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LEHTO,  J. 1979-  Metsäalan  koulutus  metsäalan  organisaatioiden arvioimana.  

Summary: Forest education  evaluated  by forestry organizations. Folia  For.  
398:1-46. 

Tutkimuksessa  arvioidaan  ammatillista  peruskoulutusta metsäalan  organisaatioi  
den ja niiden  edustajien näkökulmasta. Tarkastelun kohteena  on metsätyönjoh  
tajien, metsäteknikoiden  ja metsänhoitajien koulutus.  Tarkoituksena  on ollut  

tuottaa tietoa, jota eri  tasoilla  tapahtuva koulutuksen  uudistaminen  vaatii.  

Opetusaluekokonaisuuksien tärkeysjärjestysarvoissa  verbaalisen  kommunikaation  

merkitys  on keskeinen  kaikille  ammattiryhmille  toimialasta  riippumatta. Met  

sänhoitajille hallinnollinen  kyvykkyys  arvioidaan  useimmilla  toimialoilla  toiseksi  
tärkeimmäksi opetusalueeksi. Metsäteknikoille  se on kolmannella  sijalla ja met  

säntyönjohtajille viidennellä.  Metsäteknikoille  ja metsätyönjohtajille  raakapuun 
hankintaan  liittyvä  opetus  on selvästi  metsänhoitajista poikkeavasti  tärkeysar  
vioissa  etusijalla.  Metsätyönjohtajille se on tärkein  ja metsäteknikoille  se on toi  
seksi tärkein  opetusaluekokonaisuus. Metsätyönjohtajille sen merkitys  kaikilla  
muilla  paitsi  kaupan  alalla  on keskeisin.  Sen  merkitystä  teknikoille  korostavat 
teollisuus  ja muut metsäalat,  joihin kuuluivat  mm. konsulttitoimistot  ja teolli  
suuden järjestöt.  

Tutkimuksessa  vaatimukset  eri toimialoilla  vaihtelevat  ammattiryhmittäin, 

mutta keskeisimmiltä  opetuksen painopistealueilla vallitsevat  yhteiset odotuk  
set. Työllistävältä vaikutukseltaan suurimpien organisaatioiden näkemykset  ovat  
lähimpinä toisiaan.  

The study concerns professional forestry  education  from the  standpoint of 
forestry  organizations. The  education  of  forestry foremen, forest technicians  and  
forestry  graduates is  the  main  point of interest.  The  main aim  has  been  to find  
those central  teaching areas, which  seem to be important to forestry 

organizations. 

The  central  teaching areas were created  by  factor  analysis from several  fields  of 

teaching (subjects  or courses) in  forest  education.  It was noted that  in the  nine  
ranked  central  teaching areas verbal  communication  was of central importance 
especially  in  the  case of forestry  graduates and forest technicians in  all  

organizational branches.  Verbal  communication  was of secondary importance to  
forest foremen  in  most branches.  Administrative  skills  were considered  to be  of 

second  in  importance for forestry  graduates in most branches.  For  forest 
technicians  it was in  third  place  and  for  forest  foremen  only  in fifth  place.  The  

opinions were parallel in  all  branches.  A general education in  roundwood  supply  

was  considered  to  be  of  primary  importance for  forest technicians  and  for  forest 
foremen  but not so for  forestry  graduates. In the  case of  forest  foremen  it was 
considered  the most  important  and  for forest technicians  the second  most 

important teaching area. Roundwood  supply  was considered  in  all  branches  

except  forestry commerce group  to  be  of prime importance for  forest foremen.  
Its importance for  forest technicians  was stressed by  the  forest  industries  group  
and  other  forestry  field group which  includes  consultancies  and  confederations  of 

industry.  

The  opinions concerning teaching area requirements of the different  branches  
varied according to the  professional group  in  question, but regarding the main  
teaching areas there  were common expectations. The larger organizations  

expressed  opinions very  close  to each  other.  
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1. JOHDANTO  

11. Tutkimuskokonaisuus 

Metsäntutkimuslaitoksen metsäekono  

mian osastossa  on  tehty  vuosina  1974—  1979 
laaja  metsäalan koulutusta käsittelevä  tutki  
mussarja.  Kokonaistutkimus sisältää  koulu  
tussuunnittelun määrää ja laatua koskevia  ra  

portteja,  joista  on  julkaistu  seuraavat:  

Helander, M. ja S  i  m  v  1 a,  A-L. 1977.  Met  

säalan  toimihenkilöiden  kysyntä  ja tarjonta vuo  

teen 1985. Folia For. 332  

Juslin, H. 1977. Metsäalan  toimihenkilöiden  

täydennyskoulutustarve.  Folia  For.  278  

Lehto, J. 1978. Metsäalan  koulutus  metsätyön  

johtajien, metsäteknikoklen  ja  metsänhoitajien ar  

vioimana.  Helsingin  yliopiston kasvatustieteen  lai  
toksen  Tutkimuksia  n:o 67 

Ensiksi  mainittu tutkimus käsittelee kou  

lutustarpeen  määrää.  Koulutustarpeen  laatua 
koskevassa  tutkimuksessa  katsottiin  tarpeel  
liseksi  selvittää erikseen  jatko-  ja täydennys  
koulutuksen (Juslin  1977) sekä  amma  
tillisen peruskoulutuksen  osa-alueet (L  e  h - 
t  o 1978). Viimeksi mainitussa raportissa  
on tarkasteltu  metsäalan ammatillista koulu  

tusta  yksilön  kannalta. Nyt  käsillä  olevassa  
tutkimuksessa  lähestytään  ammatillisen pe  
ruskoulutuksen arviointia toisesta  näkökul  

masta,  kun  metsäalan organisaatiot  tai nii  
den edustajat  ovat arviointien suorittajina.  
Näin tutkimuksen erillisinä osa-alueina met  

säalan organisaatioiden  ja niissä työskentele  
vien toimihenkilöiden mielipiteistä  muodos  
tuu metsäalan ammatillisen peruskoulutuk  
sen laadullinen kolutustarvetutkimus.  Tar  

koituksena on ollut tuottaa tietoa, jota eri  
tasoilla tapahtuva  koulutuksen uudistaminen 
vaatii. 

Yritykset  tarvitsevat ammattitaitoista,  
koulutettua henkilöstöä. Yritysten  kannalta 
katsoen  on  tärkeää,  että  yhteiskunnan  koulu  
tusorganisaatiot  tuottavat ammatillisesti ky  
vykkäistä  yksilöitä,  joiden valmiudet ovat  
sovellettavissa kunkin työorganisaation  eri  

tyispiirteisiin mahdollisimman joustavasti.  
Mitä enemmän kitkatekijöitä  tässä  ilmenee 
tai mitä vanhentuneemmat tiedot ammatilli  

sesta koulutuksesta on omaksuttu,  sitä suu  

rempi  koulutustarve organisaatiossa  ilmenee. 
Useimmiten organisaatiot  ovat ensisijaisesti  
olleet kiinnostuneita vain sisäisestä koulu  

tustarpeestaan. Koska koulutussuunnittelu 
on uusi ala,  sen painopiste useimmiten on 
tähdännyt  akuuttien koulutustarpeiden  tyy  

dyttämiseen.  Mutta mitä korkeammalle 
koulutustasolle  organisaatiossa  päästään,  sitä 

suurempi  paine  syntyy vaikuttaa suoraan 
ammatilliseen koulutukseen. 

Koulutus olisi nähtävä  osana  yrityksen  ko  
konaistoimintaa.  Suomalaisissa yrityksissä  ei 
kovinkaan yleisesti  tunneta henkilöstön kou  

lutussuunnitelmia, vaan koulutus toteute  

taan sattumanvaraisesti,  kun aika ja varat  
sen sallivat. Turhaan ei suomalaisten yritys  
ten henkilöstökoulutusta  ole moitittu suun  

nittelemattomuudesta ja systemaattisuuden  

puutteesta. Jos  koulutussuunnitelmat olisi  

vat  kytkettyinä  yrityssuunnitteluun,  yrityk  
sen henkilöstöpoliittiset  tavoitteet sekä  yksi  
löiden omat koulutustaan ja kehittymistään  
koskevat  tavoitteet tulisivat paremmin  täyte  

tyiksi  (M  a  i j a  1 a 1976,  s.  7).  
Koulutustarpeen  arvioinnin tulee perustua  

selkeään toimen tai tehtävän analyysiin  
(H inri c  h s 1976, s. 829).  Organisaa  
tioiden kehittyessä  olisi kyettävä  ennakoi  
maan muutoksien vaikutus tehtäväkuviin. 

Ilmeisesti pitkän tähtäyksen  koulutustar  
vearviot rajoittuvatkin  laajojen  painopiste  
alueiden merkityksen  arviointeihin,  ja yksi  
tyiskohtaiset  opetussuunnitelmat  voidaan 
luoda käytännössä  saadun palautteen  perus  
teella pienellä  viipymällä  painopistealueiden  
mukaan. 

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu  met  

säalan organisaatioiden  näkemyksiä  tulevasta 
metsäalan ammatillisesta koulutuksesta met  

sätyönjohtajien,  metsäteknikoiden ja met  
sänhoitajien  osalta. Tutkimussarjan päät  
teeksi julkaistaan  raportti, jossa  verrataan  
keskenään tutkimuksen kohteena olevien  

ammattiryhmien  omia ja organisaatioiden  

näkemyksiä  metsäalan koulutuksesta. Näin 
saadaan tutkimuskokonaisuus,  jossa  sekä yk  
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silön että organisaation  arvioita voidaan tar  
kastella yhdessä  ja verrata  saatuja  tuloksia  
koulutuksen uudistamiseen liittyviin  suun  
nitelmiin. Päätavoitteena on ollut löytää 

keskeisiä opetusaluekokonaisuuksia,  jotka  
organisaatioissa  koetaan  tärkeiksi. Jotta  ni  
menomaan organisaation  näkemykset  tulisi  
vat  mahdollisimman hyvin  esille, kyselyyn  

on pyydetty  vastaamaan työryhmissä.  Tällä 
toivomuksella on pyritty  eliminoimaan voi  
makkaat subjektiiviset  näkemykset  ja oletet  

tu, että  ryhmän  jäseninä  organisaation  edus  
tajat  joutuvat  perustelemaan  kantaansa (suh  
teessa  organisaatioon)  paremmin kuin  yksin  
vastatessaan.  Esimerkiksi  Gra i  g ja 
B i t t e 1 (1967  s. 17 —  32) luettelevat en  
simmäisten koulutustarpeiden  kartoitusme  
netelmien joukkoon mm. aivoriihen ja ar  
viointilistan. Tässä tutkimuksessa käytettyä  
menetelmää voidaan pitää  näiden yhdistetty  
nä muotona. 

Organisaatiokohtaisia  koulutustarvetutki  
muksia on maassamme tehty  lukuisia.  Tässä 

tutkimuksessa  uutena  voidaan pitää  sitä,  että 
kolmen ammattiryhmän  koulutusta on tut  
kittu eri organisaatioissa  läpi  koko metsä  
alan. Samaan ammattitutkintoon kohdistu  

vat  odotukset saattavat  vaihdella eri  organi  
saatioissa. Kuitenkaan ammatillista koulu  

tusta ei voida eriyttää  äärimmilleen,  vaan on 

löydettävä keskeisiä,  kaikille tarpeellisia  ele  

menttejä ja jätettävä  osa  ammatillisista val  
miuksista edelleenkin jatko- ja täydennys  
koulutuksen varaan.  

12. Metsäalan koulutuksen uudistaminen 

Keskiasteen koulunuudistus 

Koulutus uudistuu jatkuvasti.  Nykyisen  
uudistustilanteen alkusysäyksenä  ja keski-  ja 
korkea-asteen uudistusta vauhdittavana teki  

jänä  on ollut peruskoulu-uudistus.  Vuonna 
1972 julkaistu  FYTT-toimikunnan mietintö 
(Komiteanmietintö 1972:A17) loi pohjaa  

korkeakoulujen tutkinnonuudistukselle. 
Keskiasteen koulunuudistus tähtää ensisijai  
sesti  siihen,  että kaikki  nuoret saavat perus  
koulun jälkeisen  koulutuksen. Molemmilla 
uudistustasoilla pyritään korostamaan am  
matillisten valmiuksien tarpeellisuutta.  

Keskiasteen uudistuksessa ammatillisesta 

koulutuksesta kehitetään lukion kanssa  kil  

pailukykyinen  väylä  korkeakouluopintoihin  
ottamalla kuitenkin ensisijaisesti  huomioon 

työelämän  vaatimukset ja niissä tapahtuvat  
muutokset (Komiteanmietintö 1977:11 s.  

96). Peruskoulusta ammatilliseen keskiastee  

seen siirtyvän  opiskelijan  on mahdollista 
edetä korkeakouluopintoihin  myös  tätä tietä. 
Ammatillisen vaihtoehdon valitsija  on  jatko  
opintojen  kannalta  tasa-arvoisessa asemassa  
lukioon siirtyvän  kanssa.  Näin pyritään  li  
säämään ammatillisen koulutuksen  vetoa ja 
vähentämään lukion osuutta,  koska  lukion 

käyneille  ei kuitenkaan ole jatkokoulutus  

paikkaa  korkeakouluissa,  vaan käytännössä  
suuri  osa  on hakeutunut toistamiseen johon  
kin  keskiasteen  ammattioppilaitokseen.  Yh  
teiskunnan kannalta katsoen koulutusresurs  

seja on tällöin käytetty  epätarkoituksenmu  
kaisesti,  sillä yksilö  on koulutettu  kahdesti  
saman tasoisessa  oppilaitoksessa.  

Valtioneuvoston periaatepäätöksen  (30. 5.  
1974) mukaan peruskoulututkintoon  poh  

jautuva ammatillinen koulutus ryhmitetään  
laaja-alaisiksi  perustutkinnoiksi,  jotka yhtei  
sen yleisjakson  jälkeen eriytyvät  eriasteisiksi  

erikoistumislinjoiksi.  Tällaisia linjoja on 
muodostunut 24,  joista metsätalouden pe  
ruslinja on yksi.  

Jos nämä ammatilliset väylät  saadaan to  
teutetuiksi,  ensi vuosikymmenen  puolivälis  
sä  aloittaisi lukion  20  000 —22 000 opiske  
lijaa  eli noin 30 % vähemmän kuin nykyi  
sin. Ammatillisiin oppilaitoksiin  siirtyisi sa  

mana ajankohtana  40 000—50 000 henki  
löä,  heistä 30 —35 % pääsisi  opistoasteiseen  
koulutukseen ja 6— 8  %:lla olisi ammatti  
koulutuksen kautta pääsy  korkeakouluihin.  
(Oinonen 1977, s.  4) 

Metsätalouden peruslinja  on yksi  laaja-alai  
sista ammatillisista peruslinjoista. Keskias  
teen uudistukseen on liitetty myös  voimakas 
vaatimus oppilaan  ohjauksen  tehostamisesta. 
Tämä perustuu siihen  seikkaan,  että joista  
kin  peruslinjoista  muodostunee halutumpia  
kuin toisista. Peruskoulussa  tapahtuvalla  op  

pilaan ohjauksella  pyritään selvittämään 

opiskelijan  reaaliset  mahdollisuudet halua  
malleen linjalle. Eräässä mielessä tässä vai  
heessa  valitaan siis myös  taso.  Jos  heikohkos  
ti menestynyt oppilas  pääsee haluamalleen 

ruuhkalinjalle  viimeisten joukossa,  voidaan 

ennustaa, etteivät hänen mahdollisuutensa 
edetä nousujohteisessa  koulutuksessa  ole hy  
vät. Jos sama pyrkijä  hakeutuu linjalle, jo  
hon ei hakeudu runsaasti  peruskoulussa  hy  
vin menestyneitä, hänen mahdollisuutensa 

päästä  opisto-  ja korkeakoulutukseen lisään  
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tyvät. Oppilaan  ohjauksen  onnistumisella 
tulee olemaan merkitystä  tarkasteltaessa 
koulunuudistusta myös  eräänä  opiskelijoiden  
tasavertaisuutta lisäävänä uudistuksena. 

Keskiasteen  ammatillisia tutkintoja,  kou  

lutusammatteja,  jotka  käsittävät  peruslinjan  
yleisjakson  ja yhden  erikoistumislinjan  muo  
dostaman kokonaisuuden,  on n. 250 
(Heikkilä 1977, s. 11). Toimeenpa  
nossa  seurataan alueellisesti peruskoulujärjes  
telmän toimeenpanoa.  Tämä merkitsisi sitä,  
että järjestelmä aloitettaisiin Lapista  ja koko  
maan se kattaisi  vuoteen 1982 mennessä  
(Numminen 1976,  s.  181). 

Koulunuudistuksen toteuduttua oppilaat  
tulevat metsätalouden peruslinjalle  suoraan 

peruskoulusta  yhteisvalinnan  kautta. Yhteis  
valinta on keskitettyä  oppilaaksiottoa,  eli 
hakija  voi samalla hakemuksella  hakea usei  
siin oppilaitoksiin  samanaikaisesti. Yhteisva  

lintamenetelmää on kokeiltu jo useita vuosia 
ja se kattaa  vuonna 1979 koko maan. 

Peruslinjaopinnot  aloitetaan sekä koulu  
että opistoasteisille  koulutusammateille yh  
teisellä yleisjaksolla.  Yleisjaksolle  tullessaan 

opiskelijat  eivät vielä valitse opintojensa  ta  
soa, vaan  ainoastaan ammattialan. Koulutus  

taso valitaan vasta  yleisjakson  lopussa.  

Taulukko  1. Metsätalouden  peruslinja oppilaspaikka  
tarve 1980-luvulla  

Table  1. The  quantitative need  of  education in  the  
basic  educational line  in  forestry in the 
1980's 

(Airaksinen 1978, s. 57, Puoskari  

1978) 

Kuva 1. Metsätalouden  peruslinja 

Figure  1. Basic  educational  line  in forestry  

aloitus 

paikkaa 

beginners 

oppilas 

paikkaa 
students 

Yleisjakso  
Basic courses 

Metsäopisto 
Forest  college 

ylempi aste  

engineers 

1 800 

100 

1 800 

300 

alempi aste 

technicians  

Metsäammattikoulu  

Professional  forestry  school  
kiinteämuotoinen  

300 

700  

600  

700  

permanent 
kurssimuotoinen  700  200 

courses  

600 
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Yleisjakson  jälkeen  kaikilla  on  periaattees  
sa mahdollisuudet jatkaa  opintojaan  perus  
linjaan  kuuluvilla erikoistumislinjoilla,  jotka 
johtavat  työntekijä-,  työnantaja-  tai esimies  
tason koulutusammatteihin. Opiskeluaika  

harjoitteluineen vaihtelee tämänhetkisten 
suunnitelmien mukaan kahdesta neljään  
vuoteen erikoistumislinjan mukaan 
(A r  n k  i 1 1976,  s. 7).  

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkin  

nonuudistus 

Vuonna 1966 annettu laki ja siihen liitty  
vä  asetus  korkeakoululaitoksen kehittämises  

tä  vuosina 1967-1981  muodosti ulkoiset  

puitteet  korkeakoululaitoksen kehittämisel  
le,  mutta samaan aikaan oli  ryhdyttävä  myös  

korkeakouluopetuksen  sisäiseen uudistami  
seen. Tässä tarkoituksessa  merkittiin  valtio  

neuvoston  pöytäkirjaan  lausuma,  jossa  pidet  
tiin tärkeänä muun ohella,  "että tutkintoja  
varten tarpeellinen  opintoaika  lyhenee ja 
keskeyttäneiden  määrä  vähenee, jota  silmällä 

pitäen  tutkintovaatimukset  on  aika  ajoin  tar  
kistettava  ja itse opetuksessa  nykyistä  suu  
remmassa  määrin annettava eri  arvosanoja 
varten  vaadittava tieto ja taito, ja että samal  
la harkitaan itse tutkintojen  rakenteen 
muuttumista ottamalla huomioon muualla 

sangen yleisesti  sovellettu suorituspistejärjes  
telmä" (Tutkinnonuudistustoimikunnan.  . .  

1975, s.  44).  

Korkeakouluneuvosto  päätyi  vuonna 1968 
suosituksiin,  että  oppimäärät  tulisi ilmaista 

suorituspistein  ja että  tulevaisuudessa olisi 
pyrittävä  tutkintojärjestelmään,  jossa on 
vain yksi  perustutkintoporras.  Suosituksia  
voidaan luonnehtia teknisiksi  osauudistuk  

siksi, joiden  tarkoituksena oli tehostaa opin  

toja ja tehdä ne  työmääriltään  vertailu- ja 
vaihtokelpoisiksi.  

FYTT:n (komiteanmietintö 1972:A17) 

mukaan tutkintorakennetta ja opintojen  mi  
toitusta koskevat ratkaisut on tehtävä tut  

kintojen  sisällön kehittämistavoitteiden  poh  

jalta. Tämän mietinnön ja saatujen  koke  
musten perusteella opetusministeriö  antoi 

13. 3. 1974 kannanoton,  jonka mukaan  kes  
keiset tutkinnonuudistuksen sisällölliset ta  

voitteet ovat ongelmakeskeisyys,  tieteelli  

syys,  monitieteisyys, ammattisuuntautunei  

suus ja yleisvalmiuksien  antaminen (Num  
minen 1974, s. 1—2.) 

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 

tutkinnonuudistussuunnittelu aloitettiin ke  

vätlukukaudella 1975. Samana keväänä jä  
tettiin opetusministeriön  korkeakoulu- ja 
tiedotusosastolle tutkinnonuudistuksen pe  
riaatteita ja organisaatioita  sekä  suunnittelu  

ryhmien  tehtäviä koskeva  ehdotus. Helsin  
gin yliopiston maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan yleisopintojen  suunnittelu aloi  
tettiin lokakuussa 1976 (Yleisopintojen  

suunnitteluryhmä  1977, s.l). 
Varhaisin tutkinnonuudistusta enteilevä 

kehityssuunnitelma  valmistui jo 1972, jol  
loin puumarkkinatieteen  opetuksen  suunnit  
telutoimikunta jätti kaupallisen  metsätutkin  
non  kehittämistä  koskevan  raporttinsa.  Sen 
mukaan tutkinto on mahdollista suorittaa 

neljässä  vuodessa (Tutkinnonuudistustoimi  
kunnan. . . 1975, s.  69).  

Asetus maatalous-metsätieteellisistä tut  

kinnoista (529/78)  tulee voimaan 1. päivänä  

elokuuta 1979- Siinä  on säädetty,  että maa  
talous-metsätieteelliseen perustutkintoon  

johtava  koulutus  suunnitellaan ja järjestetään  

koulutusohjelmina.  Täystoimisesti  opiskel  
len koulutusohjelmat  voidaan suorittaa 160 

opintoviikossa,  joiden  lisäksi  niihin sisältyy  
harjoittelua. Opintoviikolla tarkoitetaan 

opiskelijan  keskimääräistä 40 tunnin työpa  
nosta  asetettujen  tavoitteiden saavuttamisek  
si. 

Koulutusohjelmaan  voidaan suunnitella ja 

järjestää  tutkintosäännössä määrättyjä suun  

tautumisvaihtoehtoja,  joissa osa aine- ja sy  
ventävistä opinnoista  suuntautuu koulutus  
ohjelman  perustana olevan  ammatillisen teh  
täväalueen johonkin osa-alueeseen (Asetus  
529/78  §  6-8). 

