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Tutkimuksessa selvitettiin metsäoppilaitoksissa metsäkoneenkäytön jatkolinjoilla vuosina 1989–
1991 olleiden oppilaiden taustatietoja ja erityisesti sitä, miten oppilaat täyttivät kurssien
pääsyvaatimukset. Oppilaiden arvioita saamastaan koulutuksesta tutkittiin myös. Aineistona oli
jatkolinjojen 16 kurssia ja niiden 173 oppilasta.

Noin viidennes oppilaista täytti koulutukseen valinnan edellytykset, kun heillä oli vaadittava
peruskoulutus ja kahden vuoden työkokemus alalta. Suurimmalla osalla lopuista oppilaista oli
työkokemusta metsurin tai maatalouden töistä. Oppilaiden hyvin erilaiset lähtötaidot ja -tiedot
vaikeuttivat kurssien toteutusta.

Oppilaat olisivat halunneet lisätä käytännön työn opetusta ja koneilla työskentelyn määrää.
Keskimäärin oppilaat arvioivat käyttäneensä kurssin aikana hakkuukonetta 176 tuntia ja
kuormatraktoria 46 tuntia. Puolet oppilaista käytti hakkuukonetta kuitenkin vähemmän kuin
sata tuntia. Oppilaiden käyttötuntimäärät vaihtelivat paljon kouluittain ja kursseittain. Noin
puolet oppilaista oli harjoittelemassa metsäkoneyrityksissä, mitä kaikki vastanneet oppilaat
pitivät erittäin hyvänä asiana.

Neljä viidesosaa oppilaista arvioi opettajien opetustaidot ja -tiedot hyviksi tai erinomaisiksi
opetuksen eri alueilla. Opettajien koneiden käsittelytaidot arvioitiin huonoimmiksi ja huolto- ja
kunnossapitotaidot parhaimmiksi. Opetuksessa oli selviä tasoeroja oppilaitosten välillä.

Metsäkoneenkuljettajien koulutuksen parantamiseksi olisi kehitettävä oppilasvalintaa, lisättä-
vä metsäkoneiden käsittelytaitojen opetusta, järjestettävä opettajille täydennyskoulutusta ja
tiivistettävä oppilaitosten yhteyksiä sekä työelämään että konevalmistajiin.
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1 Johdanto

Metsäkoneenkuljettajien koulutus aloitettiin
Suomessa 1966 ja asentajien 1968 (Ruoste

1989). Metsäkoneenkuljettajien peruskoulutusta
annettiin 1980-luvulla Jämsänkosken, Rovaniemen,
Valtimon, Kullaan, Kurun, Mikkelin ja Taivalkos-
ken metsäoppilaitoksissa. Viime vuosina tästä nuo-
risoasteen kaksivuotisesta peruskoulutuksesta on
valmistunut vuosittain noin 300 metsäkoneenkul-
jettajaa. Valmistuneilla oppilailla on ollut valmiu-
det lähinnä kuormatraktorin kuljettamiseen ja päi-
vittäiseen huoltamiseen.

Hakkuun nopea koneellistuminen 1980-luvun lo-
pulla johti siihen, ettei metsäalalla ollut riittävästi
ammattitaitoisia, koulutettuja hakkuukoneenkuljet-
tajia. Tilanteen korjaamiseksi aloitettiin vuonna
1988 hakkuukoneenkuljettajien kouluttaminen vii-
si kuukautta kestävillä metsäkoneenkäytön jatko-
linjoilla. Ensimmäiset kurssit järjestettiin Jämsän-
kosken metsäkonekoulussa syksyllä 1988 ja Rova-
niemen metsäoppilaitoksessa keväällä 1989.

Metsäkoneenkäytön jatkolinjoilla annettava ope-
tus on ammatillista lisäkoulutusta. Koulutukseen
pääsyn edelletyksenä on ammattikasvatushallituk-
sen ohjeiden mukaan metsäkoneenkuljettajan tai
vastaavan peruskoulutus ja vähintään kahden vuo-
den työkokemus alalta (Metsäkoneenkäytön...
1988). Oppilaitokset voivat valita oppilaiksi myös
hakijoita, joilta puuttuu vaadittava ammatillinen pe-
ruskoulutus, jos heillä sen sijaan on vähintään vii-
den vuoden työkokemus alalta.

Ammattiinhakeutumistutkimuksen perusteella
(Elovirta 1993) metsäkonealalle näyttää olevan ha-
keutumassa riittävästi työntekijöitä. Metsätyöhön
ei perinteisesti ole hakeuduttu koulutuksen kautta
(Koivula ja Pajuoja 1989), mikä on näkynyt metsä-
oppilaitoksissa vähäisinä hakijamäärinä. Yleensä
koulut ovat saaneet suurimman osan metsäkone-
alan koulutuspaikoista täytettyä, mutta oppilasva-
lintaa on pystytty tekemään niukasti (Törmänen
1990). Esimerkiksi vuonna 1989 oli Onttisen ja
Vanhasen (1992) mukaan vain 73 % metsäkoneen-
kuljettajien oppilaspaikoista täytettynä.

Onttinen ja Vanhanen (1992) ovat selvittäneet
metsureiden koulutustarvetutkimuksessaan jonkin
verran oppilaiden taustatietoja, mutta mitään katta-

vaa tutkimusta metsäoppilaitosten joko perus- tai
jatko-opiskelijoiden taustoista ei ole tehty. Reu-
nalan (1993) mukaan vain noin kolmannes metsä-
konealalle koulutetuista oppilaista olisi sijoittunut
metsäalan töihin. Mitään tarkempaa selvitystä op-
pilaiden sijoittumisesta metsäalan töihin ei ole kui-
tenkaan tehty, vaikka koulutuksen, varsinkin met-
säkonealan koulutuksen, kalleus on yleisesti tun-
nustettu tosiasia (Reunala 1993).

Tämä työ on osa eri metsäoppilaitoksissa metsä-
koneenkäytön jatkolinjoilla ajalla 8.5.1989–31.12.
1991 annettua koulutusta koskevaa, laajempaa tut-
kimusta. Tässä osassa selvitettiin koulutukseen va-
littujen oppilaiden taustatietoja ja heidän käsityksi-
ään koulutuksesta. Toisessa osassa seurattiin oppi-
laiden sijoittumista työelämään parin vuoden ajan
kurssin päättymisestä. Kolmannessa osassa pereh-
dyttiin oppilaille harjoittelu- tai työpaikan antanei-
den metsäkoneyrittäjien työvoimapolitiikkaan ja
metsäkonekoulutuksen arviointeihin.

Tämän ensimmäisen osan tavoitteena oli selvit-
tää, minkälaisia oppilaita jatkolinjoille eri oppilai-
toksiin valittiin. Erityisesti tarkastellaan sitä, pys-
tyivätkö oppilaitokset valitsemaan kursseille riittä-
vän peruskoulutuksen ja työkokemuksen saaneita
oppilaita. Lisäksi tarkastellaan oppilaiden arvioita
saamastaan koulutuksesta, sen sisällöstä, järjeste-
lyistä ja toteutuksesta.

2 Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineistona oli eri metsäoppilaitoksissa
järjestettyjen metsäkoneenkäytön jatkolinjojen 16
kurssia ja niiden 173 oppilasta. Tutkimusajankohta-
na 8.5.1989–20.12.1991 järjestettiin jatkolinjan
kursseja kuudessa metsäoppilaitosessa (taulukko 1).

Jämsänkosken, Rovaniemen ja Valtimon metsä-
oppilaitosten kurssit rahoitettiin opetushallinnon
myöntämillä varoilla. Eniten oppilaita koulutettiin
Jämsänkoskella, jossa viidellä kurssilla oli yhteen-
sä 60 oppilasta. Jatkolinjoja oli vuosittain kaksi,
toinen kevät- ja toinen syyslukukauden aikana. Jo-
kaisella kurssilla oli 12 oppilasta.

Valtimossa järjestettiin ko. aikana myös viisi kurs-
sia, mutta koulutettujen oppilaiden määrä oli pie-
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niä muutoksia ja lisäyksiä, ovat näiden oppilaiden
vastaukset soveltuvin osin mukana aineistossa. Joil-
lakin kursseilla osa oppilaista oli täyttöpäivänä pois-
sa koulusta, jolloin he jäivät aineistosta pois. Kaksi
oppilasta kieltäytyi täyttämästä lomaketta.

