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KOULUTUSTOIMIKUNNAN
R U0 T S I I N

Markku Rauhalahti

Metsätehon koulutustoimikunta teki opintomatkan Ruotsiin toukokuun 9. ja

10. päivänä 1974. Mukana olivat kaikki toimikunnan jäsenet,

Markku Rauha -

lahti pj ., Matti Ahonen, Olav Henriksen, Antti Oksanen, Antti Renko
Hannu

Vainio~

ja

sekä lisäksi Seppo Paananen.

Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua yritysten lisäkoulutukseen ja koulutuksen yhteistoimintaan Ruotsissa .

Kohteina olivat Forskningsstiftelsen

Skogsarbeten, Domänverket ja Korsnäs -Marma Aktiebolaget .
Raportissa selostetaan ja kommentoidaan lähinnä vain meikäläisestä käytännöstä poikkeavia havaintoja.

FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN
Laitos vastaa Metsätehoa , mutta sen tausta on laajempi.

Jäseninä ovat

teollisuuden lisäksi Domänverket ja metsänomistajajärjestöt .

Toimihenki-

löitä on nojn 70.
Koulutuksen asiantuntijaelimenä on koulutustoimikunta, jossa 15 jäsenyhteisön edustajaa .

Näin suuren ryhmän työskentely on ilmeisen kankeata,ja

käytännössä joudutaan nimeämään erillinen työvaliokunta .
Tiedotus- ja koulutusosastolla on 3 metsänhoitajaa, 1 metsäteknikko ja
2 toimistohenkilöä .
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Julkaisut :

Teknik- , Ekonomi - ja Nytt - sarja
Redogörelser- sarja

25 - 35 kpl/vuosi
_ II_
10 - 15
1- 2
-"-

Meddelanden- sarja

Handledningar-sarja (oppaat)
Vuosittain tehdään 5 - 6 julkaisua myös englanninkielisenä
Laitos valmistaa korkeatasoisia elokuvia, joita on pari Metsätehonkin vuokrauspalvelussa .

Elokuvien kopioiden myyntihinta on 2 000 ja kertavuokra

70 .•. 100 Ruotsin kruunun luokkaa.
Koulutustilaisuuksia järjestetään parikymmentä vuosittain.

Ne ovat yleensä

Metsätehon koulutuksen tapaan 2-päiväisiä rationalisointi - tai erikoisteemapäiviä, mutta ohjelmassa on myös viikon pituisia korjuumenetelmäkursseja.
Jotkut tilaisuudet

saat~taan

toistaa 5-6 kertaa eri puolilla maata.

Toimintavuonna 1972/73 oli osanottajia tilaisuuksissa 640.
Toimintavuoden 1974/75 ohjelmaehdotus sisältää seuraavanlaisia tilaisuuksia.
Koneelliset korjuumenetelmät,
1 viikko, 6 kpl
Koneiden huolto ja kunnossapito, 2 päivää, 5 11
II
II
Koneellisen korjuun organisointi, 2
•4
Maanpinnan valmistus,

2

II

Kuljetusten johtaminen,

4

II

Kuljetustekniikka,

2

II

, 7

II

2

II

1

,

1

II

Skogsarbetenin julkaisu- ja koulutustoiminta pyrkii itsekannattavuuteen. Juoksevien kustannusten lisäksi hinnat sisältävät myös valmistelun ja toteutuksen
palkat. Tästä syystä tuotteiden hinnat ovat selvästi korkeammat kuin Metsätehol.Ja.

Domänverket on Ruotsin valtion metsien hallitus.

Sen palveluksessa on noin

1 000 toimihenkilöä ja noin 5 500 työntekijää.
Koulutusasioita varten on pääkonttorin henkilöstöosastolla koulutusjaos, jossa
on 2-3 metsänhoi ta jaa. Se on esikuntaelin, jolla on koulutuksen koordinointija palvelutehtävät. Vastuu henkilöstön koulutuksesta on piirikunnilla (distrikt).
Koulutusjaoston näkemys henkilöstökoulutuksesta on meilläkin yleisesti hyväksytyn mukainen: Kursseilla opitaan vain 10

%; 90 %tiedoista ja taidoista

saadaan itse työssä. Esimiesten osuus henkilöstön kehittämisessä on näin
ollen ratkaiseva.

