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Metsäalan opetus Suomessa 

• Metsänhoitaja 

• Metsätalousinsinööri 

• Metsäenergian tuottaja 

• Metsäkoneasentaja 

• Metsäkoneenkuljettaja 

• Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 

• Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan 
diplomi-insinööri 

• Ympäristönhoitaja 

• Huonekalupuuseppä 

• Puuseppä ja puualan artesaani 

• Kone- ja tuotantotekniikan 

insinööri 

• Prosessinhoitaja 

• Puurakentamiseen erikoistunut 

rakennustekniikan insinööri 

• Energiatekniikan insinööri 

• Ympäristötekniikan diplomi-

insinööri 

• Puurakentamiseen erikoistunut 

arkkitehti 

• Puutekniikan insinööri 
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Metsäalan opetuksella on pitkät 

perinteet Suomessa 

• Suomessa metsäkoulutus aloitettu jo 1850-luvulla 

• Pohjois-Suomeen perustettiin metsänvartijakoulu 

1900-luvun alussa 

• Ajan myötä tutkintonimikkeet ja osaamisvaatimukset 

ovat muuttuneet, ja koulutus on elänyt muutosten 

mukana 

• Digitalisoituvassa maailmassa osaamistarpeet 

jatkavat muuttumistaan 
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Mikä määrittelee metsäalan 

osaamisvaatimukset? 

• Globaalit muutokset ja trendit vaikuttavat 

metsäalaan  

– Luonnon monimuotoisuuden väheneminen 

– Ilmastonmuutos 

– Digitalisaatio 
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Mikä määrittelee metsäalan 

osaamisvaatimukset? 

• Metsäala toimii maailmanlaajuisessa 

toimintaympäristössä 

• Globaalit ilmiöt muokkaavat myös alan 

osaamisvaatimuksia 

• Organisaatioiden toimintamallit kehittyvät 

• Toimialat lähestyvät toisiaan ja 

rajapinnoista on löydettävissä uusia 

innovaatioita 
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Osaamisvaatimukset metsäalalla 

• Toimintamallien muutokset 
– Digitalisaatio 

– Itseohjautuvuus  

– Itsensä kehittäminen 

– Verkostoitumistaidot 

– Asiakaspalvelutaidot 

– Ajankäytön hallinta 

– Taloustaitojen hallinta, yrittäjähenkisyys 

• Globaalit ilmiöt ja maailman laajuisen toimintaympäristön 
vaatimukset osaamiselle 
– Ilmastonmuutos 

– Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen 

– Sertifikaatit 
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Toimintaympäristö ja työn tekemisen 

mallit muutoksessa 

• Toimintaympäristön muutokset 

– Työn tekemisen mallit muuttuvat 

– Vaatimukset itsenäiseen ja oma-aloitteiseen 

työskentelyyn lisääntyvät 

– Vuorovaikutus, viestintä ja kommunikointitaidot 

tärkeässä roolissa 

– Monialaisuuden lisääntyminen 
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Tarve monenlaisissa elämäntilanteissa 

opiskeluun lisääntyy 

• Työn ohessa 
opiskeleminen yleistyy 

• Osaamisen 
laajentaminen ja 
syventäminen 

• Opiskelu tapahtuu 
erilaisissa 
elämäntilanteissa 

Toimintaympäristön muuttumisen vaikutukset koulutukseen 
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Muutokset rahoituksessa ja 

resursseissa 

• Kaikkien koulutusasteiden rahoitusta vähennetty 
– Koulutuksen toteutuksen malleja uudistettava 

– Opetushenkilöstön on laajennettava osaamistaan 

• Muutokset koskevat kaikkia toimialoja, metsäala 
mukaan lukien 

• Pedagogisten mallien ja metsäalan 
osaamisvaatimusten yhteensovittaminen? 

• Opettajien on säännöllisesti päivitettävä ja 
laajennettava osaamistaan 
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Pedagogiset mallit mahdollistavat 

uusia oppimistapoja 

• Opiskelija oppii tekemällä 

– Työelämälähtöinen oppimistapa 

– Pyritään aktivoimaan oppijoita luennoinnin lisäksi 

– Työelämäkokonaisuuksien hyödyntäminen 

oppimisessa 

– Vaatii myös opiskelijalta vastuunkantoa 

Ratkaisut osaamisen kehittämiseen löytyvät  
toimintatapojen muutoksista 
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Muutokset koulutuksen tarjonnan 

vaatimuksiin 

• Varmistetaan erilaiset opintojen suoritustavat 

– Monimuoto-opiskelu 

– Vaihtoehtoiset suoritusmahdollisuudet 

– Verkko-opinnot 

• Erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuva opintojen 

suorittaminen 

• Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu 

 

Ratkaisut löytyvät toimintatapojen muutoksista 
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Muutokset koulutuksen tarjonnan 

vaatimuksiin 

• Muutokset työelämässä ovat entistä nopeampia 
– Osaamisen on pysyttävä ajantasaisena 

• Jatkuva oppiminen; täydennyskoulutus, 
erikoistumisopinnot 
– Tarjotaan mahdollisuuksia täydentää ja syventää 

osaamista 

• Jatkuva muutos asettaa paineita myös 
opetushenkilökunnan osaamisen päivittämiselle 
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Millä tavalla vastaamme ajanmukaisen 

koulutuksen haasteeseen? 

• Työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen 
– Työelämälähtöiset toimeksiannot 

– Harjoittelut 

– Opettajien työelämäjaksot 

– Koneellisen puunkorjuun opinnot 

• Oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön 
lisääminen 

• Oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen 
– Oppilaitosten välisessä yhteistyössä toteutettavat opintojaksot 
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Metsäalan opetuksen tulevaisuus? 

• Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen (2018)* tarkastelivat 
Työtehoseuran julkaisussa kyselyiden avulla 
tulevaisuudessa tärkeitä vaatimuksia 
Metsätalousinsinööreille 

• Tieto- ja viestintätekniikan taidot arvioitiin eniten 
merkitystään lisääväksi osaamiseksi 

• Muita paljon merkitystään nostavia osaamisia arvioitiin 
olevan paineensietokyky, ajankäytön suunnittelu ja 
hallinta sekä asiakaspalvelutaito 

• Perinteisten metsätalousinsinöörin substanssitaitojen 
arvioitiin säilyvän tärkeänä osana osaamista 

*Metsätalousinsinöörien uraseuranta 2018 
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Metsäalan opetuksen tulevaisuus? 

• Digitalisaatio vaikuttaa myös oppimiseen 
– Sähköiset oppimisalustat ja oppimismenetelmät 

– Etäopiskelu 

– Digitaaliset työkalut 

– Simulaatio-oppiminen 

– Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus 

– Oppimisanalytiikan tehokas hyödyntäminen 

• Uusien oppimisympäristöjen ja -tapojen 
hyödyntäminen ei tarkoita metsässä tapahtuvien 
harjoitusten loppumista! 
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Metsäopetuksen tulevaisuus 
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