
Suoritettava tutkinto

Metsätalousinsinööri (AMK) 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Metsätalousinsinöörin (AMK) koulutus luo val-
miuksia metsäsektorin asiantuntijatehtäviin 
kotimaisille ja kansainvälisille työmarkkinoille. 
Koulutuksen sisältöalueita ovat metsäekosys-
teemin biologiset lainalaisuudet, metsäalaan 
liittyvä teknologia, yritystalous, metsäpalve-
luyrittäjyys sekä metsäteollisuuden tuotteet, 
tuotanto ja tuotteiden markkinointi. Opiskelija 
suuntautuu opinnoissaan metsäsektorin eri 
osa-alueisiin ja voi valita opintoja myös muilta 
koulutusaloilta.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opinnot aloitetaan kaikille yhteisillä opinnoilla. 
Ensimmäisen lukuvuoden keväällä opiskelijat 
valitsevat suuntautumisvaihtoehdon, joita ovat 
1) markkinointi ja 2) metsätalous. Valinta tapahtuu 
opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

Toinen ja kolmas lukuvuosi opiskellaan pääosin 
suuntautumisvaihtoehdon opintoja. Kolmante-
na ja neljäntenä lukuvuotena opintoihin kuuluu 
myös kaikille koulutusohjelman opiskelijoille 
tarjolla olevia valinnaisia opintoja. 
Valinnaisia opintoja voi ottaa myös muista 
koulutusohjelmista ja kansainvälisestä vaihto-
opiskelusta.

Opintojen rakenne
Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammat-
tiopinnoista, valinnaisista opinnoista, vapaasti 
valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opin-
näytetyöstä.

Perusopintojen tavoitteena on luoda pohja am-
mattiopinnoille perehdyttämällä opiskelija metsä-
alan yleisiin teoreettisiin perusteisiin, viestintään 
sekä antaa ammatin harjoittamisen ja ammatilli-
sen kehityksen kannalta riittävä kielitaito. 

Ammattiopinnot antavat valmiuksia opitun tie-
don itsenäiseen ja vastuulliseen soveltamiseen 
erilaisissa käytännön työelämän ongelmissa. 
Valinnaisilla ammattopinnoilla opiskelija sy-
ventää ja laajentaa osaamistaan oman amma-
tillisen kiinnostuksensa mukaan. Valinnaisten 
opintojen tavoitteena on laajentaa opiskelijoi-
den työllistymismahdollisuuksia. 

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voi jokai-
nen opiskelija valita itse omien taipumustensa 
ja tavoitteidensa mukaan. Vapaasti valittavik-
si opinnoiksi hyväksytään korkeakoulutasoiset 
opinnot ja niiden hyväksilukemisesta on sovit-
tava erikseen koulutusohjelmajohtajan kanssa. 

Harjoittelu (30 op = 20 työviikkoa) perehdyt-
tää opiskelijaa tulevaan työympäristöön. Har-
joittelun aikana hän saa omakohtaista koke-
musta työelämästä ja voi ohjatusti harjoitella 
oppimiensa tietojen ja taitojen soveltamista 
käytäntöön. Lisäksi harjoittelujakso auttaa 
opiskelijaa muodostamaan yleiskuvan metsä- 
ja puutalouden alan organisaation toiminnasta. 
Harjoittelu suoritetaan opiskelukesien aikana. 
Harjoittelusta ja harjoittelun valvonnasta on 
erilliset ohjeet.
 
Opinnäytetyön (15 op) tavoitteena on kehittää 
ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tie-
tojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyväs-
sä käytännön asiantuntijatehtävässä. Lisäksi 
opinnäytetyön tekeminen kehittää tiedonhan-
kinta- ja käsittelykykyä, sekä kirjallista ja 
suullista ilmaisutaitoa. Opinnäytetyöt painot-
tuvat ammattikorkeakoulussa soveltavaan tut-
kimukseen sekä kehittämistoimintaan. Opin-
näytetyöt tehdään pääsääntöisesti työelämän 
organisaatioiden toimeksiantoina. Opinnäyte-
työn tekeminen ajoittuu 3. ja 4. opintovuoteen. 
Opinnäytetyön tekemisestä ja laadinnasta an-
netaan tarkemmat ohjeet.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opintojen jokaisella lukuvuodella on teema, 
jonka mukaan opinnot on suunniteltu. Jokai-
sen lukuvuoden päätteeksi käydään opiskeli-
jan kanssa keskustelu, jonka tarkoituksena on 
koota koko vuoden opinnot yhteen ja auttaa 
opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsityksen 
opituista asioista. Samalla arvioidaan opiske-
lijan ammatillista kasvua. Koulutusohjelmassa 
ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille 
opiskelijoille samat ja ensimmäisen lukuvuo-
den keväällä opiskelija valitsee suuntautumis-
vaihtoehdon , markkinointi tai metsätalous. 
Vuositeemat suuntautumisvaihtoehdoittain 
ovat seuraavat:1) Vuosi (yhteinen): Kiinnitty-
minen alaan;  Opiskelijalla on riittävät opiske-
luvalmiudet ja hahmottaa metsäalan toimin-
taympäristön. Opiskelija ymmärtää metsäalan 
toimijoiden tehtävät puun hankinnasta valmii-
den tuotteiden markkinointiin. SUUNTAUTU-

Metsätalouden koulutusohjelma MISVAIHTOEHDOT: MARKKINOINTI: 2. Vuosi: 
Tuotetuntija;  Tunnemme metsäteollisuuden 
tärkeimpien tuotteiden suunnittelun, valmis-
tuksen, ominaisuudet sekä asiakkaat ja heidän 
vaatimuksensa. 3. vuosi: Markkinoija;  Osaam-
me toimia käytännön markkinointitehtävissä 
huomioiden sekä asiakkaan että oman yrityk-
sen vaatimukset. 4. vuosi;  Markkinoinnin ke-
hittäjä Osaamme analysoida, suunnitella ja ke-
hittää markkinointiorganisaation toimintaa.
METSÄTALOUS: 2. vuosi; Metsän hoito ja 
käyttö;  Opiskelija hallitsee metsänhoidon ja 
puunkorjuun menetelmät. Opiskelijalla on val-
miudet metsä- ja ympäristöorganisaatioiden 
työyhteisössä toimimiseen. 3. vuosi; Metsästä 
maailmalle;  Opiskelija osaa johtaa puunkulun 
metsästä markkinoille. Opiskelija osaa soveltaa 
oppimaansa metsäsuunnitelman laadinnassa. 
4. vuosi; Kasvu ammattilaiseksi; Opiskelijalla 
on valmiudet kasvaa työelämän asiantuntija-
tehtäviin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteut-
taa työelämän tutkimus- kehittämishankkeita. 
Koulutusohjelmassa sovelletaan ongelmaläh-
töistä oppimista, jonka keskeiset elementit ovat: 
1) oppiminen ratkaisemalla työelämälähtöisiä on-
gelmia 2) eri oppiaineiden yhdistäminen laajoik-
si, ammatillisiksi kokonaisuuksiksi 3) ryhmässä 
tapahtuva oppiminen 4) monipuolinen arviointi

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Opiskelijaohjauksen vastuu jakautuu opinto-
ohjaajan, koulutusohjelmajohtajan, opetta-
jatutorin, opiskelijatutorien sekä opettajien 
kesken. Opintojen alussa opintojen ohjaukses-
sa keskitytään ammattikorkeakouluopiskelun 
käynnistämiseen. Opiskelijan ammatillista kas-
vua ja opintojen etenemistä seurataan henki-
lökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avul-
la. Sen laadinta aloitetaan opintojen alussa. 
Opettajatutor käy vuosittain kehityskeskutelun 
jokaisen opiskelijan kanssa. Kehityskeskus-
telussa opiskelija tekee itsearvioinnin omasta 
ammatillisesta kehittymisestään ja kehityskoh-
teistaan. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen 
painopiste on työelämään siirtymisen tukemi-
sessa. 
Arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijan 
ammatillista kasvua, auttaa häntä näkemään 
omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ja 
seuraamaan itse omaa kehittymistään. Arvi-
oinnissa käytetään opettajan tekemää arvioin-
tia, opiskelijan tekemää itsearviointia, vertais-
arviointia sekä työelämän edustajien tekemää 
arviointia. Arviointi nähdään keskeisesti oppi-
miseen vaikuttavana asiana. Jokainen opinto-
jakso arvioidaan numeerisesti joko asteikolla 
0-5 tai hyväksytty-hylätty. Opintojaksoihin voi 
kuulua myös opiskelijan tekemää itsearvioin-

tia, vertaisarviointia tai työelämän edustajan 
tekemää arviointia. 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelijapalautetta kerätään eri tavoin. Opin-
tojaksopalautetta voi antaa suoraan opetta-
jalle tai verkkoon. Opintojen aikana opiskeli-
jat antavat palautetta OPALA-järjestelmään. 
Lukukausien lopuksi pidetään ryhmittäiset 
palautekeskustelut opettajatutorin johdolla. 
Opiskelijapalautetta käsitellään myös koulutus-
ohjelman opettajien kokouksissa. Tällöin pää-
tetään palautteen perusteella toteutettavista 
muutoksista toimintaan. Koulutusohjelmajoh-
taja on vastuussa muutosten toteuttamisesta. 

Suuntautumisvaihtoehdot / 
valinnaiset opinnot
Metsätalouden koulutusohjelmassa opinnot 
aloitetaan kaikille yhteisillä opinnoilla. Ensim-
mäisen lukuvuoden keväällä opiskelijat valit-
sevat suuntautumisvaihtoehdon, joita ovat 1) 
markkinointi ja 2) metsätalous. Valinta tapahtuu 
opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa 
ydinosaamista ovat markkinointitaidot, metsä- 
ja puutuoteteollisuuden tuotetuntemus, yritys-
talous ja kansainvälisen toiminnan osaaminen. 
Myös tuotannon ja markkinoinnin ympäristö-
vaikutukset ja niihn vaikuttaminen kuuluvat 
suuntautumisvaihtoehdon opintoihin. Kansain-
välinen vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomail-
la on osa suuntautumisvaihtoehdon opiskelua. 
Metsätalouden suuntautumisvaihtoehdossa 
ydinosaaminen perustuu metsäekosysteemin 
biologisten lainalaisuuksien tuntemiseen. Bio-
logisen perustietämyksen lisäksi suuntau-
tumisvaihtoehdon ydinosaamiseen kuuluvat 
metsäalaan liittyvän tekniikan tuntemus ja ta-
loudellisten perusasioiden ja yritystoiminnan 
hallinta. Metsätaloudellisten toimenpidevaihto-
ehtojen valintaan liittyvät ympäristöasiat kuu-
luvat myös suuntautumisvaihtoehdon opintoi-
hin. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa 
kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Koulutusohjelmassa on yhteisiä valinnaisia 
opintoja 14 opintopisteen verran. Valinnai-
sia opintoja järjestetään seuraavista aihealu-
eista: bioenergia, metsäpalveluyrittäminen, 
metsäalan Venäjä-opinnot, paikkatieto, tieto-
tekniikka, puunhankinta, metsien monikäyttö, 
suometsien hoito, puutuotteiden vientimarkki-
nointi, tuotannonohjaus, tuotekehitys, laatu- 
ja ympäristöjohtaminen. Valinnaisia opintoja 
voi valita myöas vapaasti valittaviin opintoihin 
(15 op).
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        Tunnus 1. v.   2. v.   3. v.   4. v.
PERUSOPINNOT                 19   
Yhteiset perusopinnot     MM8    
Opiskelu- ja viestintätaidot     MM1016 6   
Metsäklusteri       MM1017 6   
Tietotekniikka työvälineenä     MM1018 4   
Englanti, johdanto ammattikieleen    MM1046 3   
AMMATTIOPINNOT        15  
Yhteiset ammattiopinnot     MM9    
Puulajit       MM2004 3   
Puu raaka-aineena      MM2003 6   
Johdanto metsänhoitoon ja arviointiin   MM2023 6   
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT      20     50      46     14
MARKKINOINTI      SV2123    
Perusopinnot       MM5    
Englanti, puunjalostuksen ammattikieli   MK1002          3  
Englanti, Intercultural Communication   MK1007          2  
Englanti, liikeviestintä     MK1003          3 
Ruotsi, johdanto metsä- ja puutalouden ammattikieleen MK1008          2 
Ruotsi, metsäteollisuuden ammattikieli   MK1009          4 
Englanti, puutuotteiden markkinointi   MK1011          4
Valinnaiset kieliopinnot     MM11    
Saksan alkeet       MP1006          4  
Saksan jatkokurssi      MP1007          3  
Venäjän alkeet      MP1004          4  
Venäjän jatkokurssi      MP1005          3  
Ammattiopinnot      MM6    
Markkinoinnin perusteet     MK2028 5   
Sahatavaran valmistus     MK2005 6   
Puunhankinta       MK2001 5   
Metsäalan logistinen ketju     MK2002 4   
Metsäsuunnittelu      MK2027          3  
Pientalon rakentaminen     MK2029          7  
Puulevyt       MK2008          6  
Rakennuspuusepänteollisuuden tuotetuntemus  MK2009          4  
Tuotteistava puurakentaminen    MK2011          4  
Markkinointiviestintä; myyntityö    MK2051          4  
Kemiallinen metsäteollisuus     MK2050          4  
Markkinatiedon hallinta     MK2052          4  
Yritysoikeus       MK2057          6 
Markkinointitutkimus      MK2053          5 
Logistiikka       MK2016          5 
Yritystoiminta       MK2054          6 
Laskentatoimi       MK2055          4 
Työlainsäädäntö ja henkilöstöhallinto   MK2023          3 
Markkinointiviestintäprojekti     MK2056          8 
Markkinoinnin johtaminen     MK2020          5
Organisaatioiden toiminta ja organisaatioviestintä  MK2024          3
Johtajuus ja esimiestyö     MM2019          4
METSÄTALOUS      SV2127    
Perusopinnot       MM3    
Englanti, metsätalouden ammattikieli   MM1048          3  
Ruotsi, johdanto metsätalouden ammattikieleen  MM1019          2 
Ruotsi, metsätalouden ammattikieli    MM1032          3 
Kuvaileva tilastotiede      MM1070 3   
Tilastolliset menetelmät     MM1085          3  
Lineaarinen suunnittelu     MM1034          3 
Valinnaiset kieliopinnot     MM17    

