MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN METSÄALA
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METSÄSSÄ ON TULEVAISUUS
Metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia sekä eri puolilla Suomea että kansainvälisesti.
Metsäalan osaajia työllistävät niin puunkorjuu ja kuljetus, metsänhoitotyöt, biotuotetehtaat ja sahat kuin
esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja uusiutuviin
luonnonvaroihin liittyvät projektit.

Puu on merkittävä raaka-aine sen uusiutuvuuden ansiosta. Sillä voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita, kuten
muovia. Puurakentaminen on vuosi vuodelta yhä suositumpaa. Metsät ovat läsnä arjessa joka päivä. Metsäalalla
pääset aidosti tekemään työtä paremman ja kestävämmän tulevaisuuden eteen!

3

Noora opiskelee metsäkoneenkuljettajaksi
Savon ammattiopiston Toivalan
toimipisteessä.
Katso video Nooran kokemuksista:
smy.ﬁ/tulevaisuuden-tekijat/noora-hirvonen

Taidolla ja vankalla
kokemuksella!

KONEELLINEN
PUUNKORJUU

Metsä-Weljet Oy | Maavesi
Antti Ihalainen 0400 323 505
Mikko Ihalainen 0400 347 123
toimisto@metsa-weljet.fi, 040 503 8648

metsa-weljet.fi
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AMMATTI METSÄALALTA
Metsäalaa opiskellaan ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa eri puolilla maata. Oppilaitokset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia myös
uranvaihtajille ja aikuisopiskelijoille.
Oppilaitoksissa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän
toimijoiden kanssa, joten alan viimeisin tietotaito on
aina opiskelijoiden ulottuvilla. Metsäala tarjoaa hyvät
työllistymismahdollisuudet
opintojen jälkeen. Metsäala
on tulevaisuuden ala.
Katso kartalta sinua
lähinnä olevat koulutusvaihtoehdot:
smy.ﬁ/metsa-puhuu/
metsaalan-koulutus/
#show-map

Metsäalan ammattilaiseksi?

livia.fi/metsaala

Tee kestävä valinta
Haluatko tehdä työtä tärkeimmän uusiutuvan luonnonvaran kanssa ja olla vaikuttamassa siihen, miten metsiä
käytetään? Haluatko tehdä työtä, jonka tuloksen näet?
Hae metsäalalle!
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Tarkista seuraavan
yhteishaun ajankohta
opintopolku.ﬁ
Yhteishaut järjestetään joka vuosi keväällä ja syksyllä.
Syksyllä haettavia paikkoja on vähemmän kuin kevään
yhteishaussa.
Osassa kouluja opiskelijavalinta tehdään hakemuksen
lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Tulevaisuutemme kasvaa

metsässä

Haluatko työskennellä luonnon
maisemakonttorissa? Olla etulinjassa
huolehtimassa metsistämme?
Metsäkonealalla työskentelet uusiutuvien
luonnonvarojen kestävän käytön parissa.

KONEYRITTÄJÄT
Koneyrittäjät ry | www.koneyrittajat.fi
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TOISEN ASTEEN KOULUTUS
Toisen asteen opiskelijat suorittavat metsäalan
perustutkinnon. Valittavana ovat
• metsäenergian tuotannon
• metsätalouden (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja)
• metsäkoneasennuksen sekä
• metsäkoneenkuljettajan osaamisalat
Kuljetusalan ammattitutkinnon puolella metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalalta valmistuu puutavaraauton kuljettajia. Oppilaitoksissa on mahdollista suorittaa myös ammattitutkintoja aikuiskoulutuksena.

Erityisesti alalla on tarve puutavara-autojen ja metsäkoneiden kuljettajille sekä huipputeknologian ja tietotekniikan parissa työskenteleville metsäkoneiden asentajille.
Näiden osaamisalojen opiskelijoiden työnäkymät ovat
erittäin hyvät.

Tutustu koulutusaloihin:
smy.ﬁ/metsa-puhuu/metsaalan-koulutus

Kaikille metsäalan
ammattilaisille riittää
kysyntää!

SÖK TILL
SKOGSMASKINSFÖRARE
www.yrkesakademin.fi/skogsmaskinsforare

YA! Yrkesakademin i Österbotten
ya_osterbotten
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Metsäalalla on paljon mahdollisuuksia
myös ammatinvaihtajille – opiskelumuotoja
ja koulutusvaihtoja on useita.

