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Esityksen sisältö

• Valmistumisvaiheen mittaristotyön tavoite

• Mittauksen keskeiset tulokset:

1. Oppimistulokset

2. Koulutuksen toteutus

3. Laadullinen työllisyys

• Johtopäätökset



Valmistumisvaiheen mittarin tavoitteet

• Valmistumisvaiheen mittari tuottaa tietoa:

1. Osaamisen kehittymisestä opintojen aikana

2. Koulutuksen työelämävastaavuudesta

3. Laadullisesta työllisyydestä

• Koulutuksen kehittäminen keskeistä

• Mittarit kehitetty yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa

→mittareita päivitetään työelämästä, oppilaitoksista ja vastaajilta 
tulevan palautteen avulla

• OKM:n tuloksellisuuskriteerit käyttöön v. 2019 alusta (laadullinen työllisyys 
2 % (yliopistot) tai 4 % (amk) rahoituksesta – merkitys korostumassa vielä 
tästä 2021 alusta voimaan tulevassa rahoitusmallissa)

→metsäalalla valmiina alakohtainen laadullisen työllisyyden mittari



Metsäalan korkeakoulutuksen mittariston kehitystyö

MTI ja MMM 
mittaukset 

oppimistuloksista 
ja 

osaamistarpeista 
2020

2011

2013

MTI-koulutuksen
työelämävastaa-

vuuden
kehittämishanke

2014-
2015

MTI ja MMM 
mittaukset 

oppimistulosten 
työelämävastaa-

vuudesta ja 
laadullisesta 

työllisyydestä

2016-
2017

MTI ja 
MMM 

mittaukset 
2018 ja 2020

2018-
2021

• Oppimistuloksia mitattava 

säännöllisesti

• Tarve alakohtaiselle 

mittaristolle havaittiin

• Valmistumisvaiheen 

mittauksen sisällöllinen 

kehitystyö MTI-

koulutukseen 

yhteistyössä 

oppilaitosten ja 

työelämän kanssa 

käyntiin

• Mittariston pilotointi MTI 

valmistuneille

• Mittariston 

vakiinnuttaminen

• Mittariston päivitystä 

säännöllisesti työelämä-

ja oppilaitospalautteen 

avulla

• Mittariston tulosten 

helpompi saavutettavuus 

oppilaitoksille, 

’sähköinen tulospalvelu’

• MTI 

valmistumiskyselyn 

ensimmäinen toteutus 

ja tulosraportti 2016

• MMM kyselyn 

pilotointi, toteutus ja 

raportointi 2017



Oppimistulosten mittaaminen

• Mittauksissa pyydetään vastaajia arvioimaan miten metsäalan 
ammattikorkeakoulu-/yliopisto-opinnot kehittivät osaamista 
asteikolla 1=ei lainkaan … 6=erittäin paljon (valittavana myös ’en ole suorittanut’)

➢ Metsätalousinsinööreillä 21 substanssitaitoa ja 27 muuta 
taitoa

➢Metsätieteiden maistereilla 28 substanssitaitoa ja 32 
muuta taitoa

• Lisäksi vastaajia pyydetään perustelemaan antamansa arviot 
sanallisesti → tuottaa oppilaitoksille yksityiskohtaisempaa 
tietoa koulutuksen sisältöjen kehittämiseen



MTI substanssiosaamisen kehittyminen opintojen aikana 
(keskiarvoina)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2016 (n=255)

2018 (n=88)

1=ei lainkaan, 
2=vain vähän, 
3=jonkin verran, 
4=melko paljon, 
5=paljon, 
6=erittäin paljon

*tilastollisesti 
merkitsevä ero

• Metsäosaaminen hyvällä tasolla – oppimistulokset 2018 parempia kuin 2016 mittauksessa

• Oppilaitosten välillä suurimmat erot vuoden 2018 mittauksessa puukaupan ja 

puunkorjuumenetelmien osaamisessa



MTI muun osaamisen kehittyminen opintojen aikana 
(keskiarvoina)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2016 (n=255)

2018 (n=88)

1=ei lainkaan, 
2=vain vähän, 3=jonkin 
verran, 4=melko paljon, 
5=paljon, 
6=erittäin paljon

