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TIIVISTELMÄ 

Metsäalan kuljettajakoulutuksen kehittämiseksi voidaan haluttaessa tehdä 

paljon. Mitä keinoja meillä on, jotta sekä hyvät oppilaat että myös opettajat 

saadaan alalle ja pysymään siellä? Isoina kysymyksinä on tuotu esille koulu-

tuksen tuominen lähemmäksi ihmistä, sosiaalisilta virikkeiltä houkutteleva 

ympäristö ja työssäoppimisen mahdollisuudet. 

 

Puutavara-autojen kuljettajakoulutus 

 

Puutavara-autojen kuljettajatarpeeksi on arvioitu vähän yli 200 vuosittain. 

Vaadittavan ammattipätevyyden koulutus- ja suoritustarpeeseen on odotet-

tavissa ”piikki” vuoden 2014 syksyllä, jolloin vanhan lainsäädännön määrä-

aikoja umpeutuu. Tämän ammattipätevyysvaatimuksen arvioidaan vaikutta-

van erityisesti ikääntyneiden kuljettajien lopettamishalukkuuteen. Tekninen 

kehitys saattaa pidemmällä aikavälillä hieman tasoittaa kuljettajatarvetta.  

 

Tämän hetken 2. asteen kuljettajakoulutuksen ongelmana on, että valmistu-

vat ovat ”nuoria” alalle. Heidän on ikänsä ja kokemuksensa puolesta vaikea 

päästä valmistuttuaan työelämään. Osana logistiikka-alan koulutusta erillistä 

puutavara-auton kuljettajakoulutusta on vaikea perustella ja nykymalli ei ole 

houkutellut suurta opiskelijamäärää. 

 

Puolustusvoimat on yhteiskunnassamme suurin kuljettajakouluttaja. Se on 

suurelta osin ulkoistanut varsinaisen koulutuksen muille koulutuksenantajil-

le. Armeijan läpikäyneet ovat myös iältään vanhempia. Esitys on, että sellai-

sille nuorille, jotka ovat suorittaneet joko palvelusaikana tai jo sitä ennen C-

kortin, voitaisiin kertoa E-osan ammattitutkinnon suorittamismahdollisuu-

desta heti palvelusajan päätyttyä. Tällainen puutavararekan, yhdistelmäajo-

neuvon, ammattitutkinto kestäisi n. 6 kk ja perustuisi henkilökohtaiseen 

opintosuunnitelmaan. 

 

Lisäksi aikuiskoulutusväylä tulee säilyttää sekä jatkaa metsäoppilaitoksissa 

tarjottavaa C-kortin suorittamismahdollisuutta. E-osan ammattitutkinto tulee 

voida suorittaa myös suurimmissa metsäkouluissa lisäkoulutuksena. 

 

 

Metsäkonekuljettajakoulutus 

 

Metsäkoneiden kuljettajakoulutukseen tarvitaan yhtenäinen koulutusjärjes-

telmä. Koulutuksen järjestäminen perustuu yhtenäiseen sopimusmalliin 

kaikkien koulutuksenjärjestäjien osalta niin hakkuu- kuin ajokoneopetukses-

sa. Opetuksen järjestämislupa on määräaikainen, 5 vuotta. Lupa voidaan uu-

sia järjestämiskriteerien täyttymisen perusteella. Koneiden hankinta/hallinta 

keskitetään ja pyritään sekä vuokramaan yrittäjien kalustoa että leasing-

sopimuspohjaiseen hakkuukoneiden käyttöön. Näin saadaan toimintaan riit-

tävä volyymi ja resurssit tehokkaammin käyttöön. Lisäksi näin saadaan tur-

vattua ajanmukaisempi kalusto kaikille oppilaitoksille. 
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Metsäkonekoulutus esitetään järjestettäväksi siten, että noin 15 koululla jär-

jestetään vuoden mittainen ”metsätalouden perusteet”- koulutus, jonka ai-

kana perehdytään normaalin metsätöiden vuoden kierron lisäksi kuorma-

traktorien käyttöön. Koulutus jakaantuu ”metsätalouden perusteet” - jakson 

jälkeen kahteen opintosuuntaan: hakkuukoneenkuljettajakoulutukseen ja 

kuormatraktori/metsänhoitokonekoulutukseen. Näistä jälkimmäinen koulu-

tus jatkuu samoissa n. 15 koulussa. Näin säilytetään hyvät yhteistyömah-

dollisuudet lähialojen kanssa. Kuormatraktorin kuljettajat suorittavat näyt-

tökokeen ja kolmas vuosi on heillä työssäoppimista tai se on mahdollista 

suorittaa oppisopimuskoulutuksessa. 