METSÄALA + MONIAMMATILLINEN ÄHTÄRIN KOULUTIE + ÄHTÄRIN LUKIO

ÄHTÄRIN
UUSI KAMPUS
RAKENNETAAN
TUOMARNIEMELLE

METSÄALALTA
arboristi <
metsäkoneenkuljettaja <
metsuri-metsäpalvelujen tuottaja <
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AMK-KOULUTUS
Suomessa on kuusi metsäalan koulutusta tarjoavaa
ammattikorkeakoulua, joilla jokaisella on oma erikoistumisalansa, kuten metsänhoito, puunkorjuu tai logistiikka.
Ammattikorkeakouluista valmistuvien ammattinimike on
metsätalousinsinööri.
Opinnot antavat hyvän pohjan monipuolisiin metsäalan
töihin sekä vankan ympäristöosaamisen. Opiskelijat saavat valmiuden työskennellä myös yrittäjänä tai kansainvälisissä tehtävissä.
Laura ja Jukka opiskelevat metsätalousinsinööreiksi
Hämeen ammattikorkeakoulussa.
Katso video heidän kokemuksistaan:
smy.ﬁ/tulevaisuuden-tekijat/laura-ja-jukka

Opettajan puheenvuoro:
Metsätalousinsinööriopinnoissa opit kestävää
metsänhoitoa ja puunhankintaa sekä opit toimimaan
erilaisissa biotalouden työtehtävissä. Opintojen aikana
opit työelämässä ja metsätalousinsinöörin työtehtävissä
tarvittavia taitoja. Hyödynnät opinnoista saamaasi
osaamista merkityksellisissä ja monipuolisissa
työtehtävissä.
Metsätalousinsinöörin opintoihin kuuluu opiskelua
erilaisissa oppimisympäristöissä: metsäympäristöissä
sekä luokkatila- ja laboratorioympäristöissä.
Opintoihin kuuluu työtehtävissä tarvittavaa teoriaa,
projektiopintoja sekä harjoittelua työelämän
organisaatioissa. Voit itse valita harjoittelupaikkasi,
ja pystyt harjoittelujen aikana luomaan kontakteja ja
laajentamaan verkostojasi.
Opintojesi aikana voit valita ammatillisen
suuntautumisesi ja tukea ammatillista erikoistumistasi
valitsemalla opintoja, jotka syventävät osaamistasi

O P P I MI SYMPÄR I ST Ö NÄ
EL ÄMÄ
AMK-tutkinnot
päivä-, monimuoto- ja
verkko-opintoina.

Kemi • Rovaniemi • Tornio
www.lapinamk.fi
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valitsemastasi metsätalouden osa-alueesta.
Metsätalousinsinöörin opintojesi aikana opit
vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta ja
itsenäisen sekä ryhmässä työskentelyn taitoja. Opiskelet
metsäalan ammattilaiseksi osana noin 30 opiskelijan
ryhmää.
Metsätalousinsinöörit työllistyvät esimerkiksi
puunhankinnan, metsäneuvonnan ja metsäsuunnittelun
tehtäviin. Lisäksi metsätalousinsinööri voi
työllistyä viestinnän ja markkinoinnin työtehtäviin.
Metsätalousinsinööri saa myös yrittäjävalmiuksia

jo opintojen aikana. Metsätalousinsinöörien
työtehtävät ovat monipuolisia ja luonnonläheisiä ja
työtehtävästä riippuen työskentely voi olla itsenäistä tai
ryhmätyöskentelyä.
Markus Korhonen
Metsätieteen maisteri
Lapin AMK
Metsätalousinsinööri (AMK)
Bachelor of Natural Resources
www.lapinamk.ﬁ

Metsähallitus - luonnon arvon
vastuullista kehittämistä yli sukupolvien
Tuotamme luonnonvara-alan palveluja kansalaisista suuryrityksiin. Käytämme, hoidamme ja suojelemme valtion
maa- ja vesialueita kestävästi. Sovitamme yhteen erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden odotuksia. Näin
varmistamme, että kaikilla - myös tulevilla sukupolvilla - on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta.
metsa.fi
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YLIOPISTOKOULUTUS
Yliopistojen metsätieteiden alalta valmistuu metsänhoitajia. Metsänhoitajat työskentelevät erilaisissa johto-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus- ja markkinointitehtävissä
sekä alan tutkijoina. Metsänhoitajaksi voi opiskella
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa.
Opinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi metsien
ekologiaan, markkinointiin ja johtamiseen, trooppisten
metsien hoitoon, geoinformatiikkaan ja metsävarojen
hallintaan, metsä- ja puuteknologiaan tai metsäeläintieteeseen.
Yliopistokoulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä myös
kansainvälisissä tehtävissä ja tarjoaa tilaisuuden vaikuttaa
yhteisen maapallomme tulevaisuuteen.

Lue lisää:
www.metsatieteet.ﬁ

TULEVAISUUDEN
TYÖPAIKKA
www.metsaforest.com
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Metsäekonomian ja markkinoinnin opiskelija Tiia Kuronen
kertoo opiskelustaan Helsingin yliopistossa.
Katso video: smy.ﬁ/tulevaisuuden-tekijat/tiia-kuronen

Metsä-Tuominen Oy

Meillä työskentelee metsän ja
kuljetuksen ammattilaiset
Jarkko Tuominen | 0400 951 926 | jarkko.tuominen@metsatuominen.fi