Henkilöstökoulutuksessa käytetään hyväksi omia koulutustilaisuuksia, ulkoi sia tilaisuuksia ja itseopiskelua .

Tehtäväkenttään liittyvää omatoimista

opiskelua tuetaan taloudellisesti .

Opintomatkoihin annetaan 40 000 kr/v

stipendeinä.
Henkilöryhmittäinen kurssimuotoisen lisäkoulutuksen määrä:
- kuukausipalkkalaiset

noin 8 päivää/v

- työntekijät

"
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- metsäammattimiehet

11. . . 12

- kaikki keskimäärin
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Omat koulutustilaisuudet ovat yleensä eri organisaatiotasojen yhteistilai suuksia .
Koulutuksen kokonaiskustannukset ovat noin 10 milj. kr/v .

KORSNÄS-MARMA AKTIEBOLAGET
Yhtiön omien metsien pinta -ala on noin 570 000 ha.
noin puolet puusta .

Omista metsistä saadaan

Metsäosasto sijaitsee Gävlessä j a hoitoalueita on 9.

Kokonaishakkuumäärä on noin 2.6 milj. ~.

Hakkuu on koneellistunut viime

vuosina voimakkaasti.

Yli puolet puusta hakataan Logma -korjuuketjuilla,
joita yhtiössä on 23 kpl. Yhden ketjun tuotos on noin 70 000 m3;v .

Työnjohtajia on noin 150 ja vakinaisia hakkuumiehiä noin 430 .
Metsäosastolla on eroteltu seuraavat toiminnot:
Osto, korjuu ja kuljetus
Metsänhoito
Kiinteistöt ja rakennus
Hallinto
Kukin sektori vastaa omasta koulutuksestaa n .
Hakkuumiehille pidetään yleensä yhden päivän teemoitettuja tilaisuuksia .
Päiviä on pidetty mm . seuraavista aiheista:
Hakkuumenetelmä
Karsinta , sahan hoito
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Kaato, sahan hoito
Apteeraus
Työsuojelu ja sitä koskevat säädbKset
Kul,jetta.iien koulutus .

Sekä oman yrityksen piiristä että ulkoa otettavat

kuljettajakokelaat käyvät läpi 1 viikon pituisen

soveltuvuuskokeen.