 

Hakkuukoneen kuljettajakoulutus on rakenteeltaan 2-vuotinen. Siihen voi-

daan hakeutua ”metsätalouden perusteet”- jakson kautta tai suoraan, edel-

lyttäen, että riittävät näytöt perusosaamisesta on annettu. Ensimmäinen eri-

koistumisvuosi on tehokkain ja ”kallein”. Koulutus kohdistuu tarkemmin 

siihen hakeutuneisiin ja nykyistä pienempään oppilaiden lukumäärään. Toi-

nen vuosi on harjoitteluvuosi, joka sisältää pitkälti työssäoppimista ja se on 

mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa. Tämä harjoittelu-

vuosi voidaan suorittaa lähtö- tai kotialueelta etäopiskeluna. Näin saadaan 

työharjoittelupaikkoja järjestettyä riittävästi. Metsäkonekouluissa säilyy 

mahdollisuus suorittaa C-kortti ja tulisi vakavasti harkita B-kortin suoritta-

misoikeuden hyväksymistä 17-vuotiaille. Sillä mahdollistettaisiin työmaille 

pääsy ja laajemmat harjoittelumahdollisuudet. 

 

Kuljettajia koulutetaan noin 140 vuodessa 7 paikkakunnalla. Koulutuksen 

keskittämisellä halutaan turvata sen taso, resurssit ja haluttavuus. Paikka-

kuntien tulee kattaa koko maa, mutta väestön maantieteellinen jakauma on 

otettava koulutuksen järjestämislupia myönnettäessä huomioon. Koko 

maan peitto voitaisiin saavuttaa esimerkiksi seuraavalla kouluverkostolla: 

Rovaniemi, Taivalkoski/Kuusamo, Joensuu/Valtimo, Kuopio/Siilinjärvi, 

Mikkeli/Jyväskylä, Tampere/Pori, Hyvinkää/Rajamäki. 

 

Koulutuksen kustannukset jakaantuvat hyvin erilailla kuin nykyisin. Kaikki 

vuodet eivät ole hinnaltaan samanlaisia, kuten nykyisin. ”Metsätalouden 

perusteet” -koulutusvuosi ”lähikoulussa” on edullisempi kuin kuljettajakou-

lutuksen ensimmäinen vuosi on nyt. Kuljettajakoulutuksen perusopetusvuo-

si voi olla nykyistä kalliimpi. Metsäkoneasentajien koulututukseen tai bio-

energia alan koulutukseen eikä metsäkonekuljettajien aikuiskoulutukseen 

esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta. 

  

Muita yhteistyöllä saavutettavia säästöjä voivat tuoda yhteiset koulutusoh-

jelmat, koulutusjaksot, oppimateriaali. Opetuksen laatua voidaan parantaa 

tehokkaalla simulaattoriopetuksella, jota voidaan antaa myös nykyistä kes-

kitetymmin.  Sekä menetelmäkohtaista että konemerkkikohtaista opetusta 

varten voidaan käyttää yhteisiä työnopettajia. Tärkeää on huolehtia myös 

opettajien työelämätaidoista ja -yhteyksistä. Yhteisen oppimateriaalin lisäk-

si on panostettava yhteiseen sähköiseen oppimisympäristöön, joka mahdol-

listaa myös opettajien erikoistumisen ja heidän osaamisensa laajemman 

hyödyntämisen. 
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1 JOHDANTO 

Metsäalan elinkeinoelämää ja työntekijöitä edustavat järjestöt ovat ilmais-

seet huolensa siitä, että heidän mielestään nykyinen metsäkoneenkuljettaja- 

ja puutavara-autonkuljettajakoulutuksen koulutusjärjestelmä ei toimi tyydyt-

tävästi. Ongelmia nähdään sekä koulutuksen rakenteessa ja koulutuksen si-

sällössä että koulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisen työvoimatarpeen 

välillä.  

 

Koulutuksen rakenteen ja sisällön kehittämiseen liittyvät vaikeudet ovat 

Ahola ja Anttila (2013) tuoneet hyvin esille.  He toteavat, että vaikka koulu-

tusalan työryhmät ovat tuottaneet sangen monipuolista informaatiota ja 

pohdiskelua tutkintorakenteesta ja sen toiminnallisista ominaisuuksista ja 

reunaehdoista, ei varsinaisissa esityksissä ole päästy kovinkaan konkreetti-

siin ratkaisuihin. Monilta osin ollaankin edelleen lähtökuopissa. He toteavat 

lisäksi, että eteneminen on ollut hyvin varovaista. Varsinaisia konkreettisia 

esityksiä työryhmiltä on saatu aikaan vain muutamia. 