Tutustu
metsatuominen.fi
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TYÖ METSÄALALLA ON VAIHTELEVAA
Alan konkarin puheenvuoro:
Vaikka perustyö olisikin päivittäin samankaltaista,
jo pelkästään vuodenaikojen ja luonnonolojen
vaihtelut tuovat työn tekemiseen omat haasteensa ja
mahdollisuutensa. Luonto on työtehtävistä riippumatta
aina jollain tavalla läsnä, ja luonnonolosuhteet
määrittävät tekemistämme. Metsäalan työtehtävät ovat
myös hyvin itsenäisiä. Se tarkoittaa sitä, että on paljon
vapautta järjestellä omaa työtään, mutta myös suurta
vastuuta sekä tehokkuus- että laatumielessä. Aika
monen mielestä juuri itsenäinen työskentely on alan
töissä parasta.
Kun itse tarkastelen metsäalaa, näyttää tulevaisuus
mielestäni valoisalta. Puu uusiutuvana ja hiiltä
sitovana raaka-aineena tarjoaa kestävämmän
vaihtoehdon monille vielä käytössä oleville vähemmän
ekologisille raaka-aineille. Samalla uskon, että
metsäala muuttuu. Digitaalisuus lisääntyy ja on läsnä

kaikissa työtehtävissä. Vastuullisuuden merkitys
tulee korostumaan tulevaisuudessa. Nämä yhdessä
tarkoittavat sitä, että tarvitsemme alalle myös
erilaista osaamista
unohtamatta nykyisiä
perustehtäviämme
ja nykyistä
osaamistamme.

Teemu Tolppa
toimitusjohtaja
Kone-Yijälä Oy
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MONIPUOLISIA URAMAHDOLLISUUKSIA
Työnantajan puheenvuoro:
Metsähallitus on ainutlaatuisen monipuolinen talo, joka
tarjoaa työtä ja mielenkiintoisia uramahdollisuuksia
niin metsäalan ammattilaisille kuin vaikkapa
juristeille tai humanisteille. Meillä Metsähallituksessa
metsäala ymmärretäänkin varsin laajasti: 1 200
ammattilaistamme työskentelee luonnonvarojen
vastuullisen käytön ja hoidon sekä luonnon
monimuotoisuuden puolesta.
Tarjoamme työskentelymahdollisuuksia maanlaajuisesti
eteläiseltä rannikolta Ylä-Lappiin saakka. Oman
henkilöstön lisäksi työllistämme muun muassa
metsäalan yrittäjiä, ja tuemme yrittäjyyttä erityisesti
pienillä paikkakunnilla.
Turvallinen työympäristö kaikissa tilanteissa ja
olosuhteissa on meille ensisijaista.

Kiinnitämme erityistä huomiota niin oman
henkilöstömme kuin palveluntarjoajiemme
työturvallisuuteen. Edistämme metsätaloudessa
aktiivisesti työturvallisuutta muun muassa monipuolisin
koulutuksin. Turvallisen työnteon varmistamiseen
meillä on kattava ja monipuolinen riskien arviointija toimenpideohjelma. Tavoitteenamme on nolla
tapaturmaa.
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YHDESSÄ METSÄKOULUTUSTA
KEHITTÄMÄSSÄ
Metsäkoulutus ry on vuonna 2016 perustettu metsäalan
koulutusta ja vetovoimaa kehittävä yhdistys. Olemme
foorumi, joka yhdistää metsäalan toimijat ja eri koulutusasteiden oppilaitokset työskentelemään yhdessä alan
osaamisen edistämiseksi. Jäseniä yhdistyksessämme on
noin 50.

Järjestämme tapahtumia, asiantuntijapalveluita ja luomme edellytyksiä sekä valtakunnallisille että jäsentemme
yhteisille hankkeille, tutkimuksille ja niiden rahoitukselle.
Harjoitamme julkaisu-, tiedotus- ja markkinointitoimintaa
ja tuotamme oppimateriaalia jäsentemme käyttöön.

Tule mukaan toimintaan ja
vaikuttamaan metsäalan
koulutuksen kehittämiseksi!
www.metsäkoulutus.ﬁ/liity-jaseneksi

Suomen johtava
metsän asiantuntija
Tutustu palveluihimme osoitteessa Tapio.fi

METSÄALAN OSAAJA?
Opiskele ammatti tai vahvista osaamistasi!
gradia.fi

GRADIA
JÄMSÄ
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Ihmiset ovat metsäalan tärkein menestystekijä!
Omien sijoitusten ja lahjoitusvarojen tuotolla apurahoja sekä
stipendejä metsäalan ja ihmisten hyväksi.
Tutustu tarkemmin osoitteessa: www.mmsaatio.fi

Metsäala on tulevaisuuden ala, joka tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia
puunkorjuusta tutkimus- ja markkinointitehtäviin. Löydä oma metsäpolkusi!

Metsäkoulutus ry

/metsakoulutusry

Salomonkatu 17 A, 5. krs.
00100 Helsinki

/metsakoulutusry

Toiminnanjohtaja
050 331 5425
ville.manner@metsakoulutusry.fi

Metsäkoulutus ry
www.metsäkoulutus.fi

• www.jssuomi.fi

Ville Manner

