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Ks. tarkemmin https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/metsatalous-metsatalousinsinoori-amk/#opiskelijakartta

https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/metsatalous-metsatalousinsinoori-amk/#opiskelijakartta


Päiväopiskelu

*Kaikille yhteisissä moduuleissa opiskelu tapahtuu sekä tiimiopiskeluna 

että itsenäisenä opiskeluna. Opiskelu sisältää alaan liittyvien 

teoriaopintojen lisäksi maastoharjoituksia, mittauksia ja työelämälähtöisiä 

projekteja.

* Päiväopiskelussa opiskelijan viikko koostuu ohjatusta ja itsenäisestä 

työskentelystä pääosin Evolla. Opiskelu edellyttää läsnäoloa ja aktiivista 

osallistumista ohjattuun opetukseen ja tiimin työskentelyyn.

* Opiskelija valitsee itse profiloivat moduulinsa. Opiskelu niissä edellyttää 

enemmän itseohjautuvuutta, mikä tukee työelämävalmiuksien kehittymistä 

ja työelämään siirtymistä.



Monimuoto-opiskelu
*Kaikille yhteisissä moduuleissa opiskelu tapahtuu sekä 

tiimiopiskeluna että itsenäisenä opiskeluna. Opiskelu sisältää alaan 

liittyvien teoriaopintojen lisäksi maastoharjoituksia, mittauksia ja 

työelämälähtöisiä projekteja.

*Monimuoto-opiskelijan opiskeluun kuuluu ohjattua opiskelua 

Evolla ja verkossa. Ohjatun opiskelun määrä riippuu moduulin 

sisällöistä ja niitä on keskimäärin 4-6 päivää / kuukausi. Tämän 

lisäksi opiskelijan tulee varata riittävästi aikaa itsenäisesti ja 

tiimissä tehtävien harjoitusten ja tehtävien tekemiseen.

*Monimuoto-opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen 

tiedonhankintaan, ajanhallintakykyä ja sitoutumista opetuksen 

aikatauluihin.



Metsäalan 
ammattikorkeakoulut,

opiskelijat ja opetuksen rakenne





Metsäammattikorkeakoulujen erityispiirteitä
HAMK, Evo, osa Hämeen ammattikorkeakoulua ja siellä Biotalouden yksikköä. Pääaine metsävarojen käytön suunnittelu 
ja metsänhoito. Profiloivia opintoja ovat valinnan mukaan paikkatiedonhallinta, uusiutuvat energiamuodot, 
metsäpalvelut ja yrittäjyys, metsien virkistyskäyttö. Paikkatieto ja laserkeilaus erikoisosaamista. Oma opetusmetsä.

XAMK, Mikkeli, osa XAMKin tekniikan koulutusta. Osaamisen keskeisimpiä teemoja ovat ekologinen ja kestävän 
metsätalouden osaaminen, metsänkasvatuksen osaaminen, puuhuollon osaaminen, metsävaratiedon tuottamisen ja 
hyödyntämisen osaaminen sekä liiketoimintaosaaminen.

TAMK, Tampere, ainoa luonnonvara-alan koulutus amk:ssa. Ainoana amkina erikoistunut, vahva satsaus 
puunhankintaan. Tulevaisuudessa osa Tampere3-korkeakouluyhteisöä.

Karelia AMK, Joensuu. Opetus tiiviissä yhteydessä muiden koulutusten kanssa, vähän omia aineopettajia, opinnot 
koostuvat 1-7 op kokonaisuuksista. Joensuu on vahva metsätalouskaupunki, jota kautta luontevat yhteydet työelämään.

Lapin AMK, Rovaniemi. Opetuksessa yhteisiä osioita maaseutuelinkeinojen sekä muiden amk:n koulutusten kanssa, 
yhteisiä opettajia. Pohjois-Suomen erityispiirteet  ja yhteistyö Metsähallituksen kanssa vahvasti mukana opetuksessa.

Novia, Tammisaari. Pieni metsätalouden koulutus (10 aloituspaikkaa) yhdessä maaseutuelinkeinojen kanssa. Vain 
muutama oma opettaja. Turvaa ruotsinkielistä työvoimatarvetta. Oma opetusmetsä vielä 2027 asti.

https://www.hamk.fi/amk-tutkinto/metsatalous-metsatalousinsinoori-amk/#opiskelijakartta
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/123498/MEMI18SP/year/2018
http://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/fi/167/fi/49528/19IM/year/2019
https://soleops.karelia.fi/opsliitteet/Opintopolku/Metsatalous.pdf
https://soleops.lapinamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/sea?koulohj_id=7184964&ryhmtyyp=1&lukuvuosi=5420302&stack=push
https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/laroplaner/lp-2018/?id=12484


AMK-hakijamäärät 2020

Oppilaitos Aloituspaikat Ensisijaiset hakijat Kaikki hakijat

TAMK, Tampere 30 104 415

HAMK, Evo 40 140 371

XAMK, Mikkeli

-monimuoto

40 71 236

Karelia, Joensuu 50 79 298

Lapin amk, Rovaniemi

- monimuoto
40

40

45

106

202

231



Toteemi-hankkeen 
seminaari 
Metropoliassa 
2.11.2018,
Liisa Vanhanen-
Nuutinen

TKI-toiminnan 
opinnollistaminen
– osaaminen 
karttuu työssä ja 
työtä kehittäen. 

