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Vastaajien taustatiedot

 Työnantaja 22%

 Koulutuksen järjestäjä 61%

 Muu 17 %

 Työntekijä 0%

 Opiskelija 0%

 Yrittäjä 0 %

 Puunhankinta, raakapuun kuljetus, MHY, koneellinen puunkorjuu, 
Metsäteollisuus, metsänomistaja, valtio, opetusala



Tutkinnon perusteet ja työelämän 

tarpeet? 

Mitä hyvää?

 Perusteet antavat laaja-alaisen näkymän metsäalaan

 Ammattitaitovaatimuksissa määritelty arvioinnin kriteerit

 Monikäytön valinnainen antaa joustoa

 Osaamisalat selkeitä, pois lukien metsäenergian tuottaja

 Metsätraktorin käyttö 20 osp pakollisena  

 Nykyinen metsien hoito ja hyödyntäminen vastaa hyvin metsäalan yleisiin 

osaamistarpeisiin

 Nykyiset perusteet hyvät ja toimivat



Tutkinnon perusteet ja työelämän 

tarpeet? 

Mitä kehitettävää?

 Tulisi olla suora linja puutavaran kuljetuksiin

 Kiinnitettävä huomiota urakkaluonteisen työn totutteluun

 Metsuri-metsäpalvelun tuottajat tarvitsevat lisää tutkinnon osia

➢ Ympärivuotinen työ

 Tekniikan opetusta ja tietotekniikkaa lisää (työvälinehallinta)

 Käytännön työtehtävien hallinta paremmaksi

 Metsureille korjausta puunkorjuupalveluihin

➢ Taajamat, maisema-, luonnonhoito- ja erityiskohteet

➢ Tonttihakkuut, sähkölinjat



Kattaako perustutkinto keskeiset 

tehtäväkokonaisuudet?

Mikä puuttuu, mitä on liikaa?

 Lisää ajamista puutavara-auto kuljetusten osaamisalalla

 Puutavaran autokuljetuksen koulutuksen asemaa parannettava

➢ Lähemmäs metsäalaa

 Metsävarojen inventointiosaamista valinnaisiin (metsurit)

 Vaativat puunpoistot takaisin tutkintoon (metsurit)

 Terminaalitoimintaan tutkinnon osa, työelämän tarve aiheeseen

 Palattava perusasioihin, ”ryskähommiin”

 Metsätalouden osaamisalalla olisi tarvetta laajemmille 
opintokokonaisuuksille valinnaisissa kuin nykyiset 10 osp



Mitä jokaisen metsäalan perustutkinnon 

suorittaneen tulee osata?

 Valmiudet työelämään ja tuottavaan työhön

 Perusteet metsätaloudesta, myös jatkuvasta kasvatuksesta 

 Metsänhoitotöiden perusteet

 Metsänhoitosuositukset, metsälaki + sertifioinnit ja luonnonhoito

 Metsien kestävä käyttö

 Puunhankinta kannolta tehtaalle

 Tekniikan osaaminen (perusjärjestelmät, koneen säädöt, vianhaku)

 Ajokoneen käytön perusteet hyödyksi kaikille osaamisaloille

 Tietotekniikan osaaminen, medialukutaito

 Työelämätaidot

 Turvallisuus- ympäristö- ja vastuullisuusasiat



Mitä erikoistuneempaa osaamista 

tutkintoon tulisi sisällyttää?

 Uudet metsien käsittelymenetelmät

 Luonnonhoidon osaamista

 Asiakkaan kohtaamista

 Tietoteknistä osaamista

 Suuntautumisen mukaan esim. metsureilla vaativien puiden poisto 

rakennetulla alueella

 Työntuottavuuden seuranta

 Metsästä saatavat muut tuotteet

 Yritystoiminnan suunnittelu myös metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalle



Mitä uusia osaamistarpeita alalla on?

 Jatkuvan kasvatuksen hakkuut

 Luonnonhoidon parempi osaaminen

 Digiosaaminen, tietojärjestelmät

 Terminaaliosaaminen

 Asiakaspalvelu

 Metsänomistajien erilaisten tavoitteiden huomioiminen

 Ilmastonmuutosasiat



Muita kommentteja ja 

kehittämisehdotuksia?

 Kyky tuottavaan työskentelyyn peruslähtökohta, opiskelijalla oltava 
realistinen kuva työstään

 Enemmän käytännön työtä ja sitä kautta kehittymistä työelämän suuntaan

 Perustutkintoa ei saa laajentaa liikaa vaan pysyttävä perustutkinnon 
asioissa

 Perusteet tällä hetkellä hyvät, muutettava vain maltillisesti

 Metsänhoito ja hyödyntäminen – tutkinnon osasta osan voisi siirtää 
myöhempiin tutkinnon osaiin, liian raskas

 10 osp:n valinnaisia lisättävä

➢ Korjaamotoiminta asentajille

➢ Pienkonekorjaus kaikille osaamisaloille



Nimikkeet?

 Metsuri-metsäpalveluntuottaja puhutti

➢ Metsäpalvelutuottaja

➢ Metsäpalveluyrittäjä

➢ Metsuri

 Metsäenergian tuottaja? 



Kiitos!