Kurssien toteutuksessa oli poikkeavuutta. Toteu-
tuksen seuraamiseksi kurssin vetäjälle ja opettajille
jätettiin kurssin päättyessä täytettäväksi puolistruk-
turoitu kyselylomake, jonka he palauttivat postitse
tutkijalle. Vetäjien lomakkeella kerättiin tietoja
kurssin opettajista, opetusalasta ja -kokemuksesta,
lisäksi selvitettiin hakijamääriä, oppilasvalintaa,
kurssilla käytettyä konekalustoa, kurssin sisältöä ja
työharjoittelujärjestelyjä. Lisäksi kurssien vetäjiltä
pyydettiin arvioita oppilaiden lähtötaidoista ja
-tiedoista sekä kurssin toteutusta edistäneistä tai
haitanneista tekijöistä. Kurssien muut opettajat täyt-
tivät myös tämän osan lomakkeesta.

Aineistoa on analysoitu laskemalla keskiarvoja
ja prosenttijakaumia taustamuuttujittain. Ristiintau-
lukointien tilastollista merkitsevyyttä on testattu
χ2-testillä. Jotta χ2-testin edellytykset olisivat ol-
leet voimassa, jouduttiin kouluttaisia tuloksia ja
luokiteltuja muuttujia yhdistelemään.

3 Tulokset ja tulosten tarkastelu

3.1 Oppilaiden ikä, isän ammatti ja asuinpaikka

Oppilaiden keski-ikä oli 30 vuotta, nuorin kurssi-
lainen oli 18-vuotias ja vanhin 52-vuotias. Kurun,
Mikkelin ja Rajamäen oppilaitoksissa, joissa kai-
kissa kurssit järjestettiin työvoimaviranomaisten
rahoituksella, oppilaat olivat iäkkäämpiä kuin muis-
sa oppilaitoksissa. Ero ei ollut tilastollisesti merkit-
sevä. Rovaniemellä oli nuorten osuus suurin, puo-
let oppilaista oli 25-vuotiaita tai nuorempia. Valti-
mon metsäoppilaitoksessa oli muita oppilaitoksia
enemmän hyvin nuoria, alle 20-vuotiaita tai selväs-
ti vanhempia, yli 35-vuotiaita oppilaita (kuva 1).

Puolet oppilaista oli maanviljelijöiden lapsia. Joka
viidennen oppilaan isä oli metsäammattilainen. Isän
ammattina oli samansuuruisina osuuksina: metsä-
koneyrittäjä/kuljettaja, metsätalousinsinööri/teknik-
ko tai metsuri. Seuraavaksi yleisimmät isien am-

Taulukko 1. Metsäoppilaitoksissa 8.5.1989–20.12.1991 metsäkoneen-
käytön jatkolinjoilla opiskelleiden ja kyselyyn vastanneiden oppilaiden
määrät.

Koulu Kursseja Oppilaita Kyselyyn osallistuneita
n n n %

Jämsänkoski 5 6 0 5 0 9 5
Valtimo 5 4 6 3 9 8 5
Rovaniemi 2 2 4 2 2 9 2
Kuru 2 2 1 2 0 9 5
Rajamäki 1 1 2 1 1 9 2
Mikkeli 1 1 0 7 7 0

Yhteensä 1 6 173 156 9 0

nempi kuin Jämsänkoskella. Valtimolta viimeksi
valmistunut kurssi oli lisäksi poikkeuksellinen: kurs-
si oli tilauskurssi Enso-Gutzeit Oy:n metsureille.

Rovaniemen metsäoppilaitoksesta valmistui seu-
ranta-aikana 24 oppilasta. Talven aikana koulutet-
tiin 12–16 oppilasta kolmessa erässä. Oppilaita otet-
tiin kouluun porrastetusti: ensimmäisessä vaihees-
sa koulussa oli neljästä kuuteen oppilasta teoriapai-
notteisessa opetuksessa, johon sisältyi myös hak-
kuukonetyöskentelyä koulun työmailla. Noin kah-
den kuukauden kuluttua näiden oppilaiden siirtyes-
sä työharjoitteluun yrittäjille saapui seuraava nel-
jästä kuuteen oppilaan erä koululle. Ensimmäisen
erän oppilaat palasivat työharjoittelusta vielä vii-
koksi koululle.

Kurussa järjestettiin kaksi sekä Mikkelissä ja Ra-
jamäellä molemmissa yksi kurssi työvoimahallin-
non rahoittamana.

Tietoja oppilaiden aikaisemmasta koulutuksesta,
työhistoriasta ja muista taustatekijöistä sekä oppi-
laiden arvioita kurssin sisällöstä ja pituudesta ke-
rättiin kyselylomakkeella. Lomakkeiden täyttöti-
laisuus järjestettiin kouluilla yleensä kurssin lop-
puvaiheessa, mieluiten viimeisellä kurssiviikolla.
Tutkijan tai koulutetun avustajan valvomassa täyt-
tötilanteessa voitiin oppilaiden puuttellisia vasta-
uksia täydentää; esimerkiksi oppilaat muistivat usein
koulu- ja työhistoriansa epätarkasti.

Kaikkiaan 156 oppilasta (90 %) täytti kyselylo-
makkeen. Lomaketta testattiin kahdella ensimmäi-
sellä kurssilla. Koska kysymyksiin tehtiin vain pie-
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matit olivat kirvesmies (5 %), sekatyömies (4 %) ja
autonkuljettaja (4 %). Muita ammattinimikkeitä oli
yleensä vain yksittäisiä kappaleita. Alle 20-vuoti-
aista oppilaista joka kolmas oli metsäkoneyrittäjä-
perheestä.

Kaikkiaan yli puolet kurssilaisista asui haja-asu-
tusalueella. Taajamissa asuneista kurssilaisista
15 % asui kaupunki-, 17 % kuntakeskuksessa ja
loput 11 % muussa taajamassa. Asuinpaikka liittyy
selvästi maatalousperäiseen kotitaustaan. Kotitaus-
taan liittynee myös se, että vastanneista 73 % asui
samalla paikkakunnalla ja 14 % samassa läänissä,
jossa he olivat eläneet myös lapsuutensa ja/tai nuo-
ruutensa. Vain 13 % vastaajista oli vaihtanut asuin-
lääniä sitten nuoruusvuosien. Maa- ja metsätalou-
den ammatit ovat selvästi paikkasidonnaisempia
kuin monet muut ammatit.

Oppilaita valittiin koulutukseen selvästi enem-
män Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Lapin alu-
eelta kuin Etelä-Suomesta, Kymenlaaksosta ja län-
tiseltä rannikkoseudulta (kuva 2). Todennäköisesti
hakijat oppilaitoksiin tulivat myös ko. alueilta. Op-
pilaat hakeutuivat selvästi oman asuinalueensa kou-
luun. Esimerkiksi 100 % postin Joensuun lajittelu-
keskuksen alueella asuneista kurssilaisista opiskeli
Valtimon, 89 % Jyväskylän alueen Jämsänkosken
ja 76 % Lapin alueen Rovaniemen metsäoppilai-
toksessa. Koulut keräsivät yleensä oppilaansa lähi-
alueelta. Poikkeuksena oli Jämsänkoski, johon tuli
oppilaita lähes koko maasta Itä-Suomea ja Kainuu-
ta lukuunottamatta (kuva 2).

Jatkolinjojen oppilaat erosivat taustatietojen suh-

Kuva 2. Kaikkien ja Jämsänkosken metsäoppilaitoksen oppilaiden asuin-
paikan maantieteellinen sijainti. Rajatun alueen sisällä olevista luvuista
vasemmanpuoleinen kertoo, montako prosenttia kaikista oppilaista oli
ko. alueelta kotoisin. Oikeanpuoleinen luku kertoo, montako prosenttia
alueen oppilaista opiskeli Jämsänkoskella. Esimerkiksi kaikista oppilaista
12 % tuli postin Jyväskylän lajittelukeskuksen alueelta. Näistä oppilaista
89 % opiskeli Jämsänkoskella.