 

Ongelmana on koulutuksen valtakunnallisten määrällisten tavoitteiden to-

teutumisen kannalta se, että järjestelmä antaa keskenään kilpaileville oppi-

laitoksille mahdollisuuden toteuttaa usein pelkästään omista maakunnallisis-

ta lähtökohdistaan tapahtuvaa koulutuslinjaansa, mikä on ristiriidassa yh-

teiskunnan, alan ammatteihin haluavien ja elinkeinoelämän tarpeiden kans-

sa. Ammatilliset oppilaitokset (ml. metsäkonekoulut) kunnallistettiin 1990-

luvulla ja niistä tuli osa koulutuskuntayhtymiä. Kunnallistamisen myötä 

muun muassa itsenäiset metsäkonekoulut loppuivat. Edellä mainitun seu-

rauksena ammatillisessa metsäkone- ja puutavara-autokoulutuksessa myös 

valtakunnallinen ohjaus ja koordinaatio loppuivat lähes kokonaan. Metsä-

alan kuljettajakoulutuksen järjestäjät on esitetty liitteessä 1. 

 

Taulukossa 1 on esitetty uusien kuljettajien koulutustarpeet vuodesta 2013 

eteenpäin. Valmistuvien määrät (toinen aste & aikuiskoulutus) ovat olleet 

nykyään yli 300 metsäkoneenkuljettajaa ja alle 50 puutavara-auton-

kuljettajaa vuodessa (Liite 2). Näiden tarvearvioiden ja toteutuneiden koulu-

tusmäärien perusteella tilanteen tulisi metsäkoneenkuljettajien osalta olla 

kunnossa, kuitenkin osaavan työvoiman puutteen on nähty olevan yksi mer-

kittävä este puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten on kannattavalle kasvulle 

(Soirinsuo 2012). 

 

Kuljettajakoulutuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttami-

sesta ovat metsäalan toimijat huolissaan. Tämän vuoksi tähän raporttiin on 

koottu alan elinkeinojen edustajien näkemykset kuljettajakoulutuksen nyky-

tilasta ja sen toimivuudesta sekä kehittämistarpeista. Selvitys sisältää esityk-

sen koulutusjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi.  
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Taulukko 1. Uusien kuljettajien tarve vuosina 2013–2020 (Strandström ja 
Pajuoja 2013). 

 
Uusia henkilöitä keskim./vuosi 

2013 - 2020 

Laskelma I Laskelma II 

Markkinahakkuut 53 milj. m3 53 milj. m3 
Metsähaketta 8,3 milj. m3 12 milj. m3 
Tuottavuuskehitys  +2 %/v 

Metsäkoneen kuljettajat 500 340 
Puutavara-auton kuljettajat 300 220 
   

Koulutustarve yhteensä 800 560 

 

 

 

2 NYKYTILAN ARVIOINTI 

Metsäsektorin eri koulutusasteiden oppilaitokset sijaitsevat pieninä yksik-

köinä maantieteellisesti verraten tasaisesti maan eriosissa (Kuva 1). Alueel-

linen kattavuus on hyvä, mutta valtakunnallinen koordinaatio metsäsektorin 

koulutuksessa ilmeisesti puuttuu tai ei ole riittävä. Ongelmia ovat mm. met-

säsektorin koulutuksen hajanaisuus monen koulutusalan sisällä, pienet kou-

lutusyksiköt, toimimattomat työelämäyhteydet ja alan huono vetovoima 

nuorison keskuudessa (Paajanen ym. 2007).  

 

Paajanen ym. (2007) listasivat, että maassamme on tällä hetkellä 27 metsä-

alan ammatillista oppilaitosta, joissa on yhteensä noin 750 aloituspaikkaa. 

Oppilaitoksista kahdeksassa voi opiskella metsäkoneenkuljettajaksi ja kol-

messa voi opiskella metsäkoneasentajaksi. Vuonna 2006 380 opiskelijaa 

aloitti metsäkoneenkuljettaja- tai metsäkoneasentajaopinnot sekä 140 opis-

kelijaa metsuri- tai metsäluonnonhoitajaopinnot. Toiselta asteelta nuoriso-

koulutuksesta valmistuu vuosittain metsäalalle noin 400.  Metsäalan toisen 

asteen aloituspaikoista on jäänyt täyttämättä noin kolmannes, eli 250 paik-

kaa. 

 

Paajasen raportin jälkeen metsäalan koulutuspaikat ja -määrät ovat hieman 

muuttuneet. Koulutuspaikat ja metsäalan koulutusmäärät eri tasoilla on esi-

tetty kuvassa 1 ja taulukossa 2. 
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Kuva 1. Metsäoppilaitokset 2013 (Lautasta 2013 mukaillen). 

