
Metsätalouden koulutusohjelma 

SUORITETTAVA TUTKINTO 

Metsätalousinsinööri (AMK) 240 op.  

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET 

Metsätalousinsinöörin (AMK) koulutus luo valmiuksia metsäsektorin asiantuntijatehtäviin kotimaisille ja kansainvälisille 
työmarkkinoille. Koulutuksen sisältöalueita ovat metsäekosysteemin biologiset lainalaisuudet, metsäalaan liittyvä teknologia, 
yritystalous, metsäpalveluyrittäjyys sekä metsäteollisuuden tuotteet, tuotanto ja tuotteiden markkinointi. Opiskelija 
suuntautuu opinnoissaan metsäsektorin eri osa-alueisiin ja voi valita opintoja myös muilta koulutusaloilta. Metsätalouden 
koulutusohjelman opetus toteutetaan Biotalouden keskuksessa Joensuussa yhteisessä osaamiskeskittymässä 
maaseutuelinkeinojen ja ympäristöteknologian koulutusohjelmien kanssa. 

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. Kolmantena 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, ammattiopinnoista, valinnaisista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta 
ja opinnäytetyöstä. 

Perusopintojen tavoitteena on luoda pohja ammattiopinnoille perehdyttämällä opiskelija metsäalan yleisiin teoreettisiin 
perusteisiin, viestintään sekä antaa ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta riittävä kielitaito.  

Ammattiopinnot antavat valmiuksia opitun tiedon itsenäiseen ja vastuulliseen soveltamiseen erilaisissa käytännön työelämän 
ongelmissa.  

Valinnaisilla ammattiopinnoilla opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaan. 
Valinnaisten opintojen tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.  

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voi jokainen opiskelija valita itse omien taipumustensa ja tavoitteidensa mukaan. Vapaasti 
valittaviksi opinnoiksi hyväksytään korkeakoulutasoiset opinnot ja niiden hyväksilukemisesta päättää keskuksen johtaja.  

Harjoittelu (30 op = 20 työviikkoa) perehdyttää opiskelijaa tulevaan työympäristöön. Harjoittelun aikana hän saa 
omakohtaista kokemusta 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 tietojaan ja taitojaan 
ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Lisäksi opinnäytetyön tekeminen kehittää tiedonhankinta- ja 
käsittelykykyä, sekä kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Opinnäytetyöt painottuvat ammattikorkeakoulussa soveltavaan 
tutkimukseen sekä kehittämistoimintaan. Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti työelämän organisaatioiden toimeksiantoina. 
Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu 3. ja 4. opintovuoteen. Opinnäytetyön tekemisestä ja laadinnasta annetaan tarkemmat 
ohjeet. 

Oppimisprosessin yleiskuvaus 

Opintojen jokaisella lukuvuodella on teema, jonka mukaan opinnot on suunniteltu. Jokaisen lukuvuoden päätteeksi käydään 
opiskelijan kanssa keskustelu, jonka tarkoituksena on koota koko vuoden opinnot yhteen ja auttaa opiskelijaa muodostamaan 
kokonaiskäsityksen opituista asioista. Samalla arvioidaan opiskelijan ammatillista kasvua. Koulutusohjelmassa ensimmäisen 
lukuvuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille samat ja ensimmäisen lukuvuoden keväällä opiskelija valitsee 
suuntautumisvaihtoehdon, markkinointi tai metsätalous.  

Vuositeemat suuntautumisvaihtoehdoittain ovat seuraavat:1) Vuosi (yhteinen): Kiinnittyminen alaan; Opiskelijalla on riittävät 
opiskeluvalmiudet ja hahmottaa metsäalan toimintaympäristön. Opiskelija ymmärtää metsäalan toimijoiden tehtävät puun 
hankinnasta valmiiden tuotteiden markkinointiin. SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT: MARKKINOINTI: 2. Vuosi: Tuotetuntija; 
Tunnemme metsäteollisuuden tärkeimpien tuotteiden suunnittelun, valmistuksen, ominaisuudet sekä asiakkaat ja heidän 
vaatimuksensa. 3. vuosi: Markkinoija; Osaamme toimia käytännön markkinointitehtävissä huomioiden sekä asiakkaan että 
oman yrityksen vaatimukset. 4. vuosi; Markkinoinnin kehittäjä; Osaamme analysoida, suunnitella ja kehittää 
markkinointiorganisaation toimintaa. 



METSÄTALOUS: 2. vuosi; Metsän hoito ja käyttö; Opiskelija hallitsee metsänhoidon ja puunkorjuun menetelmät. Opiskelijalla 
on valmiudet 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 asiantuntijatehtäviin. Opiskelija osaa suunnitella ja 
toteuttaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita.  

Koulutusohjelmassa sovelletaan ongelmalähtöistä oppimista, jonka keskeiset elementit ovat: 1) oppiminen ratkaisemalla 
työelämälähtöisiä ongelmia 2) eri oppiaineiden yhdistäminen laajoiksi, ammatillisiksi kokonaisuuksiksi 3) ryhmässä tapahtuva 
oppiminen 4) monipuolinen arviointi. 

Opiskelijaohjaus ja arviointi 

Opiskelijaohjaus 

Opiskelijaohjauksen vastuu jakautuu koulutus- ja kehittämispäällikön, opinto-ohjaajan ja opettajatutorin sekä opettajien 
kesken ammattikorkeakoulun opiskelijaohjauksen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijatutoreilla ja keskuksen 
kansainvälisyyskoordinaattorilla on myös keskeinen rooli ohjauksessa. Opiskelijaohjaus on prosessi, joka aloitetaan heti 
ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Ohjaus ei koske ainoastaan opintojen valintaprosessia, vaan se tukee laajemmin ja 
kokonaisvaltaisemmin opiskelijan ammatillista kasvua ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Ohjauksen keskeinen elementti on 
jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma(HOPS), jota työstetään opiskelun alusta lähtien. 
Opettajatutor käy vuosittain kehityskeskustelun jokaisen opiskelijan kanssa. Kehityskeskustelussa opiskelija tekee 
itsearvioinnin omasta ammatillisesta kehittymisestään ja kehityskohteistaan. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen painopiste 
on työelämään siirtymisen tukemisessa. 

Arviointi 

Arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua, auttaa häntä näkemään omat vahvuutensa ja 
kehittämiskohteensa ja seuraamaan itse omaa kehittymistään. Arvioinnissa käytetään opettajan tekemää arviointia, 
opiskelijan tekemää itsearviointia, vertaisarviointia sekä työelämän edustajien tekemää arviointia. Arviointi nähdään 
keskeisesti oppimiseen vaikuttavana asiana. Jokainen opintojakso arvioidaan numeerisesti joko asteikolla 0-5 tai hyväksytty-
hylätty. Opintojaksoihin voi kuulua myös opiskelijan tekemää itsearviointia, vertaisarviointia tai työelämän edustajan tekemää 
arviointia.  

Opiskelijapalaute ja sen käsittely 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa kaikilta tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta kerätään 
säännöllisesti opiskelijapalautetta. OPALA -palautejärjestelmä sisältää neljä kyselyä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat 
vastaavat tulokyselyyn, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat vastaavat opintojen keskivaiheen kyselyyn sekä 
valmistumassa olevat opiskelijat vastaavat lähtökyselyihin. Kyselyjen toteuttamisesta vastaavat opinto-ohjaajat yhdessä 
opettajatutoreiden kansa. Harjoittelusta ja opinnäytetöistä sekä muusta työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä kerätään 
palautetta TYPALA –järjestelmän kautta. Palautteiden yhteenvedot käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja ryhdytään 
tarvittaviin toimenpiteisiin.  

Opettaja kerää opintojakson toteutuskohtaisen palautteen erillisen suunnitelman mukaisesti. Palautetta analysoidaan yhdessä 
lähiesimiehenä toimivan koulutus- ja kehittämispäällikön kanssa käytävässä kehityskeskustelussa ja ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin. Palautteen keräämisessä hyödynnetään sähköistä palautejärjestelmää. 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT 

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

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa ydinosaamista ovat markkinointitaidot, metsä- ja puutuoteteollisuuden 
tuotetuntemus, yritystalous ja kansainvälisen toiminnan osaaminen. Myös tuotannon ja markkinoinnin ympäristövaikutukset ja 
niihin vaikuttaminen kuuluvat suuntautumisvaihtoehdon opintoihin. Kansainvälinen vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomailla on 
osa suuntautumisvaihtoehdon opiskelua. Metsätalouden suuntautumisvaihtoehdossa ydinosaaminen perustuu 
metsäekosysteemin biologisten lainalaisuuksien tuntemiseen. Biologisen perustietämyksen lisäksi suuntautumisvaihtoehdon 
ydinosaamiseen kuuluvat metsäalaan liittyvän tekniikan tuntemus ja taloudellisten perusasioiden ja yritystoiminnan hallinta. 
Metsätaloudellisten toimenpidevaihtoehtojen valintaan liittyvät ympäristöasiat kuuluvat myös suuntautumisvaihtoehdon 
opintoihin. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

Koulutusohjelmassa on yhteisiä valinnaisia opintoja 14 opintopisteen verran. Valinnaisia opintoja järjestetään seuraavista 
aihealueista: bioenergia, metsäpalveluyrittäminen, metsäalan Venäjä-opinnot, paikkatieto, metsäluonnonhoito, puunhankinta, 
metsien monikäyttö, suometsien hoito, puutuotteiden vientimarkkinointi, tuotannonohjaus, tuotekehitys, laatu- ja 
ympäristöjohtaminen. Valinnaisia opintoja voi valita myös vapaasti valittaviin opintoihin (15 op). 

 

 

 



 

 Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 

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     

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 

PERUSOPINNOT 

MM1016 Opiskelu- ja viestintätaidot, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu oppimisympäristöönsä sekä keskeisiin opiskelumenetelmiin. Opiskelija pystyy 
toimimaan tarkoituksenmukaisesti viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja 
vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. 

Keskeinen sisältö: Oppimisympäristöön liittyvä tieto, ongelmalähtöinen oppiminen, itsearviointi, ryhmätyötaidot, asiakirjat, 
raportointi, portfolio-ohjeet, kielenhuolto, puheviestinnän perusteet. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 60 h, ryhmätyöskentely 10 h, itsenäinen tiedonhankinta 30 
h, oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, oppimisen ohjaus 10 h. 