        Tunnus 1. v.   2. v.   3. v.   4. v.
Saksan alkeet       MP1006           4  
Venäjän alkeet      MP1004  4  
Ammattiopinnot      MM4    
Kasvitiede       MM2024 2   
Metsän uudistamisen perusteet    MM2025 7   
Puunhankinnan perusteet     MM2008 4   
Suunnistaminen ja GPS     MM2026 3   
Metsäiset elinympäristöt     MM2027  10  
Metsän kasvatus      MM2035  9  
Puunkorjuun suunnittelu     MM2028  9  
Metsätalousinsinöörin työnkuva    MM2014  3  
Metsätapahtuman järjestäminen    MM2015  4  
Markkinointi ja yhteisöviestintä    MM2029  6  
Metsän uudistamisen syventävät opinnot   MM2033          3 
Metsien monikäytön perusteet    MM2012          6 
Puukauppa       MM2036          4 
Yritystoiminta       MM2031          6 
Organisaatioiden toiminta ja henkilöstöhallinto  MM2017          3 
Luonnonvaratiedon keruu ja hallinta   MM2021          6 
Metsäsuunnittelu      MM2032          9 
Metsäneuvonta      MM2034          7
Johtajuus ja esimiestyö     MM2019          4
International Forestry     MM2016          4
Valinnaiset opinnot                 7        7
Koulutusohjelman valinnaiset opinnot   MM7    
Metsäalan Venäjä-opinnot     MM2102          7 
Metsäpalveluyrittäminen     MM2117          7
Puutuotteiden vientimarkkinointi    MK2104          7
Tuotekehitys       MK2105          7
Laatu- ja ympäristöjohtaminen    MK2107          7
Tuotannonohjaus      MK2106          7 
Bioenergia       MM2100          7 
Luonnonvaratieto paikkatietojärjestelmissä  MM2106          7 
Suometsien hoito      MM2118          7 
Puunhankinta       MM2116          7 
Metsien monikäyttö      MM2104          7
Metsäluonnonhoito      MM2103          7
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              15
Vapaasti valittavat      MM14    
Englannin kertauskurssi     MP1029 2   
HARJOITTELU        6 14    10 
Harjoittelu       MM10    
Harjoittelu       MM4002          30
OPINNÄYTETYÖ                 1 16
Opinnäytetyö       MM12    
Opinnäytetyö       MM5002          15
Opinnäytetyökoulutus, osio 1    MP1001A          1 
Opinnäytetyökoulutus, osio 2    MP1001B          1
          60 64    64      52
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PERUSOPINNOT

MM1016 Opiskelu- ja viestintätaidot, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu op-
pimisympäristöönsä sekä keskeisiin opiske-
lumenetelmiin. Opiskelija pystyy toimimaan 
tarkoituksenmukaisesti viestintä- ja vuorovai-
kutustilanteissa. Hän osaa viestiä jäsentynees-
ti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa 
ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän 
taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.
Keskeinen sisältö: oppimisympäristöön liitty-
vä tieto, ongelmalähtöinen oppiminen, itsearvioin-
ti, ryhmätyötaidot, asiakirjat, raportointi, portfolio-
ohjeet, kielenhuolto, puheviestinnän perusteet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: luen-
not ja harjoitukset 60 t, ryhmätyöskentely 10 t, 
itsenäinen tiedonhankinta 30 t, oppimisaineistoi-
hin perehtyminen 20 t, oppimisen ohjaus 10 t.
Arviointiperusteet: Kirjoittaminen: arvioidut 
tehtävät Puheviestintä: aktiivinen osallistumi-
nen ja suunniteltu harjoitus.
Arviointiasteikko: Kirjoittaminen 1-5 Puhe-
viestintä 1-5

MM1017 Metsäklusteri, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija 1. Ymmärtää 
metsäklusterin ja sen merkityksen Suomen 
kansantalouteen. 2. Osaa kuvata Suomen met-
sien käytön historian pääpiirteissään ja käytön 
vaikutuksen nykypäivään 3. Tietää Suomen 
metsävarat ja niiden käytön ja metsätalouden 
toimintaympäristön 4. Tietää Suomen metsä-
teollisuuden tärkeimmät toimialat, tuotteet ja 
markkina-alueet 5. Tutustuu metsäklusterissa 
toimivien metsätalousinsinöörien toimenku-
viin. 6. Kestävä kehitys metsäklusterissa. 7. 
Osaa käyttää eri tiedonhankinnan menetelmiä
Keskeinen sisältö: Metsäklusteri, metsäva-
rat ja metsien käyttö, metsien omistussuhteet, 
metsäalan organisaatiot, metsätalousinsinöö-
rin tehtävät metsäklusterissa, metsäteollisuus 
(mekaaninen ja kemiallinen) ja tuotteet, tie-
donhankinta. Kestävän kehityksen toteutumi-
nen metsäklusterissa. 
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: tutoris-
tunnot, luennot ja vierailut 100 h opiskelijan 
oma työ 60 h
Arviointiperusteet: A. Osallistuminen kaik-
kiin tutoristuntoihin ja vierailuihin. Suoritta-
malla tiedonhankinnan perusteet hyväksytysti 
B. Arvosana 1 - 5 koostuu: Kirjallinen tentti 
30% ja portfolio 70 % 
Arviointiasteikko: 1-5

MM1018 Tietotekniikka työvälineenä, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyt-
tämään oppilaitoksen laitteistoa ja resursseja 
opiskelussaan ja saa valmiudet käyttää taito-
jaan työelämässä
Keskeinen sisältö: P-Kamk:n tietojärjestel-
mä: verkot, palvelimet, käyttöoikeudet, kir-
joittimet, yhteydet. Windows - käyttöliittymä, 
peruskäyttö. Tietoturva ja virustorjunta. Tie-
tojen suojaaminen. Tekijänoikeuskysymykset. 
Perusteet ohjelmista Word, Excel, Powerpoint. 
Multimediaprojekti. MsAccess -tietokantaohjel-
man käytön alkeet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitukset, itseopiskelu
Arviointiperusteet: Näyttökoe ja kirjallinen koe
Arviointiasteikko: 1-5

MM1046 Englanti, 
johdanto ammattikieleen, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee met-
sätalouden ammattikielen peruskäsitteet ja 
osaa käyttää niitä tulevaan ammattiin liittyvis-
sä viestintätilanteissa.
Keskeinen sisältö: Metsätalouteen liittyviä 
tekstejä: metsän kiertokulku, puulajit ja niiden 
ominaisuudet sekä metsätalous Suomessa. 
Erilaisia tulevaan ammattiin liittyvien viestin-
tätilanteiden harjoittelua.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  kon-
taktiopetusta (tekstien työstäminen,parityöt, 
suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullunym-
märtämistehtäviä)- suulliset ja kirjalliset ko-
keet- itsenäistä työskentelyä
Arviointiperusteet: Aktiivinen läsnäolo kon-
taktitunneilla (80%). Suullinen ja kirjallinen 
koe, suullinen esitys.
Arviointiasteikko: 0-5

AMMATTIOPINNOT

MM2004 Puulajit, 3 op
 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa Suo-
messa luontaisesti kasvavat puulajit ja tuntee 
niiden ekologiset ja biologiset ominaispiirteet. 
Opiskelija tuntee tärkeimpien ulkomaisten puu-
lajien ekologisia ja biologisia ominaispiirteitä
Keskeinen sisältö: Metsäkasvillisuusvyöhyk-
keet. Puulajien ja -sukujen yleisiä tuntomerk-
kejä, ominaisuuksia, erottelevia tekijöitä. 
Puulajien sukujen ekologiset ja biologiset omi-
naispiirteet ja luontaiset kasvuympäristöt.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 10 h, maastoharjoitukset 20 h, oman 
esityksen laatiminen ja esitys 6 h, puulajiesi-

telmät 40 hTentit 4 h 
Arviointiperusteet: Tentti 1 kotimaiset puu-
lajit. Tentti 2 ulkomaiset puulajit. Hyvityspis-
teitä hyvästä puulajiesityksestä.
Arviointiasteikko: 1-5

MM2003 Puu raaka-aineena, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun 
anatomisen rakenteen niin, että pystyy mää-
rittämään yleisesti käytössä olevat puulajit 
mikroskooppisesti kirjallisuutta apuna käyttä-
en sekä tunnistaa yleisimmät puulajit makro-
skooppisesti. Opiskelija ymmärtää rakenteen 
merkityksen puun ominaisuuksiin. Opiskelija 
tietää puumateriaalin käyttömahdollisuudet 
erilaisissa olosuhteissa.Opiskelija osaa itsenäi-
sesti määrittää ja tutkia jalostsprosessin kannalta 
tärkeimmät puun ominaisuudet. Opiskelija tietää 
kasvatuksen vaikutuksia puun ominaisuuksiin. 
Opiskelija oppii tekemään tutkimusraportteja.
Keskeinen sisältö: Puun anatominen raken-
ne, puulajin tunnistaminen anatomisesti ja sil-
mävaraisesti. Puun fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet. Puuaineen viat.
Edeltävät opinnot: Ei
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Puun rakenne: Luennot -12 h ; lab.harjoitukset 
- 48h ; tenttiin valmistautuminen ja raportointi 
- 20 hPuun ominaisuudet ja viat: Luennot -16h 
; lab. harjoitukset -24h ; tenttiin valmistautu-
minen ja raportointi - 40 h
Arviointiperusteet: Puun rakenne: Tentti, 
makroskooppinen lajitunnistetentti, tutkimus-
raporttiPuun ominaisuudet: Tentti, laskuharjoi-
tukset, tehtävien palautukset
Arviointiasteikko: 1 - 5

MM2023 Johdanto metsänhoitoon ja 
arviointiin, 6 op

Osaamistavoitteet: Osaa selittää, mihin met-
sänhoito perustuu (luonnonmukainen metsän 
kierto).Tunnistaa maastossa metsätyypit ja ke-
hitysluokat ja hyvän metsänhoidon suositukset 
niissä. Osaa käyttää harvennusmalleja ja mää-
rittää uudistuskypsyyden. Osaa käyttää met-
sänmittausvälineitä.Osaa määritellä ja mitata 
keskeiset puutunnukset.Osaa laskea/johtaa 
yksittäisen puun tilavuuden eri menetelmillä 
(tilavuusmallit, runkoanalyysi).Osaa määrittää 
keskeiset puustotunnukset relaskooppikoeala-
mittauksella. Osaa määrittää runkoluvun. Osaa 
mitata ja laskea metsikkökoealan tunnukset. 
Osaa mallintaa metsikkökuvion puuston.
Keskeinen sisältö: Luonnonmukainen met-
sänkierto. Metsänhoidolliset käsitteet. Met-
sätyypit ja kehitysluokat. Mittausvälineet Yk-

sittäisen puun mittaaminen. Metsikkökuvion 
puutunnusten ennustaminen malleilla. Puun 
kasvutunnukset. Puustotunnusten (D, H, G, V) 
arviointi relaskooppikoealan avulla. Metsikkö-
koealan mittaus ja laskenta. Metsikkökuvion 
puuston mallintaminen.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokka 
ja maasto-opetusta 110 h Opiskelijan oma työ 50 h
Arviointiperusteet: 1-5

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

MARKKINOINTI

MK1002 Englanti, puunjalostuksen 
ammattikieli, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa puule-
vyjen, etenkin vanerin, valmistusprosessit, 
rakenteen ja käyttökohteet.Opiskelija osaa 
esitellä vanerin tuotantoprosessin tehdasym-
päristössä omalle opiskelijaryhmälleen sekä 
esitellä puulevyjen ominaisuuksia ja käyttöjä 
asiakaspalvelutilanteessa.
Keskeinen sisältö: Puulevyjen valmistuspro-
sessit ja käyttökohteet
Edeltävät opinnot: MK1000
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus 52 tuntia, suulliset ja kirjalliset kokeet 
4 tuntia, ohjattu itsenäinen työskentely 24 tun-
tia sisältäen kokeisiin valmistautumisen
Arviointiperusteet: Aktiivinen läsnäolo kon-
taktitunneilla (80%). Kirjallinen koe, levytuot-
teen esittely asiakaspalvelutilanteessa, tuotan-
toprosessin selostaminen, oppimispäiväkirja
Arviointiasteikko: 0-5

MK1007 Englanti, Intercultural 
Communication, 2 op

Osaamistavoitteet: The student knows the 
basic concepts and theoretical models relating 
to intercultural communication and competen-
ce. S/he is aware of his/her own cultural backg-
round and identity and is able to communicate 
which cultural and individual attitudes, notions 
and values guide his/her own behaviour and 
communication. The student improves his/her 
reflective and analytical ability and communica-
tion skills through group simulations, discussions, 
analysis of video extracts, and reflective learning 
diary. The student develops his/her knowledge 
and skills in business etiquette and behaviour.
Keskeinen sisältö: Definitions of culture, 
identity and otherness, cultural adaptation and 
culture shock, stereotypes, prejudice, discri-
mination and racism, critical incidents, theo-
ries and models by Hall, Lewis, Hofstede and 
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Trompenaars, verbal and nonverbal intercultu-
ral communication, presentation and negotia-
tion strategies in intercultural settings, value 
systems and ethics, culture-general (etic) vs. 
culture-specific (emic) knowledge, business 
behaviour and etiquette
Arviointiperusteet: Active participation in the con-
tact sessions and individual reflective learning diary
Arviointiasteikko: 1-5

MK1003 Englanti, liikeviestintä, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee englan-
ninkielisen liikeviestinnän peruskäsitteet koskien 
puukaupan ja puutuoteteollisuuden toimintoja. 
Keskeinen sisältö: Liikeviestinnän tekstejä, 
metsäteollisuuden kaupankäynnin rutiinit, lii-
keviestintätaitojen harjoittelua kirjallisesti ja 
suullisesti, kaupan asiakirjat 
Edeltävät opinnot: MK1002
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset kokeet, 
itsenäistä opiskelua 
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktitunteihin (80%) Kirjalliset ja suulliset tentit
Arviointiasteikko: 0-5

