
Metsäalan perustutkinnon 

perusteiden uudistaminen

Lausuntojen huomioiminen perusteissa 31.1.2023

Jaana Villikka-Storm, Opetushallitus



Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistamisen

aikataulu

Käynnistys 

4/2022

Kysely

4-6/2022

Työpaja-
työskentely 
6-11/2022

Luonnoksen 
esittely 

8.12.2022

Lausunto-
kierros 
päättyy 

15.1.2023

Lausunto-
palaute ja 
muutokset 

perusteeseen

6.2.2023

Perusteen 
viimeistely 
15.2.2023 
mennessä

Perusteet 
voimaan 
1.1.2024

01/02/2023 Opetushallitus 2



Uudistuksen tavoitteena

• Yhtenäisen arviointikriteeristön käyttöönotto myös metsäalan ammatillisissa 

tutkinnon osissa

• Ammattitaitovaatimukset kirjoitettu uudella tavoin

• Ammattitaitovaatimuksia aiempaa enemmän

- ryhmitelty otsikoiden alle 

• Lisäksi

• Vahvistettu puutavaran autokuljetuksen osaamista 

• Täydennetty puuterminaaliosaamisella
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Metsäkoneen-
kuljetuksen 
osaamisala

Osaamisalan pakollinen:

Kestävä metsätalous ja 
metsänhoitotyö, 15 osp

Metsäkoneenkuljettaja

pakolliset 40 osp

valinnaiset 25 opp

Koneellinen puutavaran 
valmistus, 65 osp

Koneelliset 
maanmuokkaus- ja 

metsähoitotyöt, 65 osp

Puutavaran lähikuljetus, 
65 osp

Puutavara-auton 
kuljettaja

pakolliset 105 osp

valinnaiset 25 osp

Terminaalikoneen-
kuljettaja

pakolliset 105 osp

valinnaiset 25 osp

Metsäkoneenkuljetuksen

osaamisala
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Lausuntokierros (päättynyt 15.1.2023)

• Lausuntoja annettiin 23 kpl

• Pääosin perusteluonnokseen oltiin tyytyväisiä

• Uudet tutkintonimikkeet (terminaalikoneenkuljettaja ja puutavara-autonkuljettaja) 

nähtiin vastaavan työelämän tarpeita

• Eriäviä näkemyksiä mihin koulutusalalle puutavaran autokuljetus kuuluu

• Esitettiin luonnonhoidon, luonnon monimuotoisuuden ja ilmastoasioiden 

painoarvon lisäämistä perusteissa siten, että perusteet vastaisivat metsäalan 

nykypäivän vaatimuksia

• Ehdotettiin lisättäväksi riistanhoidon osaamista 

• Harvennusmallien hyödyntäminen -> sisältyy korjuuohjeisiin, kirjoitetaan auki 
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Metsänhoito ja hyödyntäminen

Lausuntopalautteen perusteella tutkinnon osa pilkottaa kahdeksi tutkinnon osaksi: 

1. Kestävä metsätalous ja metsähoitotyö, 15 osp

(pakollinen kaikille, paitsi metsäkoneasennuksen osaamisalalla)

• ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

• metsänhoidon työlajit (varhaishoito, istutus ja taimikoiden perkaus- ja 

harvennus, työvälineiden käyttö ja huolto, turvallinen ja vastuullinen toiminta)

2. Talousmetsän harvennushakkuut,10 osp

(metsureille pakollinen, muille valinnainen)

• moottorisahan käyttöä ja huolto, harvennusmallit, ppa, runkoluku, 

puutavaralajit, harvennustavat, turvallinen ja vastuullinen toiminta
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Tutkinnon muodostuminen, muutokset 

• Metsäenergian tuottaja

• pakolliset 115 ops (-5)

- Kestävä metsätalous ja metsänhoitotyöt, 15 ops

- Metsätraktorin käyttö, 20 osp

- Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 30 osp

- Energiapuun korjuu ja varastointi, 50 ops

• Valinnaiset 30 osp (+5)
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Tutkinnon muodostuminen, muutokset 

• Metsäkoneenkuljettaja

• pakolliset 55 osp (-5)

- Kestävä metsätalous ja metsänhoitotyöt, 15 osp

- Metsätraktorin käyttö, 20 osp

- Työkoneiden kunnossapito, 20 oso

• Valinnaiset I 65 osp

• Valinnaiset II 25 osp (+5)
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Tutkinnon muodostuminen, muutokset 

• Terminaalikoneenkuljettaja

• pakolliset 120 osp (-5)

- Kestävä metsätalous ja metsänhoitotyöt, 15 osp

- Metsätraktorin käyttö, 20 osp

- Työkoneiden kunnossapito, 20 oso

- Puuterminaalityöt, 65 osp

• Valinnaiset 25 osp (+5)
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Tutkinnon muodostuminen, muutokset 

• Puutavara-autonkuljettaja

• pakolliset 120 osp (-5)

- Kestävä metsätalous ja metsänhoitotyöt, 15 osp

- Metsäalan kuljetustehtävissä toimiminen, 30 osp

- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

- Puutavaran autokuljetus, 65 osp

• Valinnaiset 25 osp (+5)

- Työkoneiden kunnossapito, 20 osp
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Tutkintonimikkeisiin liittyvät korjausesitykset
• Puutavara-auton kuljettaja

• ehdotettiin lisättäväksi valinnaisten ryhmään Metsänhoito ja hyödyntäminen ja 

Metsätraktorin käyttö 

• -> Metsätraktorin käyttö sisällytetään valinnaiseksi

• Ternimaalikoneenkuljettaja

• Metsien hoito ja hyödyntäminen valinnaiseksi 

-> ei, pt antaa laaja-alaista osaamista

• Metsäenergiatuottaja

• toivottiin hakkuunkoneen käytön osaamista

• ehdotettiin siirrettäväksi metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa

• ehdotettiin turveosaamisen poistamista

-> ei muutoksia
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Metsäkoneenkuljetus

• Puutavaran lähikuljetus, 65 osp

• lähikuljetuksen suunnittelussa harvemmin hyödynnetään 

metsäsuunnitelmaa, joten joutanee pois 

-> poistetaan
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Metsäkoneasennus

• Metsäkoneen vian haku

• Koneen toimivuuden testaaminen on liian vaativa 

• Toisten vianhaku kokemusten hyödyntäminen ei ole relevanttia

-> poistetaan

• Metsäkoneen huolto ja korjaus

• Ehdotetaan poistettavaksi: Opiskelija kunnostaa nosturiin, voimansiirtoon 

tai hydrauliikkaan kuuluvan komponentin?

-> ei muutoksia!
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Ehdotuksia valinnaisiksi tutkinnon osiksi

• Eri-ikäisrakenteisen metsän käsittely -> kuulu jo pakolliseen osaamiseen

• Raivaussahan käyttö

• Puunjalostus ->voidaan valita toisesta tutkinnosta

• Siirtokuljetukset, 10 osp -> voidaan valita metsäalan ammattitutkinnosta

• Energiapuu, 10 osp -> sisältyy jo valinnaisena tutkinnon osana

• Ehdotettiin, että valinnan mahdollisuuksia muista tutkinnoista 

laajennetaan -> ei voida toteuttaa yksittäisessä tutkinnon perusteissa
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