Oppimateriaali: Osoitetaan opintojen aikana. 

Arviointiperusteet: Kirjoittaminen: arvioidut tehtävät.  Puheviestintä: aktiivinen osallistuminen ja suunniteltu harjoitus. 

Arviointiasteikko: Kirjoittaminen 1-5, Puheviestintä 1-5. 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM1017 Metsäklusteri, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija 1. Ymmärtää metsäklusterin ja sen merkityksen Suomen kansantalouteen. 2. Osaa kuvata 
Suomen metsien käytön historian pääpiirteissään ja käytön vaikutuksen nykypäivään. 3. Tietää Suomen metsävarat ja niiden 
käytön ja metsätalouden toimintaympäristön. 4. Tietää Suomen metsäteollisuuden tärkeimmät toimialat, tuotteet ja markkina-
alueet. 5. Tutustuu metsäklusterissa toimivien metsätalousinsinöörien toimenkuviin. 6. Kestävä kehitys metsäklusterissa. 7. 
Osaa käyttää eri tiedonhankinnan menetelmiä. 

Keskeinen sisältö: Metsäklusteri, metsävarat ja metsien käyttö, metsien omistussuhteet, metsäalan organisaatiot, 
metsätalousinsinöörin tehtävät metsäklusterissa, metsäteollisuus (mekaaninen ja kemiallinen) ja tuotteet, tiedonhankinta. 
Kestävän kehityksen toteutuminen metsäklusterissa.  

Edeltävät opinnot: Ei ole. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tutoristunnot, luennot ja vierailut 100 h, opiskelijan oma työ 60 h. 

Oppimateriaali: Tapion Taskukirja, viimeisin painos. Metsäteollisuus ry. Avain Suomen metsäteollisuuteen. Vuosijulkaisu       
(ilmaisjakelu) Metsäteollisuus ry. Metsäteollisuuden vuosikirja. Vuosijulkaisu ( ilmaisjakelu ) Metsäteollisuus ry. Metsä, 
ympäristö ja teollisuus. Vuosijulkaisu ( ilmaisjakelu ) Seppälä, Markku J. & all.1999. Kemiallinen metsäteollisuus 1, 2 ja 3. 
Opetushallitus, Hakapaino Oy Eri tekijät .2002. Puutuoteteollisuus 1-5. Opetushallitus. Hakapaino Oy. Opintojen aikana 
jaettava muu oppimateriaali. 

Arviointiperusteet: A. Osallistuminen kaikkiin tutoristuntoihin ja vierailuihin. Suorittamalla tiedonhankinnan perusteet 
hyväksytysti. B. Arvosana 1 - 5 koostuu: Kirjallinen tentti 30 % ja portfolio 70 %.  

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Tutoristunnot, luennot, opintokäynnit, harjoitukset ja portfolio. 

MM1018 Tietotekniikka työvälineenä, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttämään oppilaitoksen laitteistoa ja resursseja opiskelussaan ja saa valmiudet 
käyttää taitojaan työelämässä. 

Keskeinen sisältö: P-K AMK:n tietojärjestelmä - verkot, palvelimet, käyttöoikeudet, yhteydet. Windows - käyttöliittymä- 
peruskäyttö. Tietoturva ja virustorjunta. Perusteet ohjelmista Word, Excel, PowerPoint. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset, itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Näyttökoe ja kirjallinen koe. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Uusintakoe sovitaan erikseen. 

 

 



MM1046 Englanti, johdanto ammattikieleen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee metsätalouden ammattikielen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä tulevaan ammattiin 
liittyvissä viestintätilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Metsätalouteen liittyviä tekstejä: metsän kiertokulku, puulajit ja niiden ominaisuudet sekä metsätalous 
Suomessa. Erilaisia tulevaan ammattiin liittyvien viestintätilanteiden harjoittelua. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  Kontaktiopetusta (tekstien työstäminen, parityöt, suullisia ja kirjallisia harjoituksia, 
kuullunymmärtämistehtäviä), suulliset ja kirjalliset kokeet, itsenäistä työskentelyä. 

Oppimateriaali: Opettajan laatima oppimateriaalipaketti. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen läsnäolo kontaktitunneilla (80 %). Suullinen ja kirjallinen koe, suullinen esitys. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AMMATTIOPINNOT 

MM2004 Puulajit, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa Suomessa luontaisesti kasvavat puulajit ja tuntee niiden ekologiset ja biologiset 
ominaispiirteet. Opiskelija tuntee tärkeimpien ulkomaisten puulajien ekologisia ja biologisia ominaispiirteitä. 

Keskeinen sisältö: Metsäkasvillisuusvyöhykkeet. Puulajien ja -sukujen yleisiä tuntomerkkejä, ominaisuuksia, erottelevia 
tekijöitä. Puulajien sukujen ekologiset ja biologiset ominaispiirteet ja luontaiset kasvuympäristöt. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 10 h, maastoharjoitukset 20 h, oman esityksen laatiminen ja esitys 6 h, 
puulajiesitelmät 40 h. Tentit 4 h.  

Oppimateriaali: Hämet-Ahti. L et. al. Suomen puu- ja pensaskasvio, 1992 Sarvas: Havupuut. Puulajioppaat. 
www.mm.helsinki.fi/mmeko/arboretum/. Luennoilla osoitettava materiaali 

Arviointiperusteet: Tentti 1 kotimaiset puulajit. Tentti 2 ulkomaiset puulajit. Hyvityspisteitä hyvästä puulajiesityksestä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2003 Puu raaka-aineena, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun anatomisen rakenteen niin, että pystyy määrittämään yleisesti käytössä olevat 
puulajit mikroskooppisesti kirjallisuutta apuna käyttäen sekä tunnistaa yleisimmät puulajit makroskooppisesti. Opiskelija 
ymmärtää rakenteen merkityksen puun ominaisuuksiin. Opiskelija tietää puumateriaalin käyttömahdollisuudet erilaisissa 
olosuhteissa. Opiskelija osaa itsenäisesti määrittää ja tutkia jalostusprosessin kannalta tärkeimmät puun ominaisuudet. 
Opiskelija tietää kasvatuksen vaikutuksia puun ominaisuuksiin. Opiskelija oppii tekemään tutkimusraportteja. 

Keskeinen sisältö: Puun anatominen rakenne, puulajin tunnistaminen anatomisesti ja silmävaraisesti. Puun fysikaaliset ja 
kemialliset ominaisuudet. Puuaineen viat. 

Edeltävät opinnot: Ei. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Puun rakenne: Luennot -12 h ; lab.harjoitukset – 48 h ; tenttiin valmistautuminen 
ja raportointi - 20 h. Puun ominaisuudet ja viat: Luennot -16 h ; lab. harjoitukset -24 h ; tenttiin valmistautuminen ja 
raportointi - 40 h. 

http://www.mm.helsinki.fi/mmeko/arboretum/�


Oppimateriaali: Fagerstedt K., Pellinen K., Saranpää P. ja Timonen T. 2004: Mikä puu - mistä puusta. Kärkkäinen M. 2003: 
Puutieteen perusteet. Rento V. Puun rakenne, luentomoniste. Asp J. Puun ominaisuudet, luentomoniste. 

Arviointiperusteet: Puun rakenne: Tentti, makroskooppinen lajitunnistetentti, tutkimusraportti. Puun ominaisuudet: Tentti, 
laskuharjoitukset, tehtävien palautukset. 

Arviointiasteikko: 1 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2023 Johdanto metsänhoitoon ja arviointiin, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Osaa selittää, mihin metsänhoito perustuu (luonnonmukainen metsän kierto). Tunnistaa maastossa 
metsätyypit ja kehitysluokat ja hyvän metsänhoidon suositukset niissä. Osaa käyttää harvennusmalleja ja määrittää 
uudistuskypsyyden. Osaa käyttää metsänmittausvälineitä. Osaa määritellä ja mitata keskeiset puutunnukset. Osaa 
laskea/johtaa yksittäisen puun tilavuuden eri menetelmillä (tilavuusmallit, runkoanalyysi). Osaa määrittää keskeiset 
puustotunnukset relaskooppikoealamittauksella. Osaa määrittää runkoluvun. Osaa mitata ja laskea metsikkökoealan 
tunnukset. Osaa mallintaa metsikkökuvion puuston. 

Keskeinen sisältö: Luonnonmukainen metsänkierto. Metsänhoidolliset käsitteet. Metsätyypit ja kehitysluokat. 
Mittausvälineet. Yksittäisen puun mittaaminen. Metsikkökuvion puutunnusten ennustaminen malleilla. Puun kasvutunnukset. 
Puustotunnusten (D, H, G, V) arviointi relaskooppikoealan avulla. Metsikkökoealan mittaus ja laskenta. Metsikkökuvion 
puuston mallintaminen. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokka ja maasto-opetusta 110 h. Opiskelijan oma työ 50 h. 

Oppimateriaali: Hyvän metsänhoidon suositukset. Helsinki 2006. Metsäkeskus Tapion julkaisusarja 22/2006. Auvinen P. 
1997. Metsänmittaus. Opetushallitus. 

Arviointiperusteet: 1-5 

Arviointiasteikko:  

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, mittausharjoitukset maastossa, maasto-opetus erilaisilla metsänhoitokohteilla. 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 

MARKKINOINTI 

MK1002 Englanti, puunjalostuksen ammattikieli, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa puulevyjen, etenkin vanerin, valmistusprosessit, rakenteen ja käyttökohteet. Opiskelija 
osaa esitellä vanerin tuotantoprosessin tehdasympäristössä omalle opiskelijaryhmälleen sekä esitellä puulevyjen 
ominaisuuksia ja käyttöjä asiakaspalvelutilanteessa. 

Keskeinen sisältö: Puulevyjen valmistusprosessit ja käyttökohteet. 

Edeltävät opinnot: MK1000 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 52 h, suulliset ja kirjalliset kokeet 4 h, ohjattu itsenäinen 
työskentely 24 h sisältäen kokeisiin valmistautumisen. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen läsnäolo kontaktitunneilla (80 %). Kirjallinen koe, levytuotteen esittely 
asiakaspalvelutilanteessa, tuotantoprosessin selostaminen, oppimispäiväkirja. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutetaan osittain yhteistyössä MK2008 (Puulevyt) kanssa. 