MK1008 Ruotsi, johdanto metsä- ja 
puutalouden ammattikieleen, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee keskei-
simmät sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät 
viestintätehtävät.Osaa kertoa Suomen metsistä, 
tärkeimmistä puulajeista ja jokamiehenoikeudesta.
Keskeinen sisältö: Viestintätilanteiden har-
joittelua. Teemat: opiskelu, kotipaikka, harra
stukset,puhelinkieli, småprat, tervetuliais- ja 
kiitospuhe.Yleistä tietoutta Suomen metsistä, 
puulajeista ja jokamiehenoikeudesta.
Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen 
tentti, suullisia esityksiä.
Arviointiasteikko: 1-5

MK1009 Ruotsi, metsäteollisuuden 
ammattikieli, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee metsä-
teollisuuden ammattikielen perusterminologian, 
puutuotteiden markkinointia ja liikekirjeenvaihtoa.
Keskeinen sisältö: Puuraaka-aineen ominaisuu-
det, sahateollisuus,puualan yrityksiä, vanerinval-
mistus sekä muuta puulevyteollisuutta.Puutuot-
teiden markkinointia ja liikekirjeenvaihtoa.
Edeltävät opinnot: Johdanto metsä- ja puu-
talouden ammattikieleen 2 op
Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista tenttiä. 
Suullinen tentti.Suullisia esityksiä.
Arviointiasteikko: 1-5

MK1011 Englanti, puutuotteiden 
markkinointi, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee puutuot-
teiden markkinointiin liittyvät peruskäsitteet sekä 
kokous- ja neuvottelukielen keskeiset elementit
Keskeinen sisältö: Keskeinen sisältö: Puu-
tuotteiden markkinointiin liittyviä tekstejä ja 
markkinatiedon raportointia sekä kirjallisesti 
että suullisesti. Kokous- ja neuvottelutaidon 
harjoituksia. 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen:
Kontaktiopetus,suullisia ja kirjallisia kokeita, 
itsenäistä opiskelua 
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kon-
taktitunteihin (80%) Kirjalliset ja suulliset tentit
Arviointiasteikko: 0-5 

MP1006 Saksan alkeet, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja 
kirjoittaa saksaa. Hän osaa käyttää kieltä yk-
sinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa vies-
tintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja sen 
viestintäkullttuuria.
Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen 
ja kirjoittamisen harjoittelua. Peruskielioppira-
kenteiden harjoittelua. Kuullunymmärtämisen 
ja ja erilaisten viestintätilaneiden harjoittelua.
Edeltävät opinnot: ei
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 75h; suuliset ja kirjalliset harjoi-
tukset (3 kirjallista, 1 suullinen)Ohjattu itse-
opiskelu ja itseopiskelu 31 h; ohjatut kirjalliset 
harjoitukset (kielioppiharjoitukset, kirjoitel-
mat), lähityöskentelyyn ja testaukseen valmis-
tautuminen.
Arviointiperusteet: 3 kirjallista tenttiä, suul-
linen tentti, jatkuva arviointi, aktiivinen osallis-
tuminen harjoituksiin(80 % läsnäolo)
Arviointiasteikko: 1-5

MP1007 Saksan jatkokurssi, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sak-
san kielen peruskielioppirakenteet. Hän osaa 
käyttää kieltä suullisissa ja kirjallisissa viestin-
tätilanteissa. Hän tuntee kielialueen kulttuuria.
Keskeinen sisältö: Kielioppirakenteiden har-
joittelua. Kuullun- ja luetunymmärtämisen 
sekä suullisten viesintätilanteiden harjoittelua.
Edeltävät opinnot: Saksan perusteet tai vas-
taavat tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 56 h; suullisia ja kirjallisia har-
joituksia, testaus (Kirjallinen/Suullinen),kuullu
nymmärtämisharjoituksia.ohjattu itseopiskelu 
ja itseopiskelu 24 h; ohjatut itseopiskeluhar-

joitukset, kirjoitelmat, CV, lähityöskentelyyn ja 
testaukseen valmistautuminen
Arviointiperusteet: Kirjallinen/suullinen tent-
ti, jatkuva arviointi, aktiivinen osallistuminen 
harjoiutksiin (80 % läsnäolo)
Arviointiasteikko: 1-5

MP1004 Venäjän alkeet, 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään 
opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa venäjää. Hän 
selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjallisis-
ta viestintätilanteista. Hän tuntee venäläistä 
kielialuetta ja kulttuuria.
Keskeinen sisältö: Venäjän aakkosten lu-
kemisen, ääntämisen ja kirjoittamisen har-
joittelua. Kuullunymmärtämis- ja luetunym-
märtämisharjoituksia. Perusviestintätilanteita. 
Kieliopin perusrakenteitten opiskelua.
Edeltävät opinnot: Ei
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
KontaktitunnitItsenäistä työskentelyä
Arviointiperusteet: 80 %:n läsnäolo oppi-
tunneilla2 kirjallista koetta, 1 suullinen koe, 1 
lukusanakoe
Arviointiasteikko: 0-5

MP1005 Venäjän jatkokurssi, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitseee kie-
liopin perusrakenteet, pystyy soveltamaan 
oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti ja näin 
selviämään omista viestintätilanteistaan. Hän 
tuntee venäläistä kielialuetta ja kulttuuria.
Keskeinen sisältö: Venäjän lukemisen, ääntä-
misen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunym-
märtämis- ja luetunymmärtämisharjoituksia. 
Viestintätilanteita. Kieliopin perusrakenteitten 
opiskelua
Edeltävät opinnot: Alkeiskurssi tai vastaavat 
tiedot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktitunteja Itsenäistä opiskelua 
Arviointiperusteet: 80 % läsnäolo oppitun-
neilla. Suulliset ja kirjalliset kokeet.
Arviointiasteikko: 0-5

MK2028 Markkinoinnin perusteet, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kuvaa-
maan nykyaikaisen markkinoinnin keskeiset 
käsitteet ja mallit
Keskeinen sisältö: Markkinoinnin asema yh-
teiskuntaa ja organisaation toimintaa ohjavana 
tekijänä, markkinoinnin peruskäsitteet ja mallit.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, eri teemoihin liittyvien ongelmien rat-
kaisu, opintovierailut, oppimistehtävät, tentti.

Arviointiperusteet: Tentti, hyväksytyt harjoi-
tustyöt
Arviointiasteikko: 1 - 5

MK2005 Sahatavaran valmistus, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee perus-
sahateollisuuden ja sen keskeisimpien jatko-
jalostustoimintojen prosessit ja tuotteet sekä 
laadunvalvonnan ja lajittelun pääperiaatteet.
Keskeinen sisältö: Sahaus, puunkuivaus, höylä-
ys, puun suojaus, lujuuslajittelu, sormijatka-
minen, liimapuukannatteet, muut jalosteet.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 65 h, harjoitustyöt 35 h, vierailut 10h, 
itsenäinen työskentely 50 h
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö.
Arviointiasteikko: T1 ... K5

MK2001 Puunhankinta, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ta-
loudellisen, asiakaslähtöisen ja ympäristönä-
kökohdat huomioonottavan puunhankinnan 
osana puunjalostusprosessia sekä tiedostaa 
näiden tekijöiden merkityksen metsä- ja puun-
jalostustuotteiden markkinoinnissa.
Keskeinen sisältö: Puukauppa, puunkorjuu ja 
kaukokuljetus sekä puutavaran mittaus. Raa-
kapuun tehdashinnan muodostuminen.Ympä-
ristönäkäkohdat puunhankinnassa. Puunhan-
kinnan ohjaus. Raakapuun ulkomaankauppa
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja ohjatut harjoitustehtävät 50 h, maas-
toharjoitukset ja vierailut n.40 Opiskelijan oma 
työ n. 45 h
Arviointiperusteet: Koe
Arviointiasteikko: 1-5

MK2002 Metsäalan logistinen ketju, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa yhdistää 
ensimmäisen vuoden aikana käytyjä opintojak-
soja laajemmaksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Keskeinen sisältö: Puun kulku metsästä ja-
lostukseen ja edelleen loppukäyttäjälle. Asi-
akkaan vaatimukset puun alkuperästä ja tuot-
teiden laadusta. Seminaariesitelmät (noin 30 
min) ja opponointi sekä muiden esitysten seu-
raaminen.
Edeltävät opinnot: Metsäklusteri, puu raaka-
aineena
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, johdantoluento 2hKontaktiopetus, 
ohjaus 2hItsenäinen tiedonhankinta: 40 hEs-
seen kirjoittaminen ja suullisen esityksen val-
mistaminen: 40 hSuullinen esitys, opponointi: 
16 hArviointi ja palaute 4 h
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Arviointiperusteet: Hyväksytty essee ja se-
minaariesitys; itsearviointi, vertaisarviointi ja 
opettajan arviointi
Arviointiasteikko: 1-5

MK2027 Metsäsuunnittelu, 3 op

Osaamistavoitteet: Metsäpolitiikka: Opiskeli-
ja osaa selostaa pääpiirteet metsäpolitiikan ta-
voitteiden muodostumisesta ja metsäpolitiikan 
keinoista Suomessa sekä hahmottaa kansain-
välisen metsäpolitiikan kytkennät kansalliseen 
metsäpolitiikkaan. Opiskelija ymmärtää met-
säpolitiikan merkityksen ja roolin osana metsä-
sektorin toimintaa. Metsäsuunittelu: Opiskelija 
osaa käyttää metsäsuunnitelmaa metsätalo-
uteen liittyvissä tehtävissä. Samoin opiskelija 
osaa metsäsuunnitelman laatimisen eri vaiheet. 
Metsänmittauksen perusteiden hallinta ja mit-
tausvälineiden käyttö. Metsänarvon määritys. 
Opintojaksoon liittyy maastoharjoituksia.
Keskeinen sisältö: Metsäpolitiikka 1. Johda-
tus metsäpolitiikkaan 1.1 Metsäpolitiikan käsi-
te 1.2 Kansallinen ja kansainvälinen metsäpo-
litiikka 2. Metsäverotus 3. Metsälainsäädäntö 
ja organisaatiot 4. Metsäsertifiointi (metsäpo-
litiikan keinona) Metsäsuunnittelu: Metsänmit-
tauksen perusteet ja välineet, metsäsuunni-
telman laatiminen, metsäsuunnitelman käyttö 
metsätaloudessa, metsänarvon määrityksen 
eri menetelmät; kauppa-arvo, summa-arvo ja 
tuottoarvo
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Metsäpolitiikka: - kontaktiopetus: tutoristun-
not ja luennot 18 h - itsenäinen tiedonhankinta 
12 h - oppimistehtävä 10 h Metsäsuunnittelu 
- kontaktiopetus 32 h - maastoharjoitus 32 h 
- oppimistehtävä 16 h
Arviointiperusteet: Metsäsuunnittelu: Kirjalli-
nen koe, maastoharjoitukset Metsäpolitiikka: 
Oppimistehtävä ja tentti
Arviointiasteikko: Metsäsuunnittelu 1-5

MK2029 Pientalon rakentaminen, 7 op

Osaamistavoitteet: Nykyaikaisen puuraken-
teisen pientalon rakentaminen. Rakennushank-
keen toteuttaminen suunnittelun, rakennuslu-
van, rakennusmateriaalien ja rakennustyön 
osalta.Rakennuspiirtäminen AutoCadin avulla.
Keskeinen sisältö: Pientalon rakennus-
suunnittelu sekä pääsuunnittelijan tehtävät. 
Rakennushankkeen lupakäsittelyt ja viran-
omaiskatselmukset. Pientalon rakentaminen 
omatoimisesti tai urakointimenetelmällä. 
Puurunkorakentamisen järjestelmät: paikalla 
rakentaminen, elementtitoimitukset, valmis-
talopaketit. Pientalorakentaminen tavarantoi-

mittajan ja urakoitsijan näkökulmasta. Auto-
Cadin perusteet.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 55h, Harjoitustyöt 55 h, Raportit 20 h, 
Vierailut 20 h, Itsenäinen työskentely 37 h.
Arviointiperusteet: Kirjallinen kuulustelu, 
Hyväksytty harjoitustyö, Opintomatkojen kir-
jalliset raportit.
Arviointiasteikko: 0...5

MK2008 Puulevyt, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää puule-
vyjen tuotanprosessit, rakenteen ja käyttökoh-
teet. Opiskelija osaa esitellä tuotantoprosessin 
tehdasympäristössä omalle opiskelijaryhmäl-
leen. Opiskelija osaa tehdä tyypillisimmät puule-
vyjen EN-standardin mukaiset testit. Opiskelija 
osaa esitellä puulevyjen ominaisuuksia ja käyt-
tömahdollisuuksia asiakaspalvelutilanteessa.
Keskeinen sisältö: Puulevytuotteet; vanerit, 
lastulevyt, kuitulevyt, MDF-levyt, kipsilevyt, 
puukipsilevyt, sementtipohjaiset levyt, OSB-
levyt, LVL-tuotteet, muut puupohjaiset levyt. 
Puulevyjen rakenne, valmistusprosessi ja käyt-
tökohteet.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h,harjoitukset 20 
h, ryhmätyöskentely 30 h, oppimistehtävät 
30, tehdasvierailut 15 h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 20 h, arviointi ja 
palaute 5 h
Arviointiperusteet: Tentti, erilliset tehtävät, 
tuotantoprosessin esittely, levyn testaaminen, 
levytuotteen esittely asiakaspalvelutilanteessa.
Arviointiasteikko: 0...5

MK2009 Rakennuspuusepänteollisuu-
den tuotetuntemus, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää puu-
sepänteollisuuden rakenteen. Samoin opiske-
lija osaa esitellä rakennuspuusepäntuotteet 
ja niiden rakenteet. Samoin opiskelija pystyy 
nimeämään ja tietyltä osin käyttämään tyypil-
lisimpiä puusepänteollisuuden koneita ja lait-
teita huomioiden samalla työturvallisuuteen 
liittyvät keskeiset asiat.
Keskeinen sisältö: Puusepänteollisuus ylei-
sesti, rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet 
ja niiden yksityiskohdat, puusepänteollisuuden 
koneet ja laitteet ja niiden työturvallisuus.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 24 h, kontaktiopetus, 
laboratoriotyöskentely 8 h, ryhmätyöskentely 
16 h, oppimistehtävät 24 h, valmisteltuihin op-
pimisaineistoihin perehtyminen 30 h, arviointi 
ja palaute 4 h