*tilastollisesti 
merkitsevä ero

• Arvioissa ei suuria eroja vuosien 2016 ja 2018 mittausten välillä – arviot kielitaidon kehittymisestä 

edelleen heikentyneet

• Oppilaitosten väliset erot suurimpia yrittäjyys-, liiketoiminta- , markkinointi- ja myyntiosaamisessa 

sekä itsenäisen työskentelyn, työturvallisuuden ja oman toiminnan arvioinnin taidoissa



MMM substanssiosaamisen kehittyminen yliopisto-opintojen aikana (keskiarvoina)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
2017 (n=102)

2018 (n=31)

1=ei lainkaan, 
2=vain vähän, 
3=jonkin verran, 
4=melko paljon, 
5=paljon, 
6=erittäin paljon

*tilastollisesti 
merkitsevä ero

• Oppimistulokset melko hyviä kaikissa substanssialueissa ja kummassakin yliopistossa – selkeä heikennys 

puumarkkinatieteen osaamisessa – myös metsälakiosaaminen heikentynyt

• Osaaminen eriytyy maisteriopintojen erikoistumisalojen mukaan – metsäekologiasta valmistuneiden osaaminen 

keskittyy metsäekologiaan, kun taas metsäekonomiasta, metsänarvioinnista ja metsäsuunnittelusta sekä 

metsäteknologiasta valmistuneet kokivat osaamisensa hyväksi myös erikoistumisalan ulkopuolisissa opinnoissa



MMM muun osaamisen kehittyminen yliopisto-opintojen aikana (keskiarvoina)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
2017 (n=102)

2018 (n=31)

1=ei lainkaan, 
2=vain vähän, 
3=jonkin verran, 
4=melko paljon, 
5=paljon, 6=erittäin 
paljon

*tilastollisesti 
merkitsevä ero

• Osaamisalueiden välillä suuria eroja: akateemiset taidot ja viestintätaidot kehittyvät hyvin – talous- ja 

johtamistaidot heikosti koulutuksen aikana

• Erot osaamisalueiden välillä kasvaneet mittauksesta seuraavaan

• Vastaajat esittäneet toiveen kaikille metsätieteiden opiskelijoiden pakollisista taloustieteen opinnoista –

myös asiakaspalveluun, esimiestyöhön ja projektityöhön kaivattiin lisää valmiuksia



10 Parhaiten ja 10 heikoiten kehittynyttä taitoa (keskiarvoina)

MTI MMM

2,83

3,08

3,16

3,17

3,19

3,25

3,29

3,29

3,32

3,4

4,31

4,35

4,36

4,53

4,54

4,69

4,77

4,85

4,95

4,95

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Oman jaksamisen ja työterveyden…

Alaistaidot

Esimiestaidot

Paineensietokyky

Kirjanpito ja laskentatoimi

Muu lainsäädäntöosaaminen

Yrittäjyys

Markkinointi- ja myyntiosaaminen

Kielitaito

Liiketoimintaosaaminen

Leimikon suunnittelu

Puu raaka-aineena

Paikkatietojärjestelmät

Metsäsuunnittelu

Metsätuhot

Metsänmittaus

Metsäekologia

Metsäluonnonhoito

Metsän uudistaminen

Metsänkasvatus

2011-2017 valmistuneet (n=343)

2,48

2,48

2,5

2,5

2,58

2,59

2,69

2,7

2,73

2,82

4,4

4,45

4,48

4,54

4,59

4,6

4,63

4,71

4,75

4,83

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Esimiestaidot

Asiakaspalvelutaidot

Muu lainsäädäntöosaaminen

Työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Yrittäjyysosaaminen

Alaistaidot

Työturvallisuus

Energialaitososaaminen

Markkinointi- ja myyntiosaaminen

Kirjanpito ja laskentatoimi

Tiedon soveltaminen käytäntöön

Tutkimusmenetelmäosaaminen

Ongelmanratkaisutaidot

Metsän uudistaminen

Metsäekologia ja metsäluonnonhoito

Metsänkasvatus

Analyyttinen ja systemaattinen ajattelu

Kyky itsenäiseen työskentelyyn

Tiedonhankintataidot

Kriittinen tiedonkäsittely

2011-2017 valmistuneet (n=133)