MK1007 Englanti, Intercultural Communication, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: The student knows the basic concepts and theoretical models relating to intercultural communication and 
competence. S/he is aware of his/her own cultural background 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 communication 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, discrimination and racism, critical incidents, theories and models by Hall, Lewis, Hofstede and Trompenaars, verbal 
and nonverbal intercultural communication, presentation and negotiation strategies in intercultural settings, value systems and 
ethics, culture-general (etic) vs. culture-specific (emic) knowledge, business behaviour and etiquette. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Active participation in the contact sessions and individual reflective learning diary. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK1003 Englanti, liikeviestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee englanninkielisen liikeviestinnän peruskäsitteet koskien puukaupan ja 
puutuoteteollisuuden toimintoja.  

Keskeinen sisältö: Liikeviestinnän tekstejä, metsäteollisuuden kaupankäynnin rutiinit, liikeviestintätaitojen harjoittelua 
kirjallisesti ja suullisesti, kaupan asiakirjat.  

Edeltävät opinnot: MK1002 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset kokeet, itsenäistä opiskelua.  

Oppimateriaali: Opettajan laatima oppimateriaalipaketti. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktitunteihin (80 %). Kirjalliset ja suulliset tentit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan yhteistyössä MK2016 (Logistiikka) kanssa. 

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

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee keskeisimmät sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät viestintätehtävät. Osaa kertoa 
Suomen metsistä, tärkeimmistä puulajeista ja jokamiehenoikeudesta. 

Keskeinen sisältö: Viestintätilanteiden harjoittelua. Teemat: opiskelu, kotipaikka, harrastukset, puhelinkieli, småprat, 
tervetuliais- ja kiitospuhe. Yleistä tietoutta Suomen metsistä, puulajeista ja jokamiehenoikeudesta. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Opettajan laatima materiaalipaketti. 



Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen tentti, suullisia esityksiä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK1009 Ruotsi, metsäteollisuuden ammattikieli, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee metsäteollisuuden ammattikielen perusterminologian, puutuotteiden markkinointia ja 
liikekirjeenvaihtoa. 

Keskeinen sisältö: Puuraaka-aineen ominaisuudet, sahateollisuus, puualan yrityksiä, vanerinvalmistus sekä muuta 
puulevyteollisuutta. Puutuotteiden markkinointia ja liikekirjeenvaihtoa. 

Edeltävät opinnot: Johdanto metsä- ja puutalouden ammattikieleen 2 op. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Opettajan valmistama opetuspaketti. Video-ohjelmia. 

Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista tenttiä. Suullinen tentti. Suullisia esityksiä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK1011 Englanti, puutuotteiden markkinointi, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee puutuotteiden markkinointiin liittyvät peruskäsitteet sekä kokous- ja neuvottelukielen 
keskeiset elementit. 

Keskeinen sisältö: Keskeinen sisältö: Puutuotteiden markkinointiin liittyviä tekstejä ja markkinatiedon raportointia sekä 
kirjallisesti että suullisesti. Kokous- ja neuvottelutaidon harjoituksia.  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, suullisia ja kirjallisia kokeita, itsenäistä opiskelua.  

Oppimateriaali: Opettajan laatima oppimateriaalipaketti. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktitunteihin (80 %). Kirjalliset ja suulliset tentit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakso toteutetaan osittain yhteistyössä MK2020 (Markkinoinnin johtaminen) kanssa. 

MP1006 Saksan alkeet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa suullisissa ja 
kirjallisissa viestintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja sen viestintäkulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Peruskielioppirakenteiden harjoittelua. 
Kuullunymmärtämisen ja erilaisten viestintätilanteiden harjoittelua. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 64 h, ohjattu etäopiskelu ja itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Eva Kauppi - Heli Simon: Fahrplan Kielioppi ja harjoitukset/ Tekstit ja sanastot (2 kirjaa) Tammi. 



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen (vähint. 80 %) lähityöskentelyyn, 3 kirjallista tenttiä, suullinen tentti, 
harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MP1007 Saksan jatkokurssi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee saksan kielen peruskielioppirakenteet. Hän osaa käyttää kieltä suullisissa ja 
kirjallisissa viestintätilanteissa. Hän tuntee kielialueen kulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Kielioppirakenteiden harjoittelua. Kuullun- ja luetunymmärtämisen sekä suullisten viestintätilanteiden 
harjoittelua. 

Edeltävät opinnot: Saksan perusteet MP1006 tai vastaavat tiedot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 h; ohjattu itäopiskelu ja itseopiskelu 44h. 

Oppimateriaali: Eva Kauppi - Heli Simon: Fahrplan Tekstit ja sanastot, Kielioppi ja harjoitukset(Tammi) Kpl 11-14 ja 
opettajan laatima lisämateriaali. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen (vähint. 80 %) lähityöskentelyyn, kirjallinen/suullinen tentti, harjoitustehtävien 
hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MP1004 Venäjän alkeet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa venäjää. Hän selviää yksinkertaisista suullisista 
ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän tuntee venäläistä kielialuetta ja kulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Venäjän aakkosten lukemisen, ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis- ja 
luetunymmärtämisharjoituksia. Perusviestintätilanteita. Kieliopin perusrakenteitten opiskelua. 

Edeltävät opinnot: Ei. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktitunnit. Itsenäistä työskentelyä. 

Oppimateriaali: Oppikirja Nikiforow, Keränen & Alikov: "Saljut 1". Lisäharjoituksia e.m. oppikirjan harjoituskirjasta, 
oppikirjoista "Kapusta" ja "Privet, Sasha!" sekä venäjän oppimateriaalipaketeista 1994-95 ja 1999-2000 (Hyttinen & Toivanen-
Sevrjukova). Opettajan laatimia lisäharjoituksia. 

Arviointiperusteet: 80 %:n läsnäolo oppitunneilla, 2 kirjallista koetta, 1 suullinen koe, 1 lukusanakoe. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MP1005 Venäjän jatkokurssi, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kieliopin perusrakenteet, pystyy soveltamaan oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti ja 
näin selviämään omista viestintätilanteistaan. Hän tuntee venäläistä kielialuetta ja kulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Venäjän lukemisen, ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis- ja 
luetunymmärtämisharjoituksia. Viestintätilanteita. Kieliopin perusrakenteitten opiskelua. 

Edeltävät opinnot: Alkeiskurssi tai vastaavat tiedot. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktitunteja, itsenäistä opiskelua.  

Oppimateriaali: Opintojaksolla käytettävä materiaali: Oppikirja Nikiforow, Keränen & Alikov: "Saljut 1". Lisäharjoituksia e.m. 
oppikirjan harjoituskirjasta, oppikirjoista "Kapusta" ja "Privet, Sasha!" sekä venäjän oppimateriaalipaketeista 1994-95 ja 
1999-2000 (Hyttinen & Toivanen-Sevrjukova). Opettajan laatimia lisäharjoituksia. 

Arviointiperusteet: 80 % läsnäolo oppitunneilla. Suulliset ja kirjalliset kokeet. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2028 Markkinoinnin perusteet, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kuvaamaan nykyaikaisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja mallit. 

Keskeinen sisältö: Markkinoinnin asema yhteiskuntaa ja organisaation toimintaa ohjavana tekijänä, markkinoinnin 
peruskäsitteet ja mallit. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, eri teemoihin liittyvien ongelmien ratkaisu, opintovierailut, 
oppimistehtävät, tentti. 

Oppimateriaali: Rope - Vahvaselkä: Nykyaikainen markkinointi, Lahtinen - Isoviita: Asiakaspalvelun ja nykyaikaisen 
markkinoinnin perusteet, Juslin - Neuvonen: Metsäteollisuustuotteiden markkinointi. Muu luennoilla osoitettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti, hyväksytyt harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 1 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2005 Sahatavaran valmistus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee perussahateollisuuden ja sen keskeisimpien jatkojalostustoimintojen prosessit ja 
tuotteet sekä laadunvalvonnan ja lajittelun pääperiaatteet. 

Keskeinen sisältö: Sahaus, puunkuivaus, höyläys, puun suojaus, lujuuslajittelu, sormijatkaminen, liimapuukannatteet, muut 
jalosteet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 65 h, harjoitustyöt 35 h, vierailut 10 h, itsenäinen työskentely 50 h. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu opintojaksolla ilmoitettu aineisto. 

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö. 

Arviointiasteikko: T1 ... K5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2001 Puunhankinta, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää taloudellisen, asiakaslähtöisen ja ympäristönäkökohdat huomioonottavan 
puunhankinnan osana puunjalostusprosessia sekä tiedostaa näiden tekijöiden merkityksen metsä- ja puunjalostustuotteiden 
markkinoinnissa. 

Keskeinen sisältö: Puukauppa, puunkorjuu ja kaukokuljetus sekä puutavaran mittaus. Raakapuun tehdashinnan 
muodostuminen. Ympäristönäkökohdat puunhankinnassa. Puunhankinnan ohjaus. Raakapuun ulkomaankauppa. 



Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja ohjatut harjoitustehtävät 50 h, maastoharjoitukset ja vierailut n. 40 h. 
Opiskelijan oma työ n. 45 h. 

Oppimateriaali: Tapion taskukirja uusin painos, metsäalan lehdet, metsätutkimusta harjoittavien laitosten julkaisut ja 
virtuaalimateriaali osoituksen mukaan. 

Arviointiperusteet: Koe. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2002 Metsäalan logistinen ketju, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa yhdistää ensimmäisen vuoden aikana käytyjä opintojaksoja laajemmaksi yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. 

Keskeinen sisältö: Puun kulku metsästä jalostukseen ja edelleen loppukäyttäjälle. Asiakkaan vaatimukset puun alkuperästä 
ja tuotteiden laadusta. Seminaariesitelmät (noin 30 min) ja opponointi sekä muiden esitysten seuraaminen. 

Edeltävät opinnot: Metsäklusteri, puu raaka-aineena. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, johdantoluento 2 h. Kontaktiopetus, ohjaus 2 h. Itsenäinen 
tiedonhankinta: 40 h. Esseen kirjoittaminen ja suullisen esityksen valmistaminen: 40 h. Suullinen esitys, opponointi: 16 h. 
Arviointi ja palaute 4 h. 

Oppimateriaali: Edeltävien opintojen oppimateriaalit ja omat muistiinpanot. 