Myön-

teisessä tapauksessa aletaan koulutus .
Metsätraktorinkul jettaja

~~~=~~J:!!~J~

-----------------------Soveltuvuuskoe

1 viikk .

Metsäkoulun ajajakurssi
•

10

"

Valmistajan järjestämä
jakso

Soveltuvuuskoe

1 viikk .

Metsäkoulun ajajakurssi

10

II

2

II

1

II

5

II

Harjoittelu yhtiön
1

II

4

II

Harjoittelu yhtiön

työnopettajan johdolla
Valmistajan järjestämä

työnopettajan johdolla

jakso
Harjoittelu yhtiön
työnoEettajan johdolla

Yhteensä

16 viikk .

19 viikk .

Yhteensä

Koulutuskustannukset traktorimiehellä ovat noin 13 000 kr ja Logma - kuljettajalla noin 20 000 kr .
Korjuuketjun sisäänajokoulutus
Kaatomies
J
1

Huoltomies
1

1-2 päivän informaatiotilaisuus menetelmän rakenteesta
+ työmaakäynti
2 viikon ajohar-

1 päivä suunnittelukysymyksiä

joittelu Logma kuljettajille

t.
1

viikon teknillinen koulutus valmistajan luona

2 viikon ajo- 1
harjoittelu
yhtiön työnopettajan johd.

viikon ra tionalisointikurssi
(ALI -RATI)
1

1-2 viikon harjoittelu omassa hoitoalueessa työnopettajan
valvonnassa

1 viikon
huoltomieskurssi
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Terveystarkastus tehdään jokaiselle toimihenkilölle joka 3. vuosi, yli 40vuotiaille joka 2. vuosi ja

~li

50-vuotiaille joka vuosi.

Terveystarkas-

tukset maksavat yritykselle noin 100 kr/v ja saman verran valtiolle.
Metsäosastolla on tekeillä toista kertaa kaikki hoitoalueet kattava mielipidetutkimus yritysilmapiiristä.
Uusi yritysdemokratialainsäädäntö on tuonut uudenlaisia yhteistyöryhmiä .
Jokaisessa hoitoalueessa on yritysneuvosto (röretagsnämnd), johon kuuluu
5 työntekijäin edustajaa ja 5 yrityksen edustajaa .

Ryhmä kokoontuu 2-5

kertaa vuodessa ja käsittelee lähes kaikkia yrityksen ja työntekijäin

"

yhteisiä asioita.

Yritystasolla on oma neuvostonsa.

Edellä olevan lisäksi yhtiössä on epävirallisia henkilöstöneuvostoja
(förtroenderåd) .

Metsäosastolla on omansa, johon kuuluu 8 henkeä • . Se

kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään osaston sisäisiä, eri henkilöstöryhmiä koskevia asioita.
Yrityksellä on oma henkilökuntalehti .

KOULUTUKSEN YHTEISTOIMINTAA

Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) on yhteistyöelin, joka käsittelee jäsenyhteisöjensä keskeisiä rekrytointi-, koulutus-, työsuojelu-, työterveys- ja
yritysneuvostoasioita.

Mukana ovat Domänverket, Föreningen Skogsbrukets

Arbetsgivare, $kogs- och Lantarbetsgivareföreningen, Sveriges Skogsägareföreningarnas Riksförbund, De Skogsskoleutbildade Tjänstemännens Samarbetsråd ja Svenska Skogsarbetareförbundet.
Elin tekee koulutusta koskevia aloitteita sekä koordinoi
tusta , mutta ei itse järjestä kursseja.

ja tukee koulu-

SYN järjestää valtakunnallisia

kouluttajakonferensseja.
De skogliga utbildningsproducenterna .

Keskeiset metsäammatillisen lisä-

koulutuksen järjestäjät ovat muodostaneet vapaaehtoisen yhteistyöryhmän
koulutuksen koordinointia varten.

Mukana ovat Forskningsstiftelsen

Skogsarbeten, Gammelkroppa Skogsskola, Gymnasieskolan,

orra Skogsinsti-

tutet, Skogsbrukets Yrkesnämnd, Skogshögskolan, Skogsmästarskolan, Skogsstyrelsen, SLA

Skogsbyrån ja Södra Skogsinstitutet .
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Tehtävät:
- koulutuksen järjestäjien keskeinen yhteydenpito
- koordinointi, resurssien-käytönjärjestely., työnjaon edistäminen
- koulutuksen yhteinen markkinointi
- yritysten koulutussuunnittelun edistäminen
lisäkoulutuksen tehostaminen tulosten seurannan jaarvioinnin
avulla
N'åkyvin yhteistyön tulos on yhteisen koulutusesitteen "Framsteg genom
utb-ildning 11 toimittaminen vuosittain •

..
Jokaisessa läänissä on koulutusneuvosto (utbildningsråd) eri elinkeino-

•

aloja varten .

Eri koulutustasot ovat edustettuina neuvostossa .

Se ohjaa

yhteiskunnan varoja läänin puitteissa tapahtuvaan koulutukseen, tekee
metsäkouluja koskevia aloitteita ja käsittelee niiden ohjelmia.
Yritysten kesken on alueittaisia koulutusyhteistyöryhmiä .

Esimerkiksi

Korsnäs-Marman alueella on viiden yhtiön koulutustyöryhmä, joka kokoontuu

3 - 4 kertaa vuodessa .

YLEISIÄ KOMMENTTEJA
Ruotsin työelämässä pidetään henkilöstön lisäkoulutusta yleisesti tärkeänä
investointina.

Jatko- ja täydennyskoulutuksen ohella sijoitetaan uudel-

leenkoulutukseen myös metsätaloudessa melkoisesti varoja .
Metsäpuolen lisäkoulutustilaisuudet keskittyvät yleensä tiukasti johonkin
aihealueeseen.

Taustaa ja kokonaisuuksia selvitteleviä aiheita on niissä

usein suhteellisen vähän .
Ruotsin metsätalouden koulutuksenantajilla on keskenään yhteistoimintaa ,
josta voitaisiin meilläkin ottaa oppia.
Yleisenä suosituksena ulkomaisten opintomatkojen järjestelyistä todettakoon;
että matkan tavoitteet ja yksityiskohtia koskevat toivomukset on ainA täsmennettävä ja selvitettävä myös tarkasti etukäteen paikallisille isännille .

