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SUOMETSIEN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN
LIITTYVÄ OSAAMINEN VAATII PÄIVITTÄMISTÄ

Osaamista suometsien kestävään käyttöön -hanke

TURVEMAILLA ON MERKITTÄVÄ ROOLI
KESKI- JA ETELÄ-POHJANMAALLA
Kpedu, Sedu ja Metsäkeskus tunnistivat yhteisissä tapaami-
sissaan suometsien kestävään käyttöön ja puunkorjuuseen
liittyviä koulutustarpeita sekä tarpeen jalkauttaa kentälle
uusinta tutkimustietoa. Aiheen ympärille suunniteltiin
“Osaamista suometsien kestävään käyttöön” -hanke, jolle
saatiin Metsämiesten Säätiöltä kaksivuotinen rahoitus. 

Suometsien merkitys on erityisen suuri Keski- ja Etelä-
Pohjanmaalla, missä suometsien osuus on noin 43 % ja
niiden hakkuumäärät ovat kasvussa. Suometsät on myös
nostettu alueellisen metsäohjelman erityisteemaksi.
Puuntuotannon lisäksi turvemailla on suuri merkitys
ilmastovaikutusten, monimuotoisuuden, vesistöpäästöjen ja
virkistyskäytön kannalta. Eri tavoitteet voivat olla myös
ristiriidassa keskenään, joten suometsien käsittely ja
puunkorjuu vaativat alan ammattilaisilta paljon osaamista. 

HANKKEEN
PERUSTIEDOT:

Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä (Kpedu)
Seinäjoen koulutus-
kuntayhtymä (Sedu)
Suomen metsäkeskus

1.4.2021-31.12.2022

Keski- ja Etelä-
Pohjanmaan maakunnat

52 200 €

Metsämiesten säätiö
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TOIMINTA-AIKA

HANKEALUE

BUDJETTI

RAHOITTAJA



OSAAMISVAJEIDEN JA
KOULUTUSTARPEIDEN SELVITTÄMINEN

Hankkeen alussa selvitetään turvemaiden kestävää
käyttöä koskevat osaamisvajeet ja koulutuksen
kehittämistarpeet haastattelemalla metsäalan opettajia
ja työelämän edustajia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.
Muualla maassa toimiville metsäkouluille lähetetään
sähköinen kysely. Haastatteluiden ja kyselyiden lisäksi
tarkastellaan suurimpien toimijoiden olemassa olevia
materiaaleja.

Osaamis- ja koulutustarpeista tehdyn selvityksen
perusteella suunnitellaan täydennyskoulutus metsäalan
opettajille sekä kehitetään ja pilotoidaan hybridikoulu-
tusta metsäkoneen kuljettajille, metsuri-metsäpalve-
luiden tuottajille sekä työelämän edustajille. 

Hybridikoulutus koostuu itsenäisesti opiskeltavasta
teoriamateriaalista, lähiopetuksena suoritettavasta
simulaattoriharjoittelusta sekä työelämässä
tapahtuvasta oppimisesta. Uusi koulutuspaketti tulee
olemaan kaikkien metsäalan ammatillisten
oppilaitosten sekä työelämän käytettävissä. 

Haastatteluita ja kyselyitä ammattilaisille

Selvittää yhdessä turvemaiden
kestävää käyttöä koskevat
osaamisvajeet ja koulutuksen
kehittämistarpeet. 
Täydentää ammatillisten opettajien
suometsien hoitoon ja
puunkorjuuseen liittyvää
osaamista. 
Kehittää ja pilotoida suometsien
hoitoon ja puunkorjuuseen liittyvää
hybridikoulutusta metsäkoneen
kuljettajille, metsuri-
metsäpalveluiden tuottajille sekä
työelämän edustajille.

Metsäalan opettajien ja muiden
ammattilaisten haastattelut ja
kyselyt osaamistarpeiden
selvittämiseksi
Metsäalan opettajien  osaamisen
täydentäminen
Suometsien hoidon ja puunkorjuun
koulutuksen hybridimallin
kehittäminen ja pilotoiminen

Hankkeen tavoitteena on: 
1.

2.

3.

Toimenpiteet
1.

2.

3.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Hanna-Mari Laitala: hanna-mari-laitala@kpedu.fi
Jorma Tukeva: jorma.tukeva@sedu.fi
Tatu Viitasaari: tatu.viitasaari@metsakeskus.fi

Hankkeen on rahoittanut Metsämies-
ten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiö-
fuusiot ovat tärkeä osa Säätiön
yleishyödyllisen toiminnan
vaikuttavuutta.  www.mmsaatio.fi

http://www.mmsaatio.fi/