Arviointiperusteet: Hyväksytty essee ja seminaariesitys; itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Kehityskeskustelut opintojakson yhteydessä. 

MK2027 Metsäsuunnittelu, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Metsäpolitiikka: Opiskelija osaa selostaa pääpiirteet metsäpolitiikan tavoitteiden muodostumisesta ja 
metsäpolitiikan keinoista Suomessa sekä hahmottaa kansainvälisen metsäpolitiikan kytkennät kansalliseen metsäpolitiikkaan. 
Opiskelija ymmärtää metsäpolitiikan merkityksen ja roolin osana metsäsektorin toimintaa. Metsäsuunnittelu: Opiskelija osaa 
käyttää metsäsuunnitelmaa metsätalouteen liittyvissä tehtävissä. Samoin opiskelija osaa metsäsuunnitelman laatimisen eri 
vaiheet. Metsänmittauksen perusteiden hallinta ja mittausvälineiden käyttö. Metsänarvon määritys. Opintojaksoon liittyy 
maastoharjoituksia. 

Keskeinen sisältö: Metsäpolitiikka 1. Johdatus metsäpolitiikkaan 1.1 Metsäpolitiikan käsite 1.2 Kansallinen ja kansainvälinen 
metsäpolitiikka 2. Metsäverotus 3. Metsälainsäädäntö ja organisaatiot 4. Metsäsertifiointi (metsäpolitiikan keinona) 
Metsäsuunnittelu: Metsänmittauksen perusteet ja välineet, metsäsuunnitelman laatiminen, metsäsuunnitelman käyttö 
metsätaloudessa, metsänarvon määrityksen eri menetelmät; kauppa-arvo, summa-arvo ja tuottoarvo. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Metsäpolitiikka: - kontaktiopetus: tutoristunnot ja luennot 18 h - itsenäinen 
tiedonhankinta 12 h - oppimistehtävä 10 h Metsäsuunnittelu - kontaktiopetus 32 h - maastoharjoitus 32 h - oppimistehtävä 16 
h. 

Oppimateriaali: Metsäsuunnittelu. Metsäsuunnittelu. 2000. Bamberg, M., Hemmilä, T., Vettenranta, A. Opetushallitus. Muu 
materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Metsäsuunnittelu: Kirjallinen koe, maastoharjoitukset Metsäpolitiikka: Oppimistehtävä ja tentti. 

Arviointiasteikko: Metsäsuunnittelu 1-5. 

Muut toteutusjärjestelyt:  



MK2029 Pientalon rakentaminen, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Nykyaikaisen puurakenteisen pientalon rakentaminen. Rakennushankkeen toteuttaminen suunnittelun, 
rakennusluvan, rakennusmateriaalien ja rakennustyön osalta. Rakennuspiirtäminen AutoCadin avulla. 

Keskeinen sisältö: Pientalon rakennussuunnittelu sekä pääsuunnittelijan tehtävät. Rakennushankkeen lupakäsittelyt ja 
viranomaiskatselmukset. Pientalon rakentaminen omatoimisesti tai urakointimenetelmällä. Puurunkorakentamisen 
järjestelmät: paikalla rakentaminen, elementtitoimitukset, valmistalopaketit. Pientalorakentaminen tavarantoimittajan ja 
urakoitsijan näkökulmasta. AutoCadin perusteet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 55 h, harjoitustyöt 55 h, raportit 20 h, vierailut 20 h, itsenäinen 
työskentely 37 h. 

Oppimateriaali: Luentomonisteet, RT-kortit, Puurakentamisen suunnittelukansio. Luentomonisteet ja luentoaineisto, RT-
kortit, Puurakentamisen suunnitteluoppaat, Puurakentamisen suunnittelijakansio. 

Arviointiperusteet: Kirjallinen kuulustelu, hyväksytty harjoitustyö, opintomatkojen kirjalliset raportit. 

Arviointiasteikko: 0...5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2008 Puulevyt, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää puulevyjen tuotantoprosessit, rakenteen ja käyttökohteet. Opiskelija osaa esitellä 
tuotantoprosessin tehdasympäristössä omalle opiskelijaryhmälleen. Opiskelija osaa tehdä tyypillisimmät puulevyjen EN-
standardin mukaiset testit. Opiskelija osaa esitellä puulevyjen ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia 
asiakaspalvelutilanteessa. 

Keskeinen sisältö: Puulevytuotteet; vanerit, lastulevyt, kuitulevyt, MDF-levyt, kipsilevyt, puukipsilevyt, sementtipohjaiset 
levyt, OSB-levyt, LVL-tuotteet, muut puupohjaiset levyt. Puulevyjen rakenne, valmistusprosessi ja käyttökohteet. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h, harjoitukset 20 h, ryhmätyöskentely 30 h, 
oppimistehtävät 30, tehdasvierailut 15 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, arviointi ja palaute 5 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti, erilliset tehtävät, tuotantoprosessin esittely, levyn testaaminen, levytuotteen esittely 
asiakaspalvelutilanteessa. 

Arviointiasteikko: 0...5 

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutetaan osittain yhteistyössä: englanti, puunjalostuksen ammattikieli. 

MK2009 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotetuntemus, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää puusepänteollisuuden rakenteen. Samoin opiskelija osaa esitellä 
rakennuspuusepäntuotteet ja niiden rakenteet. Samoin opiskelija pystyy nimeämään ja tietyltä osin käyttämään tyypillisimpiä 
puusepänteollisuuden koneita ja laitteita huomioiden samalla työturvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat. 

Keskeinen sisältö: Puusepänteollisuus yleisesti, rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet ja niiden yksityiskohdat, 
puusepänteollisuuden koneet ja laitteet ja niiden työturvallisuus. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 24 h, kontaktiopetus, laboratoriotyöskentely 8 h, 
ryhmätyöskentely 16 h, oppimistehtävät 24 h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 30 h, arviointi ja palaute 4 h 



Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti, harjoitustyöt, erilliset tehtävät. 

Arviointiasteikko: 0...5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2011 Tuotteistava puurakentaminen, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tuotteistavan puurakentamisteollisuuden toimintaperiaatteet ja tuotteet. Opiskelija 
tuntee alan tuotekehitysmenetelmät ja laitteiston. 

Keskeinen sisältö: Tuotteistavan puurakennusteollisuuden tuotteet ja tuotekehitys. Alan tuotantotekniikka ja -menetelmät. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h, oppimistehtävien laadinta 20 h, yritysvierailut 20 h, 
itsenäinen tiedonhankinta 15 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 10 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Tentti, raporttien arviointi. 

Arviointiasteikko: 0 ... 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2051 Markkinointiviestintä; myyntityö, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida omaa käyttäytymistään myyjänä ja asiakkaana sekä ottaa huomioon erilaiset 
kulttuuritaustat myyntityössä. Hän osaa soveltaa erilaisia myyntitekniikoita ja kehittää myyntitaitojaan asiakaslähtöiseen 
suuntaan. 

Keskeinen sisältö:  Markkinointiviestinnän muodot. Henkilökohtainen myyntityö. Kulttuurin vaikutus myyntityöhön. 

Edeltävät opinnot: MK2028 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 30 h luentoja, 16 h tutoristuntoja, 16 h yritysvierailuja, 40 h itsenäistä ja 
ryhmätyöskentelyä, tentti 2 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Tentti 50 %, ryhmätyöskentely ja raportointi 50 %. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutus osittain MK1007 kanssa yhdessä CLIL-menetelmällä. 

MK2050 Kemiallinen metsäteollisuus, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee mekaanisen ja kemiallisen sekä uusiomassan valmistusprosessin perusteet sekä 
paperin ja kartongin valmistuksen perusteet. Opiskelija tuntee eri paperilajit, niiden pääasiallisen koostumuksen, 
käyttökohteet sekä paperituotteiden valmistuksen ja viennin sekä tuonnin volyymit merkittävimmissä valmistaja- ja 
käyttäjämaissa sekä maanosissa. 

Keskeinen sisältö: Massojen valmistus, paperin ja kartongin valmistus. Kustannuslajit ja -rakenne. Paperilajit, tuotteet, 
käyttökohteet. Paperin valmistus ja kauppa maittain ja maanosittain. Laboratorioharjoitukset. 

Edeltävät opinnot:  



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja tentti 58 h. Harjoitustehtävät ja opiskelumateriaaliin perehtyminen 24 h. 
Laboratorioharjoitukset 24 h. 

Oppimateriaali: Häggblom-Ahnger, Komulainen: Paperin ja kartongin valmistus. Muu kurssin aikana ilmoitettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt. Hyväksytty laboratorioharjoittelu. 

Arviointiasteikko: 1 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2052 Markkinatiedon hallinta, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää markkinatiedon merkityksen osana yrityksen päätöksentekojärjestelmää. Opiskelija 
osaa käyttää erilaisia markkinatiedon lähteitä ja osaa tehdä metsäteollisuustuotteiden markkinoinnin päätöksentekoa tukevia 
selvityksiä sekä suomen että englannin kielellä. Opiskelija osaa prosessoida ja tuottaa itsenäistä tekstiä myös englanniksi. 
Opiskelija osaa tehdä englanninkielisen raportin ja pitää sen pohjalta suullisen esityksen. 

Keskeinen sisältö: Markkinatiedon keskeiset käsitteet ja markkinatiedon hallinnan periaatteet. Metsäteollisuustuotteiden 
maailmanmarkkinat, markkinointikanavat ja kaupankäynnin rutiinit. Liiketoimintakulttuurit eri maissa. 

Edeltävät opinnot: MK2028 Markkinoinnin perusteet. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, englanti 12 h, kontaktiopetus, luennot 16 h, tutor-istunnot 8 h, 
opintovierailut 6 h, oppimistehtävät (englanninkielisen raportin ja itsearviointiraportin laatiminen) 32 h, itsenäinen 
tiedonhankinta 20 h, arviointi ja palaute 6 h, tentti ja siihen valmistautuminen 8 h. 

Oppimateriaali: Juslin, Neuvonen, 1997: Metsäteollisuustuotteiden markkinointi. Markkinatiedon hallinta yrityksen 
kansainvälistymisessä. FINTRA-julkaisu nro 118. 1998. 

