
Metsäalan perustutkinnon 

perusteuudistus

Verkkotyöpaja 2.6.2022



Käsiteltävät asiat
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Metsäalan perustutkinto 1.8.2022

Yhteiset tutkinnon osat

• yhtenäinen arviointikriteeristö käyttöön

• osa-alueiden kuvausta täsmennetty

• osa-alueiden vaatimustaso ja 
osaamispisteet säilyvät ennallaan

Perustutkinnoille yhteiset ammatilliset 
valinnaiset tutkinnon osat

• yhtenäinen arviointikriteeristö käyttöön

• kaksi uutta tutkinnon osaa: 
Ilmastovastuullinen toiminta, 
Kansainvälisessä työympäristössä 
toimiminen
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Tekstimuutokset



Metsäalan perustutkinto 1.8.2022

• LIITTEET

• Arvoperusta

• Luvat ja pätevyydet

- Tutkinnossa edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa säädösperusteiset sekä 
työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä 

ammattitaitovaatimuksissa ja osaamistavoitteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

• Voimaan 1.8.2022

• Nyt voimassa olevien tutkinnon perusteiden siirtymäaika 31.7.2026 saakka
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Metsäalan 

perustutkinnon 

perusteiden 

uudistaminen



Metsäalan perustutkinnon perusteiden 

uudistaminen

• Otetaan käyttöön uusi, kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen 

arviointikriteeristö

➢ käyttöönotto edellyttää ammattitaitovaatimusten uudelleen 

muotoilemista

• Selvitetään työelämän tarpeet tutkinnon muodostumisen muuttamiseen ja 

uusille tutkinnon osille sekä ammattitaitovaatimusten muutoksille.

• vain työelämän kannalta kiireelliset/välttämättömät muutostarpeet 

tutkinnon perusteeseen toteutetaan osana perusteuudistusta

➢ kysely osaamistarpeista auki

• Uudistuksen aikataulu kireä

• lausuntokierros joulukuussa 2022, alustava voimaantulo 1.1.2024 
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”väliotsikoita”

Tutkinnon osat muodostuvat työprosesseista
tai tehtäväkokonaisuuksista

3 Ammattitaidon osoittamistavat



Uudistustyön organisointi

• Kirjoittajina Kaisa Reunanen / Etelä-Savon Koulutus Oy 

• Esittelijänä Jaana Villikka-Storm työparinaan Marjatta Säisä, Opetushallitus

• Metsäalan työelämätoimikunta on OPH:n kumppani perusteiden valmistelussa

• Avoin työpajatyöskentely

• Mahdollisesti erillisen asiantuntijaryhmän perustaminen?
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Aikataulu

Käynnistys 

4/2022

Kysely

4-6/2022

Työpaja-
työskentely 
6-11/2022

Luonnoksen 
esittely 
11/2022

Lausunto-
kierros 

12/2022

Perusteen 
viimeistely 
15.2.2023 
mennessä

Perusteet 
voimaan 
1.1.2024
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Perusteuudistuksesta tiedotetaan 

Opetushallituksen verkkosivuilla:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/metsaalan-perustutkinnon-

perusteet
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Pysy ajantasalla!

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/metsaalan-perustutkinnon-perusteet


Metsäalan pt
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562 perustutkintoa
- Metsäkoneenkuljetuksen oa 395
- Metsätalouden oa 130
- Metsäenergian tuotannon oa 30
- Metsäkoneasennuksen oa 6

Näyttöpaikka

Lähde: Koski 2021



Työelämäpalaute

• Vastaajia 88

• Kysymys ”oppilaitoksen tarjoamien tutkinnon osien sisältö vastaa alamme 

osaamistarpeita” keskiarvo 3,8, hajonta 1,1 (perustutkinnolla keskiarvo 4,0)

• Vapaamuotoista palautetta perusteista

• Enemmän tukin laatujen tarkkailua ja apt-tiedoston muokkausta

• Koneen käsittelyä ja metsän lukemista

• Yrittäjyyteen valmentamista myös metsäkoneenkuljettajille

• Maanrakennusosaamista

• Hätä EA-, työturva- ja tieturvakortit

• Koneella työskentely, laatuvaatimukset, siisteys, työturvallisuus näiden 

asioiden vastuullinen osaaminen
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Opetushallitus



MMM:n metsäalan koulutuksen 

kehittämishankkeen ehdotuksia

• Puutavara-autonkuljettajakoulutus
omaksi osaamisalaksi ja osaamista tulee 
karsia pois kuljettajalle tarpeettoman 
osaamisalueet

• Konedatan hyödyntäminen 
metsäkoneenkuljetuksen koulutuksessa

• Metsäenergian tuotannon osaamisalan 
tarpeellisuus omana osaamisalana 
kyseenalainen

• Metsäenergiaan liittyvä 
lämpölaitososaaminen voitaisiin 
tarjota kaikille valinnaisina tutkinnon 
osina
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Monta reittiä metsäalan kuljetustehtäviin

Metsäalan 
perustutkinto

562 tutkintoa

Metsäkoneen-
kuljetuksen 
osaamisala

389 tutkintoa

Valinnaisena 
Puutavaran 
autokuljetus

suoritettu 67 
tutkinnon osaa

Logistiikan 
perustutkinto

2 174 tutkintoa

Kuljetuspalvelujen 
osaamisala, 

yhdistelmäajo-
neuvokuljettaja

1 044 tutkintoa

1.8.2022 alkaen 
valinnaisena 
Raakapuun 

kuljettaminen

Kuljetusalan 
ammattitutkinto

428 tutkintoa

Metsäteollisuu-
den kuljetusten 

osaamisala

16 tutkintoa
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Tarvitaanko 
oma tutkintonimike ja 
vahvempi 
logistiikan osaaminen?



Miten vahvistaa puutavan autokuljetuksen  

profiilia ja logistiikkaosaamista?

Tutkintonimikekohtaiset 
pakolliset tutkinnon osat

Tutkintonimikkeet

Metsäkoneenkuljetuksen 
osaamisala

Yhteiset pakolliset 
tutkinnon osat

Metsäkoneenkuljettaja

Koneellisen 
puutavaranvalmistus

Koneelliset 
maanmuokkaus- ja 

metsähoitotyöt
Puutavan lähikuljetus 

Puutavara-
autonkuljettaja (pt)

Puutavaran 
autokuljetus
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Keskustelua uudistamisen tarpeesta

• Onko nykyisessä perusteessa ongelmakohtia, jotka pitäisi korjata?

• Tarvitaanko muutoksia tutkinnon muodostumiseen?

• Tarvitaanko uusia tutkinnon osia?

07/06/2022 Opetushallitus 17



Kiitos

Jaana Villikka-Storm

OPH/Ammatillinen koulutus

jaana.villikka-storm@oph.fi

@JaanaVillikka