Uusi  perustutkinto  on nimeltään maata  
lous-metsätieteen kandidaatin tutkinto. 

Ervastin (1978, s. 13) mukaan am  
matillisten tehtäväalueiden perusteella  näyt  

tää metsäopetukseen  muodostuvan kaksi  
koulutusohjelmaa,  nimittäin metsätalouden 

koulutusohjelma  (vastaa  tehtäväalueeltaan 
nykyistä  yleistä  metsätutkintoa)  sekä  metsä  

ja puutalouden  kaupan  koulutusohjelma  
(vastaa  nykyistä  kaupallista  metsätutkintoa).  
Edellinen niistä on jaettu  kolmeen  suuntau  
tumisvaihtoehtoon: metsän hoitoon ja suoje  

luun, metsävarojen  käytön  suunnitteluun se  
kä  puunhankintaan  (Helsingin yliopiston  

. .  . 1978, s. 8).  Kovin suurta muutosta  ny  

kyisen  opetuksen  sisältöön ei uuden koulu  
tuksen  siirtymävaiheessa  tapahdu.  Olennai  
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sin  parannus  aiheutuu siitä,  että  tutkinnon  
uudistuksen  suunnitteluvaiheessa joudutaan  
perusteellisesti  käymään läpi tutkinnon ta  
voitteet sekä  tältä pohjalta  opintojaksojen  ja 

harjoittelun  koostumus ja sisältö sekä  opin  

jaksojen  kytkennät  ja ajoitus  (Ervasti  
1978, s. 13). Koulutusohjelmat  tarjoavat  
näin hyvät edellytykset  opetuksen  jatkuvaan  
kehittämiseen. 

Koulutusohjelman  suunnittelussa ja jär  

jestämisessä  noudatetaan annetussa asetuk  
sessa  (529/78)  säädettyjen  tavoitteiden lisäk  
si  kunkin koulutusohjelman  erityisiä  amma  
tillisia ja tieteellisiä tavoitteita. Ne ovat  liit  
teessä 1 (Asetus Helsingin  yliopiston  . . . 

1978,  s. 2).  

Kaupalliseen  metsätutkintoon 1970-luvun 
alussa kohdistuneet kehittämistoimet  olivat 

tämän kertaisia  radikaalimpia (Ervasti  
1978,  s. 13). Tärkeimmät nyt  suunnitellut 
muutokset ovat Ervastin (mt s. 13— 

14) mukaan seuraavat:  

Tehtäväalue, johon koulutetaan, laajentuu käsittä  
mään metsäteollisuustuotteiden  ja raakapuun kaupan 
lisäksi  myös  metsä-  ja puutalouden konekaupan. 

Kielten  opetusta lisätään.  
Tuotteiden  loppukäyttöön liittyviä perustietoja anne  

taan yhtäältä mm.  tuotekehittelyn jakelusta, palvelus  

ta ja kommunikaatiosta eli  aktiivisesta  markkinoinnis  

ta,  toisaalta  käyttäjien  asenteista  ja mielijohteista.  

Johtamisen ja suunnittelun  jo entuudestaan  merkittävä  
rooli  lisääntyy siihen  liittyvine markkinointitutkimuk  
sineen.  

Esiintymis-  ja neuvottelutaito  liitetään  nyt  ensimmäis  
tä kertaa  omana aineenaan  koulutukseen, vaikkakin  
vähäisinä  oppimäärinä (vrt.  Lehto  1978, s. 61). 

Mainittuihin muutoksiin liittyy kuitenkin 
eräitä vaikeuksiakin. Vro o m (1976,  s. 

1528, 1537)  toteaa johtamistaidon  olevan 
monidimensionaalinen persoonallisuuden  
piirre, jonka mittaamiseen ei kuitenkaan ole 

kehitetty  kunnollista välinettä. Johtaminen  
on hänen mukaansa prosessi  eikä  tulos. Tässä 
prosessissa  tilannemuuttujilla  on merkittävä 

osuus.  

Johtamisen  oppimisen  kohdalla joudutta  
neen mitä ilmeisemmin evaluointivaikeuk  

siin. Myös kommunikaatio on alueena on  

gelmallinen.  Porter ja Roberts 
(1970,  s.  1584)  väittävät,  ettei organisaa  
tioiden kommunikaatiosta ole tyydyttäviä  
teorioita tai käsitejärjestelmiä,  vaan se jää 
usein muiden organisation  ilmiöiden, kuten 
motivaation ja johtamisen  varjoon  (vrt.  J v  -  
v  a 1975, s. 136). Luultavasti kyseiset  la  

hellä käyttäytymistä  olevat opeteltavat  asiat 
vaativat opetusmuodoilta  paljon.  Niiden 

opetuksen  suunnittelu onkin vielä edessä,  
sillä Kilven (1978, s. 17) mukaan sekä  

nykyisessä  että uudessa  järjestelmässä  olen  
naiset ratkaisut  tehdään vasta  tutkintovaati  

mus-  ja opetussuunnitelmatasolla,  siis  tiede  
kunnissa ja vastaavissa  yksiköissä.  

Tutkinnonuudistuksen toimeenpanon  kes  

keisimpinä  ongelmina  mainitaan mm. peda  

gogisten  kysymysten  jääminen sivuun kor  

keakoulujen  suunnittelutyössä  sekä resurssi  
ja resurssisuunnitteluongelmat  (vrt.  Häy  

rynen 1978, s. 9 ja Kil p i 1978, s. 

17).  

Etenkin opetusmuotoihin  liittyvät  peda  
gogiset  kysymykset  vaikuttavat suoranaisesti 
resurssitarpeisiin.  Toisena päävaikuttajana  
on opiskelijamäärä  (Korkeakoulujen  resurssi  
suunnittelun . . . 1978, s. 11—12). 

Mutta tarvitaan myös uusia asenteita: op  

piaine- ja laitoskeskeisestä  ajattelusta on 
päästävä  koulutusohjelma-,  tutkinto-  ja kou  
lutusalakohtaiseen ajatteluun (Kilpi 

1978,  s. 19).  
Vaikka  kritiikkiä  onkin esitetty,  kentältä 

on kuulunut muutakin. Vertaillessaan fysii  

kan,  kemian/biokemian  ja ympäristöhygie  
nian koulutusohjelmien  mukaan valmistu  
neita filosofian  kandidaatteja  vanhan järjes  
telmän mukaan valmistuneisiin Kären  

lampi (1978,  s.  28) toteaa, että tieteellis 
sesti  katsoen  päästään  täysin  samalle  tasolle. 
Uudistetun tutkinnon mukaan opiskelevat  
ovat kuitenkin selvästi määrätietoisempia.  
Tätä näkemystä  tukee myös  P a n h e  1  a  i  -  
n e  n (1978, s. 32) todetessaan Jyväskylän  
yliopistossa keskeyttämisen  vähentyneen  
uudessa tutkintojärjestelmässä.  

Onkin huomattava, että kritiikki  on koh  
distunut voimakkaimmin filosofisia  ja yh  
teiskunnallisia tutkintoja  kohtaan. Koska 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on 

perinteisesti  ammattiin kouluttava,  se  ei ole 

joutunut  voimakkaan arvostelun kohteeksi.  

Tälle tutkimukselle  tärkeät,  käydystä  kes  
kustelusta  saadut viitteet jakautuvat  selvästi  
kahtaalle. Ensiksi ne kohdistuvat opetus  
suunnitelmien sisällöllisiin odotuksiin. Ti  

lanne ei siis  ole muuttunut siitä,  mihin py  
rittiin vastaamaan myös tutkimuksen ensim  
mäisessä osaraportissa.  Mielenkiintoista  on 
ollut havaita,  että esimerkiksi  Ervastin 

edellä esittämät tärkeät muutokset heijaste  
levat pitkälle  tämän  tutkimuksen ensimmäi  
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sen  raportin  tuloksia.  Metsäalan  toimihenki  
löiden täydennyskoulutustarvetta  tutkiessaan 
on myös  J v s 1 i  n (1977) todennut saman  
kaltaisia odotuksia olevan sekä  työnantajilla  
että toimihenkilöillä. Mitä metsäalan orga  
nisaatiot odottavat peruskoulutukselta,  on 
tämän  tutkimuksen ongelma.  

13.  Tutkimuksen viitekehys  

Koulutuspolitiikka  pohjautuu  koulutus  
suunnitteluun,  jonka  tehtävänä on perussel  
vitysten  suorittaminen lopullisten  suunnitel  
mien toteuttamiseksi. Jotta  rationaalista 
koulutussuunnittelua voitaisiin toteuttaa, 
tarvitaan laajojen  perustietojen  hankkimista  
(Andersson 1978, s. 16). Suunnitte  
lun kohteena olevan koulutustoiminnan 

suuntaamisessa on sovellettava  tietoja  aikai  
semmasta  toiminnasta,  toiminnan nykytilas  
ta, tulevasta toiminnasta sekä tähän toimin  

taan vaikuttavista  tekijöistä  ja niiden välisis  
tä relaatioista (Sauvala 1976, s. 

9 — 10).  Kokonaista koulutusalaa  koskevassa  

suunnittelussa on erittäin  tärkeää  sen  yhteis  
kunnallisen ympäristön  kehitys  kansainväli  
sine yhteyksineen.  

Koska tavoitteet perustuvat vallitseviin 
arvostuksiin  ja ovat  siten sopimuksenvarai  
sia,  yhteisötason  päätöksentekoprosessi  tar  
vitsee tuekseen niitä koskevia  selvityksiä  ja 
tutkimuksia, Andersson (1978,  s. 

19) toteaa, että  vaikka  koulutuspolitiikka  on 
osa  kokonaisvaltaista  yhteiskuntapolitiikkaa,  
niin koulutussuunnittelussa tulee pitäytyä  
eri tieteenaloista lähtevään monitieteiseen 

yhteistyöhön.  Kunkin tieteenalan koulutus  
suunnittelun tulee tapahtua tieteen omista 
lähtökohdista alkaen. Tässä tutkimuksessa 

on pyritty  ottamaan  huomioon juuri edellä 
mainittuja tekijöitä.  Yrityksen  tavoitteesta 

johdetut  koulutusodotukset heijastuvat  orga  
nisaatioissa'toimivien mielipiteistä. Kuiten  
kin mielipiteisiin vaikuttavia tekijöitä  on 
runsaasti. Organisaatioiden  erilaisuus,  paik  
kakunta  ja sen  koko  sekä  vastaajien koulutus  
ja persoonallisuus  muovaavat  vastauksia. Tv  

Kuva  2. Organisaatio  koulutuksen  arvioijana koulutusprosessissa 

Figure 2. The organization as an evaluator  of  education  in  the educational  process 
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levaisuuden koulutuksesta puhuttaessa  ih  
misten mielipiteisiin  vaikuttaa myös  erilai  
nen laaja  futurologinen  kirjallisuus.  Suurin  
vaikutus  yleiseen  mielipiteeseen lienee kui  
tenkin niillä teoksilla,  joita "tavallinen kan  
sa" ymmärtää:  tätä  kautta mahdollistuu tu  
levaisuutta koskevan  kokonaiskuvan — jos  
kaan ei välttämättä oikean — luominen 

(B 1 i n n i k  k  a 1977, s. 275). 

Tulevaisuuden suunnitteluksi voidaan ni  

mittää tulevaisuuden perspektiivin  tavoittei  
siin suunnattua, motivaatiopohjaista  jäsentä  
mistä (mt. s.  290). Tulevaisuus on motii  
vien  ensisijainen  kohde,  josta  vain kognitii  
visesti jäsennettynä  voidaan käyttää  tulevai  
suuden perspektiivin  nimeä. Toimiessaan ih  
minen aina toteuttaa jotain suunnitelmaa. 

Se, mitä suunnitelmaa hän pyrkii  toteutta  

maan, määräytyy  olennaisesti arvoista ja nii  
den saavuttamismahdollisuuksista käsin  

(M i 1  1 e  r  ym.  I  960).  
Tiivistäen voidaan todeta,  että tulevaisuu  

den suunnittelu edellyttää  tietoa,  tunnetta ja 
valtaa. Yksilöllisten  ja  yhteisöllisten  suunni  
telmien sovittaminen toisiinsa on demokra  

tian keskeisiä ongelmia.  Tällöin tehokas de  
mokratia edellyttää  yhteiskunnan  jäseniltä  
riittävää tietopohjaa, tunnevaraumaa  yhteisiä 

ongelmia  kohtaan ja valtaa kontrolloida pää  
töksentekoa  (B linn i k  k  a 1977, s. 

306).  

Tässä tutkimuksessa oletetaan,  että vas  
tanneiden ammattiryhmien  edustajat  tunte  

vat oman organisaationsa  ja sen tavoitteet,  
heillä on halua kehittää  omaa työyhteisöään  

ja myös  koulutusta ja he  kykenevät  mm. 
omien etujärjestöjensä  kautta  kontrolloimaan 

päätöksentekoa.  Tästä syystä  on tulkittu,  et  
tä  vastaamatta jättäneiltä  on puuttunut aina  
kin motivaatiota tutkittavaan asiaan. Kato ei 

täten  ole tutkimustulosten merkityksen  suh  

teen olennainen kysymys,  jos  tuloksia  käyte  
tään  koulutuksen uudistukseen. 

Edellä mainitut tekijät  huomioon ottaen 
voidaan laatia tutkimuksen viitekehys,  jossa  

yksilö  tai ryhmä  arvioi organisaationsa  kan  
nalta metsäalan koulutusta. Koulutusproses  
si  määritelmineen on kuvattu jo aiemmassa 
raportissa  (Lehto 1978, kuva 3).  Siinä  
yksilö  arvioi saamaansa koulutusta lähinnä 
itsensä  kannalta,  ja tässä tutkimuksessa taas 

ryhmänä  suoritettu arviointi koskee  organi  
saatiota  (kuva  2).  Perimmäisenä kysymykse  
nä  on yksilön  ja yhteisön  tavoitteiden yh  

teensopivuus. 

14. Tutkimusongelma  ja -tavoite 

Tässä tutkimuksessa pyritään  selvittämään 
metsäalan organisaatioiden  käsityksiä  kol  
men metsäalan ammattiryhmän,  metsänhoi  

tajien, metsäteknikoiden ja metsätyönjohta  
jien ammatillisesta peruskoulutuksesta.  Läh  
tökohtana on koulutuksen arvioiminen lä  

hinnä tulevaisuuden näkökulmasta organi  
saatioiden kokemuksen ja näkemyksen  vii  
toittamana. On vaikeata lähestyä  organisaa  
tion arvioita, koska  ne ikään kuin ennakoi  

vat tulevaisuuden kuvaa,  joka harvoin on 
selkeä. Harvalla organisaatiolla  on virallista 

käsitystä  ainakaan valmiina. Useimmiten kä  

sityksiä  tulevista tilanteista on organisaation  
eri  henkilöillä,  joiden  henkilökohtaisia mie  
lipiteitä ne siten ovat. Näiden ongelmien  
eliminoimiseksi  pidettiin  tärkeänä sitä,  että  
mielipiteet  ovat muotoutuneet ryhmässä,  

jolloin  voimakkaat subjektiiviset  näkemyk  
set  joutuvat  heti ryhmän  arvioitaviksi.  Näin 
menetellen voidaan organisaation  vastatessa  
kyselyyn  olettaa,  että vaikka  kyselyn  kohtee  
na olleella organisaatiolla  ei olisikaan  ollut 
valmiita virallisia käsityksiä  tutkittavasta 
asiasta,  ne  voidaan synnyttää  tällä menetel  
mällä. 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa 

opetusalueista,  ts.  oppiaineista  ja -kursseis  

ta, laajempia  opetusaluekokonaisuuksia  eli 

painopistealueita,  joiden tärkeyttä eri toi  
mialoilla tarkastellaan ammattiryhmittäin.  

Lopuksi  tarkastellaan ammattiryhmittäisiä  
tärkeysjärjestyksiä  ja sitä,  mitkä oppikurssit  
lisäisivät valmiuksia  ja yleistä  tyytyväisyyttä  
tutkintoon. 

Tämän tutkimuksen yksityiskohtaisiksi  
ongelmiksi  kiteytyivät  seuraavat:  

(1) Mitkä  opetusaluekokonaisuudet muodostuvat  

opetusalueista? 

(2) Miten  eri toimialat  (organisaatiot) painottavat 

niitä?  

(3) Miten  tärkeinä  eri  ammattiryhmille  niitä  pide  
tään? 

(4) Miten  opetusaluekokonaisuudet eroavat eri  am  

mattiryhmissä? 

(5) Mitkä ovat opetusmuotokokonaisuuksien tär  

keysjärjestykset  eri  ammattiryhmissä?  

(6) Minkälaisten  oppikurssien  odotetaan  lisäävän  eri  
tyisesti  tutkintokohtaisia  valmiuksia?  

(7) Miten tyytyväisiä organisaatiot ovat metsäalan  

tutkintoihin?  
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2.  TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

21. Aineiston hankinta 

Kysely  kohdistettiin pääasiassa  metsäalan 
organisaatioihin, sillä metsätyönjohtajat,  
metsäteknikot ja metsänhoitajat  toimivat  
enimmäkseen niissä. Kyselyä  varten  työnan  
tajat  luetteloitiin julkaisusta  Suomen metsä  
ja puutalouden  avain.  Näin saatua  luetteloa 
täydennettiin  ja tarkennettiin Metsänhoitaja  
liiton matrikkelista saadulla työnantajaluet  
telolla. Siitä otettiin mukaan kaikki ne yri  
tykset,  joilla  oli vuoden 1974  alussa palve  
luksessaan  vähintään kolme metsänhoitajaa.  
Näin  saatiin mukaan myös  metsäalan kaupan  
ja muiden metsäalojen  edustajia.  Sahat  luet  
teloitiin teollisuustilaston sahaluettelosta 

(1972). Piensahoille,  jotka käyttivät  raaka  

puuta alle 15 000 m 3/vuosi,  ei lähetetty  ky  
selyä. Teollisuustilaston sahaluetteloa täy  
dennettiin lisäksi  Suomen Sahanomistajayh  

distyksen  jäsenluettelon sahoilla. Työnanta  
jakysely  kattoi  seuraavat  toimialueet: 

1. Valtion  hallinto  

1. Metsähallitus  (Hki)  

2. Piirikuntakonttorit  

3. Hoitoalueet  

4.  Vapo 
5. Ministeriöt  

6. Maatilahallitus  

7.  Muu valtion  hallinto 

2. Yksityismetsätalous  
1. Keskusmetsälautakunnat  

2. Piirimetsälautakunnat  

3.  Metsänparannuspiirit 
4.  Metsänhoitoyhdistykset 
5. Metsänhoitoyhdistysten liitot  ja MTK 

3. Metsäteollisuus  ja  raakapuun kuljetus  
1. Metsäteollisuusyritykset lukuun ottamatta 

piensahoja 

2.  Uittoyhdistykset 

4. Metsäalan  kauppa 
1. Myyntiyhdistykset  
2.  Agentuuri- ja puutavaraliikkeet  
3. Metsäkoneiden  ja lannoitteiden  kauppa 

5. Pankit  ja vakuutus  
1. Pankit 

2.  Vakuutuslaitokset  

6. Metsäalan  opetus ja tutkimus  
1. Helsingin yliopisto  
2.  AKH:n  metsäopetuksen osasto 
3. Metsäopisto, -koulu, metsätyönjohtaja- ja 

metsäkonekoulut 

4. Metsäntutkimuslaitos 

5. Muu  metsäalan  opetus  ja tutkimus  (esim.  
Metsäteho  ja Työtehoseura) 

7. Muut metsäalat  

1. Konsultti-  ja metsätoimistot  
2. Kunnat  ja seurakunnat  

3.  Teollisuuden  järjestöt  
4.  Muu  metsäala (esim. aatteelliset  yhdistykset,  

etupiirijärjestöt) 

Työnantajakyselyn  suorittamista ja eri 

menetelmävaihtoja pohdittaessa  päädyttiin  

kyselylomaketekniikan  valintaan. Alustava 

kyselylomake  lähetettiin n. 20  organisaatiol  
le, joilta lomake noudettiin. Palautteen pe  
rusteella luotiin lopullinen  kyselylomake,  jo  
ka  lähetettiin suurimmalle osalle työnanta  
jakuntaa edellä mainittujen periaatteiden  
mukaan. Tiedustelu oli siis  totaalinen. Ky  

selylomake  liitteenä 2.  

Kyselylomaketta  postitettiin kaikkiaan  
293 kappaletta  heinäkuun lopussa  1974.  Lo  
makkeiden palauttamisesta  muistutettiin 
kaksi  kertaa,  minkä jälkeen  vastausprosentti  
oli  81. Vastaamatta jättäneitä tai  puutteelli  
sesti vastanneita olivat lähinnä keskisuurien  

sahojen,  metsäalan kaupan,  pankkien  ja va  
kuutuslaitosten  sekä  muiden metsäalojen  

edustajat.  41 vastauksen mielipiteet tulivat  
esille muista lomakkeista (esim. yhteisen  
hankintaorganisaation,  yritysten yhtyneiden  

organisaatioiden  jne lomakkeista).  Lopulli  
seen  kyselyyn  otettiin yhteensä  196 lomaket  
ta eli 67 % lähetettyjen  lomakkeiden mää  
rästä (vrt. Helander ja Simula 

1977, s. 6).  

Valtion hallinnon,  metsäalan opetuksen  ja 

tutkimuksen,  yksityismetsätalouden  sekä  
metsäteollisuuden vastausprosentit  muodos  
tuivat erittäin hyviksi,  vaikka  keskisuuret  
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sahat  vastasivatkin  haluttomasti. Keskeisim  

mät metsäalat ovat  hyvin  edustettuina tutki  
muksessa,  ja ne ovatkin  suurimpina  työnan  
tajaryhminä  näkemyksiltäänkin  keskeisessä  
asemassa tarkasteltaessa metsäalan tulevaa 

koulutusta organisaatioiden  kannalta. 

Kadon vaikutusta  tuloksiin on vaikeata 

arvioida.  Pankkien ja vakuutuslaitosten sekä  
muiden metsäalojen  suuri kato on voinut 

johtua  myös  siitä,  ettei  niiden palveluksessa  
ole ollut metsäalan tehtävissä toimivia tai et  

tä näillä toimialoilla vaaditaan tietoja ja tai  

toja, joita peruskoulutus  ei voi kyselyn  saa  
neen mielestä kuitenkaan tarjota.  Keskisuur  
ten sahojen  vastaamattomuuteen lienee vai  
kuttanut eräänlainen koulutuspessimismi.  
Henkilökohtaiset ominaisuudet korostuvat 

pienissä  organisaatioissa,  joten niiden merki  

tys  työskentelyn  tuloksellisuudelle on tär  

keämpi  kuin saatu koulutus. 

Koulutuskysymyksiin  perehtyneet  ja niis  
tä  kiinnostuneet henkilöt ja ryhmät  lienevät 
kuitenkin kaikilla  toimialoilla vastanneet 

muita runsaammin. Jos  korostetaan tulosten  
merkitystä  koulutuksen suunnittelulle,  nii  
den voidaan katsoa edustavan organisaatioi  
den tarpeita.  Oletettavasti  kato on vähentä  

nyt  eri  toimialojen  välisiä eroja,  eli tuloksis  
sa ei ilmene todellisuutta vastaavaa  koulu  

tuksen  eriyttämisen  tarvetta.  

