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Työskentelyn tavoitteet
• edistää metsäalan koulutukseen vaikuttavia
tekijöitä niin, että
• alalle valmistuu työmarkkinoiden
tarvitsemia uusia ammattilaisia
• riittävästi
• kokonaistehokkaasti
• metsäalalle valmistuvat ovat
• työtehtäviin soveltuvia
• ajantasaiset tiedot ja taidot omaavia
• alan lisä- ja täydennyskoulutus on
riittävää ja työelämätarpeiden
mukaista

Huomioida työssään Kansallisen metsästrategian 2025*
tavoitteet, päämäärät ja mittarit

• Metsäalan osaaminen on monipuolista ja vastaa
muuttuvia tarpeita ( KMS2025, päämäärä 3.2.1, s.52-53 )

• Strateginen hanke I: Osaaminen ja koulutus

* päivitys7/2019

• valmistelee Metsäneuvostolle ehdotukset
keskeisistä metsäalan koulutuksen
kehittämistoimenpiteistä

Toiminta 2020 2021

huomioiden
• alan nykyisen koulutuksen ongelmat,
toimintaympäristön muutokset sekä metsäalan
tulevaisuuskehityksen asettamat haasteet
• että alan koulutus on vetovoimaista, laadukasta ja
työelämävastaavaa sekä kilpailukyistä muiden
koulutusalojen joukossa
• pienen, mutta kansantalouden kannalta merkittävän
koulutusalan toimintaedellytysten turvaamisen suurten
koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa
• alan koulutuksessa saavutetun uudistavan
kehittämisotteen säilyttämisen tärkeyden koko
metsäsektorille

• toimii työvaliokunnan tavoin
• pitää kaksi kokousta vuonna 2020 ja neljä vuonna
2021

• 3.1 Aikataulu, kokoukset ja keskeiset käsiteltävät asiat
•
•
•

4/2020 verkosto muodostettu
6/2020 annettu tiedoksi Metsäneuvostolle

29.9.2020 ensimmäinen kokous
o Päätösasia: Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021
o

Valmisteluasia: Mille väestölle – Sitran Väestöselvitys 2040

•

12 /2020 toinen kokous
o Päätösasia: Väestökehityksen 2040 huomioiminen metsäalan koulutuksessa
o Valmisteluasia: Metsäalan ammatillisen koulutuksen tila ja kehittämistarpeet

•

2- 3 /2021 kolmas kokous
o Päätösasia: Metsäalan ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeet.
o Valmisteluasia: Metsäalan ammattikorkeakoulutuksen tila ja kehitystarpeet

•

5/2021 neljäs kokous
•
Päätösasia: Metsäalan ammattikorkeakoulutuksen kehitystarpeet
•
Valmisteluasia: Vetovoimaa metsäalan koulutuksiin

•

9/2021 viides kokous
•
Päätösasia: keinot ja panostus metsäalan koulutuksen vetovoiman lisäämiseen
•

•

Valmisteluasiat: Metsäalan yliopistokoulutuksen tila ja kehitystarpeet ja
elinikäinen oppiminen metsäalalla

12/2021 kuudes kokous (puolipäiväseminaari)
•
Päätösasiat:
• Metsäalan yliopistokoulutuksen kehittämistarpeet
•

• Muut metsäalan koulutuksen kehittämislinjaukset
Metsäalan kehittämisverkostotyöryhmän loppulausunnon valmistelu

Loppulausunto

Kehittämisverkosto jättää
helmikuussa 2022 loppulausuntonsa
metsäalan koulutuksen keskeisistä
kehittämistoimenpiteistä.