Arviointiperusteet: Tentti (40 %), raportti (40 %), suullinen esitys (20 %). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2057 Yritysoikeus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää yritystoimintaa säätelevät keskeiset kauppaoikeuden säännökset ja ymmärtää yritysten 
välistä kauppaa ja kuluttajakauppaa säätelevien lakien velvoittavuuden. Opiskelija tietää yritystoiminnan harjoittamisen 
kannalta keskeiset velkasuhdetta, velkojen vakuuksia ja vahingonkorvauksia säätelevät velvoiteoikeuden säännökset. 

Keskeinen sisältö: Oikeuden perusrakenteet, yrityksen toiminta (yhteiset säännökset, yritysmuodot), kuluttajansuoja, 
liikekauppa, liikekilpailun säännökset, kiinteistön kauppa, sopimusoikeus, velkasuhde ja velan vakuudet, vahingonkorvaus, 
täytäntöönpano. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, oppimistehtävät ja ryhmätyöt 60 h, itsenäisen työskentelyn 
oppimistehtävät 32 h, oppimisaineistoihin perehtyminen 68 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko:1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 



MK2053 Markkinointitutkimus, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selostaa markkinointitutkimuksen merkityksen yrityksen tuotannon ja markkinoinnin 
päätöksentekoa tukevana tiedonhankintamenetelmänä. Opiskelija tuntee keskeisimmät markkinointitutkimuksen menetelmät 
ja osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointitutkimuksen tilasto-ohjelmiston avulla. 

Keskeinen sisältö: Markkinointitutkimuksen tehtävät, kohteet ja menetelmät, tutkimuksen suunnittelu ja toteutus, 
tutkimusaineiston analyysi ja tutkimustulosten raportointi. SPSS -ohjelmaan tutustuminen valmiiden havaintoaineistojen 
avulla. Kysymyslomakkeen muuttaminen havaintomatriisiksi. Muuttujien selväkieliset nimet. Luokiteltujen muuttujien 
koodittaminen ja nimeäminen. Havaintojen tallennus. Havaintojen tuonti Excel - formaatista. Suorat jakaumat ja kaaviot. 
Taulukoiden sekä kaavioiden muokkaus.  Ristiintaulukointi ja riippumattomuustesti. Uudelleen luokittelu ja muuttujien 
muokkaus.  Monivalintakysymykset. Varianssianalyysi ja ryhmien väliset erot. 

Edeltävät opinnot: MK2028, MK2052. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Lahtinen, Isoviita 1998. Markkinointitutkimus. Holopainen, Tenhunen, Vuorinen 2004. Tutkimusaineiston 
analysointi ja SPSS (Erinomainen itseopiskelukirja SPSS - ohjelmiston käyttöön, kirjan esimerkkiaineisto on ladattavissa 
kustantajan sivuilta). SPSS - ohjelmiston nettioppaat. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyö 50 %, tentti 50 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2016 Logistiikka, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy logistiikan perusteisiin ja oppii logistisen ajattelun soveltamiselle 
metsäteollisuusyrityksen toiminnassa ja erityisesti sen puunhankinnassa. Opiskelija ymmärtää logistiselta kannalta yrityksen 
toimintaan vaikuttavia eri tekijöitä. 

Keskeinen sisältö: Logistinen systeemi, logistiikan merkitys kansantaloudessa, logistiikan suhde yrityksen muihin 
toimintoihin, materiaalitoiminnot osana logistiikkaa. Asiakasohjautuvuus, hankinta, kuljetukset, varastotoiminnot, logistiikan 
tietojärjestelmät ja ympäristölogistiikka. Koti- ja ulkomaankaupan asiakirjat. 

Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, opintovierailut, oppimistehtävät, tutor-istunnot, itsenäinen tiedonhankinta. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Tentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Vientikaupan asiakirjat toteutetaan yhdessä englannin opetuksen kanssa. 

MK2054 Yritystoiminta, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta, toimintaympäristöstä sekä yrityksen 
taloudesta. Opiskelija tiedostaa kokonaisvaltaisen suunnittelun merkityksen yrityksen menestyksellisen liiketoiminnan 
hallinnassa ja kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää sisäisen laskentatoimen roolin yrityksen päätöksenteon tueksi 
informaatiota tuottavana toimintona. Perehdyttää yrityksen liiketoiminnan johtamisessa ja päätöksenteossa tarvittavan 
kannattavuus- ja kustannusinformaation tuottamisen ja hyväksikäytön perusteisiin. 

Keskeinen sisältö: OSIO I 1.Yritystoiminnan taustaa 2.Yrittäjyys 3.Yrityksen perustamissuunnittelu - toiminta-ajatus - 
liikeidea -liiketoimintasuunnitelma 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. 

Edeltävät opinnot:  



Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2055 Laskentatoimi, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Johdon laskentatoimi: Perehdyttää yrityksen liiketoiminnan johtamisessa ja päätöksenteossa tarvittavan 
kannattavuus- ja kustannus- informaation tuottamisen ja hyväksikäytön perusteisiin. 

Keskeinen sisältö: Johdon laskentatoimi: 1. Johdanto osio: Kustannuslaskenta ja hinnanasetanta 2. Kustannuskäsitteitä 3. 
Kustannuslajilaskenta 4. Investointilaskelmat 5. Tuotekohtainen kustannuslaskenta 6. Toimintoperusteinen kustannuslaskenta 
7. Hinnanasetanta osio: Talouden ohjaus 8. Budjetointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali:  Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet:  Harjoitukset ja tentti. 

Arviointiasteikko:  1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2023 Työlainsäädäntö ja henkilöstöhallinto, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää työsopimuslain keskeisen sisällön. Opiskelija perehtyy työaikalakiin, vuosilomalakiin 
sekä lakiin nuorista työntekijöistä. Opiskelija tietää yhteistoimintalain sekä tasa-arvolain. Opiskelija ymmärtää 
henkilöstöstrategian merkityksen osana liiketoimintastrategiaa sekä yritysorganisaation johtamista. Opiskelija tietää 
henkilöstöstrategian keskeiset sisältöalueet. 

Keskeinen sisältö: Työsopimuslaki, työsuojelulainsäädäntö, työpaikkademokratiaan liittyvää säädäntöä, yritysorganisaation 
henkilöstöstrategia; henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta, perehdyttäminen, kehittäminen, henkilöstöohjaus, 
henkilöstötilinpäätös. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, oppimistehtävät ja ryhmätyöt 30 h, itsenäisen työskentelyn 
oppimistehtävät 10 h, oppimisaineistoihin perehtyminen 40 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 

 



MK2056 Markkinointiviestintäprojekti, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee projektitoiminnan periaatteet. Hän osaa toimia projektiorganisaation eri tehtävissä ja 
hallitsee projektinhallinnan käytännössä. 

Keskeinen sisältö: Projektitoiminnan periaatteet, projektiorganisaatio, projektin suunnittelu ja toteutus. Opintojakson aikana 
opiskelijaryhmä 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, portfolio 20 h, arviointi ja palaute 3 h. 

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Raportti, aktiivisuus, oppimispäiväkirja. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Yhteistyöyrityksen kanssa suunniteltava ja toteutettava markkinointiprojekti. 

MK2020 Markkinoinnin johtaminen, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkkailla ja analysoida jatkuvan muutoksen vaikutusta metsäteollisuuden markkinoinnin 
kehitykseen sekä suunnitella markkinointia muutokset huomioon ottaen. 

Keskeinen sisältö: Markkinoinnin suunnittelu sekä strateginen ja operatiivinen johtaminen erityisesti metsäteollisuudessa, 
metsäteollisuuden 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, portfolio 10 h, itsenäinen työskentely 40 h, tentti 2 h. 

Oppimateriaali: Heikki Juslin-Eric Hansen: Strategic Marketing in the Global Forest Industries soveltuvin osin. 2003 Update. 
ISBN 0-9703333-7-4. 

Arviointiperusteet: tentti 50 %, portfolio 40 %, uutisseuranta 10%. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2024 Organisaatioiden toiminta ja organisaatioviestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodostaa kokonaiskuvan yritysorganisaatiosta, sen rakenteesta ja sisäisestä 
toiminnasta. Organisaatioviestinnässä opiskelija ymmärtää tiedotuksen ja viestinnän merkityksen ja mahdollisuudet osana 
yhteisön toimintaa. Opiskelija osaa ratkaista sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeisiä ongelmia. 

Keskeinen sisältö: Organisaatioteorioiden ja rakenteiden kehittyminen, oppiva organisaatio, organisaation rakenteen 
tarkastelu, organisaatiokulttuuri. Organisaation sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, sisäinen markkinointi, maine. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Organisaatioiden toiminta: Luennot ja oppimistehtävät 16 h, oppimisaineistoihin 
perehtyminen 24 h. Organisaatioviestintä: Luennot ja oppimistehtävät 16 h, itsenäiset harjoitustyöt 6 h, oppimisaineistoihin 
perehtyminen 18 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 



Arviointiperusteet: Organisaatioiden toiminta: tentti. Organisaatioviestintä: tentti ja harjoitustöiden hyväksytty 
suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2019 Johtajuus ja esimiestyö, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodostaa kokonaiskuvan ihmisten johtamisesta. Opiskelija hallitsee kokouksen 
tekniikan ja asiakirjat. Opiskelija tietää neuvottelun periaatteet ja osaa toimia yhteistyöhakuisesti erilaisissa 
neuvottelutilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Itsetuntemus ja johtajuus, johtamiskäyttäytyminen, työmotivaatio, kehityskeskustelut ja palaute, 
tiimijohtaminen ja tiimityöskentely, esimiestyö ongelmatilanteissa, kokoustekniikka, kokousvirkailijoiden tehtävät, 
kokousasiakirjat, neuvottelun periaatteet ja neuvottelijan roolit. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ihmisten johtaminen: luennot, tilanneharjoitukset, ryhmätyöt 40 h; 
oppimisaineistoihin perehtyminen 32 h; harjoitustyö 8 h. Kokous- ja neuvottelutaito: luennot ja tilanneharjoitukset 26 h; 
käytännön harjoittelu 4 h; oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 8 h; arviointi ja palaute 2 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Ihmisten johtaminen: Tentti ja harjoitustyö. Kokous- ja neuvottelutaito: Tentit ja valmisteltu harjoitus. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

METSÄTALOUS 

MM1048 Englanti, metsätalouden ammattikieli, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää metsätalouden ammattikielen osaamistaan sekä osaa metsäteollisuuden 
peruskäsitteet. 