22. Muuttujat ja analyysimenetelmät  

Tutkimuksen keskeisimmän muuttujaryh  

män muodostavat kysymyksen  21 sisältämät  

opetusalueet  (muuttujat 58—119). Näistä 

on muodostettu varsinaiset opetusaluekoko  
naisuudet (muuttujat  401 —409). Kysymyk  
set  2,  3  ja 4 sisältävät tutkimuksessa käsitel  

lyt taustamuuttujat.  Tutkintotyytyväisyyttä  
kuvaava  summamuuttuja  luotiin kysymysten  
5, 17 ja 26 perusteella.  

Opetusmuotoja  koskevat muuttujat  (n:ot 
120—130) sisältyvät  kysymykseen  22. Li  
säksi  käsiteltiin kysymyksiin  19 ja 20 perus  
tuvat muuttujat. Analysoitujen  muuttujien 
muunnokset selviävät liitteestä 2.  Alkupe  
räisestä  aineistosta muokattiin  metsätyönjoh  
tajille, metsäteknikoille ja metsänhoitajille  
omat  tiedostonsa. Muuttujaluettelo  on liit  
teenä (no  3).  

Aineiston analyysi  aloitettiin taustamuut  
tujien  jakauman  tarkastelulla.  Aluksi  selvi  
tettiin, missä määrin eri tutkinnot ovat  vas  

tauksissa edustettuina ja milloin kyseiset  
tutkinnot on suoritettu. Tässä yhteydessä  
selvitettiin myös  se, kuinka  on noudatettu 

kyselylomakkeessa  annettua ohjetta vastata  
ryhmässä.  Lisäksi tarkasteltiin  yritysten  toi  
mipaikkaa  ja toimialaa. 

Opetusaluemuuttujat  faktoroitiin,  ja fak  

toriratkaisujen  avulla muodostettiin opetus  
aluekokonaisuudet. Ne ovat faktorilla kor  

keimmista  latauksista saaneista muuttujista  

muodostettuja  summamuuttujia,  joissa yk  
sittäiset muuttujat  esiintyvät  vain kerran.  
Faktoroinnin lopettamisen  kriteereitä  on kä  

sitelty edellisessä tutkimuksessa (Lehto 
1978, s. 41). Kuitenkaan mikään niistä ei 

täysin  tyydyttänyt,  koska  pyrkimyksenä  oli 
saada opetusmuotokokonaisuuksista  järkeviä  

ja samantapaisia  kuin ne opetusaluekokonai  
suudet,  jotka  on  esitetty  tutkimuksen edelli  
sessä osassa.  

Erotteluanalyysin  avulla tutkittiin am  
mattiryhmien väliset  erot, joita esiintyi  ope  
tusmuotokokonaisuuksien arvioinneissa. 

Edellä esitetyllä menetelmällä yritettiin 

myös luoda opetusmuotokokonaisuuksia,  
mutta saadut opetusmuotokokonaisuudet  
vaihtelivat suuresti ammattiryhmittäin, jo  

ten  tärkeysvertailu olisi ollut ongelmallista. 
Lisäksi  niiden reliabiliteettiestimaatit  jäivät  
alhaisiksi,  joten opetusmuotokokonaisuuk  
sien tarkastelusta  luovuttiin. Liitteenä (no 5)  

olevat  opetusmuotojen  keskiarvot ja hajon  
nat  antavat  tarpeellisen  informaation opetus  

muotojen  tärkeyksistä.  

Opetusaluekokonaisuuksien  tärkeysjärjes  

tyksiä  vertailtiin aluksi  toimialoittain,  sitten 
ammattiryhmittäin.  Tämän lisäksi  tarkastel  
tiin tutkintokohtaisesti valmiuksia lisääviä 

tutkintoja  ja kursseja.  Lopuksi  muodostet  
tiin tyytyväisyyttä  tutkintoon kuvaava sum  

mamuuttuja. Ammattiryhmien  tyytyväisyys  

tutkintoon selvitettiin keskiarvotarkastelul  

la. 

Saatuja  tuloksia tullaan vertaamaan tutki  
muksen erillisessä loppuosassa  ensimmäisen 
tutkimusosan tuloksiin. Vertailussa tulee 

tuottamaan hankaluuksia se,  etteivät opetus  
aluekokonaisuudet muodostuneet yksittäis  
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ten  muuttujien tasolla täysin  identtisiksi.  
Kuitenkin opetusaluekokonaisuudet  ovat  

pääpiirteissään  vertailukelpoisia  tärkeysjär  
jestyksiensä  suhteen, sillä  eräänlaisina paino  

pistealueina  ne edustavat vallitsevia käsityk  
siä. 

Analyysin kulku selviää tutkimuksen ana  

lyysikaavoista  (kuva  3).  

Kyselylomakkeessa  oli myös  varattu  sivu  
koulutukseen  liittyvien  ongelmien  esille tuo  
miseen.  Tässä yhteydessä  pyydettiin  esittä  
mään myös  koulutusratkaisuja  haittatekijöi  
den poistamiseksi.  Tätä "pehmeätä"  mate  
riaalia käytetään  antamaan lisävalaistusta 
niille suuntauksille,  joita tämä  tutkimus  tuo 
tulevalle metsäalan koulutukselle ja sen  
suunnittelijoille.  

Kuva  3. Tutkimuksen  analyysikaavio  

Figure  3. The scheme of  the  analysis 

3. TUTKIMUSTULOKSET 

31.  Vastaajien  lukumäärä,  koulutus ja 
valmistumisvuosi 

Tutkittaessa organisaatioiden  kannalta 
metsätyönjohtajien,  metsäteknikoiden ja  
metsänhoitajien koulutuskysymyksiä  on 

merkityksellistä  se,  missä  määrin vastanneil  
la on  asiantuntemusta kyseisistä  ammateista. 

Mainitut ammattiryhmät  edustavat organi  
saatiossa pääsääntöisesti  kolmea kentällä 
esiintyvää  tehtävätasoa.  Kysymyksessä  20  to  
dettiin kuitenkin,  että metsäteknikkojen  
koulutustaso arvioidaan lähelle metsänhoita  

jan  tasoa.  Toisaalta taas  metsäteknikot  ovat  
usein työnjohtotehtävissä,  joihin  he osittain  

ovat  ylikoulutettuja.  Jossain  määrin päällek  



käisyyttä  ilmenee kaikilla  tasoilla, mutta 
tehtävätasot ovat olemassa. 

Jotta kaikilta  tasoilta saataisiin mahdolli  
simman hyvin  todellisuuteen perustuvat ar  
viot koulutuksen suuntaamiseksi vastaamaan  

työelämän  vaatimuksia,  on  tärkeätä,  että  ky  
symyksiin  on ollut vastaamassa  kunkin  tason 

edustajia.  

Melkein puolet  vastaajista  on metsänhoi  

tajia ja  miltei kolmannes metsäteknikko  ja. 
Metsätyönjohtajien  osuus  on selvästi  pienin.  

Ryhmään  muut sisältyy  mm. kolme maata  
lous- ja metsätieteen tohtoria, mikä lisää 
hieman metsänhoitajien  osuutta. Myös  pit  
kän  linjan  työnjohtajia  on vastaajien  joukos  
sa kahdeksan,  jolloin metsätyönjohtajien  
osuus  vastanneista on 17 %. Muiden joukos  
sa  on lisäksi  kolme diplomi-insinööriä,  neljä  
merkonomia ja  ekonomi. 

Kaikkiaan muut vastaajat  ovat  vähintään 
opistotasoisen  koulutuksen tai  vastaavan  saa  
neita henkilöitä. Kyselylomake  postitettiin  
monessa  tapauksessa  suoraan koulutus- tai 
henkilöstöpäällikölle,  joten muiden ammat  
tien edustus on ymmärrettävä. 

Käsitellyissä  vastauksissa  ja siten myös  tu  
loksissa  heijastuvat  kaiken  kaikkiaan 566: n  
metsäalalla vuonna 1974 toimineen henkilön 

ja samalla 196: n eri organisaation  tai organi  
saation osan  näkemykset  koulutuksesta.  Ky  
selylomakkeessa  tähdennettiin vastaamista 

ryhmissä,  vaikka itse lomake olikin usein 

suunnattu avainhenkilölle. Voidaan todeta,  

että toivomusta on noudatettu,  sillä  kysely  
lomakkeen vastaamiseen osallistuneiden lu  

kumäärän ja vastauksien suhde on 2,9-  Yh  
den lomakkeen on täyttänyt  keskimäärin  
kolme ihmistä. Vastaukset ovat  täten keski  

Taulukko  2. Vastaajien koulutus 
Table 2. The  education  of  respondents 

määrin harkitumpia  kuin yksilösuoritukset,  
ja niiden voidaan olettaa  edustavan organi  
saatioiden näkemyksiä.  

Metsäorganisaatioiden  tuntemusta lienee 
eniten runsaasti työkokemusta  saaneilla. To  

dennäköisesti aiemmin valmistuneilla on 

enemmän  työkokemusta  kuin hiljattain 
opintonsa  päättäneillä.  Toisaalta taas vasta  
valmistuneilla on hyvä tietämys  metsäalan 
koulutuksen nykytilanteesta.  

32. Yrityksen  toimipaikka  

Yrityksen  toimipaikkaa  tarkasteltaessa on 
mielenkiintoista havaita,  että peräti 17 % 
organisaatioista  toimii hyvin  pienellä  paik  
kakunnalla (ryhmä  muu). Tämän selittää  
osaksi  se, että esimerkiksi  metsäkoulut ja 
-opistot  eivät useimmiten toimi minkään 
kookkaan  yksikön  piirissä.  Vastanneista op  

Taulukko  3. Vastaajien valmistumisvuosijakaumat prosentteina 
Table  3. Graduate  years of  respondents, in  percentages  

14 

Koulutus 

Education 

Lukumäärä 

Frequency 

% 

Metsätyönjohtaja  
Forest  foremen 
Metsäteknikko 

Forest  technicians  

Metsänhoitaja 

Forestry  graduates 
Muu 

Other 

88 

157 

272 

49 

15 

28 

48 

9 

Yhteensä  

Total 

566 100 

Valmistumisvuosi 

Graduate year  

Metsätyönjohtajat 
Forest  foremen 

Metsäteknikot  

Forest  technicians 

Metsänhoitajat 

Forestry  graduates 

Muut  

Other 

-  1940 

1941- 45 

1946- 50 

1951- 55 

1956- 60  

1961- 65 

1966- 70 

197 1 — 

5.5  

3.6 

5,5  

18,1 

36,4 

30,9 

5,0 

1,5 

10,9 

13,0 

10,9 

25,3 

22,5 

10,9 

5,1 

8,7 

21.0 

13,4 

11.1 

13,0  

12,7 

15,0 

12,5 

0,0 

8,3 

4,2 

4,2 

20,8 

29,2 

20,8 

Yhteensä  — Total 100 100 100 100 
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pilaitoksia  oli tässä ryhmässä  22 eli noin 
kaksi  kolmasosaa  koko  ryhmästä.  

Taulukko 4. Yritysten toimipaikkajakauma prosent  
teina  

Table  4. Distribution  of  organizations  by  location, in  

percentages 

Noin 69  % vastanneista organisaatioista  
toimii kaupungeissa. Pienemmissä kes  
kuksissa  toimii n. 13 % yrityksistä.  Suuriin 

kaupunkeihin  sijoittuu  lähes kolmasosa  tut  
kimuksen piiriin tulleista organisaatioista.  
Organisaatioiden alueelliset keskukset si  

jaitsevatkin  pääsääntöisesti  läänien pääkau  
pungeissa,  joten tulos ei yllätä. Pienten taa  

jamien ja kylien  näkökulma tulee kuitenkin 
esille n. 30 %:ssa  vastauksista,  mikä on tär  
keätä kokonaisuuden kannalta. 

nen sulautuminen isompaan yritykseen.  
Metsäalan opetus- ja tutkimusorganisaatioi  
den osuus  on suuri. Niiden vaikutus metsä  

alan koulutuksen kehittämisessä  on myös  
keskeinen. Tosin yliopistojen  laitoksilla  ja 
tutkimuslaitoksen eri osastoilla saattaa olla 

taipumus  nähdä oma erikoisala  muita kes  

keisempänä.  Tämä voi vaikeuttaa opetus  
aluekokonaisuuksien  muodostumista. Nel  

jää työllistävältä  vaikutukseltaan keskeisintä  
toimialaa edusti n. 88 % vastanneista orga  
nisaatioista. 

Käsitellyt vastaukset jakautuivat  toimi  
aloittain seuraavan  taulukon mukaisesti:  

Taulukko  5. Yritysten toimialajakauma prosentteina 
Table  5. Distribution  of  organizations by branches,  

in  percentages 

33. Yritysten  toimiala 

Metsäalan toimihenkilöistä (metsänhoi  

tajat, -teknikot ja metsätyönjohtajat)  toimi 
vuonna 1974 Helanderin ja Si  
mula n (1977, taulukot 1, 8  ja 9) mu  
kaan ylivoimaisesti  suurin osa eli  n. 52  % 
metsäteollisuuden piirissä.  Seuraavaksi  suu  
rin  työnantajalohko  oli yksityismetsätalous,  

joka  työllistää  n. 21 %  metsäalan toimihen  
kilöistä. Valtion hallinnossa toimi n. 13 % 

ja opetuksen  ja tutkimuksen parissa  n.  5 %  
toimihenkilöistä. Yhteensä mainituilla toi  

mialoilla  työskenteli  n. 90 % toimihenki  
löistä.  

Metsäteollisuuden organisaatiot  ovat  
yleensä  suuria,  joten  lukumäärältään ne eivät 
vastaa työllistävää  merkitystään.  Niinpä  ky  

selyyn  vastanneista vain  25 % kuului  metsä  
teollisuuden ja raakapuun  kaukokuljetuksen  
ryhmään. Monet niistä vastauksista,  joita  ei 
voitu käsitellä,  olivat juuri tästä ryhmästä.  
Yleisin syy  vastaamatta jättämiseen  oli joko  
yhteinen  hankintaorganisaatio  jo vastanneen 
metsäteollisuusyrityksen  kanssa  tai suoranai- 

34. Opetusalueiden  perusulottuvuudet  

Opetusaluemuuttujista  (muuttujat 58  — 
119) muodostettiin B—lo faktorin faktori  

ratkaisut.  Näistä ratkaisuista  valittiin 9 fak  

torin ratkaisut edelleen tarkasteltaviksi.  

Koska eri ammattiryhmien  faktoriratkaisut  
erosivat  joltain  osin toisistaan,  alkuperäisistä  

muuttujista  muodostettiin summamuuttujia  
siten, että lähes samalla tavalla faktoreihin 
latautuneita muuttujia  yhdistettiin.  Tarkoi  
tuksena oli  saada eri  ammattiryhmien  aineis  
toille samanlaiset faktoriratkaisut. Lopulli  
sen eri  ammateille yhteisen  ratkaisun mah  
dollisesta rakenteesta saatiin tarkastelemalla 

aiemman tutkimuksen (Lehto 1978, s.  
43 —  45) ratkaisua  sekä  kaikkien  ammattien 

yhteistä  ratkaisua.  Kokeilemalla eri  summa  
muuttujia  päästiin  ratkaisuihin,  jotka  eivät 
suuresti eronneet toisistaan,  joten  katsottiin 
voitavan faktoriratkaisujen  perusteella  muo  
dostaa kaikkien ammattiryhmien  aineistoille 
samanlaiset summamuuttujat.  Summamuut  

tujat nimitettiin niistä muuttujista,  jotka 
saivat korkeimman latauksensa vastaavalla 

kaupunki,  yli 100  000  asukasta  
city,  over 100  000 inhabitants  

kaupunki, alle 100 000  asukasta  

town, under 100  000  inhabitants  

kaupunki, alle 50 000  asukasta  

town, under 50 000 inhabitants  

kauppala 
—

 commercial  center  

kirkonkylä  — church village  

muu — other 

% 

31,6 

13,8  

24,0 

3.6 

9.7 

17,3 

'hteensä  —  Total  100,0 

Valtion  hallinto  — State administration  

Yksityismetsätalous  —  Private forestry  
Metsäteollisuus  ja raakapuun kaukokuljetus  —  
Forest  industries  and  raw  wood  transportation 
Metsäalan  kauppa — Forestry  commerce 
Pankit  ja vakuutus  —  Banking and  insurance  
Metsäalan  opetus  ja tutkimus  — Forestry 
research  and education 

Muut  metsäalat  —  Other  forestry  fields 

%  

7,7 

29,6 

24,5 

3,6 

2,0 

26,0 

6,6 

Yhteensä  — Total 100,0 
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faktorilla (eräät myöhemmin ilmenevät 

poikkeukset  saivat kyseisellä  faktorilla  
korkeimman latauksensa ainoastaan kahden  

ammattiryhmän  ratkaisuissa,  muut kaikkien  
kolmen ammatin ratkaisuissa).  

Summamuuttujille  laskettiin lisäksi  Cat  

teliin ja Radcliffin  kertoimella korrelaatio  
matriiseista reliabiliteettiestimaatit (rd

n
).  

Summamuuttujiksi  saatiin seuraavat  (kunkin  
muuttujan  jäljessä eri ammattiryhmien  osal  

ta  osamuuttuja, 1 ) johon  alkeismuuttuja  kuu  
luu sekä lataus kyseisellä  faktorilla): 

Summamuuttujan  alkeismuuttujat  ovat   
luonteeltaan tietoa käsitteleviä,  jäsentäviä  ja  
soveltavia. Automaattisen tietojenkäsittelyn   
sovellutukset ovat korkeimmin latautuneet,  

kuten myös aikaisemmassa tutkimuksessa,  

Summamuuttujaa  kutsuttiin  tiedon jäsentä  
misen opetusaluekokonaisuudeksi.  

Muuttujaan sisältyvät  alkeismuuttujat   
tähtäävät kaikki  ekologiseen  hyvinvointiin.   

Tätä perusulottuvuutta  kutsuttiin ekologisen  

hyvinvoinnin  opetusaluekokonaisuudeksi.  

1) Osamuuttuja on alkeismuuttujista koostuva  summamuuttuja, joka lopullisessa faktoroinnissa  on  ollut  mukana yhtenä muuttu  

jana.  

MH td„=.63 MTrd
n

=.  65  MTJ  rd„=.  61  

Jkeis- Summamuuttuja osa- osa- osa-  

luuttuja  muuttuja lataus  muuttuja  lataus muuttuja lataus 

n:o n:o n:o 

59 

109 

TIEDON JÄSENTÄMINEN  
Automaattinen  tietojenkäsittely  
Suunnittelu  ja menetelmäsovel-  

lutukset  

Automaattisen  tietojenkäsittelyn 
sovellutukset 

215  

215  

.689  215 

215 

.583 

216 

.449 

.381 

111 

.694 215 216 

MH rd
n

= .83  MT tdn

= .78 MTJ  rd„=  .75 

dkeis- Summamuuttuja osa-  osa- osa- 

luuttuja  muuttuja lataus  muuttuja lataus muuttuja lataus 

n:o  n:o n:o 

EKOLOGINEN HYVINVOINTI 

80 Puun  tuottamisen  biologiset  pe-  

81 

rusteet 

Puun tuottamisen käytännön  
menetelmä  

Metsätuholaiset  ja niiden  torjun- 

213 .822 213 .564 218 .64  

95 

219 .739 213 219 .63' 

96 

97 

.05 

ta 

Riistanhoito  

Kasvitaudit  ja niiden  torjunta 

Luonnon, luonnonvarojen ja ih-  
misen  elinympäristön  suojelu 
Luonnontieteellinen  tutkimus 

213 

219 

209 .779 

219 

219 

213 

.716  218 

219 

219 

.555 .626 218  

219 06  209  219 
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Alkeismuuttujat  ovat  lähellä erilaisia hal  
linnollisia tietoja, taitoja ja asenteita. Sum  

mamuuttuja  ei sisällä ainoastaan tietopuoli  
sia opetusaineita,  vaan monet opetusaineet  

ovat  lähellä käyttäytymistä.  Siksi  summa  

muuttujaa kutsuttiin hallinnollisen 

kyvykkyyden  opetusaluekokonaisuudeksi.  

Tämän summamuuttujan  alkeismuuttujat  
liittyvät läheisesti alkutuotantoon ja siten  

puun hankintaan. Myös  matematiikka mit  

tausmenetelmän perustieteenä  on nähtävä 

tässä valossa. Summamuuttuja  tähtää sel  

keästi  raakapuun  hankintaan. 

osa-  

muuttuja iatau; 

n:o 

:o2 

:08 

!03 

!03 

'.02 

!08  

.71 

.53 

.41 

!08  

!03 

!02  

!02 

MH rd n

=.76  MTrd
n  = .78 MTJ rd„=.76 

Jkeis- Summamuuttuja osa- osa- osa-  

luuttuja muuttuja lataus muuttuja lataus muuttuja lataus 

n:o  n:o n:o 

63 

79 

82 

83 

84 

85 

89 

RAAKAPUUN HANKINTA 

Matematiikka  

Tekninen  yleistietous  
Metsätalouden  työtekniikka  
Puun  korjuu  ja  kaukokuljetus  
Puutavaran mittaus 

Metsänarvioimismenetelmät  

Puutavaran  hankinnan  ongelmat 

214 

214  

201 

201 

214  

218  

.413 

.411 

.475 

.192 

201 

214 

201 

214 

214 

211 

.674 

.406 

.632 

.527 

214  

214  

214 

214 

.704 

.272 

.632 

.616 

MH rd n

= .84  MT rdn

= .82 MTJ  rd
n

= .84 

Alkeis-  Summamuuttuja osa- osa- osa- 

muuttuja muuttuja lataus muuttuja lataus muuttuja lataus  

n:o  n:o  n:o 

86 

88 

91 

METSÄSEKTORITUNTEMUS 

Metsätalouden  suunnittelu  

Puun tuottamisen ekonomiset  

ongelmat 
Suomen  metsä- ja puutalouden 
kokonaisrakenne  

Metsä-  ja puutalouden tuotanto- 
resurssit  

Metsäpolitiikan tavoitteet  ja  kei-  

218 

204 

.602 

.613 

.599 

216 

209 

.676 

.617  

.409 213 

.286  

.516  

.715 

92 

.652 216 .735 

93 

.635 213 

94 

not 210 

210 

.613 

Maankäyttö ja aluesuunnittelu  204 .433 
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Summamuuttuja  sisältää  metsä-  ja puuta-  
loutta laajasti  ja  kokonaisvaltaisesti  käsittele-   

tiin metsäsektorituntemuksen opetusalueko  
konaisuudeksi. 

via opetusaluemuuttujia,  joten sitä kutsut- 

Kirjallisen  ja suullisen esitystaidon  sisältä-  
mää summamuuttujaa  kutsuttiin  verbaalisen  

kommunikaation opetusaluekokonaisuudek  
si.  