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustyöt, eril-
liset tehtävät
Arviointiasteikko: 0...5

MK2011 Tuotteistava 
puurakentaminen, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tuot-
teistavan puurakentamisteollisuuden toiminta-
periaatteet ja tuotteet. Opiskelija tuntee alan 
tuotekehitysmenetelmät ja laitteiston.
Keskeinen sisältö: Tuotteistavan puuraken-
nusteollisuuden tuotteet ja tuotekehitys. Alan 
tuotantotekniikka ja -menetelmät.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontakiopetus, luennot 40, oppimistehtävien 
laadinta 20 h, yritysvierailut 20 h, itsenäinen 
tiedonhankinta 15 h, tenttiin valmistautuminen 
ja tentti 10 h.
Arviointiperusteet: Tentti, raporttien arviointi
Arviointiasteikko: 0 ... 5

MK2051 Markkinointiviestintä; 
myyntityö, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analy-
soida omaa käyttäytymistään myyjänä ja asi-
akkaana sekä ottaa huomioon erilaiset kult-
tuuritaustat myyntityössä. Hän osaa soveltaa 
erilaisia myyntitekniikoita ja kehittää myynti-
taitojaan asiakaslähtöiseen suuntaan.
Keskeinen sisältö: Markkinointiviestinnän 
muodot. Henkilökohtainen myyntityö. Kulttuu-
rin vaikutus myyntityöhön
Edeltävät opinnot: MK2028
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 30 h 
luentoja, 16 h tutoristuntoja, 16 h yritysvierailuja, 
40 h itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä, tentti 2h
Arviointiperusteet: tentti 50%, ryhmätyös-
kentely ja ?raportointi 50%
Arviointiasteikko: 1-5

MK2050 Kemiallinen metsäteollisuus, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee me-
kaanisen ja kemiallisen sekä uusiomassan 
valmistusprosessin perusteet sekä paperin ja 
kartongin valmistuksen perusteet. Opiskeli-
ja tuntee eri paperilajit, niiden pääasiallisen 
koostumuksen, käyttökohteet sekä paperi-
tuotteiden valmistuksen ja viennin sekä tuon-
nin volyymit merkittävimmissä valmistaja- ja 
käyttäjämaissa sekä maanosissa.
Keskeinen sisältö: Massojen valmistus, pa-
perin ja kartongin valmistus. Kustannuslajit 
ja -rakenne. Paperilajit, tuotteet, käyttökoh-
teet. Paperin valmistus ja kauppa maittain ja 
maanosittain. Laboratorioharjoitukset.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja tentti 58 hHarjoitustehtävät ja opis-
kelumateriaaliin perehtyminen 24 hLaboratori-
oharjoitukset 24 h
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyötHy-
väksytty laboratorioharjoittelu
Arviointiasteikko: 1 - 5

MK2052 Markkinatiedon hallinta, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
markkinatiedon merkityksen osana yrityksen 
päätöksentekojärjestelmää. Opiskelija osaa 
käyttää erilaisia markkinatiedon lähteitä ja 
osaa tehdä metsäteollisuustuotteiden mark-
kinoinnin päätöksentekoa tukevia selvityksiä 
sekä suomen että englannin kielellä. Opiskelija 
osaa prosessoida ja tuottaa itsenäistä tekstiä 
myös englanniksi.Opiskelija osaa tehdä eng-
lanninkielisen raportin ja pitää sen pohjalta 
suullisen esityksen.
Keskeinen sisältö: Markkinatiedon keskeiset 
käsitteet ja markkinatiedon hallinnan periaat-
teet. Metsäteollisuustuotteiden maailmanmark-
kinat, markkinointikanavat ja kaupankäynnin 
rutiinit. Liiketoimintakulttuurit eri maissa.
Edeltävät opinnot: MK2028 Markkinoinnin 
perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, englanti 12 h, kontaktiopetus, lu-
ennot 16 h, tutor-istunnot 8 h, opintovierailut 
6 h, oppimistehtävät (englanninkielisen raportin 
ja itsearviointiraportin laatiminen) 32 h, itsenäi-
nen tiedonhankinta 20 h, arviointi ja palaute 6 
h, tentti ja siihen valmistautuminen 8 h
Arviointiperusteet: Tentti (40 %), raportti 
(40 %), suullinen esitys (20 %)
Arviointiasteikko: 0-5

MK2057 Yritysoikeus, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää yritys-
toimintaa säätelevät keskeiset kauppaoikeuden 
säännökset ja ymmärtää yritysten välistä kaup-
paa ja kuluttajakauppaa säätelevien lakien vel-
voittavuuden. Opiskelija tietää yritystoiminnan 
harjoittamisen kannalta keskeiset velkasuhdet-
ta, velkojen vakuuksia ja vahingonkorvauksia 
säätelevät velvoiteoikeuden säännökset.
Keskeinen sisältö: Oikeuden perusraken-
teet, yrityksen toiminta (yhteiset säännökset, 
yritysmuodot), kuluttajansuoja, liikekauppa, 
liikekilpailun säännökset, kiinteistön kauppa, 
sopimusoikeus, velkasuhde ja velan vakuudet, 
vahingonkorvaus, täytäntöönpano
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, oppimistehtävät ja ryhmätyöt 60t, itse-
näisen työskentelyn oppimistehtävät 32t, op-
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pimisaineistoihin perehtyminen 68t.
Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hy-
väksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1-5

MK2053 Markkinointitutkimus, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selostaa 
markkinointitutkimuksen merkityksen yrityk-
sen tuotannon ja markkinoinnin päätöksen-
tekoa tukevana tiedonhankintamenetelmänä. 
Opiskelija tuntee keskeisimmät markkinointi-
tutkimuksen menetelmät ja osaa suunnitella ja 
toteuttaa markkinointitutkimuksen tilasto-oh-
jelmiston avulla.
Keskeinen sisältö: Markkinointitutkimuksen 
tehtävät, kohteet ja menetelmät, tutkimuk-
sen suunnittelu ja toteutus, tutkimusaineis-
ton analyysi ja tutkimustulosten raportointi. 
SPSS - ohjelmaan tutustuminen valmiiden ha-
vaintoaineistojen avulla. Kysymyslomakkeen 
muuttaminen havaintomatriisiksi. Muuttujien 
selväkieliset nimet. Luokiteltujen muuttujien 
koodittaminen ja nimeäminen. Havaintojen tal-
lennus. Havaintojen tuonti Excel - formaatista. 
Suorat jakaumat ja kaaviot. Taulukoiden sekä 
kaavioiden muokkaus.  Ristiintaulukointi ja 
riippumattomuustesti. Uudelleen luokittelu ja 
muuttujien muokkaus.  Monivalintakysymyk-
set. Varianssianalyysi ja ryhmien väliset erot.
Edeltävät opinnot: MK2028, MK2052
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyö 50 %, tentti 50 %
Arviointiasteikko: 0-5

MK2016 Logistiikka, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy lo-
gistiikan perusteisiin ja oppii logistisen ajat-
telun soveltamiselle metsäteollisuusyrityksen 
toiminnassa ja erityisesti sen puunhankinnas-
sa. Opiskelija ymmärtää logistiselta kannalta 
yrityksen toimintaan vaikuttavia eri tekijöitä
Keskeinen sisältö: Logistinen systeemi, logis-
tiikan merkitys kansantaloudessa, logistiikan 
suhde yrityksen muihin toimintoihin, materiaa-
litoiminnot osana logistiikkaa. Asiakasohjautu-
vuus, hankinta, kuljetukset, varastotoiminnot, 
logistiikan tietojärjestelmät ja ympäristölogis-
tiikka. Koti- ja ulkomaankaupan asiakirjat.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not, opintovierailut, oppimistehtävät, tutor-is-
tunnot, itsenäinen tiedonhankinta
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 1-5

MK2054 Yritystoiminta, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hahmottaa 
kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta, toi-
mintaympäristöstä sekä yrityksen taloudesta. 
Opiskelija tiedostaa kokonaisvaltaisen suunnit-
telun merkityksen yrityksen menestyksellisen 
liiketoiminnan hallinnassa ja kehittämisessä. 
Opiskelija ymmärtää sisäisen laskentatoimen 
roolin yrityksen päätöksenteon tueksi infor-
maatiota tuottavana toimintona. Perehdyttää 
yrityksen liiketoiminnan johtamisessa ja pää-
töksenteossa tarvittavan kannattavuus- ja 
kustannusinformaation tuottamisen ja hyväk-
sikäytön perusteisiin.
Keskeinen sisältö: OSIO I 1.Yritystoiminnan 
taustaa 2.Yrittäjyys 3.Yrityksen perustamis-
suunnittelu - toiminta-ajatus - liikeidea -liike-
toimintasuunnitelma 4.Yritysmuodot 5.Verotus 
OSIO II YRITYKSEN TALOUS 1. Johdanto 2. 
Yrityksen rahoitus 3. Kannattavuus ja talouden 
hallinta 4. Päätöksen tekoa tukevat laskelmat 
5. Liiketoiminnan suunnittelu ja ohjaus
Arviointiasteikko: 1-5

MK2055 Laskentatoimi, 4 op

Osaamistavoitteet: Johdon laskentatoimi:
Perehdyttää yrityksen liiketoiminnan johtami-
sessa ja päätöksenteossa tarvittavan kannat-
tavuus- ja kustannus- informaation tuottami-
sen ja hyväksikäytön perusteisiin.
Keskeinen sisältö: Johdon laskentatoimi: 
1. Johdanto osio: Kustannuslaskenta ja hin-
nanasetanta 2. Kustannuskäsitteitä 3. Kus-
tannuslajilaskenta 4. Investointilaskelmat 5. 
Tuotekohtainen kustannuslaskenta 6. Toimin-
toperusteinen kustannuslaskenta 7. Hinnan-
asetanta osio:Talouden ohjaus 8. Budjetointi
Arviointiperusteet: Harjoitukset ja tentti
Arviointiasteikko: 1-5

MK2023 Työlainsäädäntö ja 
henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää työso-
pimuslain keskeisen sisällön. Opiskelija pereh-
tyy työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä lakiin 
nuorista työntekijöistä. Opiskelija tietää yh-
teistoimintalain sekä tasa-arvolain. Opiskelija 
ymmärtää henkilöstöstrategian merkityksen 
osana liiketoimintastrategiaa sekä yritysorga-
nisaation johtamista. Opiskelija tietää henki-
löstöstrategian keskeiset sisältöalueet.
Keskeinen sisältö: Työsopimuslaki, työsuoje-
lulainsäädäntö, työpaikkademokratiaan liitty-
vää säädäntöä, yritysorganisaation henkilös-
töstrategia; henkilöstösuunnittelu, henkilöstön 

hankinta, perehdyttäminen, kehittäminen, 
henkilöstöohjaus, henkilöstötilinpäätös.
Luennot, oppimistehtävät ja ryhmätyöt 30t, 
itsenäisen työskentelyn oppimistehtävät 10t, 
oppimisaineistoihin perehtyminen 40t.
Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hy-
väksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1-5

MK2056 Markkinointiviestintäprojekti, 8 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee projek-
titoiminnan periaatteet. Hän osaa toimia pro-
jektiorganisaation eri tehtävissä ja hallitsee 
projektinhallinnan käytännössä.
Keskeinen sisältö: Projektitoiminnan peri-
aatteet, projektiorganisaatio, projektin suun-
nittelu ja toteutus. Opintojakson aikana opis-
kelijaryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa 
markkinointiin liittyvän projektin.
Edeltävät opinnot: MK2028, MK2051, MK2053
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
16 h, ryhmäohjaus 16 h, yhteistyö yrityksen 
kanssa 45 h, projektin toteutus ja raportointi 
65 h, tulosten esittely seminaarissa 3 h, port-
folio 20 h, arviointi ja palaute 3 h
Arviointiperusteet: Raportti, aktiivisuus, op-
pimispäiväkirja
Arviointiasteikko: 1-5

MK2020 Markkinoinnin johtaminen, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkkailla 
ja analysoida jatkuvan muutoksen vaikutusta 
metsäteollisuuden markkinoinnin kehitykseen 
sekä suunnitella markkinointia muutokset huo-
mioon ottaen
Keskeinen sisältö: Markkinoinnin suunnittelu 
sekä strateginen ja operatiivinen johtaminen 
erityisesti metsäteollisuudessa, metsäteolli-
suuden tulevaisuuden näkymät
Edeltävät opinnot: MK2028, MK2051, 
MK2052, MK2053, MK2056
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 46 h 
luennot, 16 h tutoristunnot ja ryhmätyöt, 20 h 
uutisseuranta, -analysointi ja raportointi, portfo-
lio 10 h, itsenäinen työskentely 40 h, tentti 2 h.
Arviointiperusteet: tentti 50%, portfolio 
40%, uutisseuranta 10%
Arviointiasteikko: 1-5

MK2024 Organisaatioiden 
toiminta ja organisaatioviestintä, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodos-
taa kokonaiskuvan yritysorganisaatiosta, sen 
rakenteesta ja sisäisestä toiminnasta. Organi-
saatioviestinnässä opiskelija ymmärtää tiedo-

tuksen ja viestinnän merkityksen ja mahdol-
lisuudet osana yhteisön toimintaa. Opiskelija 
osaa ratkaista sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
keskeisiä ongelmia.
Keskeinen sisältö: Organisaatioteorioiden ja 
rakenteiden kehittyminen, oppiva organisaatio, 
organisaation rakenteen tarkastelu, organisaa-
tiokulttuuri.Organisaation sisäinen ja ulkoinen 
tiedottaminen, sisäinen markkinointi, maine.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Or-
ganisaatioiden toiminta: Luennot ja oppimis-
tehtävät 16 t, oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 24 t. Organisaatioviestintä: Luennot ja 
oppimistehtävät 16 t, itsenäiset harjoitustyöt 6 
t, oppimisaineistoihin perehtyminen 18 t.
Arviointiperusteet: Organisaatioiden toimin-
ta: tenttiOrganisaatioviestintä: tentti ja harjoi-
tustöiden hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1-5