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Klusterit/Hyto/2_11_Metropolia_TKI_opinnollistaminen.pdf


Toteemi-
hankkeen 
seminaari 
Metropoliassa 
2.11.2018,
Liisa 
Vanhanen-
Nuutinen

TKI-toiminnan 
opinnollistami
nen –
osaaminen 
karttuu työssä 
ja 
työtä 
kehittäen.

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Klusterit/Hyto/2_11_Metropolia_TKI_opinnollistaminen.pdf




AMK-koulutuksen 
työelämävastaavuudesta 

ja työllistymisestä



Metsätalousinsinöörikoulutuksen 
oppimistulokset, 

työelämävastaavuus ja laaduullinen
työllisyys 2020

Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen

TTS:n julkaisuja 454

Lähdejulkaisut: 
https://www.tts.fi/files/3817/Metsatalousinsinoorikoulutuksen_oppimistulokset_tyoelamavastaavuus_ja_laadullinen_tyollisyys_2020.pdf

https://www.tts.fi/files/3817/Metsatalousinsinoorikoulutuksen_oppimistulokset_tyoelamavastaavuus_ja_laadullinen_tyollisyys_2020.pdf


• TTS Työtehoseura toteutti vuonna 2020 kolmannen 
ammattikorkeakoulutuksen tulosmittauksen, jonka kohderyhmänä olivat 
vuosina 2018 ̶2019 valmistuneet metsätalousinsinöörit. Tulosmittaus 
tehtiin webropol-kyselynä ja vastausprosentti oli hyvä (40,0 %). Keskeisin 
arvioitava tekijä metsäalan koulutuksen laatumittareissa on koulutuksen 
ja työelämän välinen vastaavuus. Sitä mitataan oppimistuloksina, 
koulutuksen käytännön toteutuksena sekä koulutuksen jälkeisenä 
laadullisena työllisyytenä.

• Koulutuksen toteutuksen arvioinneissa oli merkittäviä eroja 
oppilaitosten välillä. Maasto-opetuksen riittävyys ja laadukkuus, 
opiskelijaohjauksen toimivuus ja koulutuksen aikaisten 
työelämäyhteyksien syntyminen olivat ne osa-alueet, joissa erot olivat 
erityisen suuria ja kasvaneet vuoden 2016 mittauksen arvioista.

• Alueelliset työmarkkinat vaikuttavat työllisyyteen. Asuinalueella tarjolla 
olevien metsäalan työpaikkojen lisäksi oppilaitoksesta valmistuvien 
ikärakenne sekä valmistuneiden erilaiset valmiudet ja halukkuus 
muuttamiseen työn vuoksi vaikuttavat työllisyyden laatuun.







Metsätalousinsinöörin 
työssä tarvittavat 
tärkeimmät 20 taitoa  
metsätalousinsinöörien 
uraseuranta 2018 
(vuosina 2010-2012 
valmistuneet, työssä metsäalalla, 
keskiarvoina, n=85)

(Kilpeläinen & Lautanen (2019): 
Metsätalousinsinöörien uraseuranta 
2018. TTS:n julkaisuja 441)
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Koulutuksen toteutuksen työelämävastaavuus, HAMK
(päiväopiskelijat, keskiarvoina)
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1=ei pidä lainkaan 
paikkaansa, 
2=pitää melko 
vähän paikkansa, 
3=pitää jonkin 
verran paikkansa, 
4=pitää melko 
hyvin paikkansa, 
5=pitää hyvin 
paikkansa, 
6=pitää erittäin 
hyvin paikkansa



Puunhankinnan koulutuksen 
haasteet ja mahdollisuudet,

esimerkkinä Evo

Puunhankinnan lehtori Miika Näsi



Mahdollisuudet 1/2
Maasto- ja teoriaopetuksen sopiva suhde. Olemme hyviä yhdistelemään kumisaapas- ja 

läppäriharjoituksia.  Evolla opetusmetsä tukee niin käytännön opetusta, tutkimusta kuin 

tehtyjen toimenpiteiden pitkäaikaisseurantaakin. 

Opettajien ohjauksen ja opiskelijoiden itsenäisen tekemisen suhde on hyvä. Ryhmässä 

toimimista harjoitellaan, kuin myös itsenäistä päätöksentekoa.

Digitaalisten oppimisympäristöjen sulautuminen osaksi muuta opetusta. Mahdollistaa 

erilaisia opiskelumalleja.

Aktiiviset työelämäyhteydet. Elintärkeä asia, että opetus on riittävän käytännöllistä 

työelämä tarpeisiin. Kaikki työnantajien järjestämät harjoitukset, vierailijaluennot ja 

vierailut ovat tosi arvokkaita. Hyvät työelämäyhteydet ovat mahdollistamassa opetusta 

eri näkökulmista: metsänomistaja, metsäyhtiö, yrittäjä ym. Kummiluokkatoiminta.