Metsätalousinsinööreillä substanssiosaaminen 

hyvällä tasolla – kaikissa mittauksissa sama 

tilanne; kehittämistä koulutuksen sisällöissä 

talous- ja johtamistaidoissa sekä työterveyteen 

liittyvässä osaamisessa

Metsätieteiden maistereilla akateemiset taidot kehittyvät 

hyvin koulutuksen aikana, substanssiosaamisessa 

metsänhoitotaidot hyvällä tasolla

Substanssiosaaminen nostanut profiiliaan työelämässä 

tarvittavien taitojen joukossa (verrattuna vuoden 2011 

tuloksiin)

Talous- ja johtamistaidot laahanneet kaikissa mittauksissa 

heikoimpina



Koulutuksen toteutuksen arvioiminen

Koulutuksen toteutuksen onnistuneisuutta mitataan

➢ Metsätalousinsinöörit arvioivat 16 väittämän ja metsätieteiden maisterit 
18 väittämän paikkansapitävyyttä suorittamansa koulutuksen osalta 
(asteikko 1=ei pidä lainkaan paikkaansa … 6=pitää erittäin hyvin paikkansa) 

+ sanallinen palaute

➢ Vastaajat arvioivat opintojen aikaisten harjoittelujen onnistuneisuutta ja 
niistä saatuja hyötyjä

➢ Metsätieteiden maisterit arvioivat myös opetuksessa käytettyjen erilaisten 
opetusmuotojen toteutusta



MTI arviot koulutuksen toteutuksesta (keskiarvoina)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
2016 (n=255)

2018 (n=88)

1=ei pidä lainkaan paikkaansa, 
2=pitää melko vähän paikkansa, 
3=pitää jonkin verran paikkansa, 
4=pitää melko hyvin paikkansa, 
5=pitää hyvin paikkansa, 
6=pitää erittäin hyvin paikkansa

*tilastollisesti merkitsevä ero

• Arviot koulutuksen toteutuksesta positiivisempia vuoden 2018 mittauksessa

• Opiskelijoilta saatavan palautteen käyttäminen koulutuksen kehittämistyössä arvioitiin aiempaa paremmaksi

• Koulutukseen toivotaan lisää työelämäyhteyksiä ja oppilaitokselta aktiivisempaa roolia valmistuvien työllistymisen 

tukemisessa sekä opintojen ohjaamisessa – maasto-opetusta toivottiin myös lisättävän



Tyytyväisyys mti-koulutukseen
(2013 mittaus, n=261)
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Työn ja opintojen välinen 

vastaavuus oppilaitoksittain
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A
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G

erittäin tyytymätön/tyytymätön

hieman tyytymätön/melko tyytyväinen

tyytyväinen/erittäin tyytyväinen

Tyytyväisyys mti-opintoihin 

työuran kannalta

Vuoden 2013 mittauksessa oppilaitosten välillä suuria eroja vastaajien kokemassa työn ja opintojen välisessä 

vastaavuudessa ja opintotyytyväisyydessä – kehitystyö käynnistyi opetuksen kehittämisessä ja oppilaitosten 

välisten erojen kaventamisessa



MTI arviot koulutuksen toteutuksesta oppilaitoksittain 2018 
(n=88, keskiarvoina)
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6 A

C

D

E
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H

1=ei pidä lainkaan 
paikkaansa, 2=pitää 
melko vähän paikkansa, 
3=pitää jonkin verran 
paikkansa, 4=pitää melko 
hyvin paikkansa, 5=pitää 
hyvin paikkansa, 6=pitää 
erittäin hyvin paikkansa

*tilastollisesti merkitsevä 
ero

• Oppilaitosten välillä edelleen suuria eroja lähes kaikissa koulutuksen toteutukseen liittyvissä arvioissa

• Edelliseen mittaukseen (2016) verrattuna positiivista kehitystä nähtävissä – A, C, G ja H saivat paremmat arviot