MM2019 Johtajuus ja esimiestyö, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muo-
dostaa kokonaiskuvan ihmisten johtamises-
ta. Opiskelija hallitsee kokouksen tekniikan ja 
asiakirjat. Opiskelija tietää neuvottelun peri-
aatteet ja osaa toimia yhteistyöhakuisesti eri-
laisissa neuvottelutilanteissa.
Keskeinen sisältö: Itsetuntemus ja johta-
juus, johtamiskäyttäytyminen, työmotivaatio, 
kehityskeskustelut ja palaute, tiimijohtaminen 
ja tiimityöskentely, esimiestyö ongelmatilan-
teissa, kokoustekniikka, kokousvirkailijoiden 
tehtävät, kokousasiakirjat, neuvottelun peri-
aatteet ja neuvottelijan roolit.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ih-
misten johtaminen: luennot, tilanneharjoitukset
,ryhmätyöt 40 t; oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 32 t; harjoitustyö 8 t. Kokous- ja neuvottelu-
taito: luennot ja tilanneharjoitukset 26 t; käytän-
nön harjoittelu 4 t; oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 8 t; arviointi ja palaute 2 t.
Arviointiperusteet: Ihmisten johtaminen: 
Tentti ja harjoitustyöKokous- ja neuvottelutai-
to: Tentit ja valmisteltu harjoitus.
Arviointiasteikko: 1-5

METSÄTALOUS

MM1048 Englanti, 
metsätalouden ammattikieli, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää met-
sätalouden ammattikielen osaamistaan sekä 
osaa metsäteollisuuden peruskäsitteet.
Keskeinen sisältö: Metsätalouteen ja -teolli-
suuteen liittyviä tekstejä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
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Kontaktiopetusta - suulliset ja kirjalliset ko-
keet- suullisia esityksiä- itsenäistä opiskelua 
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktitunteihin (80%) Kirjalliset ja suulliset 
tentit. Suulliset esitykset.
Arviointiasteikko: 0-5

MM1019 Ruotsi, johdanto 
metsätalouden ammattikieleen, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kes-
keisimmät sosiaaliseen vuorovaikutukseen liit-
tyvät viestintätehtävät.Osaa kertoa Suomen 
metsistä, tärkeimmistä puulajeista ja jokamie-
henoikeudesta.
Keskeinen sisältö: Viestintätilanteiden har-
joittelua. Teemat: opiskelu, kotipaikka, harra
stukset,puhelinkieli, småprat, tervetuliais- ja 
kiitospuhe.Yleistä tietoutta Suomen metsistä, 
puulajeista ja jokamiehenoikeudesta.
Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen 
tentti, suullisia esityksiä.
Arviointiasteikko: 1-5

MM1032 Ruotsi, 
metsätalouden ammattikieli, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee met-
säalan ammattikielen perusterminologian.
Keskeinen sisältö: Eri maa- ja suotyypit. 
Metsätalouden kierron vaiheet: maanmuokka-
us, metsänuudistus, raivaus, harvennus, pää-
tehakkuu. Ympäristön ja luononsuojelu.
Edeltävät opinnot: Johdanto metsätalouden 
ammattikieleen 2 op
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista koetta, 
suullinen koe, suulliset esitykset. Aktiivinen 
osallistuminen oppitunneilla.
Arviointiasteikko: 1-5

MM1070 Kuvaileva tilastotiede, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskei-
simmät tavat kuvata tilastoja sekä osaa las-
kea aineistoa kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi 
opitaan lineaarisen regressiomallin laatiminen 
ja tutustutaan oman ammattialan matemaatti-
seen mallintamiseen.
Keskeinen sisältö: Tilastotiede tutkimusala-
na. Otantateoriaa. Luokittelu ja keskeiset kä-
sitteet. Tunnusluvut -moodi -mediaani -keski-
arvo -vaihteluväli -kvartiilit -desiilit -fraktiilit 
-keskihajonta -varianssi -variaatiokerroin -vi-
nousmitta. Regressiomallit -kahden muuttujan 
lineaarinen -pienimmän neliösumman mene-
telmä -mallin komponentit -mallin selitysaste 
-usean muuttujan lineaariset -käyräviivaiset 

mallit -metsällisiä malleja
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  Teo-
riaa ja laskuharjoituksia. Suuri osa opetuksesta 
tapahtuu tietokoneavusteisesti. Statgraphics - 
ohjelman ja esimerkkiaineistojen käsittelyä. 
Luennot 24 - 32 tuntia. Laskuharjoitukset ja 
tentti 24 tuntia.
Arviointiperusteet: Loppukuulustelu
Arviointiasteikko: 0-5

MM1085 Tilastolliset menetelmät, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laskea 
normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyys-
laskuja ja tuntee muitakin jakaumia. Opiske-
lija osaa laatia runkolukusarjan teoreettisten 
jakaumien avulla lähtien koepuutiedoista. Opi-
taan odotusarvon luottamusvälin määrittämi-
nen. Koealaotannasta tehdään johtopäätöksiä 
koskien koko metsikköä. Opitaan ryhmäkeski-
arvojen testaamista t-testillä ja usean ryhmän 
tapauksessa varianssianalyysillä.
Keskeinen sisältö: Todennäköisyysjakaumat: 
tasajakauma, binomi- , Poisson- , normaalija-
kauma, t-jakauma, beta- , Weibull - jakauma, 
Khiitoiseen- jakauma, F - jakauma. Luottamus-
väliestimointia odotusarvolle ja suhteelliselle 
osuudelle. Runkolukusarjan muodostaminen 
beta- ja Weibull - jakaumilla sekä puustomää-
rän ennustaminen. Testauksen teoriaa. Keski-
arvotestit, Khiitoiseen- testit ja klassinen vari-
anssianalyysi.
Edeltävät opinnot: Kuvaileva tilastotiede
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teori-
aa ja laskuharjoituksia. Suuri osa opetuksesta 
tapahtuu tietokoneavusteisesti. Statgraphics 
- ohjelman ja esimerkkiaineistojen käsittelyä.  
Luennot 24 - 32 tuntia. Laskuharjoitukset 16 
tuntia. Loppukuulustelu 8 tuntia.
Arviointiperusteet: Loppukuulustelu
Arviointiasteikko: 0-5

MM1034 Lineaarinen suunnittelu, 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään 
opiskelija osaa ratkaista Simplex-algoritmil-
la kolmen muuttujan optimointiongelman ja 
tuntee ratkaisun geometrisen perustan. Lisäk-
si opiskellaan useamman muuttujan ongelmia 
tietokoneavusteisesti. LINDO - optimointioh-
jelman käyttö opitaan hyvin erilaisten kuljetus- 
ja suunnitteluongelmien ratkaisijana. Tutustu-
taan eri optimointimenetelmiin metsätalouden 
suunnittelussa.
Keskeinen sisältö: Suoran käsitteistö. Op-
timointiongelma tutuksi. Graafinen ratkaise-
minen. Simplex - algoritmi. Usean muuttujan 

ongelmat. LINDO - ohjelman käyttö. Duaaliset 
tehtävät. Kuljetusongelmat. Monitavoitteinen 
ja heuristinen optimointi metsätalouden suun-
nittelussa. Tuotannonsuunnittelua
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Teoriaa ja laskuharjoituksia. Suuri osa opetuk-
sesta tapahtuu tietokoneavusteisesti. LINDO - 
ohjelmaan tutustumista. Yhdessä yliopettajan 
kanssa valotetaan metsätalouden suunnittelu-
menetelmiä. Harjoitustyö. Luennot 48 tuntia 
Harjoitustyö 10 tuntia. Laskuharjoitukset ja 
kuulustelut 12 tuntia
Arviointiperusteet: Loppukuulustelu
Arviointiasteikko: 0-5

MP1006 Saksan alkeet, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja 
kirjoittaa saksaa. Hän osaa käyttää kieltä yk-
sinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa vies-
tintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja sen 
viestintäkullttuuria.
Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen 
ja kirjoittamisen harjoittelua. Peruskielioppira-
kenteiden harjoittelua. Kuullunymmärtämisen 
ja ja erilaisten viestintätilaneiden harjoittelua.
Edeltävät opinnot: ei
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähi-
työskentely 75h; suuliset ja kirjalliset harjoituk-
set (3 kirjallista, 1 suullinen)Ohjattu itseopiskelu 
ja itseopiskelu 31 h; ohjatut kirjalliset harjoituk-
set (kielioppiharjoitukset, kirjoitelmat), lähityös-
kentelyyn ja testaukseen valmistautuminen.
Arviointiperusteet: 3 kirjallista tenttiä, suul-
linen tentti, jatkuva arviointi, aktiivinen osallis-
tuminen harjoituksiin(80 % läsnäolo)
Arviointiasteikko: 1-5

MP1004 Venäjän alkeet, 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään 
opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa venäjää. Hän 
selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjallisis-
ta viestintätilanteista. Hän tuntee venäläistä 
kielialuetta ja kulttuuria.
Keskeinen sisältö: Venäjän aakkosten lu-
kemisen, ääntämisen ja kirjoittamisen har-
joittelua. Kuullunymmärtämis- ja luetunym-
märtämisharjoituksia. Perusviestintätilanteita. 
Kieliopin perusrakenteitten opiskelua.
Edeltävät opinnot: Ei
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
KontaktitunnitItsenäistä työskentelyä
Arviointiperusteet: 80 %:n läsnäolo oppi-
tunneilla2 kirjallista koetta, 1 suullinen koe, 1 
lukusanakoe
Arviointiasteikko: 0-5

MM2024 Kasvitiede, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
kasvilajiston määrityskirjallisuutta ohjatusti. 
Opiskelija ymmärtää puun kasvun ja kehityk-
sen kasvitieteellisen perustan.
Keskeinen sisältö: Kasviorganologia, aineen-
vaihdunta, kasvisystematiikka, kasvu ja kehitys.
Edeltävät opinnot: Ei
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 36 tun-
tia kontaktiopetusta18 tuntia tenttiin valmistautu-
mista. Tenttikysymykset annetaan etukäteen.
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 1-5

MM2025 Metsän uudistamisen perusteet, 7 op

Osaamistavoitteet: Osaa laatia metsän uu-
distamissuunitelman biologiset, taloudelliset, 
maisemalliset ja ympäristönsuojelulliset seikat 
huomioiden. Antaa perustiedot maaperästä 
niin, että kurssin suoritettuaan opiskelija pys-
tyy tunnistamaan eri maalajit ja vertailemaan 
niiden ominaisuuksia puuntuotannon kannalta. 
Antaa valmiudet metsikön mittaukseen, met-
säalueen inventointiin sekä mittaustulosten 
laskentaan ja arvioontiin. Valmentaa mittaus- 
ja laskentamenetelmien kehittämiseen.
Keskeinen sisältö: Metsän luontainen kehitys. 
Metsän luontainen uudistaminen. Maanmuok-
kausenetelmät. Viljelyn toetutus.Lainsäädäntö ja 
metsänuudistaminen. Uudistamissuunnitelman 
laatiminen. Maalajit metsänuudstamisen näkö-
kulmasta. Metsikön keskitunnukset, kuvioittai-
nen arviointi, metsää kuvaavien mallien käyttö.
Edeltävät opinnot: Johdanto metsänhoitoon 
ja arviointii, puulajit, kasvitiede
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lu-
ennot ja maastoharjoitukset 145 h, opiskelijan 
oma työ 45 h.
Arviointiperusteet: kirjalliset tentit ja maastokoe
Arviointiasteikko: 1-5

MM2008 Puunhankinnan perusteet, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun-
korjuuta käsittelevän termistön sekä tuntee 
erilaiset aines- ja energiapuun korjuumene-
telmät ja kaluston. Osaa valita erilaisille puun-
korjuukohteille soveliaan korjuumenetelmän ja 
koneet ottaen huomioon taloudelliset ja tekni-
set vaatimukset. Tietää manuaalisen hakkuun 
palkkauksen perusteet sekä osaa laskea tak-
san. Opiskelijalle saa tuntuman sekä manuaali-
sesta puutavaran hakkuusta että raivaussahan 
käytöstä,hakkuu-ja taimikonhoitomenetel-
mistä, moottori- ja raivaussahan käytöstä ja 
huollosta, turvallisista työmenetelmistä sekä 
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hakkuun yhteydessä tehtävistä lisätöistä mm. 
metsurimittauksesta.
Keskeinen sisältö: Aines ja energiapuun kor-
juumenetelmät avohakkuilla, ensimmäisissä 
ja myöhemmissä harvennuksilla, ylispuiden 
poistoissa Puunkorjuussa käytettävät koneet 
ja laitteet sekä niiden varusteet Puunkorjuus-
sa käytettävien koneiden ja korjuuketjujen 
hinnoittelu Manuaalisen hakkuun palkkausjär-
jestelmä Moottori- ja raivaussahan huolto ja 
käyttö,termistöä, hakkuu- ja taimikonhoitote
kniikka,puutavaralajit, metsurimittaus, työvai-
keusluokitus, hakkuutaksan laskenta.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 32 h, harjoitukset ja maastotyöskentely 
50 h. Itsenäinen työskentely, tenttiin valmis-
tautuminen ja tentti 22 h
Arviointiperusteet: tentti, osallistuminen 
hakkuu- ja raivaussahakurssille
Arviointiasteikko: 1-5

MM2026 Suunnistaminen ja GPS, 3 op

Osaamistavoitteet: Osaa liikkua maastossa 
erilaisten karttojen, ilmakuvien ja kompassin 
avulla. Hallitsee GPS-laitteen käytön perusteet.
Keskeinen sisältö: Koordinaattijärjestelmät, 
karttatyypit, mittakaava, karttamerkit, kartan 
luku, pohjoissuunnat,ilmakuvien käyttö, kom-
passin ja GPS-laitteen käyttö käyttö.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokka- 
ja maasto-opetusta 40 h Opiskelijan oma työ 40 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen koe, harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