Faktori,  jonka  perusteella  tämä summa  
muuttuja  on saanut osionsa,  näyttää  kerän  
neen hyvin  monenlaista tietoa sisältäviä ope  

tusaluemuuttujia.  Osamuuttujat,  joista sit  
ten on muodostunut lopullinen  summa  
muuttuja,  jakautuvat  systeemi- ja menetel  
mäteoreettiseen muuttujaryhmään  sekä  tuo  

tantoon orientoituneisiin ja markkinointiin 
tähtääviin muuttujaryhmiin.  Koska suunnit  
telu- ja markkinointi ovat  alueita,  joissa  laa  

jat tiedot ja taidot ovat  välttämättömiä,  tätä  
summamuuttujaa  kutsuttiin markkinoinnin 
ja suunnittelun opetusaluekokonaisuudeksi.  

MH  rdn

= .80 MT rd n

= .77 MTJ rd
n
 — .73  

Alkeis-  Summamuuttuja osa- osa- osa- 

muuttuja muuttuja lataus muuttuja lataus muuttuja lataus 

n:o n:o n:o 

VERBAALINEN  

KOMMUNIKAATIO 

Kirjallinen esitystaito  
Suullinen  esitystaito 

61 

62 

.7  66 

.795 

.737 

.707 

.737 

.646 

MH rd
n

= .89 MT rd
n

= .90 MTJ rdn

= .91 

Llkeis- Summamuuttuja osa-  osa-  osa- 

luuttuja muuttuja lataus muuttuja lataus muuttuja lataus 

n:o n:o  n:o 

MARKKINOINTI  JA 
SUUNNITTELU 

58 

60 

64 

90 

98 

99 

100 

101 

Systeemiteoreettinen koulutus  

Käytännön  kielitaito  
Tutkimusmenetelmäkoulutus  

Metsäteollisuusyritysten ekon.  

ongelmat 

Raakapuun  markkinointi  
Metsäteollisuustuotteiden  mark- 

kinointi  

Puun  rakenne  ja ominaisuudet  
Puun  kemiallinen ja mekaaninen 

jalostus 

Taloustieteellinen  tutkimus 

Markkinointitutkimus  

Viestintäjärjestelmät 

Taloussuunnittelu  

Ennustaminen  ja ennustusmene- 

telmät 

211 

212 

211 

205 

212  

212 

206 

.491 

.761 

.745 

.787  

208  

204  

208  

212  

207  

212  

206  

.509 

.421 

.770  

.724 

.495 

215 

212  

208  

212  

212 

212  

205 

.673 

.479 

.696 

.532 

107 

108 

110 

112 

113 

206 

207  .645 

212  

207  

212 

205  

211  

207  

208  

204  

207 

207 

208  

205 

.686 

205  

114 

207  207  205 

Matemaattisten  menetelmien  

211 

211  

206 

208  

208  

206 

206 

215 

208 

206  

206  

.566 

115 

118 

perusteet  

Tilastotieteelliset  menetelmät  

Kansainvälisyyskasvatus  

Kehitysmaakoulutus 119 212 
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Alkeismuuttujat  ovat  kaikki  maailmankuvaa muokkaavia. 

Molemmat alkeismuuttujat  ovat työsuh  
deasioita hoidettaessa keskeisiä,  joten ope  
tusaluekokonaisuus sai  nimekseen työsuhde  
asiat. 

Alkeismuuttujissa  oli kuitenkin muuta  
mia muuttujia, joiden toteuttaminen toi  
siaan vastaaville faktoreille oli selvästi  eri  

laista eri  ammattiryhmien  ratkaisuissa.  Nä  
mä  muuttujat  olivat seuraavat:  

77  Työturvallisuus  ja -suojelu 
87  Soiden  metsätaloudellinen  hyväksikäyttö  

103 Metsällisten  organisaatioiden yhteiskunnallinen 

asema 

104 Metsällisten  organisaatioiden oikeudellinen  asema 

Nämä muuttujat  jätettiin lopullisten  fak  
toriratkaisujen  perusteella  muodostettavien 
summamuuttujien  ulkopuolelle.  Lisäksi  
muutamat muuttujat  latautuivat poikkeavas  
ti jonkin  ammatin ratkaisussa,  mutta saivat  
kahdessa muussa  ratkaisussa  yhtä  suuret  la  
taukset  vastaaville faktoreille. 

Nämä erot latauksissa olivat  kuitenkin 

niin  pieniä  ( .  107), että faktoriratkaisujen  
perusteella  katsottiin voitavan muodostaa sa  
manlaiset summamuuttujat  kaikkien am  
mattien aineistoille. 

Koska eri  summamuuttujien teoreettiset 
vaihteluvälit erosivat toisistaan, vaihteluvä  
lien yhdenmukaistamiseksi  käytettiin  lineaa  

rista transformointia. Muuttujien teoreetti  
seksi vaihteluväliksi valittiin 12 — 60. 

Transformoiduille summamuuttujille  lasket  
tiin keskiarvot  sekä  hajonnat ammattiryh  
mittäin. 

Opetusmuotomuuttujille  (muuttujat 120 — 

130) laskettiin 4,  5  ja 6 faktorin  faktorirat  
kaisut,  joiden  tarkoituksena oli muodostaa 

opetusmuotokokonaisuudet.  Ratkaisujen  pe  
rusteella yhdistettiin muuttujia summa  
muuttujiksi  samalla periaatteella  kuin ope  
tusaluemuuttujia.  Eri ammattien aineistoille 
ei kuitenkaan saatu samanlaisia ratkaisuja 

(liite 4). Ainoa muuttuja,  joka  kaikissa  am  
mattiryhmissä  käyttäytyi  samoin, oli  valvo  
maton harjoittelu. Se jäi kaikissa  faktorirat  
kaisuissa  omalle faktorilleen,  ja näin se  olisi 
ollut lopullisissa  opetusmuotokokonaisuuk  
sissa  myös omana opetusmuotonaan. 

Opetusmuotokokonaisuuksia  ei kuiten  
kaan käsitellä,  koska  niiden reliabiliteetties  
timaatit jäivät  melko alhaisiksi. Yksittäisten 
opetusmuotojen  keskiarvot  ja hajonnat  ovat  
liitteessä 5. Opetusmuotosummamuuttujissa  
oli yhden  muuttujan sisältäviä "summa  
muuttujia",  Näille ei ole mahdollista laskea 

tarkkoja  reliabiliteettiestimaatteja.  Estimaat  
tina voitaisiin käyttää  muuttujan  korkeinta 
korrelaatiota tai kommunaliteettia,  mutta ne 
olisivat harhaisia parametrien  todellisesta ar  
vosta alaspäin. Opetusmuotokokonaisuuk-  

MH rd
n
 = .74  MT rd

n

= .77  MTJ  rd
n

= .75 

Alkeis- Summamuuttuja osa- osa- osa-  

muuttuja muuttuja lataus muuttuja lataus muuttuja lataus i 

n:o n:o n:o  

72 

73 

74 

MAAILMANKUVA 

Yhteiskunnallinen  tietous 

Yhteiskuntatieteet 

Ideologioiden vertailu 

.526 

.636 

.649 

.595 

.638  

.487 

.670  

.653 

.546 

MH rdn

= .81 MT rd n

= .72 MTJrd
n

= .69  

Alkeis-  Summamuuttuja osa- osa- osa-  

muuttuja muuttuja lataus muuttuja lataus muuttuja lataus 

n:o n:o n:o 

116 

TYÖSUHDEASIAT 

Työsuhdepolitiikka  

Työmarkkina- ja etujärjestötie- 

.797  .607 .630 

117 

.737  .655 .696 tous 
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Opetusaluekokonaisuuksien  erot  ammattiryhmissä  

Ammattiryhmien välisten opetusalueko  
konaisuuksissa  ilmenevien erojen  tutkimi  
seen käytettiin  erotteluanalyysiä.  Pyrkimyk  
senä oli löytää  erottelijat, jotka ilmaisevat 
ryhmien  välisiä eroja  kuvaavia  ominaisuuk  
sia. 

Erojen  sisältöä voidaan tutkia tarkastele  
malla opetusaluekokonaisuuksien  ja erottelu  
funktioiden välisiä korrelaatioita: 

Erottelufunktioiden sisällön tulkinnassa 

voidaan hahmottaa jokin  opetuskokonaisuus  
samaan tapaan kuin  faktorianalyysissä,  koska  
erottelu- ja faktorimatriisit ovat lähes  analo  

gisia  (  R  u1 o n ym. 1967, s. 312, vrt.  

Cooley  ja Lohnes 1971, s.  255,  
256).  

Ensimmäisellä erottelufunktiolla saivat 

korkeita  kertoimia  markkinointi  ja suunnit  
telu, metsäsektorituntemus, hallinnollinen 

kyvykkyys,  tiedon jäsentäminen  sekä  verbaa  
linen kommunikaatio. Koska  kyseiset  muut  

tujat  ovat  jo faktoroinnin avulla kombinoi  
tuja, tätä erottelu-ulottuvuutta on vaikeata 
osuvasti  nimetä. Kuitenkin se  näyttää sisäl  
tävän  ainesta,  jota voidaan kutsua  yleishallin  

nolliseksi.  Se selittää 96,5 % kokonaiserotte  
lusta. 

Toinen erottelufunktio sisältää yhden  toi  
sista  selvästi  korkeamman kertoimen, joka  on 

raakapuun  hankinnalla. Koko toisen  erotte  
lufunktion merkitys on vain 4,5  % koko  
naiserottelusta. Tätä erottelu-ulottuvuutta 

voitaisiin nimittää raakapuun  hankkimisulot  
tuvuudeksi. 

Ammattiryhmittäiset  erot  voidaan havain  
nollistaa graafisesti.  Piirretään erottelumuut  
tujien koordinaatistoon erottelufunktioita 
kuvaavat ellipsit, siten että keskipisteinä  
ovat  erottelufunktion koordinaattien odotus  

arvot ja akseleina  hajonnat.  

Ammattiryhmittäiset erottelufunktioiden 
keskiarvot  ja  hajonnat:  

Voidaan todeta hajontojen olevan kussa  
kin ryhmässä  kummallakin erottelufunktiol  
la hyvin  lähellä toisiaan,  joten  ellipsin sijasta  

piirroksessa  käytetään  ympyrää.  Kuvan mer  
kitys  on nähtävä  havainnollistavana. 

Ryhmät  eroavat  selvästi  toisistaan opetus  
aluekokonaisuuksien suhteen (kuva  4). En  
simmäinen erottelufunktio on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä khi2 -testillä testattuna, 
samoin toinen erottelukunktio, jonka 
erottelu kohdistuu kuitenkin vain 

metsäteknikkojen  ryhmään.  
Erottelufunktioiden sisällön tulkinnan se  

kä  ammattiryhmittäisten  erottelufunktioiden 

keskiarvojen  ja hajontojen  perusteella  voi  
daan todeta yleishallinnollisten  vaatimusten 
kasvavan  koulutustason  myötä. Organisaa  
tiot  korostavat,  että raakapuun  hankintaan 
liittyvät valmiudet ovat tärkeitä nimen  
omaan metsäteknikoille. 

Kuten erotteluanalyysin  tuloksista voi  
daan päätellä, tutkimuksen  kohteena olevat 

ammattiryhmät muodostavat kolme toisis  
taan verraten  selvästi poikkeavaa  ryhmää,  
mikä olikin  odotettavissa  ja  vastaa näin ollen 
vallitsevaa käytäntöä.  

sien ammattiryhmittäiset rel 
maatit ovat  seuraavat:  

ial  :iteettiesti-  

Summa 

muuttuja 

Reliabiliteettiestimaatit  

Metsän- Metsä- 

hoitajat teknikot 

Metsätyön- 

johtajat 

1 

2 

3  

4 

0.55  

0.64 

0.50 

0.58 

0.26 

0.69 

0.69 

0.56 

0.56 

5  

Ipetusal luel :onaisuu<  let  irottel 

1  

.uni :tiot 

2 

"iedon  jäsentäminen 

ikologinen hyvinvointi 
hallinnollinen  kyvykkyys  

Laakapuun hankinta  
Metsäsektori tuntemus 

Verbaalinen  kommunikaatio  

Markkinointi  ja  suunnittelu  
Maailmankuva  

työsuhdeasiat 

-.687 

-.311 

-.700 

.126 

-.799 

-.651 

-.843 

-.344 

-.268  

-.464  

-.484 

-.404 

-.700 

-.300 

-.295 

.006 

-.034 

-.287 

Erottelufunktio  

1 2 

[etsänhoitajat (M 1) keskiarvot  

hajonnat  
[etsäteknikot  (M 2) keskiarvot  

hajonnat 

[etsätyönjohtajat (M 3) keskiarvot  

hajonnat 

-1.880 .1681  

.9874 1.044 

.2497 -.3954 

.9478 .9555 

1.856 .2534 

1.069 .9983  
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Kuva  4. Ammattiryhmittäiset  erottelufunktiot  

Figure  4. Discriminating functions in professional  

groups 

35. Opetusaluekokonaisuuksien  tärkeys  
järjestykset  

Opetusaluekokonaisuuksien  tärkeysjärjes  

tykset  saattavat  erota organisaation  toimin  
nan luonteen takia. Ammattiryhmissä  ope  
tusalueet lienevät myös  tärkeydeltään  erilai  
sia. Seuraavaksi tarkastellaan tärkeysjärjes  

tyksiä  toimialoittain kussakin  ammattiryh  
mässä  ja lisäksi  vertaillaan ammattiryhmit  
täisiä tärkeysjärjestyksiä.  Suuntaa antavana  
lisätietona tarkastellaan oppikursseja  ja tut  

kintoja,  joiden  on katsottu  erityisesti  lisää  
vän kunkin ammattiryhmän  ammatillista 
pätevyyttä.  

Tärkeysjärjestykset  toimialoittain 

Luonnollisesti on merkityksellisintä  verra  

ta tärkeysjärjestystä  toimialoittain niiden 
toimialojen  kesken,  joiden  työllistävä vaiku  
tus  on suurin. Verrattaessa  työllistävältä vai  
kutukseltaan vähäisten  organisaatioiden  tär  

keysjärjestyksiä  ongelmaksi  muodostuukin 

se, että niitä on kyselyyn  vastanneissa niu  
kasti. Havaintojen  lukumäärät on esitetty  
taulukoissa 6—B. Ryhmäkokoa  pienentää  
vielä sekin  seikka,  että eräissä vastauslomak  
keissa  ei  ole vastattu  kaikkien  ammattiryh  
mien kysymyksiin.  Jotkut  ovat vastanneet 
vain metsänhoitajien  ja teknikoiden tai työn  
johtajien koulutusta  koskevaan osaan tai 
kahteen niistä. Selvästi vähiten on kuitenkin 

vastattu  työnjohtajia  koskevaan osaan. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä metsäalan kaupan  ja 

pankki-  ja vakuutustoiminnan piirissä  met  
sätyönjohtajien  tarve  on vähäinen. Pienten 
ryhmäkokojensa  takia eivät tulokset  ole näin 

olleet yleistettävissä,  vaikkakin ne on otettu 
mukaan tarkasteluun.  

Metsänhoitajien  koulutuksesta  vallitsee eri  
toimialoilla täydellinen  yksimielisyys  siitä,  
että tärkein opetusaluekokonaisuus  on ver  
baalinen kommunikaatio. Hallinnollinen ky  
vykkyys  on selvästi  seuraavaksi  tärkein. Ai  
noan poikkeuksen  tekevät muut metsäalat,  
joissa kyseinen  opetusaluekokonaisuus  on 
vasta  neljännellä  sijalla.  Muut alat arvostavat  
metsäsektorituntemuksen toiseksi tärkeimmäksi,  

ja kolmannella  sijalla  se  on yksityismetsäta  
louden ja opetuksen  ja tutkimuksen piirissä.  
Valtion hallinnon ja metsäteollisuuden kes  
kuudessa taas  tiedon jäsentäminen  on kolman  
neksi tärkein  opetusaluekokonaisuus.  Myös  
metsäalan kaupan,  yksityismetsätalouden  se  
kä  opetuksen  ja tutkimuksen tärkeysjärjes  

tyksissä  se kohoaa neljännelle sijalle.  Työsuh  
deasiat ovat  myös  keskeisiä  kysymyksiä  met  
säteollisuuden,  metsäalan kaupan  sekä va  
kuutuslaitosten metsänhoitajille.  Suuri yksi  
mielisyys vallitsee eri toimialoilla myös  
maailmankuvaa koskevan tietoaineksen suh  

teen. Sitä on vähiten pidetty  tärkeimpänä  
viidellä toimialalla. Toimialat, jotka ovat  
vähiten preferoineet  maailmankuvaa,  pitävät  
taas ekologista  hyvinvointia merkityksettö  
mimpänä.  Opetus  ja tutkimus sekä  yksityis  
metsätalous arvostivat  ekologista  hyvinvoin  
tia koskevaa  tietoutta selvästi  enemmän kuin 

muut. Näiden toimialojen  mielestä se  oli 
viidenneksi tärkein. Markkinoinnin ja suun  
nittelun merkityksen  vähäisyys  oudoksuttaa. 
Tosin metsäalan kaupan  piirissä  sen  merki  

tystä  on kyllä  pidetty  tärkeämpänä  kuin 
muilla toimialoilla. Metsänhoitajien toimi  
aloittaiset opetusaluekokonaisuuksia  koske  
vat  tärkeysjärjestykset  ovat  taulukossa 6.  

Metsäteknikoiden  tulevan koulutuksen suh  

teen vallitsee  eri  toimialoilla melko suuri yk  
simielisyys  keskeisimpien  opetusaluekoko  
naisuuksien tärkeyksistä.  Verbaalinen kommu  
nikaatio sekä  raakapuun  hankinta ovat  keskei  
simmät opetusaluekokonaisuudet.  Verbaali  
nen kommunikaatio on viidellä toimialalla 

ilmoitettu tärkeimmäksi,  kun taas raaka  

puun hankinta on metsäteollisuuden ja mui  
den alojen  keskuudessa  noussut  tärkeimmäk  
si. Hallinnollinen kyvykkyys  on selvästi  kol  
manneksi keskeisin  opetusaluekokonaisuus.  
Tosin pankit  ja vakuutuslaitokset pitävät  sen  
merkitystä  toiseksi tärkeimpänä,  kun taas  
muut alat ovat arvostaneet sen vasta seitse  

männelle tilalle. Pankkien ja vakuutuslaitos  
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Taulukko

 
6.

 Metsänhoitajien opetusaluekokonaisuuksien tärkeysjärjestys 
(Rank)

 
toimialoittain

 
Table

 
6.

 
Rank

 order of the central areas of teaching for forestry 
graduates

 
by

 
branches

 Valtion  hallinto  State 
admin-  istration 

Yksityis-  metsätalous  Private 
forestry 

Metsäteollisuus  
ja

 raakapuun  kaukokuljetus  
Forest
 industries  

and
 raw 

wood

 transportation  

Metsäalan  kauppa  Forestry  commerce  

Pankit 
ja

 vakuutus  Banking  and insurance  

Metsäalan  opetus 
ja

 tutkimus  Forestry  research  and
 education  

Muut  metsäalat  Other  forestry  fields  

Toimialat  Fields  

Opetusaluekokonaisuudet  
Central
 areas of teaching 

subjects

 

X 

Rank  

x 

x 

x  

x 

X 

x 

Rank  

Rank  

Rank  

Rank  

Rank  

Rank  

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

Tiedon
 jäsentäminen Structuring the 

knowledge

 Ekologinen 
hyvinvointi  

Ecological 
welfare

 Hallinnollinen 
kyvykkyys
 Administrative 

skills

 Raakapuun 
hankinta  

Raw
 wood 

supply

 Metsäsektorituntemus  Knowledge of forest 
sector

 Verbaalinen 
kommunikaatio  

Verbal
 communication  Markkinointi ja 

suunnittelu

 
Marketing and 
planning

 Maailmankuva  
World 

concept Työsuhdeasiat  Labour
 laws and 

agreements

 

36,9  6.2 32.2 5.1  37,0 5.4  35.3 5.5  36,3  8.3  43.7  4.4 29.2  5,7  26,0  6.2  32.3  10.8 

III  VII  II V IV 
I 

VIII  IX  VI  

35,1  6.0  32,9 4.5  39,1 5.1  32,8  5.3  38,1 6.4  42.5  7.2  27.6  5.6  26,5  6.3  32,0  6,1  

IV V II VI  III  
I 

VIII  IX  VII  

37.0  6,3  30,9 6,6  38.1  5.3  36,4  5,2  35.2  6.4  42,7  

III VIII  
II  V VI  I 

34.3  5,7  21.4  7.6 36,9  4.7  26,7  7,5  29.5  7.2  41.4 4.8 34,3  6,4  26,2  7.3  35,0 11.5 

IV IX  II VII  VI  
I 

V 
VIII  III  

36,7  11.5 30,0  10.6  44,3  4,7  33,9  6,2  41,3 

V  IX  II VIII IV  

36,2  5,3  34,8  5,5  37,6  6,8 34,5  4,8  37.0  7,1  42.4  7.1  31.5  5.2 27.1  6,5  31,5  7,7  

IV  V II VI  III  
I 

VIII  IX  VII 

34.7  7,9 30,0  7,5  34.8  6.8  32.4  5.4  37.5  4.5  43.6  8,7 29.9  4.9  22,4  9,2  37,0  8,2  

V VII  IV VI  II I 

VIII  IX  III 

7,3  32,6  5.6  27,3 7.7  36,5  7,6  

1

 VII  IX IV 

8.8 47.5 2.9 34.6  7,6  35,0  9,6  42,5  6,5  

I 

VII VI III  

Havaintojen 
luku

 Frequency  

15 

53 

41 

47 

10 

Vaihteluväli  Range  

17,7 

16,0 

15,4 

20,0  

17,5 

15,3 

21,2  
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Taulukko

 
7.

 Metsäteknikoiden opetusaluekokonaisuuksien 
tärkeysjärjestys

 
toimialoittain

 
Table

 
7.

 
Rank

 order of the central areas of teaching for forest 
technicians

 
by

 
branches

 Valtion  hallinto  State
 admin-  istration  

Yksityis-  metsätalous  Private 
forestry  

Metsäteollisuus  
ja

 raakapuun  kaukokuljetus  
Forest
 industries  

and
 raw 

wood

 transportation  

Metsäalan  kauppa  Forestry  commerce  

Pankit 
ja

 vakuutus  Banking 
and

 insurance  

Metsäalan  opetus 
ja

 tutkimus  Forestry 
research  

and
 education  

Muut 
metsä- 

alat Other 
forestry  

fields  

Toimialat  Fields  

Opetusaluekokonaisuudet  
Central
 areas of teaching 

subjects

 

x 

Rank  

x 

Rank  

x 

Rank  

x 

Rank  

x 

Rank  

x 

Rank  

x 

Rank  

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

Tiedon
 jäsentäminen Structuring the 

knowledge

 Ekologinen 
hyvinvointi  Ekological 

welfare

 Hallinnollinen 
kyvykkyys
 Administrative 

skills

 Raakapuun 
hankinta  

Raw
 wood 

supply

 Metsäsektorin 
tuntemus

 
Knowledge of forest 

sector

 Verbaalinen 
kommunikaatio  

Verbal
 communication  Markkinointi ja 

suunnittelu  
Marketing and 
planning

 Maailmankuva  World 
concept  Työsuhdeasiat  Labour
 laws and 

agreements

 

31,7 5.6  31,4 5.7  33.2 4,9  36.3  5,7  27.0  6,1  37,9  6,6  22,9  5,1  21.1  5,4  32,9  6,9 

V VI III  II VII  
I 

VIII  IX  IV  

31.3  7.1 31,6  4.2  34,0  4.7 35,0  5.8  31.4 6,0  37.5  7,2 21.6  4,6  23,5  5.9  30,5  6,4 

VI  IV  III  II V I 

IX  VIII VII 

31.1  7.0 29,6  5,4  33,9  5.1 38,6  4.8  28.2  5.4  37,4  6.9 24,0  5,9  23,9  7.5 33,6  7,7 

V IV III  
I 

VII II VIII  IX  IV  

28.3 2,4  26.4  11,1 32,7  5,1  37,1  4.0  26,7  7.1  40,0  

V VII III  II VI  
I 

32.5 11,7 25.7  9,0 39.8  9.4  37.6  3,0  33,8  7,6  41,3  8.5  27,1  3.6  30,8  11,0 38,8  4,8  

VI IX II IV  V I 

VIII  VII  III  

32,0 6,3  34.7  5.3  34,9  6.4 37,5  5.5 31,4  6,5  37.8  6.7  24,7  5,4  26,0  6,3  32,4  7.8  

VI  IV III II VII  
I 

IX  VIII  
V  

29,3  6.6 30.3  6,5  28.4  6,0  39.2  4.8 29,8  5.9  37.3  6,8  22,0  4,2  20,0  8.7  33.5  10,0 

VI IV VII  
I V II 

VIII  IX  III  

7,1  26,2  2,9 20,0  4,7  30,0  7,1  

VIII  IX  IV  

Havaintojen 
luku

 Frequency  

12 

54 

46 

45 

10 

Vaihteluväli  Range  

16,8 

15,9 

14,7 

20,0 

15,6 

13,1 

19,2 
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Taulukko

 
8.

