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• Metsämiesten Säätiö on rahoittanut 2007 ensimmäisen kerran Metsätehon 
sähköisiä opetusmateriaaleja: Uitto-opas verkko-oppaana. 

• Tässä tulosseminaarissa käydään läpi Säätiön viime vuonna 40.000 eurolla 
rahoittaman Yhtenäinen puuhuollon opetusmateriaali -hankkeen tuloksia.

• Hanke on syntynyt käyttäjien tarpeista ja se on toteutettu laajana yhteistyönä, 
mitkä molemmat ovat ratkaisevia asioita hyvään lopputulokseen.

• Laadukas, yhdenmukainen ja kaikkien käytettävissä oleva opetusmateriaali on 
tie eri koulutustasojen tuottamaan korkeatasoiseen osaamisen kokonaisuuteen.

• Verkko-opetusmateriaalit sopivat hyvin ”pienelle” metsäalalle, jossa 
peruskoulutus on suhteellisen kallista ja jatko/täydennyskouluttamiseen 
tarvitaan työkaluja.

• Omalta osaltamme pääsääntöisesti edellytämme rahoituspäätöksissämme, että 
oppimateriaalit julkaistaan sähköisinä, jolloin niiden julkaisu ja päivittäminen 
ovat kustannustehokkaammat hoitaa.

Verkko-opetusmateriaalit tärkeitä metsäalalle
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• (Metsäalankin) koulutuksen rahalliset resurssit ovat arvatenkin 
tulevaisuudessa niukkenevat, valtio velkaantuu näinä vuosina joka tunti 
noin 1 milj. eur.

• Toivottavaa on, että metsäalan koulutuksen tukemisessa sekä 
sisällöllinen että rahoituksellinen yhteistyö Opetushallitus – koulutusta 
antavat tahot – muut rahoittajat tiivistyy ja virtaviivaistuu.

Yhteistyön välttämättömyys korostuu
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• Säätiö julkisti juuri 1,4 miljoonan euron apurahat tälle vuodelle.
• Niissä painotetaan laaja-alaisesti metsäalan osaamisen edistämistä ja alalla 

työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämistä. 
• Näihin painoaloihin suuntautui yli puolet Säätiön tuesta metsäalalle.
• Apurahat kohdentuivat Säätiön strategian eri painopistealueille seuraavasti:

• koulutus: 403 000 eur (29 %) 71 eri hankkeeseen
• hyvinvointi: 366 000 eur (26 %) 10 eri hankkeeseen
• tutkimus: 229 000 eur (16 %) 30 eri hankkeeseen
• viestintä: 225 000 eur (16 %) 15 eri hankkeeseen
• metsäkulttuuri: 145 000 eur (10 %) 19 eri hankkeeseen
• muu: 29 000 eur (2 %) 5 eri hankkeeseen

• Lisätietoa ja kaikki vähintää 1500 eur apurahan saajat: www.mmsaatio.fi

Suomen metsäsektorin menestymisen sekä 
perusedellytys että ratkaisija ovat motivoituneet 
osaavat ihmiset
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• Mika Rekola, MMT, Helsingin yliopisto: Metsäalan korkeakoulutuksen 
osaamistarpeet ja täydennyskoulutus -tutkimushanke 

• Vesa Tanttu, MMM, Työtehoseura: Metsätalousinsinöörikoulutuksen 
toteutuksen, seurantajärjestelmän ja työelämävastaavuuden 
kehittämishanke 

• Anu Väinölä, MMT, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenia: Uudistuva täydennyskoulutus metsäalan murroksessa

• Vesa Tanttu, MMM, Työtehoseura: Metsäalan substanssiosaaminen -
hankkeen tulosten jalkauttaminen metsäalan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseksi 

• Jussi Soppela, FT, Lapin ammattikorkeakoulu: 
Metsätalousinsinöörikoulutuksen verkostoitumis- ja markkinointihanke 

Esimerkkejä nyt rahoitetuista koulutushankkeista
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