 

 
Taulukko 2. Metsätalouden tutkinnon suorittaneet 2007–2011  
(Metsätilastollisen vuosikirja 2012). 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Koulutusaste ja nimike      

Kaikkiaan 1 063 1 287 1 172 1 192 1 085 

Toinen aste 621 628 798 714 679 

Metsätalouden peruskoulutus 495 478 502 508 541 

Metsuri 69 104 72 73 12 

Metsäkoneenkuljettaja 363 330 352 348 331 

Metsäluonnonhoitaja 63 43 60 32 8 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 

  
9 40 148 

Metsäenergian tuottaja 

  
9 8 15 

Muu 

 
1 

 
7 27 

      Metsätalouden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

     Metsätalouden ammattitutkinnot 101 103 212 152 117 

Metsäkoneasentaja 6 4 9 2 
 Metsätalousyrittäjä 20 43 98 65 54 

Metsäkoneenkuljettaja 24 33 79 61 48 

Puutavaran autokuljetus 51 23 26 24 15 

      Metsätalouden erikoisammattitutkinnot 25 47 84 54 21 

Luontokartoittaja 3 5 2 2 1 

Metsämestari 22 42 82 52 20 
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Puhtaasti tilastollisina lukuina tarkasteltuna metsäalan kuljettajakoulutuk-

seen ei näyttäisi sisältyvän suurempia ongelmia. Tosin puutavara-autojen 

kuljettajien määrät ovat kaukana tarpeesta, mutta tässä kohtaa tulee muistaa, 

että  2. asteen oppilaiden nuori ikä saattaa vaikuttaa koulutukseen hakeutu-

miseen. Koulutusmäärien lisäksi myös alan tutkintojen rakenteet ja opetus-

suunnitelmat näyttävät kattavan niille asetetut vaatimukset. 

 

Koska tilastollista aineistoa valmistuneiden sijoittumisesta käytännön työ-

elämään ei ole vielä käytettävissä, on koulutusjärjestelmän arvioinnissa pi-

täydyttävä haastattelumateriaaliin, joka on kerätty tämän tutkimuksen yh-

teydessä. Ensimmäinen kysymys onkin, miten tilanteeseen, jossa tilastot 

näyttävät suhteellisen hyviltä, mutta työnantajien ja myös monien koulutuk-

senjärjestäjien näkemykset koulutuksen tilanteesta ovat negatiiviset, jopa 

pessimistisiä, on jouduttu. 

 

Koulutusjärjestelmää on kehitetty siten, että monet koulutuksentoteuttajista 

kokevat olevansa hyvin kaukana heitä koskevasta päätöksenteosta. Koulu-

tuskuntayhtymän hallinto on kaukana kouluilta ja tarkastelee eri alojen kou-

lutusmääriä vain oman alueensa kannalta. Näin kansallinen tehtävä metsä-

konekoulutuksen järjestämisestä vastuullisesti koko maata varten jää toteu-

tumatta. Tästä on viitteitä nähtävissä työmarkkinoilla, joilla Etelä-Suomessa 

on työvoimapulaa kohdattu muuta maata enemmän.  

 

Osa koulutuksenjärjestäjistä toteaa myös koulujen toimintaedellytysten hei-

kentyneen jatkuvasti. Metsäkoneala on joutunut tukemaan taloudellisesti 

yhtymän muita koulutusaloja. Samaan aikaan kalliisiin koneinvestointeihin 

ei ole välttämättä saatu rahoitusta. Useiden metsäkonekoulujen konetilanne 

on hankala, sillä koneilla ajetaan suhteellisen vähän työtunteja ja ne ovat 

teknisesti kunnossa, mutta niiden tietotekniikka on jäänyt nykytasosta jäl-

keen. Tietotekniikan merkitys nykypäivän hakkuukoneessa on niin merkit-

tävä, että tällä on välittömästi vaikutuksia työelämään sijoittumiseen. Sa-

manlainen matalan käyttöasteen ja tietoteknisen sekä teknisen vanhentumi-

sen ongelma koskee myös puutavara-autoja. 

 

Koulutukseen tarvittavan rahoituksen turvaamiseksi ovat monet koulutuk-

senjärjestäjät joutuneet ottamaan kaikki hakijat sisään ja täyttämään kaikki 

koulutuspaikat, vaikka tietävätkin, että kaikilla tulijoilla ei ole välttämättä 

aikomusta käydä koulutusta läpi tai pysyä valmistuttuaan alalla. Vähäisen 

hakijamäärän vuoksi soveltuvuustestejä ei ole haluttu/tarvinnut hakijoille 

järjestää. 

 

Suuri valmistuneiden määrä ei kerro riittävästi valmistuneiden tasosta. Met-

säkonekoulutuksen läpäisevät kaikki. Näin voidaan sanoa. Tämän seurauk-

sena melkoinen osa valmistuneista ei työllisty valmistuttuaan alalle, sillä 

heidän osaamisensa ja kykynsä eivät vastaa työelämän vaatimuksia. Työn-

antajat suhtautuvat vastavalmistuneiden palkkaamiseen erittäin varovaisesti, 

sillä ensimmäinen vuosi uudessa ammatissa on työnantajalle melkoisen suu-

ri taloudellinen riski.  
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Aikuisten on mahdollista suorittaa näyttötutkintoina ammatillisia perustut-

kintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Näyttötutkinto sopii 

erityisen hyvin aikuisille. Aikuiskoulutuksesta saadut kokemukset vaihtele-

vat paljon ja voidaan todeta, että työnantajat ovat varsin tyytyväisiä aikuis-

koulutuksen kautta työllistämiinsä kuljettajiin. Tarkempaa soveltuvuustes-

tausta kaivataan myös aikuiskoulutuksen järjestämisen yhteyteen. 