Keskeinen sisältö: Metsätalouteen ja -teollisuuteen liittyviä tekstejä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta, suulliset ja kirjalliset kokeet, suullisia esityksiä, itsenäistä 
opiskelua.  

Oppimateriaali: Opettajan laatima oppimateriaalipaketti. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktitunteihin (80 %) Kirjalliset ja suulliset tentit. Suulliset esitykset. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM1019 Ruotsi, johdanto metsätalouden ammattikieleen, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee keskeisimmät sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät viestintätehtävät. Osaa kertoa 
Suomen metsistä, tärkeimmistä puulajeista ja jokamiehenoikeudesta. 

Keskeinen sisältö: Viestintätilanteiden harjoittelua. Teemat: opiskelu, kotipaikka, harrastukset, puhelinkieli, småprat, 
tervetuliais- ja kiitospuhe. Yleistä tietoutta Suomen metsistä, puulajeista ja jokamiehenoikeudesta. 



Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Opettajan laatima materiaalipaketti. 

Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen tentti, suullisia esityksiä. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM1032 Ruotsi, metsätalouden ammattikieli, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee metsäalan ammattikielen perusterminologian. 

Keskeinen sisältö: Eri maa- ja suotyypit. Metsätalouden kierron vaiheet: maanmuokkaus, metsänuudistus, raivaus, 
harvennus, päätehakkuu. Ympäristön ja luonnonsuojelu. 

Edeltävät opinnot: Johdanto metsätalouden ammattikieleen 2 op. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Opettajan laatima opetuspaketti. Video-ohjelmia. 

Arviointiperusteet: Kaksi kirjallista koetta, suullinen koe, suulliset esitykset. Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM1070 Kuvaileva tilastotiede, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät tavat kuvata tilastoja sekä osaa laskea aineistoa kuvaavia tunnuslukuja. 
·Lisäksi opitaan lineaarisen regressiomallin laatiminen ja tutustutaan oman ammattialan matemaattiseen mallintamiseen. 

Keskeinen sisältö: Tilastotiede tutkimusalana. Otantateoriaa. Luokittelu ja keskeiset käsitteet. Tunnusluvut -moodi -
mediaani -keskiarvo -vaihteluväli -kvartiilit -desiilit -fraktiilit -keskihajonta -varianssi -variaatiokerroin –vinousmitta 
·Regressiomallit -kahden muuttujan lineaarinen -pienimmän neliösumman menetelmä -mallin komponentit -mallin selitysaste -
usean muuttujan lineaariset -käyräviivaiset mallit -metsällisiä malleja. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaa ja laskuharjoituksia. Suuri osa opetuksesta tapahtuu tietokoneavusteisesti. 
Statgraphics - ohjelman ja esimerkkiaineistojen käsittelyä. Luennot 24 - 32 h. Laskuharjoitukset ja tentti 24 h. 

Oppimateriaali: ·Wuolijoki, Norlamo 1994. Tutkivaa matematiikkaa 1, Tilastot ja todennäköisyys. (halpa ja hyvä 
itseopiskelukirja) ·Holopainen, M. 1978. Tilastomatematiikan perusteet. (hyvä perusteos) ·Holopainen, Pulkkinen 2004. 
Tilastolliset menetelmät. (perusteellinen, runsaasti esimerkkiaineistoa, tutkimuksellinen ote, laskuharjoitusten vastaukset) 
·Karjalainen, Leila. Tilastomatematiikka. 7. täysin uudistettu painos. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä, 2000 (224 s.)(hyvä 
perusteos, harjoitustehtäviä ja vastaukset, SPSS - esimerkkiajoja) ·Vasama, P.-M.,Vartia, Y. 1973. Johdatus tilastotieteeseen 
osat I ja II. (yliopistotason perusteos, matemaattinen ja täsmällinen esitystapa. 

Arviointiperusteet: Loppukuulustelu. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelua tukee verkko - oppimisympäristö, jonne palautetaan neljät laskuharjoitukset. 

 



MM1085 Tilastolliset menetelmät, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa laskea normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyslaskuja ja tuntee muitakin jakaumia. 
Opiskelija osaa laatia runkolukusarjan teoreettisten jakaumien avulla lähtien koepuutiedoista. Opitaan odotusarvon 
luottamusvälin määrittäminen. Koealaotannasta tehdään johtopäätöksiä koskien koko metsikköä. Opitaan ryhmäkeskiarvojen 
testaamista t-testillä ja usean ryhmän tapauksessa varianssianalyysillä. 

Keskeinen sisältö: Todennäköisyysjakaumat: tasajakauma, binomi- , Poisson- , normaalijakauma, t-jakauma, beta- , Weibull 
- jakauma, Khiitoiseen- jakauma, F - jakauma. Luottamusväliestimointia odotusarvolle ja suhteelliselle osuudelle. 
Runkolukusarjan muodostaminen beta- ja Weibull - jakaumilla sekä puustomäärän ennustaminen. Testauksen teoriaa. 
Keskiarvotestit, Khiitoiseen- testit ja klassinen varianssianalyysi. 

Edeltävät opinnot: Kuvaileva tilastotiede. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaa ja laskuharjoituksia. Suuri osa opetuksesta tapahtuu tietokoneavusteisesti. 
Statgraphics - ohjelman ja esimerkkiaineistojen käsittelyä. Luennot 24 - 32 h. Laskuharjoitukset 16 h. Loppukuulustelu 8 h. 

Oppimateriaali: Wuolijoki, Norlamo 1994. Tutkivaa matematiikkaa 1, Tilastot ja todennäköisyys. (vain normaalijakauma) 
Holopainen, M. 1978. Tilastomatematiikan perusteet (hyvä perusteos). Holopainen, Pulkkinen 2004. Tilastolliset menetelmät. 
(perusteellinen, runsaasti esimerkkiaineistoa, tutkimuksellinen ote, laskuharjoitusten vastaukset). Karjalainen, Leila. 
Tilastomatematiikka. 7. täysin uudistettu painos. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä, 2000 (224 s.)(hyvä perusteos, 
harjoitustehtäviä ja vastaukset, SPSS – esimerkkiajoja. Vasama, P.-M. ,Vartia, Y. 1973. Johdatus tilastotieteeseen osat I ja II. 
(yliopistotason perusteos, matemaattinen ja täsmällinen esitystapa). Pukkala, T. 1994. Metsäsuunnittelun perusteet. 

Arviointiperusteet: Loppukuulustelu. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelua tukee verkko - oppimisympäristö, jonne palautetaan kolmet laskuharjoitukset. 

MM1034 Lineaarinen suunnittelu, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija osaa ratkaista Simplex-algoritmilla kolmen muuttujan 
optimointiongelman ja tuntee ratkaisun geometrisen perustan. Lisäksi opiskellaan useamman muuttujan ongelmia 
tietokoneavusteisesti. LINDO - optimointiohjelman käyttö opitaan hyvin erilaisten kuljetus- ja suunnitteluongelmien 
ratkaisijana. Tutustutaan eri optimointimenetelmiin metsätalouden suunnittelussa. 

Keskeinen sisältö: Suoran käsitteistö. Optimointiongelma tutuksi. Graafinen ratkaiseminen. Simplex – algoritmi. Usean 
muuttujan ongelmat. LINDO - ohjelman käyttö. Duaaliset tehtävät. Kuljetusongelmat. Monitavoitteinen ja heuristinen 
optimointi metsätalouden suunnittelussa. Tuotannonsuunnittelua. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaa ja laskuharjoituksia. Suuri osa opetuksesta tapahtuu tietokoneavusteisesti. 
LINDO - ohjelmaan tutustumista. Yhdessä yliopettajan kanssa valotetaan metsätalouden suunnittelumenetelmiä Harjoitustyö. 
Luennot 48 h. Harjoitustyö 10 h. Laskuharjoitukset ja kuulustelut 12 h. 

Oppimateriaali: Karjalainen Leila, 1995. OPTIMI matematiikkaa talouselämän ammattilaisille (hyvä optimointiosuus). Kallio, 
Karjanlahti, Kivilaakso, Prosentti 3 opistoasteelle (optimointi). Pulkkinen, P. 1990. Yo-diskontto 2.(optimointi). Pukkala, T. 
1994. Metsäsuunnittelun perusteet. 

Arviointiperusteet: Loppukuulustelu. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelua tukee verkko - oppimisympäristö, jonne palautetaan neljät laskuharjoitukset. 

MP1006 Saksan alkeet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa suullisissa ja 
kirjallisissa viestintätilanteissa. Hän tuntee kielialuetta ja sen viestintäkulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Ääntämisen, lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Peruskielioppirakenteiden harjoittelua. 
Kuullunymmärtämisen ja erilaisten viestintätilanteiden harjoittelua. 



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 64 h; Ohjattu etäopiskelu ja itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Eva Kauppi, - Heli Simon): Fahrplan Kielioppi ja harjoitukset ja Tekstit ja sanastot Tammi. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen (vähint. 80 %) lähityöskentelyyn, 3 kirjallista tenttiä, suullinen tentti, 
harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MP1004 Venäjän alkeet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa venäjää. Hän selviää yksinkertaisista suullisista 
ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän tuntee venäläistä kielialuetta ja kulttuuria. 

Keskeinen sisältö: Venäjän aakkosten lukemisen, ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis- ja 
luetunymmärtämisharjoituksia. Perusviestintätilanteita. Kieliopin perusrakenteitten opiskelua. 

Edeltävät opinnot: Ei 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktitunnit. Itsenäistä työskentelyä. 

Oppimateriaali: Oppikirja Nikiforow, Keränen & Alikov: "Saljut 1". Lisäharjoituksia e.m. oppikirjan harjoituskirjasta, 
oppikirjoista "Kapusta" ja "Privet, Sasha!" sekä venäjän oppimateriaalipaketeista 1994-95 ja 1999-2000 (Hyttinen & Toivanen-
Sevrjukova). Opettajan laatimia lisäharjoituksia. 

Arviointiperusteet: 80 %:n läsnäolo oppitunneilla2 kirjallista koetta, 1 suullinen koe, 1 lukusanakoe. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2024 Kasvitiede, 2 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää kasvilajiston määrityskirjallisuutta ohjatusti. Opiskelija ymmärtää puun kasvun ja 
kehityksen kasvitieteellisen perustan. 