MM2027 Metsäiset elinympäristöt, 10 op

Osaamistavoitteet: Metsätyypit: Opiskelija 
tunnistaa metsätyypit sekä tietää kasvupaikka-
luokituksen teoriaperustan. Suotyypit: Opiskel-
ja osaa määrittää metsäluokituksen mukaisen 
suotyypin kirjallisuutta apuna käyttäen.Kasvi-
lajit: Opiskelija tunnistaa yleisimmän metsä-
kasvilajiston.Metsäluonnon arvokkaat elinym-
päristöt: Opiskelija tietää metsälain mukaisten 
erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja muiden 
metsäisten avaibiotooppien määrityskriteeris-
tön ja tunnistaa kyseiset elinympäristöt.Met-
säluonnonsuojelun lainsäädäntö: Opiskelija 
tuntee talousmetsiä koskevan ympäristöllisen 
lainsäädännön ja metsäsertifioinnin ekologisen 
kriteeristön perusteet. Opiskelija oppii arvioi-
maan metsänhoidon ja -käytön ympäristövai-
kutuksia ja tuntee metsien suojavaikutuksen. 
Opiskelija tuntee metsien käsittelyn maisema-
vaikutukset. Metsäekologia: Opiskelija tuntee 
metsäluonnon elinympäristöjen merkityksen 
monimuotoisuuden kannalta sekä tietää talous-

metsien lajiston elinympäristövaatimukset.
Keskeinen sisältö: Metsätyypit. Suotyypit. 
Oma kasvio.Metsäluonnon arvokkaat elinym-
päristöt: Metsälain ja metsäsertifioinnin mu-
kaiset elinympäristöt ja niiden rakennepiirteet.
Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: Metsäla-
ki, -asetus, MMMa, Kemeralaki, -asetus, LSL, 
LSasetus, Vesilaki sov. osin, Rikoslaki sov. 
osin, Metsäsertifiointi sov. osin Puunkorjuun 
seurantajärjestelmätMetsäekologia: Boreaali-
sen vyöhykkeen metsät elinympäristönä.Met-
sätalouden vaikutukset elinympäristöihin. La-
hopuujatkumo. Vesi metsässä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Suo-
tyypit: Ohjauttuja maastoharjoituksia ja tentti 
30 h. Kirjallisuusharjoitukset 10 h.Kasvilajit: 
Kasvion rakentaminen 15 h, tenttiin valmis-
tautuminen ja tentti 25 h. Kasvilajit kerätään 
metsä- ja suotyyppiopintojen yhteydessä.
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt: 40 h 
ohjattuja maastoharjoituksia, 12 h oppimispäi-
väkirja.Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: 
Itsenäiset harjoitustyöt 8 h, harjoitusten oh-
jatut ratkaisut ja luennot 38 h, tentti ja tentin 
palautus 4 hMetsäekologia: Luennot 8 h, lajis-
toesitykset 30 h, tentti 2 h
Arviointiperusteet: Suotyypit: Maastotent-
ti.Kasvilajit: Kasvilajitentti, oma kasvio.Met-
säluonnon arvokkaat elinympäristöt: Jatkuva 
näyttö harjoituskohteilla. Oppimispäiväkirja-
Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: Aineisto-
tentti.Metsäekologia: Tentti ja lajistoesitelmät.
Arviointiasteikko: 1-5, kasvilajit ja metsäluon-
non arvokkaat elinympäristöt hyväksytty-hylätty

MM2035 Metsän kasvatus, 9 op

Osaamistavoitteet: Tuntee yleisimmät met-
sätuhot Suomessa.Tuntee kivennäismaiden ja 
soiden metsänkasvatuksen perusteet, menetel-
mät ja tavoitteet.Osaa laatia niiden perusteella 
biologis ? ekologiset , taloudelliset ja monikäy-
tönvaatimukset täyttävän metsänkasvatuksen 
toimenpidesuunnitelman 2. ja 3. kehitysluokan 
metsikkökuviolle.
Keskeinen sisältö: Metsänkasvatuksen biolo-
giset perusteet. Harvennusmenetelmät ja nii-
den optimointi. Harvennusajankohdan määrit-
täminen. Lainsäädäntö ja tuet.
Edeltävät opinnot: Metsäiset elinympäristöt
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 9 op 
= 243 hluennot ja maastoharjoitukset 200 h 
opiskelijan oma työ n. 40 h
Arviointiperusteet: kirjalliset tentit jakuvio-
kohtaiset maastokokeettuholaisten ja niiden ai-
heuttamien tuhojen tunnistus1. Tuholaistunnis-
tus ? koe2. Raportti määrätyistä tuholaisista
Arviointiasteikko: 1 - 5

MM2028 Puunkorjuun suunnittelu, 9 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tehdä 
leimikon työmaasuunnitelman erilaisille puun-
korjuukohteille ottaen huomioon taloudelliset, 
tekniset, työsuojelulliset ja ympäristönhoidol-
liset näkökohdat.Lisäksi opiskelija tietää kor-
juujäljen merkityksen ja osaa inventoida kor-
juujäljen. Osaa mitata puutavaraa erilaisilla 
mittausmenetlmillä, tietää mittaumenetelmien 
teoreetisen taustan ja osaa valita tarkoituk-
senmukaisen mittausmenetelmän.Hän pystyy 
suunnittelemaan metsätien siten, että se kus-
tannuksiltaan ja rakenteeltaan vastaa nykyisiä 
puutavaran kaukokuljetuksen tarpeita. Opiske-
lija tietää yksityistielain velvoitteet ja vastuut 
metsäteillä. 
Keskeinen sisältö: Käsitteet, korjuutyömaan 
suunnittelun perusteet, leimikon suunnittelu, 
korjuujäljen merkitys, korjuujäljen inventoin-
timenetelmät (Metsäkeskuksen, puuta hank-
kivan yrityksen ja mhy:n mallien mukaisesti), 
puunkorjuun työsuojelu- ja turvallisuusasiat, 
suometsien, ranta- ja saaristometsien puun-
korjuun suunnittelu toteutus.Puutavaran mit-
taus.Metsätietyypit ja niiden rakenne, yksi-
tyistielaki, metsätien suunnittelu, kantavuus, 
kustannuslaskenta ja kustannusten ositus
Edeltävät opinnot: Puunkorjuun perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
78 h, maastoharjoitukset 78 h, itsenäinen tiedon-
hankinta, tehtävät, tenttiin luku ja tentti 86 h
Arviointiperusteet: tentti
Arviointiasteikko: 1-5

MM2014 Metsätalousinsinöörin 
työnkuva, 3 op

Osaamistavoitteet: Työnkuva:Opiskelija tu-
tustuu eri metsäalan orgasaatioiden toimintaan 
ja erilaisiin metsätalousinsinöörin käytännön 
töihin. Opiskelija saa kuvan metsätalousinsi-
nöörin työtehtävistä, niiden vaatimuksista ja 
tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Opiskelija 
pystyy arvioimaan omia mahdollisuuksiaan eri 
työammateissa.Työlainsäädäntö:Opiskelija tie-
tää työsopimuslain ja metsäalan TES:in kes-
keisen sisällön.
Keskeinen sisältö: Työnkuva: Tutustuminen 
metsätalousinsinöörin työtehtäviin jossakin 
organisaatiossa. Raportointi ja omien koke-
musten selostaminen muille opiskelijoille. Vi-
deoneuvottelutekniikan harjoitteleminen.Työ-
lainsäädäntö: Työsopimuslaki, metsäalan TES, 
työsuojelulainsäädäntö, työpaikkademokrati-
aan liittyvää säädäntöä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Työnkuva: Vierailu 20 h ,kirjallisen raportin 

laatiminen 5 h, suullinen esitys 1 h, kommen-
taattorina toimiminen,palautteen antaminen, 
puheenjohtajana toimiminen ja esitysten seu-
raaminen 14 hTyölainsäädäntö: Työlainsää-
dännön luennot ja oppimistehtävät 18 h, oppi-
misaineistoihin perehtyminen 20 h, tentti 2.
Arviointiperusteet: Työnkuva: Vierailemi-
nen organisaatiossa kahden työpäivän ajan, 
kirjallisen raportin laatiminen, suullinen esitys 
videoneuvottelutekniikan avulla. Kommentaat-
torina toimiminen,palautteen antaminen, pu-
heenjohtajana toimiminen.Työlainsäädäntö: 
Työlainsäädännössä tentti.
Arviointiasteikko: Mti:n työnkuva hyväksyt-
ty/hylätty.Työlainsäädäntö 1-5.

MM2015 Metsätapahtuman 
järjestäminen, 4 op

Osaamistavoitteet: Osaa järjestää erilaisia 
metsäalan tapahtumia kohderyhmän, aikatau-
lun, kuljetuksen, muonituksen, infomateriaa-
lin, kustannukset ja tiedotuksen huomioiden 
Opetusmenetelmät/työskentelytavat: Oppi-
materiaali: Tapion taskukirja. 1997. 23.painos  
Auvinen: Metsänmittaus. Opetushallitus. Kan-
gas, A. ja Päivinen, R. 1994. Metsän mittaus. 
Silva Carelica 27. Metsätaitokilpailun säännöt. 
Suomen metsäurheiluliitto ry. 2001. Niiranen, 
A. ja Seilonen, R. 2001. Metsätaitomestaruus-
kilpailujen järjestäjän opas. Suomen metsäur-
heiluliitto ry.
Keskeinen sisältö: Metsätaitokilpailujen 
säännöt. Metsätapahtuma metsän neuvonta-
tapahtumana. Metsätaitokilpailujen järjestämi-
nen. Metsätaitoradan laadinta. Metsikkökoea-
lan mittaus. Metsikkökoealan tulosten laskenta 
koepuumittausten avulla. Metsänkartoituksen 
maastomittaukset: kulman mittaus, vaaitus, 
pinta-alan määritys
Arviointiperusteet: Järjestelytehtäviin osal-
listuminen;
Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

MM2029 Markkinointi ja 
yhteisöviestintä, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kuvaa-
maan nykyaikaisen markkinoinnin keskeiset 
käsitteet ja mallit. Hän ymmärtää markkinoin-
nin merkityksen yrityksen muille toiminnoille 
sekä ulkoisen ja sisäisen ympäristön merkityk-
sen markkinoinnin toteutuksessa.Viestinnäs-
sä opiskelija tuntee tiedotuksen ja viestinnän 
merkityksen ja mahdollisuudet osana yhteisön 
toimintaa. Lisäksi opiskelija tunnistaa sisäisen 
ja ulkoisen viestinnän keskeiset ongelmat ja 
osaa ratkaista niitä.
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Keskeinen sisältö: Markkinoinnin asema yhteis-
kuntaa ja organisaation toimintaa ohjaavana 
tekijänä, markkinoinnin peruskäsitteet ja mal-
lit.Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, sisäinen 
markkinointi, PR-työn perusteita ja maine.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Markkinointi: Luennot, oppimistehtävät ja ryh-
mätyöt 64 h,oppimismateriaaliin perehtyminen 
(sis. tentin) 42 h.Viestintä: 30 tuntia luentoja, 
ryhmätyöt 15 tuntia, opintomateriaaleihin pe-
rehtyminen 20, harjoitustyöt 15
Arviointiperusteet: Tentti, hyväksytyt harjoi-
tustyöt
Arviointiasteikko: 1 - 5

MM2033 Metsän uudistamisen 
syventävät opinnot, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee siemen-
keräyksen menetelmät, siemenen käsittelyn ja 
taimituotantomenetelmät.Ymmärtää jalostuksen 
merkityksen ja tietää metsänjalostuksen mene-
telmien perusteet. Tietää kestävän metsätalou-
den rahoituslain tuet metsänuudistamiselle
Keskeinen sisältö: Siemenen keräysmenetel
mät,tuleentuminen, siemenalkuperäluokat, sie-
menen karistus, varastointi, taimituotantome-
netelmät, laki metsänviljelyaineiston kaupasta. 
Metsänjalostuksen merkitys, menetelmät.Kes-
tävän metsätalouden rahoituslaki ja metsänuu-
distaminen. Uudistamisen uusin tieto.
Edeltävät opinnot: Metsän uudistaminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: luennot ja 
harjoitukset 60 h,opiskelijan oma työaika 20 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti
Arviointiasteikko: 1-5

MM2012 Metsien monikäytön 
perusteet, 6 op

Osaamistavoitteet: Metsien eri käyttömuotoihin 
perehtyminen ja niiden huomioiminen metsätalou-
den toimenpiteitä suunniteltaessa
Keskeinen sisältö: Metsän käytön historia, kaa-
voitus, metsästys ja kalastus, keräilytalous, porotalo-
us, turvetuotanto, virkistyskäyttö ja luontomatkailu
Arviointiperusteet: tentti
Arviointiasteikko: 1-5

MM2036 Puukauppa, 4 op

Osaamistavoitteet: Tietää puukauppatavat, 
raakapuun hinnoittelun periaatteet sekä kaup-
paehdot. Osaa toimia puun ostajan / myyjän 
edustajana. Tuntee arvoketjuajattelun.Osaa 
raakapuun kaukokuljetuksen.Tuntee logistiikan 
merkityksen kansantalouden tasolla
Keskeinen sisältö: Kauppatavat, kauppaeh-

dot, raakapuun hintaan vaikuttavat tekijät,oston 
/ myynnin suunnittelu, kilpailunrajoittamislaki, 
raakapuun tuonti ja vienti
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 50,5 h, itsenäiset tehtävät 30,5 h, tent-
tin valmistautuminen ja tentit 25,7 h.
Arviointiperusteet: Koe, tehtävät
Arviointiasteikko: 1-5

MM2031 Yritystoiminta, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hahmottaa 
kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta, toi-
mintaympäristöstä sekä yrityksen taloudesta. 
Opiskelija tiedostaa kokonaisvaltaisen suunnit-
telun merkityksen yrityksen menestyksellisen 
liiketoiminnan hallinnassa ja kehittämisessä. 
Opiskelija ymmärtää sisäisen laskentatoimen 
roolin yrityksen päätöksenteon tueksi infor-
maatiota tuottavana toimintona. Perehdyttää 
yrityksen liiketoiminnan johtamisessa ja pää-
töksenteossa tarvittavan kannattavuus- ja 
kustannusinformaation tuottamisen ja hyväk-
sikäytön perusteisiin. 
Keskeinen sisältö: OSIO I 1.Yritystoiminnan 
taustaa 2.Yrittäjyys 3.Yrityksen perustamis-
suunnittelu - toiminta-ajatus - liikeidea -liike-
toimintasuunnitelma 4.Yritysmuodot 5.Verotus 
OSIO II YRITYKSEN TALOUS 1. Johdanto 2. 
Yrityksen rahoitus 3. Kannattavuus ja talouden 
hallinta 4. Päätöksen tekoa tukevat laskelmat 
5. Liiketoiminnan suunnittelu ja ohjaus