 

Kun etsitään selitystä pienelle ensisijaisten hakijoiden määrälle, esitetään, 

että metsäalan heikko maine on syynä heikkoon hakijamäärään. Mitä sitten 

metsäalan koulutus voisi tehdä hakijamäärän kasvattamiseksi?  Koulutuksen 

rakenne on jäykkä ja opetus ei näyttäydy yhtenäisenä. Ei oppilaitoksen ni-

mellä ja työelämään valmistumisella pitäisi olla kovin suurta merkitystä, 

vaan sillä että valmistuneet osaavat ammattinsa. Osalla koulutusta järjestä-

vistä kouluista on oma Metsäopetus.fi - sivustonsa, joka kyllä kertoo lyhyes-

ti alan ammateista, mutta sieltä ei sitten juuri pidemmälle pääsekään. Myös 

nykyinen hakumenettely on epäselvä.  

 

Liitetaulukossa 1 on kuvattu metsäkonekoulutuksen järjestämisluvan aika-

naan saaneen kahdeksan metsäkonealan oppilaitoksen nykyinen koulutuk-

senjärjestelmä, joka tekee päätökset koulutuksen toteuttamisesta. Taulukos-

sa on kerrottu as. satelliittioppilaitokset, joilla on voimassa oleva yhteistyö-

sopimus näiden koulutuksenjärjestäjien kanssa. Koulutuksenjärjestäjä saa 

valtionosuuden (esim. 24 000 €/opiskelija/vuosi) ja ostaa sopimuksenmu-

kaisella hinnalla (esim. 16 300 €/opiskelija/vuosi) koulutuksen satelliittiop-

pilaitoksesta (Lautanen 2013). 

 

Metsäkonealalla kahdeksan itsenäisen koulun järjestämislupiin perustuva 

satelliittimalli, jossa osa kouluista toimii lupakoulujen alla, ei toimi enää 

2010-luvulla. Keskeiset ongelmat ovat satelliittioppilaitoksien sopimusten 

kautta saama alhainen rahoitus verrattuna järjestämisluvan saaneisiin koulu-

tuksenjärjestäjiin sekä sopimusten epävarmuus. Voidaan hyvin kysyä, mikä 

intressi lupakouluilla olisi muiden koulujen aloituspaikkoja turvatakaan. 

 

Opetukseen käytettävä aika on pitkä. Toki kysymys on 2. asteen koulutuk-

sesta, jossa yhtenä tavoitteena on nuorten kasvattaminen aikuisiksi. Koulu-

tuksen rahoitustarpeet eli oppilaskustannukset vaihtelevat melko paljon eri 

oppivuosien välillä. Nykyisin rahoitus on jokaiselle vuodelle sama, vaikka 

todelliset kustannukset oppilasta kohti eivät pysykään samoina. Koulutuk-

sen järjestäjille tämä antaa pelivaraa, mutta ei kannusta kustannustehokkaa-

seen toimintaan.  

 

Vetovoimakysymys on myös koulutuksen ja työelämän hyvä yhteistyö.  Mi-

ten sitä yhteistyötä voidaan parantaa. Yhtenä vaihtoehtona on tuotu esille 

kulukorvausjärjestelmä, jossa työnantajalle korvataan osa uuteen työharjoit-

telijaan liittyvästä riskistä. Yritykselle ovat aitoja ansionmenetyksiä hei-

kompi tuottavuus ja kaluston vakuutukset sekä puutavara-autoilla suurem-

mat omavastuut.  

 



 

Metsätehon raportti 222 6.5.2013  10 

Aikuisille jo ammatissa tai työelämässä oleville muiden alojen ammattilai-

sille pitää luoda mahdollisuus siirtyä metsäkonetöihin niin, että he saavat 6-

12 kuukauden mittaisen koulutuksen, joka perustuu henkilökohtaiseen ope-

tussuunnitelmaan. Koulutuksen jälkeistä työelämään harjaantumista tulisi 

tukea esimerkiksi palkkatuen muodossa. Vaadittu ammattitaito osoitetaan 

aidossa toimintaympäristössä ja toiminnassa.  

