
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioitu opintoaika  
12.3.2022 – 30.6.2023 

 

Lisätietoja 
TTS Työtehoseura 

Arto Kettunen 
 arto.kettunen@tts.fi 

0500 454 017  
 

Hakeutuminen 

koulutukseen 
www.tts.fi/metsakoulutus 

  
 
 
 

 

Kiinnostaako 

metsätalouden 

kannattavuus? 

Metsäalan ammattitutkinto 

metsätalouden osaamisala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oletko metsätalouden kannattavuudesta 

kiinnostunut metsänomistaja tai 

suunnitteletko metsään liittyvää yrittäjyyttä?  

 

Kasva metsän taloustaitajaksi 
Metsäalan ammattitukinnon metsätalouden osaamisala antaa hyvät 
valmiudet liiketaloudellisen ja kannattavan metsäomaisuuden 
hoitoon, sekä metsäalan yrittäjyyteen. Metsätalousyrittäjänä olet  
metsän taloustaitaja. Kasvatat sekä hoidat talousmetsiä 
monipuolisesti ja teet myös puukauppaa kannattavasti. 
 

Toteutus 
Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa pääpaino on 

itsenäisessä verkko-opiskelussa ja omassa tai vieraan metsässä 

tapahtuvassa harjoittelussa. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 16 

kk (koko tutkinto), mutta opintoihin osallistuville tehdään 

henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka 

mukaan omat opintosi etenevät. Osaaminen osoitetaan näytöissä, 

aidoissa työtilanteissa. 

Koulutus alkaa maaliskuussa 2022. Koulutuksen orientaatio ja 

lähiopetuspäivät pidetään TTS Työtehoseuran tiloissa sekä 

maastossa Nurmijärvellä ja lähialueilla.



  

  

Meillä tehdään #ammattilaisia 

 

Koulutuksen toteutus 
Metsäalan ammattitutkinnon laajuus on 150 
osaamispistettä. Kokonaisen tutkinnon sijasta 
voit opiskella myös osatutkinnon, jonka laajuus 
määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman 
perusteella. 
 

Opiskelu ja oppimisympäristöt 
Koulutus tapahtuu pääosin verkko-opintoina ja 
opiskelijan omassa tai vieraan metsässä 
tehtävänä harjoitteluna. Kaikista keskeisistä 
teemoista järjestetään myös lähiopetusta ja 
käytännön harjoittelua TTS:n työmailla. 
 
Lähiopetuspäiviä järjestetään Rajamäellä noin 
kerran kuukaudessa. Lähiopetusluentoja voi 
seurata myös etäyhteydellä. 
 
Koulutukseen voidaan sisällyttää mm. 
• talousmetsien luonnonhoitokortti 
• suppea kasvinsuojelututkinto 

metsätaloudessa 
• työturvallisuuskortti 
 

Koulutuksen hinta 
Opiskelijalta peritään 200 euron (alv. 0 %) 

omavastuuosuus ja lisäksi mahdollisten 

pätevyyskorttien viranomaismaksut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen rakenne ja 

poimintoja teemoista 
 

Metsäalan työtehtävissä 

toimiminen 
• Metsäalan toimintaympäristö ja toimijat 
• Metsäalan työturvallisuus ja työsuojelu 
• Asiakaspalvelu ja asiakasviestintä 

metsäalalla 
• Laatuajattelu, omavalvonta ja oman työn 

kehittäminen 
 

Talousmetsien hoitaminen 
• Metsänkasvatuksen ja metsänhoidon 

menetelmät 
• Metsälainsäädäntö ja kaavoitus 

metsätaloudessa 
• Kestävän metsätalouden periaatteet ja 

metsäsertifiointi: PEFC / FSC 
• Metsätyypit ja kasvupaikat; opaskasvit, 

luokitukset  

Puukaupan tekeminen  
• Puukaupan palvelut, asiakkuudet ja 

sopimukset 
• Puukaupan lainsäädäntö, sopimukset, luvat 

ja ilmoitukset 

• Puutavaran mittaus 

 
Metsätalouden hoitaminen 
• Metsätalouden tilinpito; budjetti, 

tuloslaskelma ja tase 
• Metsänkasvatuksen kannattavuuslaskelmat 
• Metsäverotus ja metsätalouden kirjanpito 
• Metsän mittaus ja arviointi 

 

Metsätilan arvioiminen ja kaupan 

valmisteleminen  
• Metsätilan arvon määrittäminen 
• Tilakaupan lainsäädäntö ja perusselvitykset 
• Metsätilakaupan valmistelu 

 

Koko tutkinnon kuvaus: Metsäalan 

ammattitutkinnon perusteet (OPH) 

 

Koulutuksen painopiste  

on kannattavassa 

metsänkasvatuksessa ja 

metsäalan yrittäjyydessä. 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116900/reformi/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116900/reformi/tiedot