Kuva 1. Oppilaiden ikäjakauma kouluittain.
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Taulukko 2. Yhteenveto oppilaiden ammatillisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Koulutus

Työkokemusta Metsä- Metsäkone- Metsuri- Maatalous- Metsä- tai Ilman Yhteensä %
koneen- asentaja tai linja tai ammatti- muun koulutusta

 kuljettaja- metsätalous- koulu alan
linja teknikkolinja lyhytkursseja

Metsäkoneyrittämisestä 2 3 1 6 4
Metsäk. kuljettam. tai asentajan töistä 3 2 3 3 7 4 3 5 2 3 3
Muun koneen kuljettamisesta 4 2 1 3 1 0 6
Metsurin töistä 1 6 3 1 1 7 1 8 3 5 8 3 7
Maataloustöistä 8 1 4 2 1 1 6 1 0
Muusta työstä tai yrittämisestä 4 2 6 4
Ilman työkokemusta 5 1 6 4
Puuttuva tieto 1 1 2 1

Yhteensä 7 2 6 1 6 2 6 2 5 1 1 156
% 4 6 4 1 0 1 7 1 6 7

teen hieman nuorisoasteen oppilaista (Onttinen ja
Vanhanen, 1992). Nuorisoasteen koulutukseen ha-
keutui näiden kahden tutkimuksen valossa enem-
män oppilaita metsäkoneyrittäjäperheistä ja vähem-
män maanviljelijäperheistä kuin jatkolinjoille. Isän
ammatti vaikuttaa siis selvästi sekä nuorempien
että jo metsäalalla olleiden ammatinvalintaan.
Maanviljelijäperheistä tulleiden suuri osuus on hy-
vin luonteva seuraus maa- ja metsätalouden kiinte-
ästä yhteydestä. Usein tuo yhteys jatkuu koulutuk-
sen jälkeen vielä työelämässäkin, esimerkiksi jat-
kolinjojen oppilaista lähes yksi kymmenestä oli
tullut kurssille joko maanviljelijän tai kotitilan töistä.

3.2 Oppilaiden koulutus

Oppilaista kolme neljäsosaa oli suorittanut keski-
tai peruskoulun. Kansakoulun käyneitä oli neljän-
nes. Vain kaksi oppilasta oli suorittanut lukion.

Kaikkiaan 77 % oppilaista oli saanut ammatillis-
ta peruskoulutusta ennen kurssille tuloa eri ammat-
tioppilaitoksissa (taulukko 2). Kurssimuotoista kou-
lutusta oli oppilaista hankkinut itselleen 16 %. Met-
surina aikaisemmin työskennelleet olivat osallistu-
neet yleensä useille vähintään viikon kestoisille
lyhytkursseille. Koulutukseen valituista oppilaista
7 % oli täysin vailla ammatillista koulutusta.

Lähes puolella oppilaista oli metsäkoneenkuljet-
tajan koulutus. Heistä puolet oli saanut kaksivuoti-
sen ja viidennes yksivuotisen koulutuksen. Lopuil-
la saattoi olla koulutusta kolme vuotta tai enem-
män, sillä osa oppilaista oli suorittanut kuljettaja-
linjan lisäksi asentajalinjan tai opintoja maatalous-
oppilaitoksessa tai ammattikoulussa.

Nuorimmilla eli kaikilla alle 20-vuotiailla oppi-
lailla oli metsäkoneenkuljettajan koulutus, mikä lie-
nee seurausta seuraavista seikoista. Osa nuorista
halunnee hankkia mahdollisimman hyvän ammat-
tipätevyyden itselleen ennen työelämään siirtymis-
tä, ja he ovat siksi jatkaneet opintoja suoraan pe-
ruskoulutuksen jälkeen. Oppilaitokset ovat saatta-
neet myös innostaa kyvykkäitä oppilaita jatko-opis-
keluun, koska opettajien näkemyksen mukaan työ-
elämään siirtymisen jälkeen kouluun palaaminen
on monelle oppilaalle vaikeaa. Osaltaan ko. asiasta
kertonee jatkolinjojen hakijamäärien vähäisyys.
Opintojen jatkamisen eräänä syynä on saattanut
olla myös lähestyvä asepalvelus, mikä on todennä-
köisesti peruskoulutuksen jälkeen vaikeuttanut työn-
saantia.

Vanhemmissa ikäluokissa metsäkonekoulun käy-
neiden osuus oli pienempi: 25–29-vuotiaista noin
puolet oli käynyt koulun, mutta yli 40-vuotiaista
vain neljännes. Useat vanhemmat oppilaat olivat
suorittaneet metsäkoneenkuljettajan perusopinnot
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Taulukko 3. Oppilaiden työkokemuksen vaihtelu.

Työkokemusta alalta Työkokemusta kaikkiaan
Työkokemusta Oppilaita Keskimäärin Vaihteluväli Keskimäärin Vaihteluväli

n a a a a

Metsäkoneyrittämisestä 6 4 1–6 1 1 5–21
Hakkuukoneen kuljettamisesta 3 1,7 0,5–2 6 4,2–8,3
Kuormatraktorin kuljettamisesta 4 3 4,5 0,2–16 9,4 0,5–27
Asennus- tai huoltotöistä 6 3 0,3–8 7 2–13
Muun koneen kuljettamisesta 1 0 6 0,3–21 1 1 0,3–33
Metsurin töistä 5 8 8,3 0,2–21 1 2 0,2–31
Maataloustöistä 1 6 8,2 0,5–28 1 0 0,5–30
Muusta työstä ja/tai yrittämisestä 6 4 0,5–13 4,9 0,5–13
Ei työkokemusta 6
Puuttuva tieto 2

vasta varttuneella iällä pohjustaakseen siirtymistä
metsurin ammatista metsäkoneenkuljettajaksi.

Keskimäärin puolella jokaisen kurssin oppilaista
oli metsäkoneenkuljettajan peruskoulutus takanaan.
Vähimmillään vain yksi kurssin oppilaista oli saa-
nut peruskoulutuksen, mutta työtilaisuuksien vä-
hentyminen vuoden 1991 aikana sai koulutettuja ja
myös kokeneita kuormatraktorinkuljettajia hakeu-
tumaan lisäkoulutukseen.

Mitä vanhempia oppilaat olivat sitä vähemmän
heillä oli mitään ammatillista peruskoulutusta. Kurs-
simuotoista koulutusta oli 35–39-vuotiaista saanut
16 % ja yli 40-vuotiaista 55 %. Täysin koulutta-
mattomia oli yli 35-vuotiaista joka kymmenes.

3.3 Oppilaiden työkokemus

Oppilaiden kurssia edeltäneen työkokemuksen ale-
nevan luokittelun perusteena oli työkokemuksen
mahdollisesti antamat valmiudet selviytyä hakkuu-
koneen kuljettajana (taulukko 3). Ensin poimittiin
metsäkoneyrittäjänä olleet, sitten hakkuukoneen
kuljettajana työskennelleet jne. Luonnollisesti vas-
taajalla saattoi olla sijoitusluokan mukaisen työko-
kemuksen lisäksi, ja jopa sitä enemmänkin, koke-
musta seuraavasta tai vielä alemmasta luokasta,
mitä ei tässä ole enää huomioitu.

Kaikkiaan 52 oppilaalla 154 vastanneesta oli ko-
kemusta metsäkoneen kuljettamisesta. Lähes puo-
lelle heistä kuormatraktorilla työskentelyä oli ker-

tynyt vähemmän kuin kaksi vuotta ja viidenneksel-
le alle puoli vuotta. Joukossa oli myös kokeneita
kuljettajia: seitsemälle oppilaalle oli kertynyt työ-
historian aikana yli 10 vuotta kuormatraktorin kul-
jetustyötä. Kuusi oppilasta oli jo ennen kurssille
tuloa työskennellyt hakkuukoneen kanssa joko kul-
jettajana tai yrittäjänä.

Metsurina oli työskennellyt 58 oppilasta, heistä
lähes 70 % oli tehnyt metsurintöitä yli viisi vuotta.
Yhdellä oppilaalla kymmenestä oli työkokemusta
joko vanhempien tai omalta maatilalta.

