän

Kalanjalostus
Kalastustuotteiden käsittely ja jalostus, 

Kalanjalostaja
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• Perkaaminen, fileointi, pakkaaminen, 
ruoanvalmistus, savustaminen, myynti, 
asiakaspalvelu, jne.

• Opiskelu tapahtuu koulun
oppimisympäristössä tai työpaikoilla

• Työpaikkoja ovat kalanjalostusyritykset
• Osaamista voi syventää suuntautumalla

kalanjalostajaksi tai ammattitutkinnossa
kalanjalostajaksi



Logosi tai nimesi tähän

Kalastuksenohjaaja
Kalastusmatkailu
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• Vapaa-ajan kalastusmenetelmät, 
asiakaspalvelu, erätaidot, eräruoat,

• Opiskelu tapahtuu maastossa ja 
työharjoittelussa

• Työpaikkoja ovat
kalastusmatkailuyritykset, 
kalastusvälinekauppa, projektit,

• Osaamista voi syventää opiskelemalla
kalastusoppaaksi ammattitutkinnossa



VALINNAISET

Vesistöjen hoito

Vesistötutkkimuksen näytteenotto

Kalastusvälinekauppa

Eräopastus ja maastoruokailu

Yritysopintoja

Toisesta perustutkinnosta opintoja

Opintoja ammattitutkinnosta

Lukio-opintoja



YHTEISHAKU JA JATKUVA HAKU

Kevään 2022 yhteishaun hakuaika on 22.2. –
22.3.2022.

Opinnot alkavat elokuussa 2022

MUISTA JATKUVA HAKU!

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Voi tulla tutustumaan, voi soittaa, tms.



Logosi tai nimesi tähän

Kiitos!
Petteri Lepistö

0504018776
Petteri.lepisto@lappia.fi

www.lappia.fi

http://www.fabrikcam.com/

	Kalatalouden koulutukset
	sisältö
	KalatalouDEN OSAAMISala
	Mitä eroa on Perustutukinnolla ja ammattitutkinnolla?
	Kalatalouden perustutkinto
	Kalantutkimus
	Kalanviljely
	Kalastus ja pyydysrakentaminen
	Kalanjalostus 
	Kalastuksenohjaaja
	Valinnaiset
	Yhteishaku ja jatkuva haku
	Kiitos!