MM2017 Organisaatioiden 
toiminta ja henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodos-
taa kokonaiskuvan yritysorganisaatiosta, sen 
rakenteesta ja sisäisestä toiminnasta. Opis-
kelija tietää henkilöstöstrategian merkityksen 
osana liiketoimintastrategiaa ja yritysorgani-
saation johtamista. Opiskelija tietää henkilös-
töstrategian sisältöalueet.
Keskeinen sisältö: Organisaatioteorioiden ja 
rakenteiden kehittyminen, oppiva organisaatio, 
rakenteen tarkastelu, organisaatiokulttuuri, 
yritysorganisaation henkilöstöstrategia; henki-
löstösuunnittelu, henkilöstön hankinta, pereh-
dyttäminen, kehittäminen, henkilöstöohjaus, 
henkilöstötilinpäätös.
Edeltävät opinnot: Metsätalousinsinöörin 
työnkuva
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lu-
ennot ja ryhmätyöt 40 t, oppimistehtävät 16 t, 
oppimisaineistoihin perehtyminen 24 t.
Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hy-
väksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1-5

MM2021 Luonnonvaratiedon 
keruu ja hallinta, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hankkia 
ilmakuvamateriaalia ja tulkita kuvia visuaali-
sesti. Hallitsee paikkatietojärjestelmien perus-
teet. Osaa digitoida ja koostaa metsäkartan 
sekä hyödyntää numeerisia aineistoja paikka-
tietojärjestelmässä. Osaa kerätä metsätietoa 
GPS-paikantimella. Osaa tulkita satelliittikuvan 
numeerisesti eri menetelmillä.
Keskeinen sisältö: Kartat ja koordinaatis-
tot, ilmakuvaus, visuaalinen ilmakuvatulkinta 
ja metsikkökuviointi, ilmakuvan käyttö maas-
tossa, puustotietojen arviointi, kuviokartan 
digitointi ja metsäkartan valmistus. Satelliitti-
paikannuksen perusteet, GPS-laitteiden käyt-
tö metsätiedon keruussa. Paikkatietojärjestel-
mien perusteet ja aineistojen tuottaminen ja 
hyödyntäminen paikkatietojärjestelmällä. Kau-
kokartoituksen perusteet, satelliittikuvamate-
riaalit ja satelliittikuvan numeerinen tulkinta.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai loppukoe 
sekä harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

MM2032 Metsäsuunnittelu, 9 op

Osaamistavoitteet: Perehtyminen metsä-
suunnittelun käsitteistöön, laskenta- ja suun-
nittelumenetelmiin sekä metsäsuunnittelun 
tietojärjestelmiin. Opiskelija osaa laatia met-
säsuunnitelman osoitetulla menetelmällä. Pro-
jektin suunnittelu ja toteutus.
Keskeinen sisältö: Metsäsuunnittelun perus-
teet: suunnittelun keskeiset käsitteet, kestä-
vyys ja kiertoaika. Metsikkö- ja metsälötason 
suunnittelumenetelmät, simulointi ja optimoin-
ti. Metsäsuunnitelman laadinta: suunnitelman 
tietosisältö, inventointi, suunittelulaskelmat, 
suunnitelman koostaminen ja evaluointi. Met-
säsuunnitteluprosessin toteutus projektina.
Edeltävät opinnot: Luonnonvaratiedon keruu 
ja hallinta
Arviointiperusteet: Loppukoe ja suunnittelu-
prosessi
Arviointiasteikko: H, 1-5

MM2034 Metsäneuvonta, 7 op

Osaamistavoitteet: Metsäpolitiikka: Opiske-
lija osaa selostaa metsäpolitiikan tavoitteiden 
muodostumisen ja keinot sekä näiden yhte-
yden ja vaikutukset yksityismetsätalouteen. 
Opiskelija tuntee yksityismetsätalouden lain-
säädännön ja organisaatiot. Opiskelijalla on 
mielikuva yksityismetsänomistajien neuvonnan 
työkentästä ja toimimisesta metsäammattilai-

sena siinä. Opiskelija osaa selvittää metsäve-
rotuksen perusteet sekä laatia metsätalouden 
veroilmoituksen Kiinteistön kauppa: Opiskelija 
osaa metsäkiinteistön hallinnan ja kaupan pe-
rusasiat ja tietää mistä niihin tarvittavat tiedot 
voi saada.
Keskeinen sisältö: Metsäpolitiikka: 1.Met-
säpolitiikan käsite, metsäpolitiikan tavoitteet 
ja keinot muuttuvassa toimintaympäristössä 
2.Metsänomistus ja yksityismetsänomistuk-
sen rakennemuutos metsäneuvonnan haas-
teena 3.Yksityismetsätalouden organisaatiot 
metsäpolitiikan toimijoina 4. Metsälait julkis-
oikeudellisina kokonaisuuksina 5. Metsävero-
tus Kiinteistön kauppa: - Kiinteistönhallinnan 
perusteet. - Kiinteistötietojärjestelmän ja kiin-
teistökaupan perusteet. - Omistajanvaihdoksen 
suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat teki-
jät vaikuttavat tekijät. - Mitä omistajan vaihdok-
seen vaikuttavia tietoja on saatavissa ja mistä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Met-
säpolitiikka: tutoristunnot, niihin liittyvät luennot 
ja itsenäinen tiedonhankinta -metsäverotukses-
ta luennot ja harjoitukset, -oppimispäiväkirjan 
laatiminen -tentti Kiinteistön kauppa:Luennot, 
harjoitukset, ryhmä- ja itsenäiset tehtävät.
Arviointiperusteet: Metsäpolitiikka:Tentti ja 
oppimispäiväkirja Kiinteistökauppa:Loppukoe, 
harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 1-5

MM2019 Johtajuus ja esimiestyö, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muo-
dostaa kokonaiskuvan ihmisten johtamises-
ta. Opiskelija hallitsee kokouksen tekniikan ja 
asiakirjat. Opiskelija tietää neuvottelun peri-
aatteet ja osaa toimia yhteistyöhakuisesti eri-
laisissa neuvottelutilanteissa.
Keskeinen sisältö: Itsetuntemus ja johta-
juus, johtamiskäyttäytyminen, työmotivaatio, 
kehityskeskustelut ja palaute, tiimijohtaminen 
ja tiimityöskentely, esimiestyö ongelmatilan-
teissa, kokoustekniikka, kokousvirkailijoiden 
tehtävät, kokousasiakirjat, neuvottelun peri-
aatteet ja neuvottelijan roolit.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ih-
misten johtaminen: luennot, tilanneharjoitukset
,ryhmätyöt 40 t; oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 32 t; harjoitustyö 8 t. Kokous- ja neuvottelu-
taito: luennot ja tilanneharjoitukset 26 t; käytän-
nön harjoittelu 4 t; oppimistehtävät, itsenäinen 
tiedonhankinta 8 t; arviointi ja palaute 2 t.
Arviointiperusteet: Ihmisten johtaminen: 
Tentti ja harjoitustyöKokous- ja neuvottelutai-
to: Tentit ja valmisteltu harjoitus.
Arviointiasteikko: 1-5
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MM2016 International Forestry, 4 op

Osaamistavoitteet: Perehtyy maailman met-
sävaroihin, niiden alueelliseen jakautumiseen 
ja käyttöön.Perehtyy metsäteollisuuden globa-
lisaatiokehitykseen ja metsäalan kansainväli-
seen yhteistyöhön.
Keskeinen sisältö: Metsätalouden erityispiirteet 
kehitys- ja teollisuusmaissa. Metsäalan organi-
saatiot ja kansainvälinen yhteistyö. Globalisaatio
Edeltävät opinnot: Englannin edeltävät opinnot
Arviointiperusteet: tentti ja raportti
Arviointiasteikko: 1-5

VALINNAISET OPINNOT

MM2102 Metsäalan Venäjä-opinnot, 7 op

Osaamistavoitteet: Yleistavoitteena on antaa 
opiskelijalle peruskuva Venäjän metsätaloudes-
ta. Erityisesti tutustutaan Venäjän metsänhoi-
toon ja sen erityispiirteisiin, puunhankintaan ja 
puukauppaan.
Keskeinen sisältö: Opintojaksolla pereh-
dytään metsän kasvatuksen perusteisiin ja 
menetelmiin paikanpäällä Venäjällä. Tutustu-
taan leshoosin toimintaan. Saadaan yleiskuva 
puunkorjuusta vierailemalla erilaisilla puunkor-
juukohteilla Venäjällä. Tutustutaan leimikon 
puunkorjuun suunnitteluun venäläisten hak-
kuuohjeiden ja suomalaisten ostajien Venäjän 
puunkorjuulle ja puun alkuperän todentamiselle 
asettamien vaatimusten pohjalta. Saadaan pe-
rustieto lupa yms. käytännöistä puukaupassa.
Arviointiasteikko: 1-5

MM2117 Metsäpalveluyrittäminen, 7 op

MK2104 Puutuotteiden 
vientimarkkinointi, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia 
puutuotteiden vientimarkinoinnin käytännön 
tehtävissä. Opiskelija hallitsee vientikaupan 
prosessin eri vaiheet.
Keskeinen sisältö: Puutuotteita käyttävien 
asiakkaiden tavoittaminen, heidän tarpeittensa 
kartoittaminen ja pysyvän asiakassuhteen luo-
minen. Yhteydenotto asiakkaaseen, tarjouksen 
tekeminen, sopimuksen laatiminen, jälkimark-
kinointi.Opintoretkeily.
Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet, 
markkinatiedon hallinta , kauppaoikeus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
toa 12 h.Oppimistehtävät (yritysten toimin-
taan tutustuminen) 44 h.Opintoretkeily 100 
h.Portfolion laadinta 30 h.
Arviointiperusteet: Portfolio

Arviointiasteikko: 0 - 5

MK2105 Tuotekehitys, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee systa-
maattisen tuotekehityksen merkityksen yrityksen 
liiketoimintaan vaikuttavana tekijänä ja erityises-
ti tuotekehityksen yhteyden markkinointiin. Hän 
tuntee tuotekehitysprosessin vaiheet. Opiskelija 
osaa toimia tuotekehitystiimin jäsenenä.
Keskeinen sisältö: Tuotekehityksen merkitys 
yrityksen toiminnassa. Tuotekehitys markki-
noinnin osana. Tuotekehityksen menetelmät ja 
tuotekehitysprosessin vaiheet.
Edeltävät opinnot: MK2028 Markkinoinnin pe-
rusteet, MK2011 Tuotteistava puurakentaminen
Arviointiasteikko: 0-5

MK2107 Laatu- ja 
ympäristöjohtaminen, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee laadun 
käsitteen ja keskeisetlaadun varmistamisen ja 
kehittämisen menetelmät. Hän tuntee ympä-
ristöjohtamisen periaatteet ja keskeiset ympä-
ristövaikutusten arviointimenetelmät. Opiskeli-
ja osaa toimia laatu- ja ympäristöjohtamiseen 
liittyvissä työtehtävissä.
Keskeinen sisältö: Laatu Laatu ja sen käsite 
- mitä laatu on ? Laadun (ja johtamisen) ismit 
Laatujärjestelmät Laatuorganisaatiot Laatu-
palkinnot TQM (Six Sigma)Ympäristöjohtamis
en käsite, ympäristöjärjestelmät, tuotteiden ja 
palveluiden ympäristövaikutusten arviointi.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Määriytyy myöhemmin
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

MK2106 Tuotannonohjaus, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyt-
tämään tuotannonohjauksen yleisiä periaattei-
ta osana teollisuusyrityksen markkinointia ja 
laskentaa. Opintojen jälkeen opiskelija pystyy 
määrittämään ne tekijät, jotka tulee huomioida 
tuotannonohjauksen käytännön toteutuksessa.
Keskeinen sisältö: Tuotannonohjauksen ylei-
set periaatteet, sahateollisuuden tuotannonoh-
jaus, levyteollisuuden tuotannonohjaus, puu-
sepänteollisuuden tuotannonohjaus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40 h, itsenäinen opiskelu 50 h, erilliset 
tehtävät 40 h, kokeisiin valmistautuminen 20 
h, harjoitustyöt 36 h
Arviointiperusteet: Kokeet, tehtävien palau-
tukset, harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0 ... 5

MM2100 Bioenergia, 7 op

Osaamistavoitteet: 1) Tuntee energia-alan 
toimintaympäristön, energiatekniikan ja ener-
gian tarpeen määrityksen perusteet. 2) Tun-
tee biopolttoaineet ja näiden hankintaketjut, 
perustekniikan ja kustannustehokkuuden. 3) 
Tuntee hyvälaatuisen polttopuun teon ja va-
rastointitekniikan. 4) Tuntee eri kokoluokkien 
lämmitysratkaisujen perusratkaisut. 5) Tuntee 
kunnallisen päätöksentekoprosessin ja läm-
pölaitoksen hankintamenettelyn perusteet. 6) 
Tuntee ilmastonsuojelun, ravinnekysymysten 
ja päästökuormituksen perusteet ja kv-sopi-
mukset. 7) Ymmärtää lämpöyrittäjätoiminnan 
keskeiset taloudelliset lainalaisuudet ja osaa 
soveltaa näitä koko energia-alaan.
Keskeinen sisältö: 1) Energia-alan toimin-
taympäristö. 2) Biopolttoaineiden hankinta, 
tuotanto ja ravinnekysymykset. 3) Kiinteistö-
kohtaiset lämmöntuotantoratkaisut. 4) Kunnal-
liset energiaratkaisut, lämpöyrittäjätoiminta, 
investointimallit, kannattavuus, lainsäädäntö 
ja sopimukset. 5) Ilmastonsuojelu, päästö-
kauppa ja kv-sopimukset.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 7 op = 
189 h, joka jakautuu seuraavasti: luennot ja maas-
toharjoitukset 150 h opiskelijan oma työ n. 40 h
Arviointiperusteet: Kirjalliset tentit, harjoi-
tustyöt ja retkeilyihin osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1-5

MM2106 Luonnonvaratieto 
paikkatietojärjestelmissä, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ylei-
simpien paikkatieto-ohjelmistojen peruskäy-
tön ja osaa siirtää tietoa järjestelmien välillä. 
Opiskelija osaa yhdistää aineistoja eri lähteis-
tä sekä luoda niistä teemakarttoja. Opiskelija 
ymmärtää spatiaalisen tietokannan käsitteet 
ja osaa rakentaa paikkatietokannan. Opiskeli-
ja tuntee paikkatiedon analyysimenetelmät ja 
osaa valita oikean analyysiketjun ja toteuttaa 
sen. Opiskelija tuntee paikkatiedon visualisoin-
nin periaatteet ja osaa tuottaa karttaesityksiä 
erilaisista teemoista. Opiskelija tuntee www-
pohjaisten paikkatietosovellusten ja mobiilien 
järjestelmien käsitteet ja toimintaperiaatteet.
Keskeinen sisältö: Mapinfo/ArcGIS-ohjelmisto-
jen ominaisuudet ja käyttö. Paikkatietoaineis-
tot ja -formaatit sekä tiedon tuonti ja vienti. 
Paikkatiedon hallinta tietokannassa. Paikkatie-
don analysointi sijainti- ja ominaisuustiedon 
avulla. Rasterimuotoisen aineiston analysointi 
ja korkeusmallin hallinta. Paikkatiedon visuali-
sointi, web-sovellukset ja mobiilit järjestelmät 
sekä GPS-teknologian hyödyntäminen.