→Valmistumisvaiheen mittaus otettu osaksi koulutuksen kehittämistoimia

• Erot oppilaitosten välillä toteutuksen arvioinneissa kasvaneet vuosien 2016 ja 2018 mittausten välissä



MMM arviot koulutuksen toteutuksesta (keskiarvoina)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2017 (n=102)

2018 (n=31)

1=ei pidä lainkaan 
paikkaansa, 
2=pitää melko vähän 
paikkansa, 
3=pitää jonkin verran 
paikkansa, 
4=pitää melko hyvin 
paikkansa, 
5=pitää hyvin paikkansa, 
6=pitää erittäin hyvin 
paikkansa

• Vuoden 2018 arviot parempia maasto-opetuksen laadun, opetuksen ilmapiirin ja työmarkkinoille siirtymisen 

ohjaamisen osalta – maasto-opetuksen määrään, opintojen ohjaamiseen opiskelun eri vaiheissa sekä 

oppilaitoksen aktiivisempaan rooliin työmarkkinoille siirtymisen tukemisessa toivottiin parannuksia

• Oppilaitosten väliset erot olivat pieniä kummassakin mittauksessa



MTI laadullinen työllisyys (kyselyn toteutushetkellä)
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Koulutusta sisällöllisesti vastaava työ metsäalalla Työ metsäalalla
Työ muulla alalla Yrittäjä
Työtön Jatkaa opiskelua
Muu

• Vastaajilta kysytään työllisyystilannetta heti valmistuessa ja kyselyn toteutushetkellä – vastaajien oma arvio omasta 

työllisyydestään

• 2016 mittauksessa työssä oli 81 % ja 2018 mittauksessa 85 % (mukana yrittäjät) – metsäalalle työllistyminen 

parempaa tuoreemmassa mittauksessa – työtehtävät puunostoa, puunkorjuuta ja logistiikkaa, metsänhoidon 

neuvontaa ja metsäsuunnittelua

• Työ muulla alalla oli enimmäkseen myyntityötä

• Yrittäjät sijoittuvat maa- ja metsätalousalalle – opiskelua jatketaan sekä metsäalalla (YAMK/yliopisto) että toiselle alalle 

siirtyen



MMM laadullinen työllisyys (kyselyn toteutushetkellä)
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(n=102)
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(n=31)

Koulutusta sisällöllisesti vastaava työ metsäalalla Työ metsäalalla

Työ muulla alalla Yrittäjä

Työskentelee apurahalla Työtön

Jatkaa opiskelua Muu

• Koulutusta sisällöllisesti vastaaviin tehtäviin työllistyminen metsäalalle parempaa vuoden 2018 mittauksessa –

työtehtävät tutkimuksen ja kehityksen tehtäviä, puunhankinnan tehtäviä sekä johto- ja esimiestehtäviä

• 2018 mittauksessa 94 % vastaajista ilmoitti metsätieteiden maisterikoulutuksen aloittaessaan halunneensa työllistyä 

metsäalan tehtäviin

• Muulla alalla työskentelevät sijoittuivat markkinointi- ja myyntitehtäviin, asiakaspalveluun ja neuvontaan, kasvatus- ja 

kulttuurialan tehtävät

• Yrittäjien ja apurahalla työskentelevien osuudet vuonna 2017 pieniä – vuonna 2018 näitä ei yhtään vastaajissa 



Laadullinen työllisyys ja arviot koulutuksesta 
(keskiarvoina, MTI n=343 ja MMM n=133)

Keskiarvot Koulutusta sisällöllisesti 

vastaava työ metsäalalla

Työ metsäalalla Työ muulla alalla

MTI MMM MTI MMM MTI MMM

Arvio omasta 

asiantuntemuksesta 

metsäalalla 

4,67 4,89 4,24 4,41 3,76 3,32

Kokonaisarvio 

koulutuksesta 

4,32 4,60 3,91 4,23 3,89 3,79

Selkeä käsitys 

millaisiin työtehtäviin

metsäalan 

korkeakoulutuksella 

voi työllistyä 

5,05 4,38 4,53 3,86 3,91 3,18

Koulutusta sisällöllisesti vastaaviin tehtäviin työllistyneet kokivat oman 

metsäasiantuntijuutensa hyväksi, arvioivat suorittamaansa koulutusta 

positiivisemmin ja heillä oli selkeä käsitys tarjolla olevista metsäalan työtehtävistä