Keskeinen sisältö: Kasviorganologia, aineenvaihdunta, kasvisystematiikka, kasvu ja kehitys. 

Edeltävät opinnot: Ei. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 36 h kontaktiopetusta 18 h tenttiin valmistautumista. Tenttikysymykset annetaan 
etukäteen. 

Oppimateriaali: Pankakoski, A. 1996. Puutarhurin kasvioppi. Lajimäärityksen monisteet. 

Arviointiperusteet: Tentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 

 



MM2025 Metsän uudistamisen perusteet, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Osaa laatia metsän uudistamissuunnitelman biologiset, taloudelliset, maisemalliset ja 
ympäristönsuojelulliset seikat huomioiden. Antaa perustiedot maaperästä niin, että kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy 
tunnistamaan eri maalajit ja vertailemaan niiden ominaisuuksia puuntuotannon kannalta. Antaa valmiudet metsikön 
mittaukseen, metsäalueen inventointiin sekä mittaustulosten laskentaan ja arviointiin. Valmentaa mittaus- ja 
laskentamenetelmien kehittämiseen. 

Keskeinen sisältö: Metsän luontainen kehitys. Metsän luontainen uudistaminen. Maanmuokkausmenetelmät. Viljelyn 
toteutus. Lainsäädäntö ja metsänuudistaminen. Uudistamissuunnitelman laatiminen. Maalajit metsänuudistamisen 
näkökulmasta. Metsikön keskitunnukset, kuvioittainen arviointi, metsää kuvaavien mallien käyttö. 

Edeltävät opinnot: Johdanto metsänhoitoon ja arviointi, puulajit, kasvitiede. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja maastoharjoitukset 145 h, opiskelijan oma työ 45 h. 

Oppimateriaali: Valkonen- Ruuska ym: Onnistunut metsänuudistaminen. Metla, Metsälehti Kustannus. 2001. Parviainen-
Seppänen. 1994. Metsien ekologinen kestävyys. Metlan tiedonantoja 511. Hynönen-Hytönen. 1997. Pellosta metsäksi. Pihlaja-
sarja nro 1. Holm. 2000. Haavan kasvatus ja käyttö. Metsälehti Kustannus. Kirjallisuus ja muu materiaali: Mälkönen, E 1982. 
Metsämaatieteen perusteita. Helsingin yliopisto, metsänhoitotieteen laitos. Tiedonantoja Auvinen Pekka. 1997. Metsänmittaus. 
Opetushallitus. Kangas, A. ja Päivinen, R. 1994. Metsän mittaus. Silva Carelica 27. Joensuun yliopisto, metsätieteellinen 
tiedekunta. SOLMU -maastotyöopas, Tapio. Tapion taskukirja. 2002. 24.painos Valtakunnan metsien 9.inventointi (VMI 9). 
Maastotyön ohjeet 1997. Metla. Helsingin tutkimuskeskus. Auvinen Pekka. 1997. Metsänmittaus. Opetushallitus. Kangas, A. ja 
Päivinen, R. 1994. Metsän mittaus. Silva Carelica 27. Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta. Tapion taskukirja. 
2002. 24.painos. 

Arviointiperusteet: Kirjalliset tentit ja maastokoe. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2008 Puunhankinnan perusteet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puunkorjuuta käsittelevän termistön sekä tuntee erilaiset aines- ja energiapuun 
korjuumenetelmät ja kaluston. Osaa valita erilaisille puunkorjuukohteille soveliaan korjuumenetelmän ja koneet ottaen 
huomioon taloudelliset ja tekniset vaatimukset. Tietää manuaalisen hakkuun palkkauksen perusteet sekä osaa laskea taksan. 
Opiskelijalle saa tuntuman sekä manuaalisesta puutavaran hakkuusta että raivaussahan käytöstä, hakkuu- ja 
taimikonhoitomenetelmistä, moottori- ja raivaussahan käytöstä ja huollosta, turvallisista työmenetelmistä sekä hakkuun 
yhteydessä tehtävistä lisätöistä mm. metsurimittauksesta. 

Keskeinen sisältö: Aines ja energiapuun korjuumenetelmät avohakkuilla, ensimmäisissä ja myöhemmissä harvennuksilla, 
ylispuiden poistoissa. Puunkorjuussa käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden varusteet. Puunkorjuussa käytettävien koneiden 
ja korjuuketjujen hinnoittelu. Manuaalisen hakkuun palkkausjärjestelmä. Moottori- ja raivaussahan huolto ja käyttö, termistöä, 
hakkuu- ja taimikonhoitotekniikka, puutavaralajit, metsurimittaus, työvaikeusluokitus, hakkuutaksan laskenta. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 32 h, harjoitukset ja maastotyöskentely 50 h. Itsenäinen työskentely, 
tenttiin valmistautuminen ja tentti 22 h. 

Oppimateriaali: Tapion Taskukirja, viimeisin painos, asiaa käsittelevät sivut Metsä- ja uittoalan työehtosopimus, viimeisin 
painos, hakkuun palkkausta koskevat kohdat Metsäteho 1991, Metsurin ja puutavaranhakkuun työ- ja suunnitteluopas, 
soveltuvin osin Metsätehon ja Työtehoseuran tiedotuksia ja katsauksia osoituksen mukaan Tekes, Teknologiaohjelmaraportti 
6/2000 Harvennuspuun tuotelähtöinen jalostusketju Harju 1996-1998Kaija Kanninen & Maija Heino (toim.) Miten puunkorjuun 
tutkimus vastaa ajan haasteisiin, Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 635, Jori Uusitalo Metsäteknologian perusteet, 
Metsälehden Kustannus Helsinki 2003,1997. Muu luennoilla osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti, osallistuminen hakkuu- ja raivaussahakurssille. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 



MM2026 Suunnistaminen ja GPS, 3 op 

Osaamisalueet:  

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, kompassin ja GPS-laitteen käyttö. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luokka- ja maasto-opetusta 40 h Opiskelijan oma työ 40 h. 

Oppimateriaali: Miettinen Samuli. 2006. GPS käsikirja. Genimap. Auvinen, P., Pukkala, T. ja Vesa, L. 1997. Metsän 
kartoitus. Opetushallitus . 

Arviointiperusteet: Kirjallinen koe, harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2027 Metsäiset elinympäristöt, 10 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Metsätyypit: Opiskelija tunnistaa metsätyypit sekä tietää kasvupaikkaluokituksen teoriaperustan. 
Suotyypit: Opiskelija osaa määrittää metsäluokituksen mukaisen suotyypin kirjallisuutta apuna käyttäen. Kasvilajit: Opiskelija 
tunnistaa yleisimmän metsäkasvilajiston. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt: Opiskelija tietää metsälain mukaisten 
erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja muiden metsäisten avainbiotooppien määrityskriteeristön ja tunnistaa kyseiset 
elinympäristöt. Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: Opiskelija tuntee talousmetsiä koskevan ympäristöllisen lainsäädännön ja 
metsäsertifioinnin ekologisen kriteeristön perusteet. Opiskelija oppii arvioimaan metsänhoidon ja -käytön ympäristövaikutuksia 
ja tuntee metsien suojavaikutuksen. Opiskelija tuntee metsien käsittelyn maisemavaikutukset. Metsäekologia: Opiskelija 
tuntee metsäluonnon elinympäristöjen merkityksen monimuotoisuuden kannalta sekä tietää talousmetsien lajiston 
elinympäristövaatimukset. 

Keskeinen sisältö: Metsätyypit. Suotyypit. Oma kasvio. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt: Metsälain ja 
metsäsertifioinnin mukaiset elinympäristöt ja niiden rakennepiirteet. Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: Metsälaki, -asetus, 
MMMa, Kemera-laki, -asetus, LSL, LSasetus, Vesilaki sov. osin, Rikoslaki sov. osin, Metsäsertifiointi sov. osin Puunkorjuun 
seurantajärjestelmät. Metsäekologia: Boreaalisen vyöhykkeen metsät elinympäristönä. Metsätalouden vaikutukset 
elinympäristöihin. Lahopuujatkumo. Vesi metsässä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Suotyypit: Ohjattuja maastoharjoituksia ja tentti 30 h. Kirjallisuusharjoitukset 10 h. 
Kasvilajit: Kasvion rakentaminen 15 h, tenttiin valmistautuminen ja tentti 25 h. Kasvilajit kerätään metsä- ja 
suotyyppiopintojen yhteydessä. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt: 40 h ohjattuja maastoharjoituksia, 12 h 
oppimispäiväkirja. Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: Itsenäiset harjoitustyöt 8 h, harjoitusten ohjatut ratkaisut ja luennot 
38 h, tentti ja tentin palautus 4 h. Metsäekologia: Luennot 8 h, lajistoesitykset 30 h, tentti 2 h. 

Oppimateriaali: Metsätyypit: Lehto, J - Leikola, M 1987. Käytännön metsätyypit. Helsinki Luennoilla osoitettava kirjallisuus 
Suotyypit: Laine-Vasander, 2006 Suotyypit. Karisto Oy. Hämeenlinna Kasvilajit: Hämet-Ahti, L., Suominen, J. Ulvinen, T., 
Uotila, P. (toim.) 1998. Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki Hiitonen, I., Kurtto, A. 1982. 
Otavan värikasvio. Kustannusosakeyhtiö Otava. Eurola, S., Bendiksen, K., Rönkä, A. 1992. Suokasviopas. Oulanka reports 11. 
Oulun Yliopisto. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt: Metsälaki ja alemman asteiset säädökset www.finlex.fi, 
www.edilex.fi,. Sertifiointi www.ffcs-finlad.org, www.metsavastaa.net. Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: Lait ja 
alemmanasteiset säädökset www.finlex.fi, www.ffcs-finlad.org, www.metsavastaa.netwww.edilex.fi, Kiviniemi, Metsäoikeus 
soveltuvin osin. Ekologia: Kuuluvainen, ym.(toim.) Metsänkätköissä s. 19-109., lajistoesitykset. 

Arviointiperusteet: Suotyypit: Maastotentti. Kasvilajit: Kasvilajitentti, oma kasvio. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt: 
Jatkuva näyttö harjoituskohteilla. Oppimispäiväkirja. Metsäluonnonsuojelun lainsäädäntö: Aineistotentti. Metsäekologia: Tentti 
ja lajistoesitelmät. 