 Metsätyönjohtajien opetusaluekokonaisuuksien 
tärkeysjärjestys

 
toimialoittain

 
Table

 
8.

 
Rank

 order of the central areas of teaching for 
forest

 
foremen

 
by

 
branches

 Valtion  hallinto State 
admin-  istration 

Yksityis-  metsätalous  Private 
forestry  

Metsäteollisuus  
ja

 raakapuun  kaukokuljetus  
Forest
 industries  

and
 raw 

wood

 transportation  

Metsäalan  kauppa  Forestry  commerce  

Pankit 
ja

 vakuutus  Banking 
and

 insurance  

Metsäalan  opetus 
ja

 tutkimus  Forestry  research 
and

 education  

Muut 
metsä-  

alat Other 
forestry  

fields  

Toimialat  Fields  

Opetusaluekokonaisuudet  
Central
 areas of teaching 

subjects

 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

Rank  

Rank  

Rank  

Rank  

Rank  

Rank  

Rank  

s 

s 

S 

s 

S 

S 

s 

Tiedon
 jäsentäminen Structuring the 

knowledge

 Ekologinen 
hyvinvointi  

Ecological 
welfare

 Hallinnollinen 
kyvykkyys
 Administrative 

skills

 Raakapuun 
hankinta  

Raw
 wood 

supply

 Metsäsektorituntemus  Knowledge of forest 
sector

 Verbaalinen 
kommunikaatio  

Verbal
 communication  Markkinointi- ja 

suunnittelu

 
Marketing and 
planning

 Maailmankuva  World 
concept  Työsuhdeasiat  Labour
 laws and 

agreements

 

23,3  6,7 26,9 4,9  27.6  3,7  35,1  3,9  22.1  7,2  30,5  4,4  16.2 4,0  19,1 4,7  27.7  5,6  

VI  V IV 
I 

VII  II  IX  VIII  III  

24,1  7,0  27.7  3,9 27,1  4.3 32,6  5,7  22,1  5,9 30.3  9,0  16.4 2,5 19,9 5.4  27.8  7,3  

VI  IV  V I 

VII  II IX  VIII  III  

25.6  6.6  26.4 5.3  28.7  6,0  36,7  5,8  21,2  6.4  32.5  7.7  18,9 6,0  22,7  7.5  30,5  9,2 

VI  V IV  
I 

VIII  
II  IX  VII  III  

26,7  0,0 25.0  11.1 28.2  11,6 36.4  3,0 25.0  9,4  37.5  10.6  24.1 5.0  20,0 4,7  30,0  7.1  

V VII  IV  II VI  
I 

VIII  IX III 

20,0  4,7 25,0  5,1 22.7  9.0  33,6  5.1  23,3  2.4  25,0  0,0  18.8 2.5  18,3 2,4 25,0  7,1  

VII  III  VI  
I V II 

VIII IX IV 

25.4  6,4 31.5  5,6 30.6  5,3  36.8  5,6  25,0  5.8  32,6  6,3  19.9 4.9  24,9  5,1  29,5  7,3  

VI  III  IV  
I 

VII  II IX VIII  
V 

20.4  5.2  27,1  6,7 20,9  3,4  35,7  5,4  20,7  6.7  26.5  5.3  15.6 3,2  18,0 8.8  30,0  10,0 

VII III  V 
I 

VI  IV IX VIII  
II 

Havaintojen 
luku

 Frequency  

11 

49 

41 

38 

Vaihteluväli  Range  

18,9 

16,2 

17,8 

17,5 

15,3 

16,9  

20,1  
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ten mielipiteissä  hajonta  on suuri  (9,4),  jo  
hon kuitenkin osittain  on vaikuttanut myös  
ryhmän  pienuus.  Työsuhdeasiat  ovat myös  
metsäteknikoille tärkeitä kysymyksiä.  Ai  
noastaan yksityismetsätalouden  piirissä  niitä 
tähdennetään selvästi  vähemmän kuin muita 

toimialoja, eli ne  ovat seitsemännellä tilalla 

tärkeysjärjestyksessä  kuten kyseisellä  toimia  
lalla metsänhoitajiakin  koskevassa  mielipi  
teessä. Ekologista  hyvinvointia  onkin yksityis  
metsätaloudessa pidetty  työsuhdeasioita  tär  
keämpänä kuten myös  opetuksen  ja tutki  
muksen piirissä.  Ekologinen  hyvinvointi  on 
kuitenkin opetusalue,  jossa  eri toimialojen  
väliset mielipiteet vaihtelevat suuresti. 
Esim. pankit ja vakuutuslaitokset ovat ar  

vostaneet sitä vähiten kaikista tämän tutki  

muksen opetusaluekokonaisuuksista.  Tiedon 
jäsentäminen  sen sijaan  saa hyvin  yksimieli  
sesti viidennen tai kuudennen sijan.Tosin  
jälleen  pankkien  ja vakuutuslaitosten  sisäiset  

näkemykset  ovat  sangen erilaiset,  sillä  tämän 
opetuskokonaisuuden  hajonta  mainitulla toi  
miallalla on kaikista  suurin  (11,7). 

Vähiten merkitystä  saavista  opetusalueko  
konaisuuksista  ollaan  jälleen  sangen yksimie  
lisiä eri toimialoilla. Maailmankuvaa sekä 

markkinointia  ja  suunnittelua koskevaa  opetus  
ainesta ei tulevassa metsäalan koulutuksessa  

pidetä tärkeänä. Havainnoista ilmenee myös,  
että eri toimialojen  sisäiset mielipide-erot  
kaan eivät ole suuria. Poikkeuksen  tekevät 

jälleen pankit  ja vakuutuslaitokset etenkin 
mailmankuvan suhteen, joka on seitsemän  
nellä sijalla  niiden tärkeysjärjestyksessä.  To  
sin hajontakin  on suuri (11,0) ja mielipiteet 
siten poikkeavat  runsaasti toisistaan. Metsä  
teknikoiden toimialoittaiset opetusaluekoko  
naisuuksien tärkeysjärjestykset  ovat taulu  
kossa 7. 

Metsätyönjohtajien  tulevaan koulutukseen 

liittyvien painopistealueiden  tärkeysjärjes  
tykset  poikkeavat  selvästi  aiemmista ryhmis  
tä. Tärkeimpänä  opetuskokonaisuutena  on  

pidetty  raakapuun  hankintaa. Ainoastaan 
metsäalan kaupan  piirissä  se  on  vasta  toisena 
verbaalisen kommunikaation jälkeen.  Verbaali  
sen kommunikaation merkitys  on lähes kai  
killa toimialoilla keskeinen kuten muitakin 

ammattiryhmiä koskevissa mielipiteissä. 
Yleensä se on arvostettu  toiseksi tärkeim  

mäksi opetusaluekokonaisuudeksi.  Muut  
metsäalat ovat arvioineet sen vasta neljän  

neksi.  Työsuhdeasiat  ovat  keskeisimmillä  toi  
mialoilla kolmannella sijalla.  Muut metsä  

alat  ovat arvioineet, että työsuhdeasioiden  

merkitys  on metsätyönjohtajille  toiseksi tär  
kein opetusaluekokonaisuus.  Pankit ja va  
kuutuslaitokset  sijoittavat  työsuhdeasiat  nel  

jänneksi ja opetus ja tutkimus vasta  viiden  
neksi. Näiden piirissä  ekologinen  hyvinvointi  
on kolmanneksi tärkein. Hallinnollinen ky  

vykkyys  sijoittuu  tärkeysjärjestyksissä  yleises  
ti mainittujen opetusaluekokonaisuuksien  
jälkeen.  Eri toimialoilla kuitenkin mielipi  
teet jo eroavat  selvästi  kolmen keskeisimmän 

opetusaluekokonaisuuden  jälkeen.  Mutta jäl  
leen kaksi  vähiten merkityksellistä  opetus  
aluekokonaisuutta saavat yksimielisen  ar  
vion. Markkinoinnilla  ja suunnittelulla on 

opetusaluekokonaisuutena  vähiten merkitys  
tä  tulevassa metsäntyönjohtajakoulutuksessa.  
Kaikki  keskeiset  toimialat ovat  yksimielisiä  
tästä. Maailmankuvaa käsittelevä  opetusaines  
on toiseksi viimeinen tärkeysjärjestyksessä  
(tai  viimeinen) paitsi  metsäteollisuuden pii  
rissä,  jossa  se on kolmanneksi viimeinen. 
Metsäsektorituntemusta on pidetty  maailman  
kuvaa  merkityksettömämpänä  opetusalueko  
konaisuutena. Työsuhdeasioiden  merkityk  
sen suhteen mielipide-erot  ovat kaikilla 
toimialoilla suuret. Toiset korostavat niiden 

merkitystä,  toiset eivät toimialasta riippu  
matta. Metsätyönjohtajienkin  koulutusodo  
tusten voidaan kuitenkin todeta toimialojen 
välisistä eroavuuksista huolimatta olevan 

keskeisimmiltä  osiltaan samankaltaisia (ks.  

taulukko 8).  

Tärkeysjärjestykset  ammattiryhmittäin  

Koska keskeisimpien  toimialojen näke  
mykset  ovat  useiden opetusaluekokonaisuuk  
sien tärkeyksistä  samankaltaisia,  on syytä  
tarkastella myös ammattiryhmittäisiä  tär  

keyksiä  toimialasta riippumatta,  sillä  koulu  
tusta  tuskin voidaan eriyttää  siten,  että  kaik  
kien toimialojen  erityistarpeet  tulisivat kai  
kilta  osiltaan otetuiksi huomioon. Ammatti  

ryhmittäisessä  tarkastelussa  opetusaluekoko  
naisuuden tärkeydet  painottuvat  lukumääräi  
sesti  suurimpien  toimialaryhmien  mielipitei  
den mukaisesti. Luonnollisesti hajonnat  
myös  kasvavat  (vrt.  taulukko 9).  

Metsänhoitajien  tärkeimmät opetusalueko  
konaisuudet ovat verbaalinen kommunikaa  

tio, hallinnollinen kyvykkyys,  metsäsektori  
tuntemus ja tiedon jäsentäminen.  Viidente  
nä  on raakapuun  hankinta. Myös työsuhde  
asioiden opetusaluekokonaisuus  saa  keskiar  
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vokseen vielä yli  40. Kaikkien  opetusalueko  
konaisuuksien aritmeettinen keskiarvo  on 24 

kaikissa  ammattiryhmissä. Hallinnollisen 
kyvykkyyden  ja raakapuun  hankinnan suh  
teen mielipide-erot  ovat  vähäisimmät,  kun 
taas  työsuhdeasioissa  hajonta  on suurin.  Kes  

kiarvoja  tarkasteltaessa  ilmenee, että kaikki  
keskiarvot  ovat  melko korkeita ja ylittävät 
selvästi yleiskeskiarvon.  Voidaan päätellä,  
että kaikilla tutkimuksen opetusaluekoko  
naisuuksilla on tulevassa metsäalan koulu  

tuksessa  merkitystä  metsänhoitajatutkinnos  
sa. 

Metsäteknikkojen  keskiarvot ovat pääsään  
töisesti  pienempiä  kuin metsänhoitajien  kes  
kiarvot.  Kuitenkin raakapuun  hankinnan 
saama  keskiarvo on merkittävästi  suurempi  
kuin metsänhoitajien  kyseinen keskiarvo.  
Raakapuun  hankinta on metsäteknikoiden 
koulutuksessa huomattavan keskeinen ope  
tusalue yhä  tulevassakin metsäalan koulu  
tuksessa.  Verbaalinen kommunikaatio,  jota 
on pidetty tärkeimpänä opetusaluekokonai  

suutena, on keskiarvon  perusteella  kuitenkin 
metsäteknikoille huomattavasti vähemmän 

tärkeä kuin metsänhoitajille.  Hallinnollinen 

kyvykkyys  ja työsuhdeasiat  sijoittuvat  kol  
manneksi ja neljänneksi  tärkeysjärjestykses  

sä. Tiedon jäsentäminen  ja ekologinen  hy  
vinvointi ovat keskiarvoltaan  lähes yhtäläi  
siä,  mutta tiedon jäsentämistä  koskevat mie  

lipiteet  hajautuvat  runsaammin. Metsätekni  
koita koskevien arvioiden vaihteluväli on 

pienin.  
Tarkasteltaessa metsätyönjohtajia  koskevia  

keskiarvoja  ja hajontoja  havaitaan jälleen  

keskiarvojen  yleisesti  pienenevän  verrattuna 
edellisiin ryhmiin. Lienee niin, että koulu  
tustason myötä  pienenevät  keskiarvot  ilmen  
tävät olemassa olevaa  hierarkiaa ja näkemys  
tä, että korkeammalla koulutuksen tasolla 

aina  tulisi hallita kaikki  asiat  vähintään yhtä 

hyvin  kuin alemmilla. Vastauksissa  on siis  
järjestelmällisesti annettu metsänhoitajille  
korkeita  arvoja  ja  metsätyönjohtajille  taas  
suosittu skaalan  alapäätä.  Metsätyönjohtajil  
le tärkeimmäksi  opetusaluekokonaisuudeksi  
on  arvioitu raakapuun  hankinta,  jonka  saama  
keskiarvo  on muihinkin ammattiryhmiin  
verrattuna korkea. Mainitut tulokset sopivat  

Taulukko  9. Ammattiryhmittäiset opetusaluekokonaisuuksien tärkeysjärjestykset  
Table 9. Rank  order  of  the  central  areas of  teaching  subjects  in  professional  groups 

Opetusaluekokonaisuudet 
Central  areas  of  teaching subjects 

Metsätyönjohtajat 
Forest  foremen 

Metsäteknikot 

Forest technicians  

Metsänhoitajat 

Forestry  graduates 

Järj. 
Rank 

X  Järj. 
Rank 

X Järj. 
Rank 

X 

s s s  

Tiedon  jäsentäminen 

Structuring  the  knowledge 

Ekologinen hyvinvointi 

Ecological welfare 
Hallinnollinen  kyvykkyys  
Administrative  skills  

Raakapuun hankinta  
Raw wood  supply  
Metsäsektorituntemus  

Knowledge of  forest  sector  
Verbaalinen  kommunikaatio  

Verbal communication  

Markkinointi  ja  suunnittelu  

Marketing and  planning 
Maailmankuva  

VI 

IV 

V  

I 

VII 

II 

IX 

VIII 

III 

29,5 

7,9 

33.8 

6.5 

33,7 

6.6 

42,2 

6,9 

27,1 

7,5 

37,5 

9,2 

21,7 

5,9 

26,1  

7,8 

34.9 

9,4 

V 

VI 

III 

II  

VII  

37,94 

8,1 

37,'90 

6.7 

40,8 

6.8  

44,4 

6,6 

36,2 

7,4 

IV 

VII 

II 

V 

III 

I 

VIII 

43.2 

7,3 

38.6 

7.6 

45.7 

6,9 

40,9 

6.7 

44,1 

8,3  

51.3 

8,3 

36,6 

I  

IX 

VIII  

IV 

45,2 

8.2 

28,1 

6,4 

28,8 

8.3 

38,8 

8,9 

IX 

VI 

7,1 

32,1 

8.5 

40,3 

9.6 

World  concept 

Työsuhdeasiat  
Labour  laws  and  agreements  

Vaihteluväli  — Range 20,6 17,1 19,2  
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yhteen  erotteluanalyysin  tulosten  kanssa  (ks.  
s. 21). Verbaalinen kommunikaatio on toi  

seksi  tärkein opetusaluekokonaisuus  ja kol  
manneksi sijoittuu työsuhdeasiat.  Metsä  
työnjohtajille myös ekologisen  hyvinvoinnin  

opetusaluekokonaisuus  on merkityksellisem  

pi järjestykseltään  kuin muille ammattiryh  
mille. Työnjohtajat  työskentelevätkin  huo  
mattavasti enemmän kuin muut ammatti  

miehet juuri alkutuotannossa,  lähellä luon  
toa. Hallinnollinen kyvykkyys  on viidente  

nä, sen  keskiarvona on vielä lähes ekologisen  
hyvinvoinnin  keskiarvoa  vastaava  luku 33,7. 

Loput  jäävät alle 30:  n, ja markkinointia ja 
suunnittelua pidetään  yksimielisesti  hyvin  
vähämerkityksellisenä  metsätyönjohtajille.  

Ammatillista pätevyyttä  lisäävät opinnot  

Kysymyksessä  19 kysyttiin  tutkintoa tai 

oppikurssia,  joka lisäisi erityisesti  valmiuk  
sia  hoitaa nykyisiä  tehtäviä. Vastaukset  luo  
kiteltiin yhdeksään  kategoriaan.  Katergoriat  
ovat taloudellinen,  tekninen,  käyttäytymis  

tieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, 

matemaattis-luonnontieteellinen, oikeus  
tieteellinen (työsuhdeasiat),  yhteiskuntatie  
teellinen,  filosofis-historiallinen ja muut. 

Kysymykseen  voitiin vastata  vapaasti.  
Tällöin on oletettavissa,  että alueet,  joissa 

erikoisesti  tunnetaan tarvetta  saada lisätie  

toutta, tulisivat paremmin  valotetuiksi  kuin 
antamalla vaihtoehtoja. Vaihtoehdot eivät 
välttämättä olisi niitä,  jotka  koetaan tarpeel  
lisiksi. Vastausten luokittaminen taas oli 

välttämätöntä, jotta toiveet voitaisiin struk  
turoida siten, että  niistä kyetään  vetämään 

joitakin  suuntaa  antavia johtopäätöksiä.  
Metsänhoitajat. — 9,7 % vastanneista il  

moitti, että kaupallinen  tutkinto lisää met  
sänhoitajien  valmiuksia. Tärkeänä on pidetty  

myös  käyttäytymistieteellistä  tutkintoa,  jon  
ka  osuus  oli n. 7 %.  Suurin osa  vastanneista 

totesi  kuitenkin, ettei mikään tutkinto ole 

tarpeen. Oppikurssien  suhteen enää 48 % oli 
tätä mieltä. Käyttäytymistieteellisiä  oppi  

kursseja  ilmoitti runsaat  11 % ja matemaat  
tis-luonnontieteellisiä n. 8 %. Muita kursse  

ja ilmoitettiin n. 8  %:ssa vastauksista.  Filo  
sofis-historiallista  ja taloudellista  oppikurssia  
oli  kumpiakin  runsaat 6  %.  

Keskeisimmät metsänhoitajien opetus  

alueet näyttivät kuitenkin liittyvän  juuri ta  
loudellisen tietämyksen  laajentamiseen  sekä  

käyttäytymistieteisiin.  

Metsäteknikot. — Runsaat 80 % vastan  

neista ei näe minkään tutkinnon erityisesti  
lisäävän metsäteknikkojen  nykyisten tehtä  
vien hoidossa tarvittavia valmiuksia. Run  

saat  5 %  vastauksista sisältää käyttäytymis  
tieteellisen ja 4,6 % taloudellisen tutkin  
non. Oppikurssien  suhteen  yli 9 % on il  
moittanut käyttäytymistieteellisen  oppikurs  

sin, runsaat  8 % matemaattis-luonnontie  
teellisen ja maatalous-metsätieteellisen n.  
7,5  %. Muut oppikurssit  lisäsivät 7,5 %:n 
mielestä nykyisissä  tehtävissä tarvittavia val  
miuksia. Lähes 60 % oli kuitenkin sitä miel  

tä, etteivät mitkään kurssit  ole tarpeen tässä  
mielessä. 

Metsäteknikkojen  käyttäytymistieteellistä  
koulutusta pidetään  yleisemmin  kuin muita 
valmiuksia lisäävänä. Toisena keskeisenä  

opetusalueena  ovat matemaattis-luonnontie  
teelliset aineet. Myös työsuhdeasioissa  on 
tarvetta tietämyksen  laajentumiseen.  Maata  
lous-metsätieteellisten oppikurssien  ilmoit  
taminen on osoituksena siitä,  että metsätek  
nikoilla on tarvetta ammatillisen tietouden 

syventämiseen  ja spesialisoitumiseen.  

Metsätyönjohtajat.  — Selvästi vähemmän 
kuin edellisissä ammattiryhmissä  on ilmoi  
tettu metsätyönjohtajille  oppikursseja,  jotka  
lisäisivät erityisesti  valmiuksia. Lähes 88 % 
oli sitä mieltä, ettei mikään tutkinto lisää 
valmiuksia  ja runsaat  7  1 % oli  samaa  mieltä 

myös oppikursseista.  Keskeisimmät oppi  
kurssit  sijoittuivat  maatalous- ja metsätie  
teen (6,1  %)  ja oikeustieteen (4,6  %)  alueel  
le. 7,7  %:ssa  vastauksista  mainittiin muita 

oppikursseja,  mm. kirjanpito,  lukemis- ja 
kirjoitustaito,  kielitaito  ja ergonomia.  Osa  
maamme metsätyönjohtajista  on vailla muo  
dollista  koulutusta. Tämä heijastuu  vastauk  
sissa,  sillä  mitä moninaisimpien  oppikurs  
sien on nähty  lisäävän juuri tämän  ammatti  

ryhmän  valmiuksia. Luultavasti kuitenkin 
tulevaa koulutusta  suunniteltaessa on kiinni  

tettävä huomio ensisijaisesti  maatalous-met  
sätieteellisen tietouden syventämiseen  ja toi  
saalta juuri työsuhdekysymyksiin,  kuten tu  
lokset osoittavat. 

36. Tutkintotyytyväisyys  

Kysymyksistä  5, 17 ja 26  muodostettu 

summamuuttuja  mittaa yleistä tyytyväisyyt  
tä  metsäalan tutkintoja  kohtaan. Yhdistetys  
sä muuttujassa  ilmenee asenne tutkinnon 
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suhteesta käytännön  tarpeisiin  ja ajan  tasalla 
pysymiseen  sekä näkemys  koulutuksen kan  
sainvälisestä tasosta.  