 

Oppilaitosten resursseja tulisi suunnata myös työssäoppimiseen ja oppiso-

pimuskoulutukseen työpaikoilla. Opettajien ja työpaikkaohjaajien tulisi tu-

kea yrittäjiä ja oppilaita käytännön harjoittelussa nykyistä paremmin. Työs-

säoppimisjärjestelmän toteutuksen aikana on tärkeää, että opettajat antavat 

riittävästi tukea myös työpaikalla työssäoppimisjakson aikana tai ovat mu-

kana tukemassa oppisopimuskoulutuksen aikana. Yrittäjät katsovat tällä 

hetkellä jäävänsä ilman koulujen tukea. Tämä on varmaankin yksi syy mik-

si työelämän tarpeiden ja odotusten sekä valmistuneiden osaamisen ja asen-

teiden välillä on yrittäjien mielestä kohtalaisen syvä kuilu erityisesti perus-

opetuksesta valmistuneiden kohdalla. 

 

Iso koulutuksen koordinointikysymys on oppimateriaali ja sen puute. Alalla 

on puute ajantasaisesta oppimateriaalista. Se ei ole riittävän yhtenäistä ja 

kattavaa. Tämä on yksittäisten koulujen kannalta iso kustannuskysymys, 

mutta koko maan mittakaavassa pieni. Opetuksen apuvälineet kuten simu-

laattorit ja sähköiset oppimisympäristöt, ovat edelleenkin liian vähäisessä 

käytössä.  

 

 

3 EHDOTUKSET 

Metsäalan kuljettajakoulutuksen kehittämiseksi voidaan haluttaessa tehdä 

paljon. Mitä keinoja meillä on, jotta sekä hyvät oppilaat että myös opettajat 

saadaan alalle ja pysymään siellä? Isoina kysymyksinä on tuotu esille koulu-

tuksen tuominen lähemmäksi ihmistä, sosiaalisilta virikkeiltä houkutteleva 

ympäristö ja työssäoppimisen mahdollisuudet. 

 

 

3.1 Puutavara-autojen kuljettajakoulutus 

Puutavara-autojen kuljettajatarpeeksi on arvioitu vähän yli 200 vuosittain. 

Vaadittavan ammattipätevyyden koulutus- ja suoritustarpeeseen on odotet-

tavissa ”piikki” vuoden 2014 syksyllä, jolloin vanhan lainsäädännön määrä-

aikoja umpeutuu. Tämän ammattipätevyysvaatimuksen arvioidaan vaikutta-

van erityisesti ikääntyneiden kuljettajien lopettamishalukkuuteen. Tekninen 

kehitys saattaa pidemmällä aikavälillä hieman tasoittaa kuljettajatarvetta.  

 

Tämän hetken 2. asteen kuljettajakoulutuksen ongelmana on, että valmistu-

vat ovat ”nuoria” alalle. Heidän on ikänsä ja kokemuksensa puolesta vaikea 

päästä valmistuttuaan työelämään. Osana logistiikka-alan koulutusta erillistä 

puutavara-auton kuljettajakoulutusta on vaikea perustella ja nykymalli ei ole 

houkutellut suurta opiskelijamäärää. 
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Puolustusvoimat on yhteiskunnassamme suurin kuljettajakouluttaja. Se on 

suurelta osin ulkoistanut varsinaisen koulutuksen muille koulutuksenantajil-

le. Armeijan läpikäyneet ovat myös iältään vanhempia. Esitys on, että sellai-

sille nuorille, jotka ovat suorittaneet joko palvelusaikana tai jo sitä ennen C-

kortin, voitaisiin kertoa E-osan ammattitutkinnon suorittamismahdollisuu-

desta heti palvelusajan päätyttyä. Tällainen puutavararekan, yhdistelmäajo-

neuvon, ammattitutkinto kestäisi n. 6 kk ja perustuisi henkilökohtaiseen 

opintosuunnitelmaan. 

 

Lisäksi aikuiskoulutusväylä tulee säilyttää sekä jatkaa metsäoppilaitoksissa 

tarjottavaa C-kortin suorittamismahdollisuutta. E-osan ammattitutkinto tulee 

voida suorittaa myös suurimmissa metsäkouluissa lisäkoulutuksena. 

 

 

3.2 Metsäkonekuljettajakoulutus 

Metsäkoneiden kuljettajakoulutukseen tarvitaan yhtenäinen koulutusjärjes-

telmä. Koulutuksen järjestäminen perustuu yhtenäiseen sopimusmalliin 

kaikkien koulutuksenjärjestäjien osalta niin hakkuu- kuin ajokoneopetukses-

sa. Opetuksen järjestämislupa on määräaikainen, 5 vuotta. Lupa voidaan uu-

sia järjestämiskriteerien täyttymisen perusteella. Koneiden hankinta/hallinta 

keskitetään ja pyritään sekä vuokramaan yrittäjien kalustoa että leasing-

sopimuspohjaiseen hakkuukoneiden käyttöön. Näin saadaan toimintaan riit-

tävä volyymi ja resurssit tehokkaammin käyttöön. Lisäksi näin saadaan tur-

vattua ajanmukaisempi kalusto kaikille oppilaitoksille. 