Koska oppilaiden keski-ikä oli niinkin korkea
kuin 30 vuotta, osa oppilaista oli luonnollisesti eh-
tinyt olla työelämässä jo pitkään. Lähes puolelle
oppilaista oli kertynyt työkokemusta erilaisissa töis-
sä kaikkiaan yli 10 vuotta.

Kurssia edeltäneen puolen vuoden aikana kol-
mannes oppilaista oli ollut metsurin töissä, alle
neljännes metsäkoneenkuljettajana. Kursseille tuli
oppilaita kaikkiaan lähes 30 eri työstä. Tämä voi
olla viite paitsi alkavasta lamasta myös asumisesta
haja-asutusalueella ja vähäisestä muuttohalukkuu-
desta johtuvasta vaikeutuneesta työnsaannista. Työt-
tömyysuhka ja lomautukset lienevät osaltaan in-
nostaneet metsureita ja koneenkuljettajia paranta-
maan ja monipuolistamaan ammattitaitoaan koulu-
tuksen avulla.

Yli puolella vastanneista kurssia edeltänyt työ-
suhde oli ollut vakituinen, noin neljänneksellä mää-
räaikainen. Joka kymmenennellä ei ollut ollut työ-
suhdetta, vaan he olivat opiskelleet, työskennelleet
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kotitilalla tai harjoittaneet maatalous- tai muuta yrit-
tämistä.

3.4 Oppilaiden kurssille hakeutuminen, koulutukseen
valinta ja valintaedellytysten toteutuminen

Koulun ilmoitus sanomalehdessä oli ollut puolelle
oppilaista tärkein tiedonlähde kurssille hakeutumi-
seksi. Yli neljännes oppilaista oli saanut tiedon
kurssin alkamisesta koululta, heidän joukossaan
yhtä lukuunottamatta kaikki alle 20-vuotiaat. Ope-
tushallituksen rahoittamilla kursseilla olleista joka
kolmas oli saanut tiedon kurssista koululta, mutta
työvoimaviranomaisten rahoittamilla vain noin joka
kymmenes. Ero tiedonsaantikanavissa oli tilastolli-
sesti merkitsevä.Vanhemmista oppilaista noin nel-
jännes oli hankkinut tiedon kurssin alkamisesta
muualta kuin sanomalehdestä tai koululta. Työvoi-
matoimisto oli ollut kolmelle ja esitteet kahdelle
oppilaalle tärkein tiedonlähde kurssille hakeutumi-
seksi. Aikaisempi työkokemus ei vaikuttanut tie-
donsaantikanaviin.

Koulujen antamien tietojen mukaan hakijamää-
rät kursseille olivat 1,3–3,1 kertaiset oppilaspaik-
koihin nähden. Ennen kurssin alkua osallistumi-
sensa perui 1–6 oppilasta kuudella tutkituista kuu-
destatoista kurssista. Niin ikään kuudella kurssilla
1–2 oppilasta keskeytti kurssin siirtyäkseen työelä-
mään tai muista henkilökohtaisista syistä.

Oppilasvalinnan suorittivat koulutuksesta vastaa-
vat opettajat, työllisyysvaroin toteutetuilla kursseilla
työvoimaviranomaiset yksin tai yhdessä koulun
edustajien kanssa. Opettajien tekemissä valinnois-
sa painotettiin hakijoiden aikaisempaa koulutusta ja
työkokemusta. Oppilaat valittiin kursseille pääasi-
assa hakupapereiden perusteella. Mikkelissä valit-
tiin hakemusten perusteella osa hakijoista henkilö-
kohtaiseen haastatteluun, jonka perusteella lopulli-
nen valinta tehtiin. Rovaniemellä osa oppilaista va-
littiin kursseille yrittäjien suositusten perusteella.

Ammattikasvatushallituksen (Metsäkoneenkäy-
tön... 1988) asettamat koulutukseen valinnan edel-
lytykset – metsäkoneenkuljettajan tai vastaavan pe-
ruskoulutus ja vähintään kahden vuoden työkoke-
mus alalta tai peruskoulutuksen puuttuessa vähin-
tään viiden vuoden työkokemus alalta – täytti 21 %
oppilaista. Jos työkokemus koneenkuljettamisesta

lasketaan kahdesta vuodesta vähintään kuuteen kuu-
kauteen, lisääntyy valintaedelletykset täyttävien
oppilaiden määrä kymmenellä prosentilla. Lisäksi
ammatillisen peruskoulutuksen saaneessa oppilas-
joukossa oli kuusi kurssilaista, jotka olivat ehtineet
kuljettaa metsäkonetta vain 2–3 kuukautta.

Niistä kahdesta kolmasosasta oppilaita, jotka täyt-
tivät ammattikasvatushallituksen asettamat pääsy-
vaatimukset puutteellisesti, suurimman ryhmän
(noin 40 % valituista) muodostivat metsurina työs-
kennelleet oppilaat. Heistä neljänneksellä oli met-
säkonekoulutusta ja kolmanneksella muuta amma-
tillista koulutusta. Kolmannes oli saanut koulutusta
ainoastaan metsäalan lyhytkursseilla, jotka tavalli-
simmin kestävät vain viikon.

Lopuista valintaedellytykset puutteellisesti täyt-
täneistä oppilaista oli puolet saanut pääasiallisen
työkokemuksensa maataloustöistä. Heistä kuiten-
kin suurimmalla osalla oli ammatillista peruskou-
lutusta (taulukko 2). Kuusi kurssilaista ei ollut ol-
lut työelämässä lainkaan ennen kurssia.

3.5 Koulutuksen toteutus

Metsäkoneenkäytön jatkolinjojen viiden kuukau-
den kestoinen toteutus noudatti eri kouluissa pää-
piirtein ammattikasvatushallituksen (nykyisin ope-
tushallitus) antamaa 750 tunnin opetussuunnitel-
maa (Metsäkoneenkäytön... 1988). Eniten tunteja,
400–500 tuntia, käytettiin puunkorjuukoneiden käy-
tön opetukseen. Seuraavaksi eniten opetusta annet-
tiin metsäkoneiden kunnossapidosta, noin 150 tun-
tia. Loppuosalla tunneista opetettiin pienempiä ko-
konaisuuksia, kuten automaatiota ja yritystaloutta.

Poikkeuksen muodostivat Rajamäen metsäoppi-
laitoksessa syksyllä 1990 toteutettu kurssi ja Valti-
molla vuonna 1991 Enso-Gutzeit Oy:n metsureille
annettu opetus. Rajamäen kurssi kesti vain kolme
kuukautta ja opetusta sillä annettiin noin 440
tuntia.Valtimon kurssi kesti sen sijaan yhden luku-
vuoden ja opetusta sillä annettiin noin 1600 tuntia.
Ennen hakkuukoneopetusta metsureille annettiin
opetusta kuormatraktorin rakenteesta, kunnossapi-
dosta ja käytöstä noin 800 tuntia.

Kurssin vetäjien mukaan noin 10 % tunneista oli
luentoja koko ryhmälle ja 20–30 % pienryhmäoh-
jausta opetusluokissa tai korjaushallissa. Suurin osa
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Taulukko 4. Oppilaiden arvio hakkuukoneella työskentelyn vaikeimmasta osa-alueesta työelämään siirryttäessä kurssia edeltäneestä työkokemuksesta
riippuen.

Vaikein osa-alue

Oppilaalla aikaisempaa Koneen Koneen Puiden Apteeraus Mitta- Kone- Muu
työkokemusta käsittely huolto valinta laite kustannus-

laskenta
% % % % % % % n

Hakkuuk. kuljettamisesta/
metsäkoneyrittämisestä 2 2 1 1 5 6 1 1 9
Kuormatraktorin kuljettamisesta 5 4 2 1 7 1 7 1 0 7 2 4 1
Huolto- ja asennustöistä 3 3 3 3 1 7 1 7 6
Muun koneen kuljettamisesta 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 9
Metsurin töistä 2 4 3 9 6 4 1 7 9 2 5 4
Kotitilalta 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 6
Muusta työstä/yrittämisestä/
ilman työkokemusta 8 8 2 5 8 1 7 3 3 1 2

Kaikki 1 2 3 1 1 4 1 2 1 3 1 6 2 147

eli noin 60 % opetuksesta annettiin käytännön työ-
mailla. Tuntimäärissä oli sekä koulu- että kurs-
sikohtaista vaihtelua. Esimerkiksi kuudella kurssil-
la kaikki oppilaat suorittivat työharjoittelun koulun
työmailla, mutta muilla kursseilla 30–100 % oppi-
laista oli koulun ulkopuolisessa harjoittelussa met-
säkoneyrityksissä.