Taulukko  10.  Tutkintotyytyväisyys  ammattiryhmit  
täin 

Table  10. Examination  satisfaction, by professional  

groups 

Muuttujan  odotusarvo on 7. Voidaan to  

deta, että kaikkiin tutkintoihin ollaan suh  
teellisen tyytyväisiä, sillä eri ammatti  

ryhmien  väliset erot  eivät ole merkitseviä. 
Tähän tulokseen on saattanut vaikuttaa vas  

taaminen ryhmissä,  jolloin kollegiaalinen  

henki on vaikuttanut positiiviseen suuntaan 
annettaessa  yleisluontoisia  arvioita  ryhmän  
jäsenten  koulutuksesta.  

Maamme metsäalan koulutus vastaa  koh  

talaisesti organisaatioiden  odotuksia toi  
mihenkilöittensä valmiuksista. Täysin  va  
rauksetonta  tyytyväisyys  ei kuitenkaan ole,  
sillä summamuuttujan  sisältämien alkeis  

muuttujien tasolla lievästi odotusarvon  

yläpuolelle  asettuva  keskiarvo  osuu  vaihtoeh  

tojen  välttävästi ja kohtuullisesti  (kysymys  
5),  osittain vanhentuneet ja ajan  tasalla (ky  

symys  17) sekä  keskikertainen  ja korkea  (ky  

symys  26)  väliin. 
Parannusehdotuksina (kysymys  20) esitet  

tiin mm. metsätyönjohtajien  koulutuksen 
tason  nostamista ja vastuun lisäämistä,  met  

säteknikkojen  erikoistumismahdollisuuksien 
lisäämistä ja metsänhoitajien  käytännön  val  
miuksien  parantamista.  

4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHDISTELMÄ  TULOKSISTA  

Vastaajat  ovat kaikkiaan ammatillisen 
koulutuksensa eri aikoina hankkineita met  

sätyönjohtajia,  metsäteknikoita,  metsänhoi  

tajia sekä muun alan koulutusta saaneita 
metsä-organisaatioissa  työskenteleviä  toi  
mihenkilöitä. Heitä on yhteensä  566. Vas  
tanneista oli tuoreimmat koulutuskokemuk  

set metsätyönjohtajilla,  joista kaksi  kolmas  
osaa  oli valmistunut vuoden 1966  jälkeen  ja 
kolmasosa 1970-luvulla. Vastatessaan ky  
selyyn he olivat olleet valmiina alle 10 vuot  

ta. Metsäteknikoista noin puolet  oli val  
mistunut 1960-luvulla  ja metsänhoitajista  
enemmistö, n. 59 %, 1940-  ja 1950-luvulla 
tai sitä ennen. Valmistumisvuosista voidaan 

päätellä, että teknikot  ja etenkin työnjohta  

jat ovat  selvästi  nuorempia  kuin metsänhoi  
tajat. Tutkiessaan metsureiden asennoi  
tumista työhönsä  Elovirta (1979,  s. 

16)  on todennut, että iän lisääntyminen  lisää 
positiivisia  asenteita metsätyöhön.  Siitä voisi 

päätellä,  että tässä  tutkimuksessa metsänhoi  
tajien näkemykset omasta koulutuksestaan 
olisivat positiivisempia  kuin metsäteknikoi  
den ja metsätyönjohtajien.  Näin ei kuiten  
kaan ollut,  vaan kaikkein myönteisimmin  
tutkintoonsa suhtautuivat metsäteknikot. 

Oletettavasti  vastaajan  iän merkitys  tämän  
tutkimuksen tuloksiin on vähäinen ja sen 
vaikutus  on vaikeasti määriteltävissä,  koska  

ryhmissä vastaaminen lienee tasoittanut 

jyrkkiä  mielipiteitä. Tämän puolesta  puhuu  
sekin,  että eri  ammattiryhmien  väliset erot  
tutkintotyytyväisyydessä  eivät olleet merkit  
seviä. 

Metsäalan toimihenkilöistä runsas  puolet  
toimii metsäteollisuuden piirissä. Pienim  

mät alle 15 000 m 3 :n  sahat eivät olleet tut  

Metsänhoitajat Metsäteknikot  

Forestry  graduates Forest  technicians  

Metsätyönjohtajat 
Forest  foremen 

7,8 

1,1 

8,0 

1,2 

7,9 

1,2 
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kimuksessa mukana. Kuitenkin voitaneen 

olettaa,  että suuret  teollisuuslaitokset tarvit  

sevat  eri tavoin koulutettua henkilöstöä kuin  

pienet, joissa toimihenkilöt joutunevat  
enemmän tekemisiin  kaikkien yrityksessä  
esiintyvien  tehtävien kanssa,  kun taas  suur  

yritysten  luonteeseen kuuluu runsaampi  pit  
källe koulutettujen  spesialistien  tarve.  Tätä 
tarvetta  voi olla myös  pienissä  yrityksissä,  
mutta se  ostettaneen yritykseen  konsulttipal  
veluina. Joka tapauksessa  pienten-  ja keski  
suurten yritysten  ongelmat  ovat erilaisia 
kuin suurten, ja tämä aiheuttaa eroja myös  
toimihenkilöille  asetettavissa vaatimuksissa.  

Tämä tutkimuksen piiriin kuuluneista met  

säteollisuusyrityksistä  20 jätti vastaamatta.  
Nämä olivat  pääsääntöisesti  pieniä  sahoja.  

Kyselylomakkeen  pituus  aiheutti varmaan  
kin katoa juuri pienissä yrityksissä,  joissa  
erilaiset kyselyt  kasautuvat  aina samalle hen  
kilölle ja joissa on kyllästytty  vastaamaan 
niihin. Vastaamatta jättäminen  voi myös  ol  
la oire siitä näkemyksestä,  ettei ammatilli  
sella koulutuksella kuitenkaan  voida edistää 

niitä valmiuksia,  joita PKT-yritykset  kai  

paavat,  tai vastaamattomuus heijastelee  yh  
tiön välinpitämättömyyttä  koulutukseen.  
Erikokoisten  yritysten  koulutukseen kohdis  
tamia vaatimuksia  ei kuitenkaan nyt  tutkit  

tu, koska  ammatillista koulutusta ei voida 

eriyttää  kovin  pitkälle.  Jo nyt  tutkimuksessa 
tarkasteltiin  seitsemän eri toimialan odotuk  

sia. 

Opetusalueiden perusulottuvuuksista  
markkinoinnin  ja suunnittelun opetusalue  
kokonaisuus sisältää 17 alkeismuuttujaa,  
kun samoista opetusalueista  aiemmin 
(Lehto 1978, s. 44)  saatiin yksitoista  

alkeismuuttujaa  sisältävä perusulottuvuus.  
Ilmeisesti markkinointia ja suunnittelua pi  
detään organisaatiossa  hyvin  monipuolisia  
valmiuksia vaativana tehtäväkokonaisuutena. 

Muut opetusaluekokonaisuudet  ovatkin  sel  
keämpiä  kuin edellä mainittu. Tarkasteltaes  

sa eri  ammattiryhmien  välisiä eroja  havait  

tiin, että markkinointi ja suunnittelu oli 

opetusaluekokonaisuus,  jonka  merkitys  kou  
lutustason myötä kasvaa.  Yleishallinnollises  
sa erottelu-ulottuvuudessa ammattiryhmien 

väliset erot olivat selvät. Metsänhoitajilta  

odotetaan kaikesta  yleishallinnollisiin  kysy  

myksiin  liittyvästä  koulutukseta enemmän 
valmiuksia kuin metsäteknikoilta ja heiltä 
taas enemmän kuin metsätyönjohtajilta.  
Metsäteknikot erottuivat muista ryhmistä  

siinä, että heiltä odotetaan enemmän raaka  

puun hankkimiseen liittyvillä opetusalueilla  
kuin muilta ammattiryhmiltä.  

Metsäalan toimihenkilöiden täydennys  

koulutustarvetta tutkiessaan Juslin  

(1977,  s.  19, 20 taulukko 19) toteaa, että 

työnantajat  näkevät yrityksen  johtamiseen  

liittyvän  opetusaineksen  tärkeimmäksi  met  
sänhoitajille.  Toisena miltei yhtä tärkeänä 

opetusaluekokonaisuutena  on toiminta 
työyhteisössä.  Metsäteknikoiden ja metsä  

työnjohtajien  täydennyskoulutuksessa  kes  
keisin  opetusaluekokonaisuus  oli molemmil  
la ammattiryhmillä  puun korjuu  ja mittaus. 
Toiseksi tärkein oli kuten metsänhoitajien  
koulutuksessa  toiminta työyhteisössä.  Se oli 
toisena sekä metsäteknikoilla että -työnjoh  

tajilla (mt. s. 23, 24 taulukot 46, 47).  
J v  s  1 i  n i n saamat tulokset  tukevat  myös  

yleishallinnollisuuden  merkitystä maamme 

metsänhoitajakunnalle,  kun taas  raakapuun  
hankintaan liittyvien  tehtävien merkitys  ko  
rostuu  kyseisen  tutkimuksenkin  tulosten pe  
rusteella juuri metsäteknikoilla ja metsä  
työnjohtajilla.  

Rauhalahti (1979, s. 11) toteaa,  

että  metsänhoitajat  hakeutuvat  perin niukas  
ti yleiseen johtamistaidon  koulutukseen,  
vaikka  metsätalouden johtamistehtävät  poik  
keavat periaatteessa  hyvin  vähän talouselä  
män muista johtamistehtävistä.  Johtamis- ja 
esimiestaidon peruskoulutus  on siis  annetta  
va ennen työelämään  siirtymistä  (mt.  s. 11). 

Kyselylomakkeessa  oli myös  mahdollisuus 
tuoda esille vapaamuotoisesti  näkemyksiä  eri  

ammattiryhmien työssä  ilmenneiden haitta  

tekijöiden  poistamiseksi.  Näiden vastausten 
joukossa  esiintyi  toivomuksia juuri johtamis  
taidon koulutuksen lisäämiseksi  kaikilla ta  

soilla. Vuonna 1979 metsätyönjohtajakoulu  
tuksessa  on  työnjohtoa  yli  200 tuntia eli 150 
tuntia enemmän kuin 10 vuotta aiemmin 

(vrt. Lehto 1978, s. 14). Metsäteknik  

kojen  esimiestaitotuntien lukumäärä oli  sa  
mana ajanjaksona  kohonnut 330:sta 690:een  
(vrt.  Metsä- ja puutalousalan.  .  . 1979). 

Etenkin metsäteknikkojen  tuntimäärän kas  

vu on huomattava, koska  se  on tapahtunut  

ilman koulutusajan  pidentymistä.  Metsä  
työnjohtajien  tuntimäärän kasvun  suhteelli  

nen osuus  ei ole yhtä suuri. 
Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen ope  

tusaluearviointeja  havaitaan, että  verbaalisen 
kommunikaation merkitys  on keskeinen eten  
kin  metsänhoitajille  ja metsäteknikoille  toi  
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mialasta riippumatta.  Verbaalinen kommu  
nikaatio on osana yleishallinnollisuutta  (vrt.  
s. 20). Esimerkiksi Juslin  (1977, s.  
19, 24)  on tutkimuksessaan  sisällyttänyt  tä  
män opetusalueen  työyhteisössä  toimimi  

seen. Verbaalinen kommunikaatio on omana 

opetusaluekokonaisuutenaan  läheisesti  sidot  
tu hallinnolliseen kyvykkyyteen,  sen edelly  

tys;  se  on ajattelun  elementti ja organisaa  
tiossa yksilön toiminnan perusvaatimus  (vrt.  
Bur ri s 1976, s. 139)- Muuan vastaaja  
toteaa: 

"Koulutuksen  tulisi  olla  aktivoivaa.  Korostan vielä 

luontevan  suullisen  ja  kirjallisen  esitystaidon  merki  

tystä.  Seminaarit  ryhmätyöskentelyineen hyviä. Hiljai  

nen, ujo oppilasaines vedettävä  vaikka  puoliväkisin  
mukaan."  

Enemmän huomiota toivottiin kiinnitet  

tävän  myös  neuvottelutaitoon ja kokoustek  
niikkaan,  joissa  verbaalisen kommunikaation 
osuus on tärkeä. 

Hallinnollinen kyvykkyys  ilmoitettiin 
useimmilla toimialoilla toiseksi tärkeimmäk  

si  opetusalueeksi  metsänhoitajille. Metsätek  
nikoilla  se oli kolmannella  sijalla  ja metsä  

työnjohtajilla  vasta viidennellä. Toimialoit  
tain näkemykset  olivat samansuuntaisia. Ai  

noastaan  ryhmässä  muut metsäalat mielipi  

teet tärkeyksien  suhteen poikkesivat  yleisesti  
näkemyksestä.  Muilla metsäaloilla nähtiin 

metsänhoitajille  toiseksi tärkeimmäksi ope  
tusaluekokonaisuudeksi metsäsektorituntemus.  

Viitatessaan studia generalia -luentoihin 
Hassi (1979, s. 34) katsoo,  että annos 

sen kaltaista metsätalouden ja -teollisuuden 
yleiskatsauksellisuutta  olisi hyväksi  opettaa 
jokaiselle metsänhoitajapolvelle. Sen tulisi 

antaa käsitys  metsätalouden ja metsäteolli  
suuden  kokonaiskentästä,  jotta saatu opetus 
voitaisiin suhteuttaa tähän kokonaisuuteen.  

Voidaan olettaa,  että  kun 1970-luvun vaati  

mus  (vrt. Lehto 1978, s.  62)  johtamis  
koulutuksen lisäämiseksi on tuottanut tulok  

sia,  seuraavaksi nousee keskiöön metsäsekto  
rituntemuksen opetusalue,  jonka merkityk  
sen metsäteollisuusyritykset  ovat säännölli  
sesti arvioineet muita toimialoja vähäisem  
mäksi  kaikille  ammattiryhmille.  Metsätalou  
den yhteyttä  muihin elinkeinoihin,  kansan  
talouteen ja sosiologisiin  yhteyksiin  toivot  
tiin vastauksissa käsiteltävän  entistä parem  
min  sekä metsänhoitaja-  että metsäteknikko  
koulutuksessa.  

Metsäteknikoille ja metsätyönjohtajille  

annettava raakapuun  hankintaan liittyvä ope  

tus  on selvästi  metsänhoitajista  poikkeavasti  

tärkeysarvioissa  etusijalla.  Metsätyönjohtajil  
le se  on  tärkein ja metsäteknikoille  se  on  toi  
seksi  tärkein opetusaluekokonaisuus.  Metsä  
työnjohtajille  sen merkitys  on keskeisin  kai  
killa muilla paitsi  kaupan  alalla. Sen merki  
tystä metsäteknikoille korostavat teollisuus 

ja muut metsäalat, joihin kuuluivat mm. 
konsulttitoimistot  ja teollisuuden järjestöt.  
Tulos on sopusoinnussa  tuotanto-organisaa  
tioissa vallitsevan käytännön  kanssa.  

Työvoiman  vakinaistumisen myötä  liene  
vät työsuhdekysymykset  tulleet entistä keskei  
semmiksi. Toisaalta 1970-luvun alun  ennus  

teet vuosikymmenen  lopulla  odotettavissa 
olevasta työvoiman niukkuudesta ovat saat  

taneet vaikuttaa siihen,  että metsätyönjohta  
jakoulutukselta  odotetaan syvempää  paneu  
tumista työsuhdeasioiden  opetukseen.  Myös 
metsäteknikoille työsuhdeasiat  ovat neljän  
tärkeimmän opetusaluekokonaisuuden  jou  
kossa. Muuan vastaajista  toteaa: 

"Johtamiseen, suunnitteluun  ja yleensä kentällä  

käynteihin kuin  myös toimihenkilöiden  sisäisen  kou  
lutuksen  järjestelyihin ja yleensä henkilöstö-  ja työsuh  

depolitiikan  hoitamiseen  jää luvattoman vähän aikaa."  

Suunnittelua ei ole käsitelty  itsenäisenä 
opetusaluekokonaisuutena.  Se on  tässä  tutki  
muksessa kytketty  markkinointiin faktori  
analyysin  tulosten perusteella.  Olisi ollut 
mielenkiintoista saada suunnittelusta ja sen 

merkityksestä  erillistä tietoa. Myös tiedon 
jäsentämisen  opetusalue  liittyy suunnitte  
luun. Sen merkitys  ammattiryhmille  koros  
tuu koulutustason noustessa. Juslin  
(1977, s. 30) toteaa 33 %  vastanneista työn  

antajista  pitäneen  suunnittelua ehdottoman 
välttämättömänä täydennyskoulutusaiheena,  
kuitenkin tärkeysjärjestyksessä  se oli  vasta  9-  

Markkinoinnin ja stmnnittelun ovat  organi  
saatiot nähneet metsätyönjohtajille  ja metsä  
teknikoille vähiten merkitykselliseksi.  Met  

sänhoitajilla  sen sija  on toiseksi viimeinen. 
Markkinoinnin ja suunnittelun opetusalue  
kokonaisuus sisältää  monia ekonomisia ja ta  
loustieteellisiä opetusalueita,  joiden merki  
tystä  kansainvälisessä kilpailussa  ei  ole syytä  
aliarvioida (vrt. Seppälä  1977, s.  20)  
Ainoastaan metsäalan kaupan  toimialueella 
on painotettu  markkinoinnin ja suunnittelun 
(5.  sija)  tärkeyttä  metsänhoitajille.  Kuiten  
kin  taloudellisuuden ja kilpailukyvyn  vaati  
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muksen pitäisi hallita kaikkea  metsämies  

ajattelua  (Hassi 1979, s. 34).  

Markkinoinnin ja suunnittelun opetus  
aluekokonaisuuden sisältämissä alkeismuut  

tujissa  lienee muuttujia, jotka pienentävät  
summamuuttujan  keskiarvoja.  Voidaan olet  

taa, että  markkinoinnin ja suunnittelun ke  
hitys  etenkin tulevassa metsänhoitajien  kou  
lutuksessa  on  huomattavasti tärkeämpi,  kuin 
tämän tutkimuksen tulokset  antaisivat aihet  

ta olettaa. Hassi (mt.  s.  33) arveleekin,  
että kaupallisiin  tehtäviin suuntautuvat met  
sänhoitajat  saavat tänä päivänä  hyvät  valmiu  

det. Tosin metsäekonomian ja -teknologian  

opetuksessa  painotuksia  voitaisiin muuttaa 
lähemmäksi käytännön  elämää, teknis-talou  
dellisten kokonaisuuksien tarkasteluun. 

Ekologisen  hyvinvoinnin  opetusaluekokonai  
suutta ovat  organisaatiot  korostaneet  erityi  
sesti työnjohtajakoulutuksessa,  jossa  se on 
neljännellä  sijalla tärkeysjärjestyksessä.  Mitä 
kauemmaksi alkutuotannosta mennään, sen 

vähäisempi  on kyseisen  opetusalueen  merki  

tys, ja metsänhoitajilla  se on kolmanneksi 
viimeisellä tilalla. 

Maailmankuva on kaikille  ammattiryhmil  
le hyvin vähämerkityksellinen  opetusalueko  
konaisuus. Kaikkiaan se on  tärkeydeltään  jo  
ko  viimeinen tai toiseksi  viimeinen. Toimi  

aloittain tarkasteltuna näyttävät  pankit  ja 
vakuutuslaitokset pitävän  sitä  metsänhoita  
jille ja metsäteknikoille hivenen tärkeämpä  
nä  kuin  muut toimialat. Työnjohtajille  taas  
metsäteollisuuden piirissä  kyseinen  opetus  
aluekokonaisuus on muihin toimialoihin ver  

rattuna vähän tärkeämpi.  Maailmankuvaan 
liittyvää opetusainesta on aina sisältynyt  

koulutukseen,  eikä yksin  metsäalalla. Sen 
merkitystä  organisaatiolle  on vaikea arvioi  
da. Pankit  ja vakuutuslaitokset  näyttävät  ko  
rostavan  yhteiskunnallisen  tietouden ja yh  

teiskuntatieteellisen opetusaineksen  merki  
tystä.  

Useissa  vastauslomakkeissa tuotiin esille 

koulutuksen eriyttämiseen  liittyviä toiveita. 
Todettiin mm., että parhaaksi  on osoittau  
tunut koulutus (työnjohtaja),  joka  on suun  
nattu vain metsänparannuslain  edellyttämiin  
töihin. Toivottiin siis  eräänlaista spesialisti  
koulutusta.  Metsänhoitajien  ja metsätekni  
koiden tutkinnossa tulisi olla mahdollisuus 

erikoistua  tutkijaksi  ja tutkimusteknikoksi.  

Erikoiskursseja  tulisi lisätä. Lisäksi ilmais  
tiin muita tavoitteita,  joiden  tarkoituksena 
on lisätä spesiaalitietoutta.  FAO:  n metsäope  
tuskomitean (Nyyssönen  1979, s.  
13) kokouksessa 1978 käsiteltiin  myös  opis  

kelija-aineksen  jakautumista  erilaisiin ryh  
miin, joita tarkoituksenmukaisessa metsä  
opetuksessa  tulisi käsitellä  erillisinä. Tässä 

tutkimuksessa eri toimialojen  vaatimukset  
vaihtelevat ammattiryhmittäin, mutta kes  
keisimmillä  painopistealueilla  vallitsevat yh  
teiset odotukset.  Työllistävältä  vaikutuksel  
taan suurimpien organisaatioiden  näkemyk  
set ovat myös toisiaan lähempänä.  Koulu  
tuksen eriyttämistä ajatellen ongelmaksi  
nousevat  juuri ryhmien  koosta johtuvat ope  
tushenkilökunnan määrän  vaatimukset  (mt. 

s. 13) sekä eriyttämisen  ja koulutuksen 

laaja-alaisuuden  ristiriitaisuus koulutusai  
kaan nähden. Oletettavasti spesialisoitumi  
nen tulevaisuudessakin tapahtuu  organisaa  
tioiden tarpeesta lähtevästä jatkokoulutuk  

sesta,  joka  ottaa  huomioon yrityksen  erityis  

tarpeet. Tältä  vaikuttaisi siinäkin mielessä,  
ettei mihinkään metsäalan tutkintoon oltu  

tyytymättömiä,  vaan paremminkin  tutkin  
toihin suhtauduttiin lievästi tyytyväisesti.  
Kun otetaan huomioon kyselyn  jälkeinen  ke  
hitys, voidaan havaita,  että on saatu aikaan 

parannuksia  (vrt.  esim. Ervasti 1978,  
s. 13— 14) toivottuun suuntaan. 

5. TARKASTELU 

Tutkimuksen keskeisimpänä  tavoitteena 
oli löytää  opetuksen  painopistealueita  sekä  
tutkia niiden tärkeyksiä.  Tutkimuksen  al  
kuosa  käsittelee keskiasteen  koulunuudistuk  

sen ja tutkinnonuudistuksen vaiheita,  yleistä  
koulutuspolitiikkaa,  jonka heijastumista  or  

ganisaatioihin  tarkastellaan tutkimuksen vii  
tekehyksen  läpi.  Tulokset eivät nivelly  sau  
mattomasti tutkimuksen  alkuosassa käsitel  

tyihin  kysymyksiin;  ne pikemminkin  anta  
vat  palautetta  koulutuksen  suunnittelulle,  
arvioita uudistusten tavoitteiden ja organi  
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säätiöiden näkemysten  yhteensopivuudesta.  