Yhteisiä johtopäätöksiä metsäalan korkea-asteen koulutuksesta

• Johtaminen ja talousosaaminen ovat kaikissa mittauksissa laahanneet heikommalla 
tasolla verrattuna muihin osaamisen alueisiin sekä metsätalousinsinööreillä että 
metsätieteiden maistereilla 

→miten positiivinen kehitys käyntiin?

→ yhteistyön mahdollisuudet ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
välillä tutkintokoulutuksessa ja/tai täydennyskoulutuksessa?

• Koulutusta sisällöllisesti vastaaviin tehtäviin metsäalalle työllistyminen kohentunut 
hieman sekä insinööreillä että maistereilla

• Koulutuksen jälkeisen työllistymisen onnistuneisuus vaikuttaa 
koulutustyytyväisyyteen

→ pidettävä huolta metsäalalle kiinnittymisestä koulutuksen aikana 
(opintojen ohjaus erityisesti yliopistoissa)

→ harjoittelupaikkoja monipuolisesti ja aidosti metsäalan todellisista 
työtehtävistä

→metsäalan asiantuntijaksi kehittymisen oltava koulutuksen tavoitteena

• Mittausten tulokset nopeammin oppilaitosten käyttöön internet-pohjaisten 
sovellusten kautta 



Johtopäätökset koulutuksittain
MTI koulutus
• Laadullisessa työllistymisessä metsäalalle ongelmia -

koulutuksen aikana välitettävä selvä käsitys metsäalan 
työtehtävistä ja niissä tarvittavasta osaamisesta 
(oppilaitosten väliset erot)

• Metsätalousinsinöörin työ enimmäkseen asiakkaiden 
kohtaamista, oman osaamisen ja palveluiden myyntiä ja 
markkinointia

→ Opetukseen voitaisiin lisätä psykologian 
opintoja, työntekijän omaan henkiseen ja 
fyysiseen jaksamiseen liittyviä opintoja sekä 
erilaisten asiakasryhmien kohtaamiseen 
liittyviä taitoja metsäalan substanssiosaamisen 
tueksi

• Koulutuksen toteutuksen arvioissa oli suuria 
oppilaitoskohtaisia eroja – korostuneet vuoden 2018 
mittauksessa

→ Tasalaatuinen opetus kaikissa 
ammattikorkeakouluissa oltava edelleen 
tavoitteena

→ Oppilaitokset reagoineet aiempiin 
mittaustuloksiin eri tavoin – osa saanut 
positiivisen kehityksen liikkeelle

→Mittaukset otettu suurimmassa osassa 
oppilaitoksia koulutuksen kehittämiseen 
työkaluksi

• Koulutuksen toteutuksessa eniten kehitettävää 
työelämäyhteyksissä, harjoitteluissa ja opintojen 
ohjauksessa  - opintojen ohjauksella pystytään 
vaikuttamaan alalle kiinnittymiseen ja opintojen 
rakentamiseen paremmin työelämän tarpeita vastaaviksi

• Neljäsosa metsätieteiden maistereista metsäalan 
ulkopuolella muun alan tehtävissä – metsäalalla 
koulutusta vastaavissa töissä 55 % - yli 90 % halusi 
opinnot aloittaessaan työllistyä metsäalalle

→ koulutusmäärien ja koulutuksen tavoitteiden 
kriittinen tarkastelu tarpeen:

valmistuu nyt 96/vuosi – tarve arvioitu 
40/vuosi (Savotta 2025) 

→ sisältöjen kehittäminen vastaamaan 
paremmin metsäalan asiantuntijatehtäviä

• Miten juurruttaa mittaukset osaksi koulutuksen 
kehittämistyötä?

MMM-koulutus



Kiitos!

https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/metsatalous/metsakoulutuksen_tutkimus

https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/metsatalous/metsakoulutuksen_tutkimus