Mahdollisuudet 2/2

Eri oppilaitosten yhteishankkeet. 

- Log Force ja Wood Force metsäalan oppimisympäristöksi –hanke. 

http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/log-forcesta-ja-wood-forcesta-

oppimisymparisto/

-> Ajanmukaisia työvälineitä opetukseen. Erityisen kehittäväksi olen kokenut 

sen, että kehitystyössä on ollut mukana opettajia kaikista koulutusasteista.

MTI-opetuksen kehittämishanke/-hankkeet

http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/mti-opetuksen-kehittamishanke-

yhteistyota-tyoelamayhteistyota-ja-kansainvalisyytta-opetukseen/

Esimerkiksi:

-> Vaihto-opiskelijaviikot kiertävästi eri amkeissa

-> Parhaiden harjoitusten jakaminen eri amkien kesken

http://www.metsäkoulutus.fi/log-forcesta-ja-wood-forcesta-oppimisymparisto/
http://www.metsäkoulutus.fi/mti-opetuksen-kehittamishanke-yhteistyota-tyoelamayhteistyota-ja-kansainvalisyytta-opetukseen/


Haasteet
Olosuhteista ja tekniikan kehittymisestä johtuvat muutokset puunhankinnan kentällä

Puunhankinta kehittyy nopeasti. Se vaatii opettajilta jatkuvaa oman ajan ja alan seurantaa. Tässä voisi olla 

edelleen yhteistyön kehittämisen paikka: Metsäteho + oppilaitokset.

Opiskelijoiden vaihtelevat elämäntilanteet ja tarpeet opetukselle

Opiskelijoissa on nuoria päiväopiskelijoita, varttuneempia alan vaihtajia sekä jo tutkinnon omaavia 

osaamisen täydentäjiä. Sopivan opiskelumallin onnistunut tarjoaminen kaikille vaatii hyvää suunnittelua, 

joustavaa opetusmenetelmien kehittämistä sekä luovia tapoja tunnistaa osaamista.

Metsäsektoriin kohdistuvat osin ristiriitaiset yhteiskunnalliset paineet 

Ennen vanhaan metsäammattilaisille opetettiin selkeät toimintamallit metsien hoitoon ja niitä toteutettiin 

kentällä melko rauhassa. Ne ajat ovat ohi ja se heijastuu myös opetukseen.

Nyt metsäalan tulisi tuottaa teollisuudelle edullista raaka-ainetta, antaa metsänomistajille heidän 

arvojensa mukaista ohjausta, estää ilmastonmuutosta ja monimuotoisuuskatoa ja pitää vielä 

metsämaisemat kauniina. Opetuksen pitää pystyä vastaamaan ajan vaatimuksiin monipuolisella, 

ratkaisukeskeisyyttä ja neuvottelutaitoa edistävällä opetuksella.



Ajatuksia nykytilanteesta



Omia henkilökohtaisia huomioita
Opinnoissa aina vain isommalle osalle tuottaa vaikeuksia pakollinen ruotsin 
virkamiestutkinto, matematiikka ja kirjallinen viestintä 

→ näiltä osin opiskelijoiden yleiset valmiudet heikentyneet voimakkaasti (AMK-
opinnot eivät vaadi pitkän matematiikan hyvää osaamista.)

Ikäluokkien pieneneminen ei näy hakijamäärissä, koska entistä suurempi osa tulee 
opiskelemaan oltuaan töissä jo useamman vuoden tai  suoritettuaan aikaisemmin 
toisen tutkinnon, esim. kuusi metsäkoneenkuljettajaa opiskelee meillä amk-
tutkintoa, myös DI ja FT jne.

→ tulevat rahoitusmallit ottavat tämän huomioon (vähemmän rahaa tutkinnosta)

Opinnoissa korostuu joustava monimuoto, joka mahdollistaa opiskelun pääosin 
etänä tai verkon kautta

→ valmius itsenäiseen työskentelyyn vaihtelee paljon.

AMK-täydennyskoulutusta hyvin vähän (erikoistumiskoulutus). Käytännössä AMK:t
tekevät maksullista palvelutoimintaa omien resurssien puitteissa.



Opetuksen tulevaisuus
• Teoriatietämys on yleisesti ottaen hyvällä tasolla, geneerisissä

taidoissa isot vaihtelut ja paljon kehitettävää

• Käytännön osaaminen, yritysyhteistyö, projektit korostuvat

• Yrittäjämäinen toiminta kaikessa koulutuksessa kaikilla tasoilla

• Tiimioppiminen on todettu hyväksi tavaksi harjoitella 
työelämätaitoja

• Osuuskuntaoppiminen ja vastaavat innovatiiviset opetustavat 
(esim. Evon metsäosuuskunta)

• Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet, digitaalinen verkko-opetus

• Uuden rahoitusmallin jatkuva oppiminen (9% 
kokonaisrahoituksesta) tarjonnee uusia mahdollisuuksia



Kiitos mielenkiinnosta!