Vasta useampien  viiteryhmien  näkemyksien  
ja tutkimuksen viitekehyksessä  kuvaillun  pa  
lautemekanismin yhteensovittaminen luo  
koko  koulutussuunnitteluprosessin.  

Metsämieskulttuurista puhuessaan  K e  i  -  

p i (1977, s. 28) mainitsee sen  olevan  
verrattavissa mihin tahansa sivistyksen  muo  

toon,  jolle tärkeintä on sen elämänfilosofia. 
Metsämiesfilosofiassa metsätalouden tär  

keimmäksi  tehtäväksi koetaan raaka-aineen 

tuottaminen metsäteollisuudelle. Metsämies  

filosofia  rajoittaa metsäammattimiesten pää  
töksentekoa (mt. s. 31). Seppälä  
(1977,  s. 26) ennustaa, että metsäteollisuu  
den kehitystä  rajoittaa puun saatavuus, jo  
hon ei vaikuta hakkuumahdollisuuksien 

puute, vaan puunkorjuuseen  käytettävissä  
oleva  työvoima. Seppälä  (mt.  s.  26)  
toteaa lisäksi  olevansa vakuuttunut perinteis  

ten metsäteollisuustuotteiden menekin tule  

van  selvästi  pienenemään.  Samalla kun  met  
sämiesfilosofia  tuo turvallisuutta päätöksen  
tekoon,  ennusteissa on havaittavissa  tekijöi  
tä, jotka  lisäävät epävarmuutta.  Tämän tut  
kimuksen tuloksiin lienee vaikuttanut enem  

män  metsämiesfilosofian sisältämä kestävyy  
den periaate,  sillä  vastaajista  vain harvat ovat  
kuuluneet  yritysten  ja organisaatioiden  ylim  

pään  johtoon, jonka tehtäväkenttään kuuluu 
metsäalan kansallisten ja kansainvälisten ke  

hitysnäkymien  seuraaminen. Tuloksissa  hei  
jastunevat  ne puutteet, joita esiintyy  nykyi  
sissä  työssä  menestymiseen  tarvittavissa val  
miuksissa. Tulevaisuus on nähty  yllätykset  
tömänä, tasaisena kehityksenä.  

Samanaikaisesti tämän tutkimuksen kyse  
lyn  kanssa kysyttiin  yrityksiltä  myös  lisä  

koulutustarvetta.  Vastaajien  lienee ollut 
näinollen helpompi  erotella perus- ja  lisä  
koulutukseen  liittyviä seikkoja.  Tutkimuk  
sen validiteettiin kyselyjen  samanaikaisuus 
lienee vaikuttanut positiivisesti;  toisaalta li  
säkoulutuksen eron mieltäminen on tutki  

muksen tulosten kannalta tärkeätä. 

Vastausprosenttia  lienee alentanut se,  että 
tämän tutkimuksen kyselylomake  oli yhdis  

tetty  koulutustarpeen  määrää koskevaan  ky  

selylomakkeeseen.  Kyselylomakkeen  täyttä  
minen huolellisesti on vaatinut runsaasti ai  

kaa,  mistä on seurannut, ettei kaikkiin  lo  

makkeen kysymyksiin  ole saatu vastauksia.  
Etenkin vastaajat,  jotka  eivät ole toimineet 
ryhmissä, ovat vastanneet vain saamaansa  

koulutusta koskeviin kysymyksiin.  Yksin 
vastanneilla on ollut vaarana sekoittaa omat 

ja  organisaationsa  koulutusodotukset. Koska 
vastaajissa oli runsaammin metsänhoitajia  
kuin metsäteknikkoja  ja metsätyönjohtajia  
yhteensä,  metsänhoitajien  tulokset  saattavat  
eniten seurailla maamme metsänhoitajakun  
nan  yleisiä  näkemyksiä.  Metsäteknikoiden ja 

työnjohtajien  tulokset  lienevät lähempänä  

organisaatioiden  tavoitteista johdettuja  kou  
lutustarpeita.  

Leimu ja Saari (1070,  s. 35) 
erottelevat opetustyön  päätöksentekotasot  

yksilö-,  opetussuunnitelma-  ja hallintota  
soon. Tämän tutkimuksen voidaan katsoa 

liittyvän  opetussuunnitelmatasoon.  On syytä  

yhtyä toivomukseen,  "että tällä tasolla to  
teutuneet suoritteet voisivat tyydyttävästi  

palvella  myös opetustyön  käytännön  ja ylei  
semmän koulutussuunnittelun tarpeita" (mt. 
s. 36).  
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SUMMARY 

The study concerns professional forestry  education  
from the  standpoint of  forestry  organizations. The  ed  
ucation  of forestry foremen, forest technicians  and  for  

estry graduates in  the  main point of interest.  The  
main  aim  has  been  to find  those  central  teaching areas,  
which  seem to be  important to forestry organizations. 
The  organizations  receiving the  questionnaire were re  

quested to complete the  questions by groupwork so 
that the organizational standpoint would  be  better 

presented. Therefore it was hoped to achieve  the  
elimination  of subjective viewpoints in that group  
members  would  have  a better basic  relationship to 
organizations than  might be  the  case with  individuals.  
The  formed teaching areas were ranked  in  order  that  
the  central  teaching areas of the  different  professional  

groups  in  the  various  organizational fields could  be  
studied.  The  purpose  has  been  to produce knowledge 
which  is  required  at  different  levels  in the  process  of 
educational  renewal.  

The  central teching  areas were created  by  factor anal  

ysis  from several  fields of teaching (subjects  or cour  

ses)  in  forest education.  It was noted  that in  the  nine 

ranked  central  teaching areas verbal  communication  was 
of central  importance especially  in the  case of forestry  

graduates and forest technicians  in  all organizational 
branches.  Verbal  communication  was  of secondary 

importance to forest foremen  in  most branches. Ne  

gotiation and  conference  skills  were particularly  requi  
red  where  role  of  verbal  communication  is  important. 

Administrative  skills  were considered  to  be of  second  

in  importance for  forestry graduates  in  most branches.  
For forest technicians  it  was in  third  place  and  for  for  

est foremen  only  in fifth place.  The opinions were 

parallel in  all  branches.  Only  in  the  "other  forestry  
field"  group  did  the order  of  the  opinions differ from 
those  in  general. Knowledge of  forest  sector  was consid  
ered  to be  second  in  importance for  forestry  graduates 
in the  "other  gorestry  field" groups.  

A general  education  in  roundwood  supply was consi  
dered  to be  of primary  importance for  forest techni  
cians  and  for forest  foremen  but  not so for  forestry 

graduates. In the  case of forest  foremen  it  was consid  
ered  the most important and for forest technicians  

the  second  most important teaching area. Roundwood  

supply was  considered  in  all branches  except  forestry  

commerce group  to  be of  prime importance for  forest 
foremen.  Its importance for forest technicians  was 
stressed  by  the  forest industries  group  and  other  forest  

ry  field  group  which  includes  consultancies  and  con  

federations  of  industry.  The  results  agree  well  with  the  

present  situation in  production  organizations. 
In conditions  of permanent  employment  the  teach  

ing area  of  labour  laws  and  agreements  assumes a greater  

importance than  earlier.  The  forecasts  made  at the  be  

ginning of the  1970's suggested that  the  labour  force  
in  forestry  would  be  insufficient  by  the  late  70s.  The  

forecasts may  have  had  the  effect of stimulating the  
teaching of labour  laws  and  agreements to forest fore  

men. Labour laws  and  agreements  were also  considered  

to be  among  the  top four  teaching areas for forest 
technicians. 

Marketing and  planning was considered  by  organiza  
tions  to be  the  least  important teaching area  for  forest 
foremen and  forest technicians.  For  forest graduates it 
was  second to last.  The  teaching area of  marketing and  

planning contains  many  economic  topics  the  relevance  
of which  to international  competition should  not be  
underestimated.  Only  in  the  forestry  commerce branch  
is  the  teaching of  marketing  and  planning to forest 

graduates stressed,  were it  is placed sth  in  rank  order.  
The importance of the  ecological welfare teaching  

area,  especially  for  forest  foremen,  has  been  stressed  by  

organizations. It attained  fourth  place  in the  ranking. 
The  importance of the  teaching of  ecological  welfare  
decreases  with distance  from primary production. For  

forestry  graduates it only achieved  third  from last  

place  in  the  ranking. 
The  world  concept  teaching area has  in  all  professional  

groups  been regarded as an  insignificant  teaching area. 
In general it was located  in the last  or second  to last  

place in the  ranking. The teaching of  world  concept  
to forestry graduates and forest technicians  was 
considered  slightly more important by the banking 
and insurance  group than by other groups. The  

teaching of world  concept  to forest  foremen  was 
considered  to be  slightly  more important in the  forest  
industries branch  compared with  other branches.  
Whether  or not world  concept  is  taught its teaching 
materials  is  necessarilly  embodied  in  education,  not 

only  in forestry education.  Its importance to 

organization is difficult to estimate. Banking and 
insurance  institutions seem to stress the educational  

importance of knowledge of society.  
The  opinions concerning teaching area  requirements 

of the different branches  varied  according to the  

professional group in question, but regarding the  
main  teaching areas there  were  common  exceptations. 
The  larger organizations expressed  opinions very  close  
to each other. 
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LIITE 1 Yliopistotason metsäopetuksen koulutusohjelmien tavoitteet  

4  § 

Metsätalouden  koulutusohjelman erityisenä  tavoitteena 

on 

1. perehdyttää metsätalouteen  ja sen luonnontieteelli  
siin, teknisiin  ja  taloudellisiin  perusteisiin,  

2. antaa valmius  metsätalouden  johtamistehtäviin: 

suunnitteluun, kehittämiseen, toimeenpanoon ja 

valvontaan, sekä  alan tutkimus-, neuvonta- ja ope  

tustehtäviin; 

3. antaa valmius  jatkokoulutukseen vähintään  yhdessä 
metsätalouden  tai  siihen  läheisesti  liittyvässä,  tie  
dekunnassa  edustettuna  olevassa  oppiaineessa,  siten 
kuin  tutkintosäännössä  määrätään. 

ön 

5 § 

Metsä- ja  puutalouden kaupan koulutusohjelman eri  
tyisenä tavoitteena  on 

1.  perehdyttää metsä-  ja puutalouteen sekä  sen  luon  
nontieteellisiin, teknisiin  ja taloudellisiin  perustei  

siin; 

2. antaa valmius  metsäteollisuustuotteiden, metsä-  ja  

puutalouden koneiden  sekä raakapuun kaupan joh  
tamistehtäviin:  suunnitteluun, kehittämiseen, toi  

meenpanoon,  valvontaan  ja markkinointitutkimuk  

seen: 

3. antaa valmius  jatkokoulutukseen metsä-  ja  puuta  
louden  kaupan alan  tai  siihen läheisesti  liittyvässä,  
tiedekunnassa  edustettuna  olevassa  oppiaineessa, si  
ten kuin  tutkintosäännössä  määrätään. 

seen: 
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LIITE 2 

KOULUTUSTUTKIMUS (A>)  

Tissi  osassa  kyselyä  on tarkoitus  saada tietoon työnantajan näkemyksiä  metsäalan koulutuksesta. Päämääränä on  selvittää käytännön  työelämän 
koulutukseen  kohdistamia vaatimuksia. 
Tämä kysely  on  kohdistettu vain työnantajille. Toivommekin, että vastaisitte joko  itse tai ryhmästä  näihin kysymyksiin  saamanne  kokemuk  
sen ja näkemyksen  pohjalta.  

0 Tvönantaian  nimi  fvritvs) (Ohje: Vastatkaa MT:n  kohdalla uuden 3-vuotisen koulutuksen 
pohjalta). Vastatkaa kaikkia kolmea tutkintoa koskeviin  

osoite kysymyksiin!  

5. Vastaavatko metsäalan tutkinnot mielestänne käytännön  tar  

peita siirryttäessä  työelämän  palvelukseen?  

1. Mahdollisia lisätietoja  tarvittaessa antaa: MH MT MTJ M 

Nimi: 
h
!'

vin D D Q1 4 
kohtalaisesti □ □ □ 2 3 

Virka-asema: ylimmän johdon tasolla □ 1 , 
_

 
välttävästi □ □ □ 3 2 

johtavassa  asemassa  
(akat.  koulutuksen saaneita alaisia) □  2 huonosti □ □ ? 
muu  toimihenkilö □  3 

esimies  (työniohtaiatason alaisia) □  4 °" ko tutkinnon suorittamiseen kulunut koulutusaika asia  
sisältöön nähden mielestänne 

työnjohtaja (suoritustason  alaisia) □ 5 MH MT MTJ 
edellisiin  ryhmiin  kuulumaton □ 6 liian pitkä □ □ □ 1 

Mikä on virka-asemanne lähemmin sopiva □ □ □ 2 

lilan lyhyt □ □ □ 3 
1 2 3 

7. Opetukseen liittyneen käytännön  harjoittelun (opiskeluaikana 
suoritetun) osuus  ammattiopinnoissa on  mielestänne 

2. Tämän kyselylomakkeen  vastaamiseen osallistuneista on   

valmistumisvuodet: liian vähäinen □ □ □  1 

metsätyönjohtajia) |kpM9 ,19 ,19, 19 sopiva □ □ Q2 
== liian pitkä □ □ □ 3 

"""'teknikoin  | ( kpl  19 .19 ,1» ,19 tiyiln tarpeeton □ □ (34  
metsin  hoitajia | | kpl  19 ,19 ,19 ,19 1 2 3 

muun koulutuk- 8 - Opetukseen liittyvä käytännön harjoittelu on sisällöltään 

sen saaneita mielestänne tarkoituksenmukaista 

(minkä?) MH MT MTJ 

j ( hyin □ □ 01 
■ !  kpl  19,19 ,19 ,1S kohtalaisesti □

 
□
 Q2 

3. Yrityksenne  toimipaikka: kaupunki  yli 100 000 asukasta Q1 6 huonosti □ □ □ 3 
kaupunki  alle 100 000 » □2 5 el lilnk"n O □ □ 4 

kaupunki  alle 50 000 » □ 3 4 

. , p, . ~ 9. Mikäli  ette ole täysin tyytyväinen käytännön harjoitteluun, 
a * niin mitkä tekijät olisi mielestänne ensisijaisesti korjattava  

kirkonkylä □ 5 2 kussakin tutkinnossa (tärkeysjärjestyksessä)?  

muu, mikä? □ 6 1 MH 1. 

4. Mihin  alla olevista vaihtoehdoista yrityksenne  työnantajana 
lähinnä kuuluu? 2 

valtio □ 01  

kunta Ui  kuntainliitto □ 02   

seurakunta □ 03  

lautakuntalaitos □ 04   

yksityismetsätalous □ 05 
MT 1. 

metsäteollisuusyritys □ 06 

metsäalan kauppa  (mm koneet)  □ 07   

metsäteollisuustuotteiden  

kauppa □ 08 

pankit ja vakuutuslaitokset □09   

metsäalan opetus ja tutkimus □ 10  

metsäalan tutkimus Q 11 

muu, mikä? □12 Mjj 1,  

Metsäalalla on eritasoisia tutkintoja. Seuraavassa tieduste  
lemme näkemyksiänne eräiden tutkintojen suhteen. Jatkossa 2. 
käytämme niistä tutkinnoista lyhennyksiä  

MH (metsänhoitaja)  

MT  (metsiteknikko) 3.  

MTJ (metsityönjohtaja tai vastaava)  

10210—74/12 
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10. Tulisiko ammattiopetuksen painopisteen olla ulkomailla opiskeluun MH □ □ □ □10  

MH MT MTJ MT □ □ □ Qll 

teoreettisessa opetuksessa □ □ Dl MTJ □ □ □ □12  
käytännöllisessä  opetuksessa □ □ □ 2 

en osaa  sanoa □ □ \J2 täydennyskoulutukseen MH □ □ □ □13 
123 MT □ □ □ C)l4 

MT] □ □ □ Dl 5 

11. Onko opiskelussa teorian ja käytännön  suhde sopiva? 

MH MT MTJ työkokemukseen MH □ □ □ 016  
teoriaa liian paljon ja käytäntöä MT □ □ □ □17 
liian vähän □ □ □  1 

MTJ □ □ □ DlB 
teoriaa ja käytäntöä sopivasti □ □ □ 2 

teoriaa liian vähän ja käytäntöä henkilökohtaiseen itsensä MH □ □ □ □19 
liian paljon □ □ \J3  

12 3 kehittämiseen MT □ □ □ □20 

MTJ □ □ □ □21 

12. Ammattitutkintoon tähtäävän koulutusajan pituuden  tulisi 
mielestänne olla Keskeisimpänä  nykyisten  tehtävien hoidossa tarvittavat tiedot 

12 3 i a valmiudet pohjautuvat perustutkintovalheessa saatuihin 
(rasti  vain  yhteen ruutuun kunkin tutkinnon kohdalla) 

MH MT MTJ 
1 vuotta □ □ Q1 MH MT MTJ 

teoreettisiin tietoihin □ *<-, □ ni 
2 vuotta □ □ Q2 

v . ?.u v 
käytännön  tietoihin □ □ □ 2 

3 vuotta □ □ □ 3 1 lj lj lj  
yleistietouteen 

4 vuotta □ □ □ 4 (»yleissivistykseen») □ □ □ 3 

muu, mikä? 5 ej vj t pohjaudu perustutkintoon  □ □ □ 4 
1 2 3 

13. Merkitkää ruutuihin prosenteissa  (5  %:n tarkkuudella) kuinka 
paljon alla olevien asiakokonaisuuksien tulisi olla koko opetuk- 4,

 , 
...
 

_a
 
„

 . 
...
 , 

...

 . , , 
sesta  (summa  = 100 V) Merkitkää tutkintokohtaisesi tärkeysjärjestykseen  kolme mie  /o lestänne pahinta koulutusta ja opetusta koskevaa puutetta. 

MH MT MTJ (Ohje:  järjestysnumero  ruutuun)  
omaa  ammattialaa koskeva perus  
tietous (esim.  matematiikka, j ; j r j ; MH MT MTJ M 
fysiikka  ja  kasvitiede) I 1 I 1 I i% pitkälle mennyt  erikoistuminen .—. .—. I—.  
omaa

 ammattialaa koskeva (sektori.-, kapeus) U LI U1  
sovellettu tietous (esim. metsä- j r r j r I—i I—-i «—i 
aineet) I I I I I I % teoreettisuus | | | ) |  

rutiiniluontoiset oman  ammatti- 1 :  j : käytännöllisyys □ □ □ 3 
alan käytännön  toiminnat \ [ j [ j [  % 

yleisluotoisuus (useita  alueita j—. .—. .—. 
yleistietous (»yleissivistys») | | | | | | % pinnallisesti) LJ j—( !—l 4 

yhteensä  IÖÖ% iöö% iöö% | jn,.valikoiman  
suppeus
 □ □ Ds  

heikko vuorovaikutus muiden 

14. Katsotteko eri  tehtävätasojen  hoidossa tarvittavien tietojen ja tieteenalojen kanssa (muiden .—. I—. I—.  
taitojen perustuvan (yksi vaihtoehto joka riviltä) ko '" metsätieteiden) | | | | | ,  6 

— opettajien tietojen jälkeen- .—. .—. .—. 

c £ jääneisyys l_| |_J | 17  

•| c 3 c muu,  mikä? Q Q Q]  8 

"5 "> E w
 

teorian tuntemukseen MH □ □ □ □01 

MT □ □ □ □02  

MTJ □ □ □ □03 v  

käytännön  har|oitteluun MH □ □ Q QO4 17. Ovatko tutkinnot mielestänne 

(opiskelun aikana) MT □ □ □ QO5 MH MT MTJ  M 
MTJ □ □ Q □06 aikaansa edellä Q □ □ 1 4 

ajan tasalla □ □ □ 2 3 

ajan  tasalla olevaan yleis- . , . _ 
_

 
_

 
,
 ,  '

 i_i lj lj lj osittain vanhentuneet □ □ □ 3 2 
tietouteen MT □(□□□oB . 