3.6 Opetuksen sisältö ja kesto

Hakkuukoneenkuljettajalle asetettavat konkreetti-
set osaamisvaatimukset ovat hyvin laaja-alaiset. Eri-
laisesta työkokemuksesta johtuen kurssilaisten läh-
tövalmiudet eri osaamisalueilla poikkesivat paljon
toisistaan. Osalle oppilaista konetyö oli aivan vie-
rasta, mutta metsurintöitä tehneenä he hallitsivat
metsänhoidolliset taidot, kuten puiden valinnan ja
apteerauksen. Kuormatraktorilla työskennelleiden
oppilaiden tilanne oli useimmiten päinvastainen.
Koulut yrittävätkin muokata kurssien sisältöä op-
pilaiden valmiuksien mukaan ja antaa kurssilla mah-
dollisuuksien mukaan eriytynyttä opetusta pienem-
mille ryhmille. Monen kurssin jälkeen opettajat il-
moittivat kuitenkin, että oppilaiden hyvin erilaiset
lähtötiedot ja -taidot olivat vaikeuttaneet kurssin
toteutusta.

Oppilaiden arvion perusteella kurssin sisällön ja-
kaantuminen eri aiheisiin oli melko onnistunut.
Yleensä kaikista aiheista olisi kaivattu lisää käy-
tännön- ja pienryhmäopetusta. Monet kurssilaiset
olisivat kaivanneet enemmän opetusta työmenetel-
mistä kasvatushakkuuleimikoissa ja erikoistilanteis-
sa, sähkö- ja mittalaitteista ja hydrauliikasta.

Noin puolet kurssilaisista piti kurssin viiden kuu-
kauden kestoa sopivana. Noin kolme kurssilaista
kymmenestä olisi pidentänyt kurssin kestoa kol-
mella kuukaudella ja yksi kymmenestä kuudella
kuukaudella. Yksi kurssilainen kymmenestä olisi
lyhentänyt kurssia yhdestä kahteen kuukaudella.
Kurssilaisista varsinkin ne, joilla oli työkokemusta
vain metsurin töistä, olivat valmiimpia lisäämään
kurssin kestoa.

Kyselyssä oppilaita pyydettiin arvioimaan, mikä
tulisi olemaan heille vaikein hakkuukonetyön osa-
alue, kun he aloittavat hakkuukoneella työskente-
lyn kurssin jälkeen (ks. taulukko 4). Neljännes met-
sureista arvioi hakkuukoneen kuljettajan perustai-
don eli koneen käsittelyn olevan vaikein alue. Täs-
tä voitaneen päätellä, että kurssi oli ollut heille
liian lyhyt riittävien perustaitojen omaksumiseen.

Suurin osa oppilaista arveli, että koneiden kun-
nossapito ja huolto tulisivat olemaan heille työelä-
mässä vaikeimmin hallittava alue. Opettajien mu-
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Kuva 3. Oppilaiden arvio kurssien aikaisista hakkuukoneella työskentelyn tuntimääristä
kouluittain.

kaan oppilaat saavuttivatkin tällä alueella heikoi-
ten kurssin tavoitteet. Yllättävää on ehkä, että kuor-
matraktoria kuljettaneista oppilaista lähes puolet
piti koneiden huoltoa ja kunnossapitoa vaikeimpa-
na osaamisalueena. Osaselityksenä lienee, että hak-
kuukoneessa on kuormatraktoria huomattavasti
enemmän nykyaikaista tekniikkaa, mistä johtuen
oppilaat kokivat uuden tiedon omaksumisen ja hal-
linnan vaikeaksi. Toisaalta nämä oppilaat tiesivät
työkokemuksensa perusteella, että jos aikoo me-
nestyä metsäkoneenkuljettajana, on koneiden kun-
nossapito ja huolto hallittava.

3.7 Metsäkoneella työskentelyn toteutus kursseilla

Oppilaat olisivat halunneet lisätä käytännön työssä
annettavaa opetusta. Kolme oppilasta neljästä oli
mielestään saanut liian vähän opetusta käytännös-
sä. Yhtä monet olivat saaneet mielestään työsken-
nellä liian vähän koneilla. Oppilaiden arvion pe-
rusteella samankin kurssin oppilaat saivat kurssin
aikana työskennellä metsäkoneilla hyvin eripitui-
sia aikoja. Keskimäärin oppilaat arvioivat käyttä-
neensä hakkuukonetta 176 tuntia ja kuormatrakto-
ria 46 tuntia.

Suurimmat hakkuukoneella työskentelyn tunti-
määrät kertyivät Rovaniemen oppilaitoksen oppi-
laille, 90 % oppilaista arvioi kuljettaneensa hak-
kuukonetta yli 300 tuntia (kuva 3). Oppilaista lähes

kaikki harjoittelivat koulun työmaiden lisäksi yrit-
täjien luona. Muiden koulujen oppilaista vain Jäm-
sänkoskella yksi kymmenestä ehti kurssin aikana
käyttää hakkuukonetta saman määrän.

Lähes puolella oppilaista kurssinaikainen hak-
kuukoneen käyttö jäi alle 100 tunnin. Jos verrataan
työvoimahallinnon rahoittamien Kurun, Mikkelin
ja Rajamäen oppilaitosten kurssilaisten käyttötun-
timääriä Jämsänkosken, Rovaniemen ja Valtimon
kurssilaisten harjoitusmääriin, erosivat tuntimäärät
tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisistaan. Kol-
messa ensimmäisessä koulussa lähes 80 % oppi-
laista käytti hakkuukonetta kurssin aikana alle 100
tuntia, kun jälkimmäisten koulujen oppilaista vain
noin kolmanneksella käyttömäärät jäivät näin vä-
häisiksi.

On muistettava, että tuntimäärät ovat oppilaiden
omia arvioita harjoitusmääristä. Kurssien vetäjät
arvioivat kuitenkin yhden oppilaan keskimääräiset
käyttötuntimäärät samansuuntaisesti oppilaiden
kanssa. Näinkin suuria eroja oppilaiden ja koulujen
välillä selittävät mm. seuraavat tekijät: kurssin käy-
tössä olleiden koneiden määrä ja kunto, työmaiden
saatavuus ja sijainti, yleinen töiden organisointi,
yrittäjillä harjoittelemassa olleiden oppilaiden määrä.

Kouluilla ei ollut ensimmäisten toteuttamiensa
kurssien aikaan käytettävissä riittävästi nykyaikai-
sia hakkuukoneita. Koneet olivat vanhentuneita,
jolloin ne eivät kestäneet maastossa ja suuri osa
oppilaiden ajasta kului koneiden korjaamiseen. Joil-
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lakin kursseilla vuokrattiin oppilaiden käyttöön uu-
sia koneita tilanteen parantamiseksi. Tällöin taas
opettajat eivät olleet riittävästi perehtyneet konemal-
leihin, jolloin opetus ei ollut täysipainoista. Tilan-
ne kohentui, kun useimmat koulut 1990-luvun tait-
teessa pystyivät hankkimaan uutta konekalustoa.

Niissä kouluissa, joissa kursseja pidettiin sään-
nöllisesti, luotiin tämän tutkimuksen kattamana ai-
kana melko hyvä vakiintunut käytäntö: kurssin lop-
puvaiheessa toteutettiin noin 10 viikon työmaahar-
joittelu kaksivuorotyöskentelynä. Kun osa oppilaista
oli samanaikaisesti metsäkoneyrityksissä harjoitte-
lemassa, pääsivät vain koulun koneilla harjoitelleet
oppilaat työskentelemään enemmän.