 

Metsäkonekoulutus esitetään järjestettäväksi siten, että noin 15 koululla jär-

jestetään vuoden mittainen ”metsätalouden perusteet”- koulutus, jonka ai-

kana perehdytään normaalin metsätöiden vuoden kierron lisäksi kuorma-

traktorien käyttöön. Koulutus jakaantuu ”metsätalouden perusteet” - jakson 

jälkeen kahteen opintosuuntaan: hakkuukoneenkuljettajakoulutukseen ja 

kuormatraktori/metsänhoitokonekoulutukseen. Näistä jälkimmäinen koulu-

tus jatkuu samoissa n. 15 koulussa. Näin säilytetään hyvät yhteistyömah-

dollisuudet lähialojen kanssa. Kuormatraktorin kuljettajat suorittavat näyt-

tökokeen ja kolmas vuosi on heillä työssäoppimista tai se on mahdollista 

suorittaa oppisopimuskoulutuksessa.  

 

Koulutusmallit 

Ajokoneenkuljettaja 

Vuosi 1 Metsätalouden perusteet 15 koulutuspaikkakuntaa 

Vuosi 2 Ajo/metsänhoitokoneen kuljettajakoulutus 15 paikkakuntaa 

Vuosi 3 Työssäoppiminen 

 

Hakkuukoneenkuljettaja 

Vuosi 1 Metsätalouden perusteet 15 koulutuspaikkakuntaa 

Ensimmäisen vuoden voi korvata vastaavilla näytöillä/suorituksilla. 

Vuosi 2 Hakkuukoneen kuljettajakoulutus 7 paikkakuntaa 

Vuosi 3 Työssäoppiminen 
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Hakkuukoneen kuljettajakoulutus on rakenteeltaan 2-vuotinen. Siihen voi-

daan hakeutua ”metsätalouden perusteet”- jakson kautta tai suoraan, edel-

lyttäen, että riittävät näytöt perusosaamisesta on annettu. Ensimmäinen eri-

koistumisvuosi on tehokkain ja ”kallein”. Koulutus kohdistuu tarkemmin 

siihen hakeutuneisiin ja nykyistä pienempään oppilaiden lukumäärään. Toi-

nen vuosi on harjoitteluvuosi, joka sisältää pitkälti työssäoppimista ja se on 

mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa. Tämä harjoittelu-

vuosi voidaan suorittaa lähtö- tai kotialueelta etäopiskeluna. Näin saadaan 

työharjoittelupaikkoja järjestettyä riittävästi. Metsäkonekouluissa säilyy 

mahdollisuus suorittaa C-kortti ja tulisi vakavasti harkita B-kortin suoritta-

misoikeuden hyväksymistä 17-vuotiaille. Sillä mahdollistettaisiin työmaille 

pääsy ja laajemmat harjoittelumahdollisuudet. 

 

Kuljettajia koulutetaan noin 140 vuodessa 7 paikkakunnalla. Koulutuksen 

keskittämisellä halutaan turvata sen taso, resurssit ja haluttavuus. Paikka-

kuntien tulee kattaa koko maa, mutta väestön maantieteellinen jakauma on 

otettava koulutuksen järjestämislupia myönnettäessä huomioon. Koko 

maan peitto voitaisiin saavuttaa esimerkiksi seuraavalla kouluverkostolla: 

Rovaniemi, Taivalkoski/Kuusamo, Joensuu/Valtimo, Kuopio/Siilinjärvi, 

Mikkeli/Jyväskylä, Tampere/Pori, Hyvinkää/Rajamäki. 

 

Koulutuksen kustannukset jakaantuvat hyvin erilailla kuin nykyisin. Kaikki 

vuodet eivät ole hinnaltaan samanlaisia, kuten nykyisin. ”Metsätalouden 

perusteet”- koulutusvuosi ”lähikoulussa” on edullisempi kuin kuljettajakou-

lutuksen ensimmäinen vuosi on nyt. Kuljettajakoulutuksen perusopetusvuo-

si voi olla nykyistä kalliimpi. Metsäkoneasentajien koulututukseen tai bio-

energia alan koulutukseen eikä metsäkonekuljettajien aikuiskoulutukseen 

esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta. 

 

Koneyrittäjille tulisi korvata työssäoppimisesta aiheutuvia kustannuksia 

Tällaisia keinoja ovat kulukorvaus työssäoppimisjaksosta ja oppisopimuk-

sen koulutuskorvaus. Nuorten oppisopimuksen koulutuskorvaus työnanta-

jalle on nousemassa 800 euroon kuukaudessa. Koko tutkintokin on jatkossa 

mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutuksessa. 