„

 
_

 
LJ vanhentuneet □ □ Q4 1 

(»yleissivistykseen») MTJ □ □ □ □09 12 3 
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18. Pidättekö  tarkoituksenmukaisena  tutkintojen (Ohje:  Merkitkää g 
c
 

vain  yksi  vaihtoehto kullekin tutkinnolle) c c .| S c 

MH MT MTJ M ||1| || 
säilyttämistä  ennallaan □ □ □ 1 4 I > i Ja 5 2 

muuttamista siten, että opetus- matematiikka MH □ □ □ □ □ 016 
aineiden lukumäärä kasvaisi, ri n 11 n (~1017 
mutta niissä ei mentäisi yhtä 
syvälle  kuin  nykyisin □ □ □ 2 3 MTJ □□□□□018 

muuttamista siten, että opetus  
aineiden lukumäärä vähenisi ja tutkimusmenetelmä MH □ □ □ □ DOl9 
niissä  mentäisiin syvemmälle koulutus 
kuin  nykyisin □ □ □ 3 3 MT □ □ □ n □ 020 

nykyisen  ainerakenteen sisäisen M -ri n n n n n 091  

painotuksen  muuttamista □ □ Q4 2 J U U U U U 

muita muutoksia, mitä? □ □ Q5 1 
_

 
...

 
psykologia  ja MH □ □ □ □ □ 022 
kasvatustiede 

MT □ □ □ □ □ 023 

MTJ □ □ □ □ □ 024 

19. Minkä  oppikurssin tai tutkinnon katsoisitte lisäävän erityisesti 
valmiuksia kunkin tutkinnon kohdalla nykyisten tehtävien esiintyminen MH □ □ □ □ □ 025 
h°idOSSil! MT □ □ □ □ □ 026  
MH tUtk ",to MTJ □ □ □ □ I 027 

oppikurssi 

MT tutkinto hallinnollinen koulutus MH □ □ □ □ □ 028 

oppikurssi MT □ □ □ □ □ 029 

MTJ tutkinto MTJ □ □ □ □ □ 030  

oppikurssi 
esimiestaito MH □ □ □ □ □ 031 

20. Käytännön tehtäviin liittyviä metsäalan tutkintoja ovat  mm. j__j_.j_.j_.  ...  
metsänhoitaja, metsäteknikkoja  metsätyönjohtaja. Vastaavatko Ml |J LI LI LI LI 03/  
nämä  kolme tasoa  kentällä esiintyviä tehtävätasoja? □ □ □ □ □ 033 
vastaavat □ 1 

eivät  vastaa  □ 2 Jos eivät, niin kuinka tilannetta olisi neuvottelu- |a MH □ □ □ □ □ 034 
kokoustekniikka 

muutettava MT □ □ □ □ □ 035 

MTJ □ □ □ □ □ 036 

organisointi-  ja MH □ □ □ □ □ 037 
rationalisointitekniikka 

MT □ □ □ □ nO3B 

21. Kuinka keskeisiksi katsotte seuraavien opetusalueiden merki- '-'□□□ □  039 
tyksen  tutkinnoittain metsäalan (tulevassa)  koulutuksessa käy  
tännön työskentelyn  kannalta! ryhmätyöskentelyn MH □ □ □ □ □ 040  

j= periaatteet 
c S S MT □ □ □ □ QO4l  

S I i I I" MTJ  □ □ □ □ □  042  
E ? i ! i; 

systeemiteoreettinen MH □ □ □ □ □ 001 yhteiskunnallinen  tietous MH □ □ □ □ □ 043 
koulutus 

MT
 ,—. ,—, ,—. ,—, ,—. 

ft,»-
 (politiikka  la taloudel-  

MT  □ □ □ O DOO2 Unen yleistietous) MT □ □ □ O □ 044 
MTJ □ □ □ □ □  003 MTJ □ □ □ □ □ 045 

automaattinen tietojen- MH □ □ □ □ □ 004 

käsittely MT □ □ □ □ □  005 yhteiskuntatieteet MH □ □ □ □ □  046  
MTJ  □ □ □ □ □  006 (sosiologia ym.) MT □ □ □ □ □  047  

käytännön kielitaito MH  □ □ □ □ □ 007 MTJ □ □ □ □ □ 048 

MT □ □ □ □ □ 008 

MTJ □ □ □ □ □ 009 eri ideologioiden MH □ □ □ □ □ 049 
vertailu 

kirjallinen esitystaito MH  □ □ □ □ □ 010 MT □ □ □ □ □ °50 

MT □ □ □ □ □ 011 MTJ □ □ □ □ □ 051 

MTJ □ □ □ □ □ 012 

suullinen esitystaito MH  □ □ □ □ QOl3 
henkilöstöhallinto MHQ □ □ □ □ 052 

MT □ □ □ □ □ 014 MT □ □ □ □ □ 053 

MTJ □ □ □ □ □ 015 MTJ □ □ □ □ □ 054 
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koulutussuunnittelu MH  O O p p p  055 puutavaran hankinnan MH  Q p p p p 094 
MT
 

r-1
 

r-,
 r—i 

r-.
 

r-,

 ekonomiset ongelmat 
MT p p p p p 056 MT P P P P P 095  

MTJ P P □ p P 057 MTJ p p p p p 096 

työturvallisuus  ja-suojelu MH p p p p p 058 metsiteollisuusyrityksen  MH p p p p p 097 
UT
 r—i p—i i i r—i 

...

 ekonomiset  ongelmat 
MT p p p p p 059 

■
 MT p p p p pO9B 

MTJ P p p p p 060 MTJ p p p p p 099 

pr Ja suhdetoiminta MH p p p p p 061 Suomen metsä- Ja puu- MH p p p p p 100 
talouden kokonais- 

MT p p p P P 062 rakenne MT p p p p p 101 

MTJ P p p p P 063 MTJ p p p p p 102 

tekninen yleistietous MH p p p p p 064 metsä- Ja puutalouden MH p p p p p 103  
MT
 

n
 

n
 

r-1
 

1-1
 

<—,
 
n*r
 tuotantoresurssit ja  

MT  P p p p p  065 n||den kiytt6 NT p p p p p 104 
MTJ  P P p p P 066 MTJ p p p p PlO5 

puun tuottamisen MH p p p p p 067 metsäpolitiikan MH p p p p p 106  
bloloflset perusteet tavoitteet |a  keinot 

MT P P P p PO6B MT p p p p PlO7  

MTJ P p p p P 069 MTJ p p p p PlOB  

puun tuottamisen MH  p p p p p 070 maankäyttö  Ja alue- MH p p p p p 109 
käytännön menetelmät suunnittelu 

MT P p p p PO7l MT p p p p PllO 

MTJ P P P p P 072 MTJ p p p p pm  

m«s* ,a '°u Ide" MH P p p p P 073 metsätuholaiset |a MH p p p p Pll2 
työtekniikka 

n
 niiden torjunta 

MT P p p p P 074 MT p p p p Pll3 

MTJ P P P p P 075 MTJ p p p p p 114 

puun kor|uu  ja MH p p p p p 076 riistanhoito MH Q p p p Pll5 
kaukokuljetus  

MT P P P p P 077 MT p p p p Pll6 

MTJ P P P p P 078 MTJ p p p p p 117 

puutavaran mittaus MH  p p p p p 079 kasvitaudit ja MH p p p p PllB 

MT  p  p p p P  080 niiden torjunta MT p p p p p  119 
MTJ P P P P POBl MTJ p p p p Pl2O 

metsänarvloimls- MH p p p p p 082 raakapuun markkinointi MH p p p p Pl2l 
menetelmät 

MT p p p p P 083 MT p p p p P 122 

MTJ P P p p P 084 MTJ p p p p P 123 

metsätalouden MH p p p p p 085 metsäteollisuus- MH p p p p p 124 
suunnittelu tuotteiden markkinointi  

MT P p p p P 086 MT p p p p P 125 

MTJ p p p p POB7 MTJ p p p p P 126 

soiden metsätaloudel- MH p p p p p 088 puun rakenne ja MH p p p p p 127 
Unen hyväksikäyttö ominaisuudet 

MT p p p p pOB9 MT p p p p Pl2B 

MTJ p p p p PO9O MTJ p p p p P 129 

puun tuottamisen MH p p p p p 091 puun mekaaninen |a MH p p p p Pl3O  
ekonomiset ongelmat kemiallinen jalostus 

MT P P P p P 092 MT p p p p pm  

MTJ p p p p P 093 MTJ p p p p P 132 
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työsuhdepolitiikka MH □ □ □ □ □ 175 

1 g MT □ □ □ □ □  176 
5 J -S 1 £« MTJ □ □ □ □ □  177 

5i *; je a v 
££ -c -S » — v 

e >
 S 5 fc  =2  

. J mlj A r-. m m noj työmarkkina-  ja MH □ □ □ □ □ 178  
tiedotustaito MH □ □ □ □ □  133 

MT
 

"

 
MT □ □ □ □ □  134 □ □ □ □ □i™  

MTJ □ □ □ □ Q135 MTJ □ □ O □ 0180  

metsällisten  organisaa- MH  □ □ □ □ □ 13» kansainvälisyyskasvatus  MHQ □ □ □ □  181 
tioiden yhteis» p. [~] 137 D D D d □  182  
kunnallinen asema 

U v v v v 

MTJ D □ □ □ □ 138 MT ' ° O □ □ DlB3 

kehitysmaakoulutus MH □ □ □ □ □ 184 
metsällisten organisaa- MH □ □ □ □ □ 139 
tioiden oikeudellinen M_ _ _ n n 14Q 

MH □ □ □ □ □  185 
asema;  rajoitukset, MT □ □ □ □ □ 140 
oikeudet, velvollisuudet MT) □ □ □ □ □ 141 jl_ji_.l_.i_.i_.  

22. Kuinka keskeisiksi katsotte  seuraavien opetusmuotojen merki  
luonnon, luonnonvarojen  MH □ □ □ □ □ 142 tyksen  tulevassa metsäalan ammattiopetuksessa (tutkintoon 
ja ihmisten elinympä- MT n _ n n tähtäävässä koulutuksessa)  tutkinnoittain? 
ristön suojelu ja hoito LJ LJ LJ LJ l_J 

MTJ □ □ □ □ D 144 c 

e= I s 
C ® js £ £  

luonnontieteellinen MH □□□□□145 g a J 5 |« 
tutklmu» MT □ □ □ □ □ 14» E f i J S 3 

MTJ  □ □ □ □ □ 147 luennot MH □ □ □ □ □01  
MT □ □ □ □ □02  

taloustieteellinen MH □ □ □ □ □ 148 MTJ □ □ □ □ □03 
tutk,mus MT □ □ □ □ □ 149 

MTJ □ □ □ □ Ql5O seminaari ym. MH □ □ □ □ □04  
pienryhmätyöskentely 

_

 
MT □ □ □ Q □05 

markkinointitutkimus MH □ □ □ □ □ 151  

MT □ □ □ □ □ 152 

MTJ □ □ □ □ □ 153 harjoituskurssit MH □ □ □ □ □07 

MT □ □ □ □ □08  
suunnittelu, sen MH □ □ □ □ □ 154 

merkitys  ja menetelmä- MT n n n n n 155 MTi □ □ □ □ □ 09  
sovellutukset 

m U U U U U 
MTJ □ □ □ □ □ 156 

henkilökohtainen MH □ □ □ □ □10  

opetus  ja  ohjaus 

viestintäjärjestelmät MH □ □ □ □ □ 157 MT □ □ □ □ □11 
MT □ □ □ □ □ 158 MTJ □ Q □ □ nl2  

MTJ □ □ □ □ Ql5» 
kuulustelut MH □ □ □ □ □13 

automaattisen tietojen- MH □ □ □ □ Ql6O MT □ □ □ □ □14 
käsittelyn  sovellutukset MT  □ □ □ □ □  16, Ml) □ □ □ □ Ql5 

MTJ □ □ □ □ Q162 

tenttien lukeminen MH □ □ □ □ □16 

taloussuunnittelu MH □ □ □ □ □ 163 MT □ □ □ □ □17 

MT □ □ □ □ □ 1»4 MTJ □ □ □ □ DlB 

MTJ □ □ □ □ nl»5 

kirjallisten opin- MH □ □ □ □ Q1» 

ennustaminen |a MH □ □ □ □ □  16» näytteiden laatiminen M 
ennust«menetelmät MT □ □ □ □ □  167 

MTJ □ □ □ □ Ql6B 

valvottu harjoittelu MH □ □ □ □ □22 

matemaattisten MH □ □ □ □ □ 16» ~ 
menetelmien perusteet  MT g Q g D QUIJ 

U U U U U 

MTJ □ □ □ □ Ql7l MTJ □ □ □ □ □24 

tilastotieteelliset MH  □ □ □ □ D  172 valvomaton harjoittelu MHQ □ □ □ □25 
menetelmät MT □ □ □ □ □  173 MT □ □ □ □ □26 

MTJ □ □ □ □ CJI74 MTJ □ □ □ □ Q27 
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— 6 — 

projektiluonteinen MH □ □ □ □ □28 

sa «!□□□□□» 
=
 ~ i 

aiheiden ratkaisuun) MTJ  □ □ □ □ □30 o % -j| c 
§ — 2»  

periodiopiskelu (opetus-  MHQQQQQ3I .c > .* «3 
alueet käsitellään MT _

 
r-.
 

m
 

m
 

r-,
 metsäkoneoppi MT □ □ O Dl 3 

iatsottain |a  tiiviisti) MT □ □ □ □ □»  
MTj  □ □ □ □ Q33 MTJ □ □ □ Ql4  

Kysymykset  23 ja 24 koskevat vain metsänhoitajia. 
metsänarvioiminen MT □ □ □ □15  

MTJ □ □ □ □16  
23. Kuinka muiden kuin metsätieteiden välinen koulutus olisi 12 3 4 

mielestänne hoidettava? 

metsätutkinnossa ei tarvita tieteidenvälisyyttä □ 1 26. Koulutuksen taso metsäalalla on mielestänne nykyisellään 

jätettävä vapaaehtoisuuden varaan  kuten nytkin □  2 kansainvälisesti 

sisällytettävä mykyisiin tutkintoihin oman tiede-  
kunnan antamaa  tieteidenvälistä opetusta □ 3 korkea □ □ □ 1 3 

sisällytettävä  nykyisiin tutkintoihin aineita ja keskinkertainen □ □ □ 2 2 
arvosanoja muista tiedekunnista □ 4 

matala □ □ □ 3 " 

24. Kuinka hyvin  metsänhoitajan tutkinto vastaa  seuraavien aineiden 12 3 
kohdalla käytännön työskentelyn  asettamia vaatimuksia? 

_

 27. Mitkä tekijät ovat  mielestänne tunnusomaisimpia korkealle 

g koulutuksen tasolle? (Ohje: Merkitkää kolme alla  olevista 
£ .2 tekijöistä paremmuusjärjestykseen kirjoittamalla järjestys  

-0 jjj *5 = luvut ruutuihin) 

J 1 I J, MH MT MTJ M  
metsänhoitotiede □ Q Q Q1 1. pitkä  koulutusaika Q Q | [ 1 

metsänarvloimistiede □ □ □ □*' *' □ □ □ 2 
metsäteknologia □ □ □ □ 3 3. hyvät  käytännön  

suometsätiede □ □ □ □ 4 valmiudet |—| |—| |—| 3 
4.  tehtäväalueen spesiali- ,—, ,—, ,—. 

puumarkkinatiede tai  vastaava □ □ □ □ 5 tietouden hallinta U D □ 4 
metsätalouden liiketiede tai vastaava  □ □ □ □ 6 5. tehtäväalueen kokonais- ,—. .—. .—. 

n
 n n

 
n

 
7
 valtainen hallinta | | | | | | 5 

muu, mikä U U U U / 
1 2 3 4 6- metsäalan yhteiskunnal  

listen vaikutusten ja sidon  
naisuuksien tiedosta- .—. .—. .—, 
minen Q O I I 6 

Kysymys 25 koskee vain  metsätyönjohtajia ja metsä- 7.  laajat yleistiedot I I | I I l 7 
teknikoita. 

„
 . , . _ . , l—l u- 1 

8. koulutettavan hyvät  opiske  
luun liittyvät  vaikutus- I—. .—. .—. 

25. Kuinka hyvin  metsäteknikon ja metsätyönjohtajan tutkinnot mahdollisuudet | | | | | | ® 
vastaavat  seuraavien alueiden kohdalla käytännön  työskentelyn I—l1—1 I—l1—1 I—l1—1 

«
 

asettamia vaatimuksia? muu, mikä? | | | | | | 

•S S   
S =3 s 
° 2 3 .£ 
O M r 5 

J ■; o 2 

metsänhoito MT O □ □ □01 28. Mitkä edellisessä kysymyksessä  esiintyneistä  tekijäistä  ovat  
MTJ □ □ □ QO2 saaneet  nykyisessä  koulutuksessa vähiten huomiota osakseen? 

(Ohje: Merkitkää numerot tutkinnoittain huonommuusjärjes  

tykseen siten,  että vähiten huomiota saanut  tulee ensimmäiseen 
metsäteknologia MT □ □ □03 ruutuun) 

MTJ □ □ □ □04 MH MT MTJ 

metsätalouden suunnittelu MT □ □ □ □05 2QJ 2QJ 2 QjJ  
MTJ □ □ □ □04 j j-| j j-j j |-j  

metsätalouden liikeoppi tai MT Q □ Q QO7 Nämä rivit  on varattu huomautuksianne varten  
vastaava  

MTJ □ □ □ □08 

metsäbiologia, riista-  ja MT □ □ □ □09  
kalatalous 

MTJ □ □ □ □10  

työnjohto-oppi MT □ □ □ □11 

MTJ □ □ □ Dl  2 



43 

LIITE 3 Muuttujaluettelo 

Muut- 

:ujan 
1:0 

Kysy-  

mys  

Muuttujan nimi 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

53 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

17 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

Metsätyönjohtajien lukumäärä  
1. Valmistumisvuosi  

2. Valmistumisvuosi  

3. Valmistumisvuosi  

4. Valmistumisvuosi  

Metsäteknikoiden  lukumäärä  

1. Valmistumisvuosi  

2. Valmistumisvuosi  

3. Valmistumisvuosi  

4. Valmistumisvuosi  

Metsänhoitajien lukumäärä  
1. Valmistumisvuosi  

2. Valmistumisvuosi  

3. Valmistumisvuosi  

4. Valmistumisvuosi  

Muu koulutus  

1. Valmistumisvuosi  

2. Valmistumisvuosi  

3. Valmistumisvuosi  

4. Valmistumisvuosi  

Yrityksen  toimipaikka 

Yrityksen  toimiala  
Vastaako  tutkinto  käytännön tarpeita 
Onko  tutkinto  ajan tasalla  
Valmiutta  lisäävät  tutkinnot  ja kurssit:  
Tutkinto 

Oppikurssi  
Vastaavatko  3 tasoa  (MH,MT,MTJ) 
kentällä  esiintyviä  tehtavätasoja 

Systeemiteoreettinen koulutus  
Automaattinen  tietojenkäsittely  

Käytännön kielitaito  

Kirjallinen  esitystaito 
Suullinen  esitystaito  
Matematiikka  

Tutkimusmenetelmäkoulutus  

Psykologia ja kasvatustiede  

Esiintyminen 

Hallinnollinen  koulutus  

Esimiestaito 

Neuvottelu-  ja  kokoustekniikka  

Organisointi-  ja rationalisointitekniikka  

Ryhmätyöskentelyn periaatteet 
Yhteiskunnallinen  tietous (politiikka  ja 
taloudellinen  yleistietous)  
Yhteiskuntatieteet  (sosiologia  ym.) 

Eri ideologioiden vertailu  
Henkilöstöhallinto  

Koulutussuunnittelu  

Työturvallisuus  ja -suojelu 
Pr-  ja suhdetoiminta  
Tekninen  yleistietous  
Puun tuottamisen biologiset  perusteet  

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

Puun tuottamisen  käytännön 
menetelmät  

Metsätalouden  työtekniikka  
Puun korjuu  ja kaukokuljetus  
Puutavaran  mittaus 

Metsänarvioimismenetelmät  

Metsätalouden suunnittelu  

Soiden  metsätaloudellinen  

hyväksikäyttö  
Puun tuottamisen  ekonomiset  

ongelmat 
Puutavaran  hankinnan  ekonomiset  

ongelmat 

Metsäteollisuusyrityksen  ekonomiset 

ongelmat 
Suomen  metsä-  ja puutalouden 
kokonaisrakenne 

Metsä- ja  puutalouden tuotantoresurssit  

ja niiden  käyttö  

Metsäpolitiikan tavoitteet  ja  keinot  

Maankäyttö ja aluesuunnittelu  
Metsätuholaiset  ja niiden  torjunta 
Riistan  hoito  

Kasvitaudit  ja  niiden  torjunta 

Raakapuun markkinointi  
Metsäteollisuustuotteiden  markkinointi 

Puun rakenne  ja ominaisuudet  
Puun mekaaninen  ja kemiallinen  

jalostus 
Tiedotustaito  

Metsäorganisaatioiden yhteis- 
kunnallinen  asema 

Metsäorganisaatioiden oikeudellinen  

asema;  rajoitukset,  oikeudet, 
velvollisuudet  

Luonnon, luonnonvarojen ja  ihmisten  

elinympäristön  suojelu ja hoito 
Luonnontieteellinen  tutkimus 

Taloustieteellinen  tutkimus  

Markkinointitutkimus  

Suunnittelu, sen merkitys  ja 
menetelmäsovellutukset  

Viestintäjärjestelmät 

Automaattisen  tietojenkäsittelyn 
sovellutukset  

T aloussuunnittelu  

Ennustaminen  ja ennustemenetelmät  
Matemaattisten  menetelmien  perusteet  
Tilastotieteelliset  menetelmät  

Työsuojelupolitiikka 

Työmarkkina-  ja  etujärjestötietous  

Kansainvälisyyskasvatus  

Kehitysmaakoulutus 
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.20 

.21 

.22 

.23 

.24 

25 

.26 

.27 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

Luennot 

Seminaarit  ym. pienryhmätyöskentely  

Harjoituskurssit 
Henkilökohtainen  opetus  ja ohjaus 
Kuulustelut  

Tenttien  lukeminen  

Kirjallisten opinnäytteiden laatiminen  
Valvottu harjoittelu 

128 

129 

130 

139 

22 

22 

22 

26 

Valvomaton  harjoittelu 

Projektiluontoinen opetus  (opetuksessa  

keskitytään  ongelma-aiheiden 
ratkaisuun)  

Periodiopiskelu  (opetusalueet 
käsitellään  jaksottain  ja tiiviisti) 
Koulutuksen  taso 
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LIITE 4. Ammattiryhmittäiset  opetusmuotokokonaisuudet 

Metsänhoitajat 

osa-  osa- 

muuttuja lataus muuttuja lataus  

Muuttuja 1 Muuttuja 3 

120 Luennot  

124 Kuulustelut  

125 Tenttien  lukeminen  

126 Kirjalliset  opinnäytteet 

Muuttuja 2 

301 .624  

301 

302 .576 

302 

121 Seminaarit  ym.  pienryhmätyös-  

kentely .539 
122  Harjoituskurssit .648 
123 Henkilökohtainen  opetus  ja oh-  

jaus .436 
127 Valvottu harjoittelu - .628 

130 Periodiopiskelu  .560 
Muuttuja 4 

Muuttuja 3  128  Valvomaton  harjoittelu .320  

122 Harjoituskurssit  

123 Henkilökohtainen  opetus ja oh-  

jaus 

127 Valvottu  harjoittelu 

.576 

.496 

.636 

Metsätyönjohtajat 

Muuttuja 1 

Muuttuja 4 

121 Seminaari  ym. pienryhmätyös-  

kentely  

129  Projektiluonteinen opetus 

.548 

.535 

120 Luennot .556 

124 Kuulustelut .588 

125 Tenttien  lukeminen .645 

Muuttuja 2 

Muuttuja 5 

128  Valvomaton  harjoittelu  

Metsäteknikot  

.340 

121 Seminaari  ym. pienryhmätyös-  

kentely .533  
126 Kirjalliset  opinnäytteet .549 
129 Projektiluonteinen opetus 303 ..563 
130 Periodiopiskelu 303  

Muuttuja 1 
Muuttuja 3 

120 Luennot  

124 Kuulustelut  

125 Tenttien  lukeminen  

126 Kirjalliset  opinnäytteet 

.484 

.568 

302 .631 

302 

122 Harjoituskurssit 302 .588  
123 Henkilökohtainen  opetus ja oh-  

jaus 302  
127  Valvottu  harjoittelu .605 

Muuttuja 2 Muuttuja 4 

129 Projektiluonteinen opetus 
130 Periodiopiskelu  

303 .414  

303 

128 Valvomaton  harjoittelu .307  
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LIITE 5. Opetusmuotojen keskiarvot  ja hajonnat ammattiryhmittäin 

Opetusmuoto X Metsän- 

hoitajat 

Rank Metsä-  

teknikot 

Rank Metsätyön- 

johtajat 

Rank 

s  

Luennot  

Seminaari  ym.  pienryhmätyöskentely  

Harjoituskurssit  

Henkilökohtainen  opetus  ja ohjaus 

Kuulustelut  

Tenttien  lukeminen  

x 

s 

X 

s 

X 

s 

X 

s 

X 

s  

X 

3,58 

0,82 

3,92 

0,72  

3,67  

0,83 

3,41  

0,93  

3,21 

0,88 

3,50 

0,85 

3,86 

0,74 

3,69 

0,90 

2,30 

0,95 

3,85  

0,82 

3,47 

0,85 

I 

II 

III 

3,34  

0,74 

3,72 

0,74 

3,82 

0,78  

3,37 

0,88 

3,16 

0,88 

3,22  

0,78 

3,20 

0,77 

4,06 

0,77  

2,16 

0,92 

3,30 

1,03  

3,43 

0,82 

III 

II 

I 

3,07 

0,88 

3,38 

0,87 

3,98 

0,80 

3,50 

0,92 

3,09 

0,91 

2,98 

0,86 

2,56 

0,93 

4,23 

0,78 

2,11 

0,95 

2,74 

0,98 

3,35 

0,92 

II 

III 

I  

Kirjallisten  opinnäytteiden laatim.  

s 

X 

s 

Valvottu  harjoittelu X 

s 

Valvomaton  harjoittelu X 

s 

Projektiluonteinen opetus  X 

s 

Periodiopiskelu  X 

s 
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