3.8 Työharjoittelu metsäkoneyrityksissä

Kurssien vetäjien antamien tietojen mukaan yh-
teensä 76 oppilasta eli noin puolet kyselyyn osal-
listuneista oli ollut harjoittelemassa yrityksissä ajan-
jakson, jonka kesto vaihteli muutamista päivistä yli
kahteen kuukauteen. Näistä oppilaista 62 täytti ai-
heeseen liittyvän lyhyen kyselyn. Rajamäen metsä-
oppilaitoksen kurssille koulu järjesti harjoittelupai-
kat, myös Rovaniemen oppilaitos avusti harjoitte-
lupaikkojen etsimisessä, mutta muissa kouluissa
harjoittelupaikan saaminen yrittäjiltä oli suurim-
maksi osaksi oppilaan oman aktiivisuuden ansiota.

Aikaisempi työkokemus vaikutti harjoittelupai-
kan saantiin. Niistä oppilaista, joilla metsäalan työ-
kokemus rajoittui metsurin töihin, vain viidesosa
sai yrittäjiltä harjoittelupaikan. Sen sijaan muissa
töissä, kuten koneenkuljettajana tai maataloustöis-
sä olleista oppilaista oli noin puolet harjoittelemas-
sa yrittäjillä. Kymmenen oppilasta oli ollut ennen
kurssille tuloaan harjoittelupaikassaan työssä, heistä
viiden työsuhde oli ollut vakituinen.

Noin viidesosa oppilaista kuljetti harjoitteluaika-
naan kahta tai kolmea erilaista konetta, muut työs-
kentelivät vain yhdellä konemallilla. Oppilaiden
kuljettamat metsäkoneet olivat uusia, puolet oli alle
kolme vuotta vanhoja ja 80 % alle viisivuotiaita.
Yli puolet oppilaista työskenteli koko ajan avohak-
kuualoilla, lopuilla harjoitteluun sisältyi myös työs-
kentelyä harvennuksilla. Moni oppilas teki harjoit-
teluaikanaan vuorotyötä päästen siten todellisen työ-
elämän makuun.

Yksi oppilas kymmenestä koki saaneensa har-
joitteluaikanaan liian vähän opastusta, muut sopi-
vasti. Yhdelle kolmasosalle opastusta oli antanut
pääasiassa yrittäjä, toiselle kolmasosalle yrittäjä ja
yrityksen työntekijät yhtä paljon ja lopulle kolmas-
osalle yrityksen työntekijät, koulun opettajat tai
urakanantajan työnjohto. Kahta oppilasta ei ollut
neuvonut kukaan.

Kaikki vastanneet oppilaat pitivät harjoittelua yri-
tyksissä erittäin hyvänä asiana. Vain lyhyen ajan
yrittäjäharjoittelussa olleet oppilaat olisivat halun-
neet pidentää harjoittelun kestoa.

3.9 Opetuksen taso

Jokaisessa koulussa eri kurssien opetuksesta vasta-
sivat yleensä samat opettajat. Suurin osa opettajista
oli työskennellyt opetustehtävissä viidestä kahteen-
kymmeneen vuotta, joillakin kursseilla osalla opet-
tajista ei ollut näin pitkää opetuskokemusta. Kurs-
situksen alkuvaiheessa koneellinen hakkuu oli mel-
ko uusi asia, joten opettajilla oli ollut vähäiset mah-
dollisuudet perehtyä uusiin hakkuukoneisiin ja kor-
juumenetelmiin.

Oppilaat arvioivat opetuksen tasoa viisiluokkai-
sella asteikolla erinomaisesta huonoon. Osaamis-
alueesta ja koulusta riippuen 20–90 % oppilaista
arvioi opettajien tiedot ja taidot erinomaisiksi tai
hyviksi. Hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden
kunnossapito ja huolto olivat alueet, joilla opettaji-
en ammattitaito oli parasta. Hakkuukoneiden ja
kuormatraktoreiden käsittely käytännössä sekä opet-
tajien käytännön taidot nykyisissä koneellisissa hak-
kuumenetelmissä olivat alueet, jotka opettajat hal-
litsivat oppilaiden mielestä heikoiten (kuva 4).

Oppilaiden arvion perusteella opettajien hakkuu-
koneiden käsittelytaidoissa oli eroja koulujen välil-
lä (kuva 5). Joidenkin koulujen pienen oppilasmää-
rän vuoksi tuloksia voi pitää vain suuntaa-antavi-
na. Lisäksi on syytä huomata, että Rajamäen kurs-
silla opettajien lisäksi koneyrittäjät opettivat oppi-
laille koneiden käyttöä. Työvoima- ja opetushallin-
non rahoittamien kurssien välillä oli selvä tasoero
opetushallinnon rahoittamien kurssien eduksi.

Oppilaiden arvio opetuksen tasosta on vuosilta
1989–1991. Tämän ajankohdan jälkeen kouluissa
on annettu hakkuukoneisiin liittyvää opetusta muu-
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I = teoriatiedot hakkuukoneista V = hakkuukoneiden huoltotaidot
II = teoriatiedot hakkuumenetelmistä VI = kuormatraktoreiden huoltotaidot
III = hakkuukoneiden käsittelytaidot VII = käytännön taidot koneellisissa

hakkuumenetelmissä
IV = kuormatraktoreiden käsittelytaidot VIII = opetustaidot yleisesti

Kuva 4. Oppilaiden arvio opettajien opetustaidoista ja -tiedoista opetuksen eri alueilla.

Kuva 5. Oppilaiden arvio opettajien hakkuukoneiden käsittelytaidoista kouluittain.

tama vuosi enemmän. Opetuksen taso on toivotta-
vasti kohonnut huonoksi arvioiduissa kouluissa-
kin, kun opettajat ovat saaneet enemmän aikaa pe-
rehtyä koneisiin ja niiden käyttöön. Toisaalta met-
säkonekoulutuksen hajauttaminen useaan oppilai-
tokseen on voinut johtaa siihen, että kaikissa kou-
luissa kone-, laite- ja opettajaresurssit eivät ole riit-
tävät hyvän koulutuksen järjestämiseksi.

3.10 Oppilaiden kurssille hakeutumisen syyt ja
kurssiodotukset

Oppilailta tiedusteltiin kyselylomakkeessa kuuden
vaihtoehdon avulla kurssille tulon tärkeintä syytä.
Koulu ja oppilaan ikä vaikuttivat kurssille hakeutu-
misen syihin. Suurin joukko, 40 %, oli hakeutunut
kurssille tavoitteenaan oppia uusi ammatti. Kurun
metsäoppilaitoksen kurssilaisista jopa kahdella kol-
masosalla oli tämä selkeä ammattitavoite, kun
Rajamäen kurssilaisista vain alle viidenneksellä oli
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Kuva 6. Oppilaiden kurssille hakeutumisen tärkein syy kouluittain.

vastaava tavoite (kuva 6).
Noin viidennes ilmoitti tärkeimmäksi kurssille

hakeutumisen syyksi “pidän metsässä työskente-
lystä”. Puolet tämän ryhmän oppilaista oli alle 30-
vuotiaita metsureita, jotka olivat mitä ilmeisimmin
hakeutuneet koulutukseen taatakseen itselleen tu-
levaisuudessakin työpaikan metsässä. Alle viiden-
nes oli valinnut kurssille tulon syyksi “koneet ovat
aina kiinnostaneet minua”. Kaksi kolmasosaa näin
vastanneista oli alle 30-vuotiaita. Näitä nuoria ei
siis niinkään houkutellut työskentely metsässä, vaan
työskentely koneilla.

Kaksitoista oppilasta kertoi kurssille tulon syyksi
jonkin muun kuin lomakkeella annetun vaihtoeh-
don. Useimmat heistä halusivat parantaa kurssin
avulla ammattitaitoaan ja siten lisätä työmahdolli-
suuksiaan metsäkonealalla. Heidän tavoitteenaan
ei niinkään ollut siirtyminen uuteen ammattiin met-
säalalle tai metsäalan sisällä.

Oppilaat kirjoittivat kurssiodotuksistaan vapaa-
muotoisilla vastauksilla. Oppilaat odottivat kurssin
luovan ammattipätevyyden perustan, jonka avulla
siirtyminen hakkuukoneen kuljettajaksi tulisi mah-
dolliseksi. Monien oppilaiden tärkeimpänä päämää-
ränä oli hakkuukoneen käsittelytaitojen oppiminen.
Useimmat näkivät tähän kokonaisuuteen kuuluvan
myös koneiden huolto- ja kunnossapitotaidon.