Edeltävät opinnot: Luonnonvaratiedon keruu 
ja hallinta
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelijan työskentely koostuu teorian opis-
kelusta luennoilla, ohjatuista käytännön 
harjoituksista ohjelmistojen, aineistojen ja 
työvälineiden parissa sekä itsenäisestä harjoi-
tustöiden tekemisestä.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai loppukoe 
sekä harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

MM2118 Suometsien hoito, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suometsien 
hoidon erityispiirteet ja menetelmät. Vesi - ja ravin-
netalouden ylläpidon suunnittelun ja toteutuksen.
Keskeinen sisältö: Suometsien käsittely, 
kunnostusojituksen suunnittelu ja toteutus.
Arviointiperusteet: tentit ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

MM2116 Puunhankinta, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun 
korjuukoneiden (hakkuu- ja ajokoneiden) ra-
kenteen ja ominaisuudet sekä koneenkuljetta-
jien osaamisen siten, että osaa ottaa nämä sei-
kat huomioon puunhankinnan toteutuksen eri 
vaiheissa.Tietää asiakaslähtöisen puunhankin-
nan periaatteet ja osaa laatia hakkuukoneelle 
apteerausohjeen.Tietää eri tasoisten hankin-
tasuunnitelmien laadinnan periaatteet Osaa 
käyttää erilaisia menetelmiä puunhankinnassa 
tarvittavan informaation välittämiseen. Tun-
tee arvoketjuajattelun.Opiskelija osaa kuvata 
miten puunhankintaorganisaatiossa käytetään 
apuna tietojärjestelmää, tietojärjestelmän 
edut organisaatiolle,
Keskeinen sisältö: Metsäkoneenkuljettajan 
koulutus Hakkuu- ja ajokoneiden rakenne ja 
ominaisuudet Hakkuukoneiden mittalaitteet ja 
mittalaitteiden kalibrointi ja tarkistus.Apteera-
us ja apteerausohjeen laadinta Puunhankinnan 
organisointi Puunhankinnan vuosisuunnitelman 
laadinta Markkina- ja asiakaslähtöinen puun-
hankinta.Puunhankinnan toimintaympäristö, 
tietojärjestelmän rakenteen ja toiminnan peri-
aatteet, eri organisaatioissa käytettäviä järjes-
telmiä, harjoitus: ohjelmistolla puunhankinta-
tehtävän ratkaiseminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja simulointiharjoitukset 110 h, vierailut 
20 h, itsenäiset harjoitukset ja tenttiin valmis-
tautuminen sekä tentti 60 h.
Arviointiperusteet: Kokeet, raportit ja har-
joitustyöt.
Arviointiasteikko: 1-5
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MM2104 Metsien monikäyttö, 7 op

Osaamistavoitteet: Osaa laatia ekologiset, 
biologiset, taloudelliset , esteettiset ja toimin-
nalliset näkökulmat huomioivan virkistysalueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman Opiskelija tun-
tee: 1.Suomen metsäeläinlajiston elinympäris-
tövaatimukset pääpiirteissään ja miten ne tu-
lee huomioida metsien käsittelyssä 2.Suomen 
eläinlajien levinneisyyden perusteet 3.Suo-
men eläinryhmien rakenteelliset ja ekologiset 
erityispiirteet 4.Kantojen vaihteluiden syyt ja 
tietää,miten metsätalouden toimenpiteet vai-
kuttavat niihin.
Keskeinen sisältö: Osaa laatia ekologiset, 
biologiset, taloudelliset , esteettiset ja toimin-
nalliset näkökulmat huomioivan virkistysalueen 
hoito- ja käyttösuunnitelman Opiskelija tun-
tee: 1.Suomen metsäeläinlajiston elinympäris-
tövaatimukset pääpiirteissään ja miten ne tu-
lee huomioida metsien käsittelyssä 2.Suomen 
eläinlajien levinneisyyden perusteet 3.Suo-
men eläinryhmien rakenteelliset ja ekologiset 
erityispiirteet 4.Kantojen vaihteluiden syyt ja 
tietää,miten metsätalouden toimenpiteet vai-
kuttavat niihin.
Edeltävät opinnot: Monikäytön perusteet ja 
ekologian perusopinnot
Arviointiperusteet: tentit ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

MM2103 Metsäluonnonhoito, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää moni-
muotoisuuden suojelun ekologiset perusteet. 
Opiskelija osaa arvioida metsäisiä elinympäristö-
jä monimuotoisuuden kannalta. Opiskelija osaa 
ennakoida metsätaloustoimenpiteiden vaikutuk-
sia vesiekosysteemiin. Opiskelija tuntee metsä-
luonnonhoitoon vaikuttavan lainsäädännön.
Keskeinen sisältö: Arvokkaiden elinympä-
ristöjen tunnistaminen, avainbiotooppien hoi-
taminen, kasvien elinympäristövaatimuksia, 
metsänkäsittelyn vaikutukset vesiekosystee-
miin, monimuotoisuuden suojelun tieteellisiä 
perusteita, metsäluonnonhoitoon liittyvä lain-
säädäntö.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oh-
jatut maastoharjoitukset ja luennot 124 h. Kir-
jallisuus 40 h.Tentti 3h
Arviointiperusteet: Maastotentti 30 % Tentti 
70%.Pakolliset harjoitukset ilmoitetaan ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla.
Arviointiasteikko: 1-5

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

MP1029 Englannin kertauskurssi, 2 op

HARJOITTELU

MM4002 Harjoittelu, 30 op

Osaamistavoitteet: Harjoittelu (30 op = 20 
työviikkoa) perehdyttää opiskelijaa tulevaan 
työympäristöön. Harjoittelun aikana hän saa 
omakohtaista kokemusta työelämästä ja voi 
ohjatusti harjoitella oppimiensa tietojen ja tai-
tojen soveltamista käytäntöön. Lisäksi harjoit-
telujakso auttaa opiskelijaa muodostamaan yleis-
kuvan metsäalan organisaation toiminnasta. 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 30 
op = 100 harjoittelupäivää
Arviointiperusteet: Hyväksytty / hylätty

OPINNÄYTETYÖ

MM5002 Opinnäytetyö, 15 op
 
MP1001A Opinnäytetyökoulutus, osio 1, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyön merkityksen oman asiantunti-
juutensa kehittymisessä. Opiskelija tietää am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet ja 
vaatimukset. Opiskelija tuntee keskeiset tutki-
mus- ja projektityön periaatteet ja osaa sovel-
taa niitä työssään.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet, 
tutkimusmenetelmät, projektityö, raportointi-
tekniikka
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

MP1001B Opinnäytetyökoulutus, osio 2,1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyön merkityksen oman asiantunti-
juutensa kehittymisessä. Opiskelija tietää am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet ja 
vaatimukset. Opiskelija tuntee keskeiset tutki-
mus- ja projektityön periaatteet ja osaa sovel-
taa niitä työssään.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet, 
tutkimusmenetelmät, projektityö, raportointi-
tekniikka
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

Suoritettava tutkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkea-
koulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Matkailun koulutusohjelman opinnot valmenta-
vat matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntijaksi 
tai itsenäiseksi yrittäjäksi. 
Matkailupalvelujen suuntautumisvaihtoehdon 
(Joensuu) ydinosaaminen koostuu matkailun 
kotimaisen ja kansainvälisen toimialan ja toi-
mintaympäristön tuntemuksesta, matkailun lii-
ketaloudellisesta osaamisesta sekä matkailun 
tuotteistamistiedoista ja -taidoista. Opinnoissa 
korostuvat luonto- ja kulttuurimatkailun sekä 
maaseutumatkailun tuote-, myynti- ja markki-
nointiopinnot. Suuntautumisvaihtoehdossa on 
mahdollisuus painottaa opintoja ravitsemispal-
velujen tai liiketalouden alueille. 
Ravitsemispalvelujen suuntautumisvaihtoeh-
dossa (Joensuu) keskeisiä opintoja ovat ravitse-
musosaaminen, juoma- ja elintarviketuntemus, 
laatu- ja hygieniaosaaminen sekä ravitsemis-
palvelujen tuotannon suunnittelu, johtaminen, 
palvelutarjonnan kehittäminen sekä liiketalou-
dellinen osaaminen. Suuntautumisvaihtoehdos-
sa on mahdollisuus suunnata opintoja puhdis-
tus- ja toimitilapalvelujen alueelle. 
Matkailun liikkeenjohdon suuntautumisvaih-
toehdossa (Nurmes) painottuu liiketalous-
osaaminen sekä yrittäjyys. Suuntautumis-
vaihtoehdosta valmistunut restonomi hallitsee 
matkailupalvelujen suunnittelun, kehittämi-
sen ja markkinoinnin. Keskeistä sisältöä ovat 
toimintaympäristöä hyödyntävät ohjelma- ja 
opaspalvelut sekä tapahtumien organisointi 
yhdessä alueen matkailuyritysten ja muiden 
toimijoiden kanssa. Opiskelussa korostuu kan-
sainvälisyys niin kieliopinnoissa kuin kansain-
välisen vaihdon toteutuksessa.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Restonomi (AMK), 210 op
Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnois-
ta sekä vapaasti valittavista opinnoista. Perus-
opinnot ja osa ammattiopinnoista ovat koko 
koulutusohjelmalle yhteisiä. Suuntautumis-
vaihtoehdon ammattiopintojen lisäksi opiske-
lija voi valita tutkintoonsa vaihtoehtoisia kieli- 
tai ammattiopintoja. Opintoihin sisältyy myös 
harjoittelua ja opinnäytetyö. 
Perusopintojen (41 op) tavoitteena on luo-

da pohja ammattiopinnoille perehdyttämällä 
opiskelija matkailu-, ravitsemis- ja talousalan 
toimintaympäristöön ja antamalla perusvalmi-
udet kielistä, tietotekniikasta ja liiketaloudes-
ta. Koulutusohjelmalle yhteiset ammattiopin-
not  (24 op) Joensuussa keskittyvät laatuun, 
johtamiseen ja tutkimusmenetelmiin sekä hy-
gieniaosaamiseen ja alkoholilainsäädäntöön. 
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot (67 op) kes-
kittyvät matkailupalvelu- ravitsemispalvelu- tai 
liiketalousosaamisen tuottamiseen. Opintoihin 
sisältyy ruotsin ja englannin kielen opiskelua. 
Vaihtoehtoisilla opinnoilla (18 op) opiskelija 
voi suunnata opintojaan myös toisen suun-
tautumisvaihtoehdon opintoihin. Tarjonnassa 
on lisäksi kieliopintoja, projektiosaamista ja 
puhtauspalveluopintoja. Niistä opiskelijan on 
suoritettava vähintään 18 opintopistettä. Hän 
voi sisällyttää vaihtoehtoisia opintoja myös va-
paasti valittaviin (15 op) opintoihin.
Joensuu: Harjoittelusta suoritetaan ammatil-
linen harjoittelu esimmäisen opiskeluvuoden 
lopussa (12 op = 8 työviikkoa). Harjoittelu 
keskittyy perustaitojen oppimiseen. Syventä-
vä harjoittelu (18 op = 12 työviikkoa) ajoittuu 
kolmannen opiskeluvuoden kevääseen. Har-
joittelussa korostuvat esimiestaidot ja työn ke-
hittäminen. Nurmes: Harjoittelussa suoritetaan 
ammatillinen harjoittelu ensimmäisen opiske-
luvuoden lopussa (6 op= 4 työviikkoa). Sy-
ventävän harjoittelun I osa suoritetaan toisen 
opiskeluvuoden keväällä (12 op=8 työviikkoa). 
Toinen osa suoritetaan toisen tai kolmannen 
opiskeluvuoden jälkeen (12 op=8 työviikkoa)
Opinnäytetyön (15 op) tavoitteena on kehittää 
opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja tai-
tojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantunti-
jatehtävissä. Opinnäytetyöt painottuvat sovel-
tavaan tutkimukseen tai kehittämistehtäviin.
 
Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opiskelijan oppimisprosessi etenee vuositee-
moittain. Vuositeemat toteutetaan opintojak-
soina, joiden laajuudet ovat 3 - 9 opintopistet-
tä. Työelämän ammattitaitovaatimukset ovat 
juonteina opintojaksoissa koko opiskeluajan. 
Matkailu-/ravitsemisalan toimintaympäristön 
perustuntemus: Ensimmäisen vuoden opinnot 
keskittyvät matkailu-, ravitsemis- ja talous-
alan toimintaympäristön perustuntemukseen, 
oppimaan oppimisen valmiuksien lisäämiseen 
sekä kieliopintoihin. Ammattiopinnoissa koros-
tuvat ruoka- ja ravintolapalvelujen perusteet. 
Lukuvuosi päättyy harjoitteluun. 
Liiketalousosaaminen/tuotantoprosessien oh-
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