  

Muita yhteistyöllä saavutettavia säästöjä voivat tuoda yhteiset koulutusoh-

jelmat, koulutusjaksot, oppimateriaali. Opetuksen laatua voidaan parantaa 

tehokkaalla simulaattoriopetuksella, jota voidaan antaa myös nykyistä kes-

kitetymmin.  Sekä menetelmäkohtaista että konemerkkikohtaista opetusta 

varten voidaan käyttää yhteisiä työnopettajia. Tärkeää on huolehtia myös 

opettajien työelämätaidoista ja -yhteyksistä. Yhteisen oppimateriaalin lisäk-

si on panostettava yhteiseen sähköiseen oppimisympäristöön, joka mahdol-

listaa myös opettajien erikoistumisen ja heidän osaamisensa laajemman 

hyödyntämisen. 
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LIITE 1. Metsäalan kuljettajakoulutuksen järjestäjät (Lautanen 2013). 

 

Koulutuksen järjestäjä /  
oppilaitos/ 
toimipisteet 

(oma järjestämislupa) 

Koulutusohjelma- 

suuntautumiset 

Metsäkonekoulutuksen satelliittioppilaitos 
(*) (8/2012 sopimukset).  

Ei omaa järjestämislupaa, toteuttaa koulutuksen 
1/3 alemmalla valtionosuudella kuin järjestämis-
luvan saaneet. 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/ 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto 

Valtimo, Lieksa, Joensuu 

Metsäkoneenkuljettaja 

Puutavara-
autonkuljettaja 

Metsäkoneasentaja 

*Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi 

*Kainuun ammattiopisto, Kajaani 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/  
Jyväskylän ammattiopisto/Jämsänkoski 

Metsäkoneenkuljettaja 

Puutavara-
autonkuljettaja 

Metsäkoneasentaja 

*Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala 
(sopimus 2004) 

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, 
Saarijärvi 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ 
Rovaniemen ammattiopisto/Rovaniemi 

Metsäkoneenkuljettaja 

Puutavara-
autonkuljettaja 5/vuosi 

Metsäkoneasentaja 

 

Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli Metsäkoneenkuljettaja *Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,  
Varpala 

Länsirannikon Koulutus Oy/Winnova 

Ulvila 

Metsäkoneenkuljettaja 

Puutavara-
autonkuljettaja 

 

*Livia, Paimio 

*TTS, Rajamäki 

Yrkesakademin i Österbotten, Vaasa Metsäkoneenkuljettaja 

(skogsmaskinförare) 

 

Oulu seudun kky/ 

Oulun seudun ammattiopisto, 

Taivalkoski 

Metsäkoneenkuljettaja 

Puutavara-
autonkuljettaja 

 

 

Tampereen ammattiopisto, Kuru Metsäkoneenkuljettaja 

Puutavara-
autonkuljettaja 

 

*Keski-Pohjamaan maaseutuopisto,  
Kannus 

*Sedu, Ähtäri 

*Etelä-Karjalan ammattiopisto, Ruokolahti 

 

 



LIITE 2 
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LIITE 2. Metsäalan perustutkinnosta valmistuneet 2005–2009 koulutuksenjärjestäjittäin  
(Lautanen 2013). 

 

Koulutuksen järjestäjä 
Metsätal./ 

metsien moni-
käytön ko 

Metsäkonekulj.  
ko 

Metsäenergian  
tuotannon ko 

Valmistuneet 
yhteensä/ 
järjestäjä: 

Ammattiopisto Lappia 25   25 

Ammattiopisto Livia 26  3 29 

Axxel 12   12 

Etelä-Karjalan 
ammattiopisto 49 

  
49 

Etelä-Savon 
ammattiopisto 

 
165 

 
165 

Haapajärven 
ammattiopisto 

70 
 

 
70 

Hyria 18   18 

Hämeen ammatti-instituutti 32 
  

32 

Itä-Lapin ammattiopisto 33   33 

 Jämsän ammattiopisto  210  210 

 Keski-Pohjanmaan 
 maaseutuopisto 

* *  0 

 Lapin ammattiopisto 15 195 9 219 
 Oulunseudun 
 ammattiopisto 35 142 114 291 

 Pohjoisen Keski-Suomen 
 oppimiskeskus 

12  25 37 

 Pohjois-Karjalan 
 ammattiopisto 

 
314 

 
314 

 Savon ammatti- ja 
 aikuisopisto 54 

  
54 

 Savonlinnan ammatti- ja 
 aikuisopisto 23 

 32 
55 

 Sedu 28  1 33 

 Tampereen ammattiopisto  304  304 

 Winnova 8 129  137 

 Yrkesakademin i 
 Osterbotten 

 40  40 

 Valtakunnallinen 
 valmistuneiden määrä 
 koulutusohjelmittain 

440 
1 499/5v, 

300/v 
184 2 123 
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