Vähän yli puolet oppilaista ilmoitti kolmiluok-

kaisella asteikolla mitattuna kurssiodotuksiensa täyt-
tyneen tyydyttävästi. Kolmanneksen kurssiodotuk-
set olivat täyttyneet hyvin ja joka kymmenen oppi-
laan huonosti. Monet oppilaat arvioivat saaneensa
kurssilta peruslähtökohdat ammattiin, mikä olikin
ollut useimpien oppilaiden tavoite. Työvoimavi-
ranomaisten rahoittamilla Kurun, Mikkelin ja Ra-
jamäen kursseilla olleiden oppilaiden odotukset täyt-
tyivät tilastollisesti merkitsevästi huonommin kuin
opetusministerion rahoittamien Jämsänkosken, Ro-
vaniemen ja Valtimon kurssilaisten. Kurssiin pet-
tyneitä oppilaita oli kaikkiaan 16, mitä voitaneen
pitää vähäisenä määränä. Vapaamuotoisissa vasta-
uksissa tyytymättömät kurssilaiset valittivat kurs-
sien vähäistä käytännön opetusta ja opettajien huo-
noa ammattitaitoa.

Noin kaksi kolmasosaa oppilaista arvioi kurssin
päättyessä, että tulevaisuudessa heidän ammattinsa
on hakkuukoneen kuljettaja. Kymmenen oppilasta
ilmoitti sen sijaan jo tuolloin, etteivät he hakeudu
hakkuukoneen kuljettajiksi. Osa näistä oppilaista
arveli sijoittuvansa kuitenkin muihin töihin metsä-
alalla. Kun kurssin päättyessä yksi kolmasosa kai-
kista oppilaista vastasi, etteivät he osaa tällä het-
kellä sanoa, tuleeko heistä hakkuukoneenkuljetta-
jia, oli pettyneistä oppilaista peräti puolet tällä ta-
valla epävarmoja. Ero vastauksissa oli tilastollises-
ti merkitsevä.
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4 Johtopäätöksiä

Metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa olisi mie-
tittävä ja parannettava ainakin seuraavia asioita:
– oppilasvalinnan järjestäminen
– metsäkoneiden käsittelytaitojen opetus
– opettajien täydennyskoulutus
– koulujen ja työelämän yhteyksien tiivistäminen

Tutkimuksen tulokset ja niiden perusteella esitetyt
koulutuksen kehittämis- ja parantamistarpeet koh-
distuvat ensisijassa metsäkoneenkuljettajien amma-
tilliseen aikuiskoulutukseen. Ehdotukset lienevät
kuitenkin pääosin samoja, kun mietitään nuoriso-
asteen peruskoulutusta.

Nykyisten suunnitelmien mukaan nuorisoasteen
metsäkoneenkuljettajien peruskoulutus olisi tule-
vaisuudessa kolmivuotinen, kaksivuotisen perus-
tutkinnon jälkeen kuljettajaksi erikoistuminen ta-
pahtuisi yksivuotisella kuljettajalinjalla. Vuotuiseksi
koulutustarpeeksi on arvioitu 300 oppilasta (Reu-
nala 1993). Kun metsäalan koulutus saataneen lä-
hitulevaisuudessa sekä hallinnollisesti että opetuk-
sellisesti uusiin uomiin, on varmaan aiheellista miet-
tiä, tarvitaanko tulevaisuudessa metsäkoneenkäy-
tön viiden kuukauden kestoista jatkolinjaa vai oli-
siko aikuisopiskelijat aiheellista kouluttaa nuoriso-
asteen kanssa. Nythän noin neljännes kurssilaisista
olisi pidentänyt kurssin kestoa viittä kuukautta pi-
demmäksi.

4.1 Oppilasvalinta

Koulutukseen tulevan oppilasaineksen tulisi olla
paitsi teknisesti ja taidollisesti lahjakasta myös sel-
laista, joka pystyy itsenäisesti ja yksin työskentele-
mään ja viihtymään metsässä. Hakkuukoneenkul-
jettajien on hallittava nykyaikaisessa koneellisessa
puunkorjuussa monta erilaista osaamisaluetta. Ko-
neenkuljettamisen lisäksi heidän työhönsä kuuluu
entistä enemmän työn suunnittelua, mittausta ja
valvontaa (Rajamäki ja Terävä 1993, Köhler 1994).
Metsäkoneenkuljettajat ovat varsinaisina työnsuo-
rittajina viime kädessä vastuussa mm. siitä, miten
ympäristöä säästävä, luonnon monimuotoisuuden
huomioon ottava puunkorjuu käytännössä toteutuu

ja miten tarkasti metsäkoneyritys toteuttaa puun-
hankintayhtiön yleisohjeita tai myyjän ja ostajan
välisiä hakkuun erikoissopimuksia.

Ihanteellista tietysti olisi, että oppilaat valittai-
siin opetukseen alalle soveltuvuuden perusteella.
Leskinen ja Mikkonen (1981) selvittivät erilaisten
testien kykyä ennustaa metsäoppilaitosten oppilai-
den koulumenestystä ja kuormatraktorityöskente-
lyn tehokkuutta. Tutkimuksessa käytettiin 21 ky-
kytestin sarjaa. Lisäksi kuormatraktorin käytön suo-
ritustasoa mitattiin 48 erillisellä mittauksella maas-
toradalla. Esimerkiksi seuraavilla psyykkisiä omi-
naisuuksia mittaavilla testeillä oli merkittävää en-
nustearvoa: koordinaatiokyvyn tarkkuus ja nopeus,
tekninen lahjakkuus, päättelykyky, visuaalisuus ja
hyvä stereonäkö. Loppupäätelmänä tutkijat esitti-
vät, että testausten käyttämistä oppilasvalinnoissa
olisi vakavasti harkittava.

Suomessa ei ole tähän mennessä valittu oppilaita
metsäkonekoulutukseen valintatestien avulla. Va-
lintajärjestelmän kehittämistä olisi kuitenkin har-
kittava, vaikka valintamenetelmien käyttöön liittyy
ongelmia. Hakijoiden testauksella rajoitettaisiin
yksilön oikeutta valita haluamansa ammatti. Valin-
tajärjestelmästä voinee helposti muodostua kallis
ja monimutkainen. Hakijoiden testaus voisi lisätä
koulujen oppilaskatoa entisestään.

Valintamenetelmän pitäisi paremminkin olla va-
likoiva kuin karsiva, koska todennäköisesti tule-
vaisuudessakaan koulutukseen ei olisi hakeutumassa
suuria määriä hakijoita. Testeillä, pienillä työko-
keilla ja haastattelulla selvitettäisiin oppilaan so-
veltuvuus alalle sekä tietojen ja taitojen lähtötaso.
Valintajärjestelmän avulla oppilaat ohjattaisiin
suuntautumaan erilaisiin opetuskokonaisuuksiin.

Hakkuukoneen kuljettajalta vaaditaan tietoja ja
taitoja monelta alueelta. Näistä alueista tulisi tehdä
erilaisia opetuspaketteja, joista oppilas valitsee tai
hänet ohjataan lähtötason perusteella valitsemaan
riittävän ammattitaidon saavuttamiseksi hänelle
henkilökohtaisesti parhaiten sopivat. Opetusta ke-
hitettäisiin oppilaiden erilaisten lähtötaitojen ja
-tietojen pohjalta. Kaikille ei tarjottaisi kaikkea,
vaan ainoastaan puuttuvien tietojen ja taitojen täy-
dentämistä. Koulutusaikoja voitaisiin ehkä lyhen-
tää huomattavasti, millä puolestaan alennettaisiin
opetuskustannuksia.

Valtakunnallisia lähtötasotestauksia voitaisiin jär-
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jestää esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. Testaus
saattaisi soveltua hyvin metsäalan valtakunnallisen
ammattitutkintojärjestelmän yhteyteen (Metsätyön-
tekijän... 1994). Jos metsäkonekoulutus toteutettai-
siin Reunalan (1993) esittämällä yhden oppilaitok-
sen mallilla, olisi valtakunnallinen testaus nykyistä
helpompaa. Testausjärjestelmän avulla voitaisiin tu-
levaisuudessa ehkä luopua yksivuotisesta kuljetta-
jalinjasta ja sen sijaan antaa koulutusta ympärivuo-
tisesti erilaisilla osakursseilla, joista oppilas koko-
aisi itselleen yksilöllisen ohjelman metsäkoneen-
kuljettajan ammattitaidon hankkimiseksi. Ammat-
titaidon tason oppilas osoittaisi joko loppukokees-
sa tai ammattitutkintojärjestelmän kautta. Järjestel-
mällä voitaneen kohottaa koulutuksen arvostusta
metsäkoneyrittäjien ja -kuljettajien parissa sekä hel-
pottaa jo työelämässä olevien kuljettajien mahdol-
lisuuksia hakeutua täydennyskoulutukseen.

4.2  Metsäkoneiden käsittelytaitojen opetus

Itsestään selvältä tuntuu, että metsäkoneenkuljetta-
jan peruskoulutuksen ensimmäisenä tavoitteena olisi
oltava riittävien koneen käyttö- ja huoltotaitojen
antaminen oppilaille. Kuitenkin näillä jatkolinjoil-
la, joilla annettiin nuorisoasteen koulutusta enem-
män käytännön opetusta, puolet oppilaista kuljetti
hakkuukonetta alle sata tuntia. Voidaan sanoa, että
heillä oli kurssin jälkeen noin kuukauden työkoke-
mus alalta. Jos koneiden käyttötaitojen opiskelua
ei pystytä nykyisestä lisäämään, ei opetus saavutta-
ne oppilaiden suurimman työnantajaryhmän, met-
säkoneyrittäjien, varauksetonta arvostusta.

Opetuksen tärkein haaste olisi järjestää jokaiselle
oppilaalle riittävästi ohjattua, mutta itsenäistä met-
säkoneenkuljetusta. Tutkimuksia siitä, miten kau-
an oppilaan olisi harjoiteltava erilaisten metsäko-
neiden kanssa saavuttaakseen tyydyttävän työsken-
telytaidon ja -nopeuden, ei nykyisillä koneilla työs-
kentelystä ole tehty ja vanhempien konemallien
käytöstä tehtyjä tutkimuksia on olemassa vähän.
Lehtonen (1975) osoitti järjestetyssä kokeessa kou-
rakuormauksen oppimisen hidastuvan noin 140 har-
joitustunnin jälkeen.

Ensimmäinen tehtävä olisikin selvittää, kuinka
monta tuntia oppilaan olisi työskenneltävä nykyi-
sillä metsäkoneilla saavuttaakseen tyydyttävän työs-

kentelytaidon ja -nopeuden. Samassa yhteydessä
olisi myös selvitettävä, miten paljon opetuksessa
voidaan käyttää hyväksi simulaattoreita ja tietoko-
neohjelmia. On jo olemassa tietokonepohjaisia oh-
jelmia, joiden avulla voidaan opiskella esimerkiksi
puutavarakouran käsittelyä ja apteerausta (Block ja
Fridley 1990, Backhaus 1993, Saari 1994 ).

Toiseksi koulujen olisi nykyistä tarkemmin seu-
rattava, kuinka monta tuntia eri kurssien oppilaat
todellisuudessa kuljettavat koneita. Tässä tutkimuk-
sessa koulujen välillä oli suuria eroja. Seurannan
avulla koulut voisivat tehostaa käytännön opetusta.
Harjoittelumäärän pitäisi näkyä oppilaan todistuk-
sessa, koska se helpottaisi tulevaa työnantajaa arvi-
oimaan työntekijän valmiuksia sekä asettaisi yrit-
täjien odotukset oikeisiin mittasuhteisiin.

Mitä opetuksessa merkitsee, jos metsäkoneope-
tuksen tavoitteeksi Lehtosen (1975) tutkimuksen
perusteella asetetaan, että jokainen oppilas käyttää
vuoden kestoisen erikoistumiskoulutuksen kulues-
sa 150 tuntia sekä kuormatraktoria että hakkuuko-
netta? Kolmessa koulussa annettavalla opetuksella
ja 300 oppilaan vuotuisella määrällä se merkitsee
sitä, että jokaisessa koulussa pitäisi 36–40 viikon
ajan eli lähes ympärivuotisesti työskennellä vähin-
tään kahdeksan kuormatraktorin ja hakkuukoneen
muodostamaa ketjua arkipäivinä kahdessa vuoros-
sa. Jos opetus järjestetään lukuvuoden mittaisilla
koulutuslinjoilla, estävät opetusjärjestelyt todennä-
köisesti tavoitteeseen pääsyn. Osalle oppilaista työ-
harjoittelu sijoittuisi pääosin koulutuksen alkuun,
toiselle osalle mahdollisesti loppuun.

Opetuksen antaminen ympärivuotisesti osakurs-
seilla voisi mahdollistaa näinkin mittavan käytännön
opetuksen kouluissa. Kun oppilaat saisivat koulus-
sa riittävät kuljettamisen perustaidot, olisi työhar-
joittelun järjestäminen yksityisten metsäkoneyrittä-
jien alaisuudessa nykyistä helpompaa. Työharjoitte-
lun järjestämisessä on painotettava oppilaiden oman
aktiivisuuden merkitystä eikä lähdettävä tielle, jos-
sa koulu yksin järjestää harjoittelupaikat. Harjoitte-
lupaikan itsenäinen järjestäminen lisäisi oppilaan
työnhakutaitoa. Oppilas voisi mahdollisesti jo ennen
koulutukseen tuloaan etsiä kotiseudultaan harjoitte-
lupaikkoja, samalla hän saisi näkemyksen alueella ja
alalla vallitsevasta työtilanteesta.

Työharjoittelu metsäkoneyrityksissä helpottanee
vastavalmistuneen oppilaan sijoittumista työelä-
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mään ja toisaalta mahdollistaisi jo työssä olevien
kuljettajien täydennyskoulutuksen. Oppilaan men-
nessä yritykseen harjoittelemaan voisi yrittäjän kul-
jettaja siirtyä vastaavaksi ajaksi opintojen pariin.

4.3 Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen

Kurssien toteutuksesta ja oppilaiden tekemästä ope-
tuksen arvioinnista oli selvästi havaittavissa, ettei
opettajille ollut koulun puolesta järjestetty riittä-
västi täydennyskoulutusta eikä aikaa omaksua uu-
sia asioita. Seurantatutkimus tosin sijoittuu mur-
rosaikaan, mutta silti voidaan kysyä, eikö opettaji-
en opetusvalmiuksista olisi pitänyt huolehtia ensin,
ennen kuin koulutus oppilaille käynnistettiin. Nyt
monissa kouluissa oltiin tilanteessa, että uudet ko-
nemallit ja työmenetelmät saattoivat olla opettajil-
le vieraampia kuin oppilaille. Koulutuksen puut-
teet vähentävät osaltaan koulutuksen arvostusta ja
luovat noidankehän: koulutusta ei arvosteta – kou-
lutukseen ei hakeudu alalle soveltuvia ja motivoi-
tuneita oppilaita – opettajakunta turhautuu – kallis
koulutus ei tuo työelämään ammattitaitoista työ-
voimaa – metsäkonealan ammattitaito ei kohoa.

Asia ei sinänsä ole uusi eikä suinkaan rajoitu
pelkästään Suomeen. Jo Joint FAO/ECE/ILO Com-
miteen metsäalan koulutusta käsitelleessä seminaa-
rissa vuonna 1989 kiinnitettiin huomiota metsä-
koulujen opettajien riittämättömään metsätyön hal-
lintaan ja koulujen puuttuviin työelämän yhteyk-
siin (Haarr 1989). Metsäkonekoulujen opettajien
ammattitaidon täydennyskoulutus olisi saatava jär-
jestykseen pikaisesti. Yhden valtakunnallisen kou-
lun perustaminen saattaisi luoda tämänkin asian
hoitamiselle parhaat edellytykset esimerkiksi pa-
rantamalla yhteyksiä työelämään. Myös koulujen
yhteistyötä konevalmistajien kanssa olisi tiivistet-
tävä nykyisestä, koska vain näiden yhteyksien kautta
alan viimeisin tekninen tietotaito saavuttaa koulut.
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