Arviointiasteikko: 1-5, kasvilajit ja metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt hyväksytty-hylätty. 

Muut toteutusjärjestelyt: Oma kasvio tentitään metsä- ja suotyyppiopintojen yhteydessä. 

 

http://www.metsavastaa.net/�


MM2035 Metsän kasvatus, 9 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tuntee yleisimmät metsätuhot Suomessa. Tuntee kivennäismaiden ja soiden metsänkasvatuksen 
perusteet, menetelmät ja tavoitteet. Osaa laatia niiden perusteella biologis-ekologiset , taloudelliset ja monikäytönvaatimukset 
täyttävän metsänkasvatuksen toimenpidesuunnitelman 2. ja 3. kehitysluokan metsikkökuviolle. 

Keskeinen sisältö: Metsänkasvatuksen biologiset perusteet. Harvennusmenetelmät ja niiden optimointi. 
Harvennusajankohdan määrittäminen. Lainsäädäntö ja tuet. 

Edeltävät opinnot: Metsäiset elinympäristöt. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 9 op = 243 h, luennot ja maastoharjoitukset 200 h, opiskelijan oma työ n. 40 h. 

Oppimateriaali: : Hyvän metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Aina Uusin painos. Joensuu S.( 
toim.) Ojitettujen soiden puuntuotanto ja ympäristönhoito. 1999.TAPIO. Tuottava metsänkasvatus. 2005. Tapio ja Metla. 
Metsä kustannus. - henkilökohtainen oppikirja. Kellomäki Seppo.1991. Metsänhoito. Silva Carelica 8. Metsälaki Niemistö ? 
Vaara(toim.)1998. Rauduskoivu tänään ja tulevaisuudessa. Metlan tiedonantoja 668. Parviainen-Seppänen.1994.metsien 
ekologinen kestävyys. Metlan tiedonantoja 511. Päivänen Juhani.1990. Suometsien hoito. Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Vuokila 
Yrjö.1987.Metsänkasvatuksen perusteet ja menetelmät.2.painos. WSOY, Porvoo. 

Arviointiperusteet: Kirjalliset tentit ja kuviokohtaiset maastokokeentuholaisten ja niiden aiheuttamien tuhojen tunnistus. 1. 
Tuholaistunnistus  koe. 2. Raportti määrätyistä tuholaisista. 

Arviointiasteikko: 1 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, maastoharjoitukset, tuotoslaskelmat, ryhmätyöt, oma tuotos. 

MM2028 Puunkorjuun suunnittelu, 9 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tehdä leimikon työmaasuunnitelman erilaisille puunkorjuukohteille ottaen huomioon 
taloudelliset, tekniset, työsuojelulliset ja ympäristönhoidolliset näkökohdat. Lisäksi opiskelija tietää korjuujäljen merkityksen ja 
osaa inventoida korjuujäljen. Osaa mitata puutavaraa erilaisilla mittausmenetelmillä, tietää mittausmenetelmien teoreettisen 
taustan ja osaa valita tarkoituksenmukaisen mittausmenetelmän. Hän pystyy suunnittelemaan metsätien siten, että se 
kustannuksiltaan ja rakenteeltaan vastaa nykyisiä puutavaran kaukokuljetuksen tarpeita. Opiskelija tietää yksityistielain 
velvoitteet ja vastuut metsäteillä.  

Keskeinen sisältö: Käsitteet, korjuutyömaan suunnittelun perusteet, leimikon suunnittelu, korjuujäljen merkitys, korjuujäljen 
inventointimenetelmät (Metsäkeskuksen, puuta hankkivan yrityksen ja mhy:n mallien mukaisesti), puunkorjuun työsuojelu- ja 
turvallisuusasiat, suometsien, ranta- ja saaristometsien puunkorjuun suunnittelu toteutus. Puutavaran mittaus. Metsätietyypit 
ja niiden rakenne, yksityistielaki, metsätien suunnittelu, kantavuus, kustannuslaskenta ja kustannusten ositus. 

Edeltävät opinnot: Puunkorjuun perusteet. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 78 h, maastoharjoitukset 78 h, itsenäinen tiedonhankinta, tehtävät, tenttiin 
luku ja tentti 86 h. 

Oppimateriaali: Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 749/2001. Metsätehon oppaat ja katsaukset 
osoituksen mukaan. Muu luennoilla osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, maastoharjoitukset, maastoretkeilyt. 

 

 

 

 



MM2014 Metsätalousinsinöörin työnkuva, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Työnkuva: Opiskelija tutustuu eri metsäalan organisaatioiden toimintaan ja erilaisiin 
metsätalousinsinöörin käytännön töihin. Opiskelija saa kuvan metsätalousinsinöörin työtehtävistä, niiden vaatimuksista ja 
tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Opiskelija pystyy arvioimaan omia mahdollisuuksiaan eri työammateissa. Työlainsäädäntö: 
Opiskelija tietää työsopimuslain ja metsäalan TES:n keskeisen sisällön. 

Keskeinen sisältö: Työnkuva: Tutustuminen metsätalousinsinöörin työtehtäviin jossakin organisaatiossa. Raportointi ja 
omien kokemusten selostaminen muille opiskelijoille. Videoneuvottelutekniikan harjoitteleminen. Työlainsäädäntö: 
Työsopimuslaki, metsäalan TES, työsuojelulainsäädäntö, työpaikkademokratiaan liittyvää säädäntöä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Työnkuva: Vierailu 20 h ,kirjallisen raportin laatiminen 5 h, suullinen esitys 1 h, 
kommentaattorina toimiminen, palautteen antaminen, puheenjohtajana toimiminen ja esitysten seuraaminen 14 h. 
Työlainsäädäntö: Työlainsäädännön luennot ja oppimistehtävät 18 h, oppimisaineistoihin perehtyminen 20 h, tentti 2 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Työnkuva: Vieraileminen organisaatiossa kahden työpäivän ajan, kirjallisen raportin laatiminen, suullinen 
esitys videoneuvottelutekniikan avulla. Kommentaattorina toimiminen, palautteen antaminen, puheenjohtajana toimiminen. 
Työlainsäädäntö: Työlainsäädännössä tentti. 

Arviointiasteikko:  Mti:n työnkuva hyväksytty/hylätty. Työlainsäädäntö 1-5. 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2015 Metsätapahtuman järjestäminen, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Osaa järjestää erilaisia metsäalan tapahtumia kohderyhmän, aikataulun, kuljetuksen, muonituksen, 
infomateriaalin, kustannukset ja tiedotuksen huomioiden Opetusmenetelmät/työskentelytavat: Oppimateriaali: Tapion 
taskukirja. 1997. 23.painos· Auvinen: Metsänmittaus. Opetushallitus.· Kangas, A. ja Päivinen, R. 1994. Metsän mittaus. Silva 
Carelica 27.· Metsätaitokilpailun säännöt. Suomen metsäurheiluliitto ry. 2001.· Niiranen, A. ja Seilonen, R. 2001. 
Metsätaitomestaruuskilpailujen järjestäjän opas. Suomen metsäurheiluliitto ry. 

Keskeinen sisältö: Metsätaitokilpailujen säännöt. Metsätapahtuma metsän neuvontatapahtumana. Metsätaitokilpailujen 
järjestäminen. Metsätaitoradan laadinta. Metsikkökoealan mittaus. Metsikkökoealan tulosten laskenta koepuumittausten 
avulla. Metsänkartoituksen maastomittaukset. kulman mittaus, vaaitus, pinta-alan määritys. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Tapion taskukirja. 1997. 23.painos· Auvinen: Metsänmittaus. Opetushallitus.· Kangas, A. ja Päivinen, R. 
1994. Metsän mittaus. Silva Carelica 27.· Metsätaitokilpailun säännöt. Suomen metsäurheiluliitto ry. 2001.· Niiranen, A. ja 
Seilonen, R. 2001. Metsätaitomestaruuskilpailujen järjestäjän opas. Suomen metsäurheiluliitto ry. 

Arviointiperusteet: Järjestelytehtäviin osallistuminen. 

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty. 

Muut toteutusjärjestelyt: Kesä- ja talvimetsätaitokilpailujen järjestäminen; Metsätaitokilpailujen tehtäväradan mittaus ja 
merkitseminen. 

MM2029 Markkinointi ja yhteisöviestintä, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kuvaamaan nykyaikaisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja mallit. Hän ymmärtää 
markkinoinnin merkityksen yrityksen muille toiminnoille sekä ulkoisen ja sisäisen ympäristön merkityksen markkinoinnin 
toteutuksessa. Viestinnässä opiskelija tuntee tiedotuksen ja viestinnän merkityksen ja mahdollisuudet osana yhteisön 
toimintaa. Lisäksi opiskelija tunnistaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset ongelmat ja osaa ratkaista niitä. 

Keskeinen sisältö: Markkinoinnin asema yhteiskuntaa ja organisaation toimintaa ohjaavana tekijänä, markkinoinnin 
peruskäsitteet ja mallit. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, sisäinen markkinointi, PR-työn perusteita ja maine. 



Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Markkinointi: Luennot, oppimistehtävät ja ryhmätyöt 64 h, oppimismateriaaliin 
perehtyminen (sis. tentin) 42 h. Viestintä: 30 h luentoja, ryhmätyöt 15 h, opintomateriaaleihin perehtyminen 20 h, 
harjoitustyöt 15 h. 

Oppimateriaali: Kurssin alussa ilmoitettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti, hyväksytyt harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 1 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2033 Metsän uudistamisen syventävät opinnot, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee siemenkeräyksen menetelmät, siemenen käsittelyn ja taimituotantomenetelmät. 
Ymmärtää jalostuksen merkityksen ja tietää metsänjalostuksen menetelmien perusteet. Tietää kestävän metsätalouden 
rahoituslain tuet metsänuudistamiselle. 

Keskeinen sisältö: Siemenen keräysmenetelmät, tuleentuminen, siemenalkuperäluokat, siemenen karistus, varastointi, 
taimituotantomenetelmät, laki metsänviljelyaineiston kaupasta. Metsänjalostuksen merkitys, menetelmät. Kestävän 
metsätalouden rahoituslaki ja metsänuudistaminen. Uudistamisen uusin tieto. 

Edeltävät opinnot: Metsän uudistaminen. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 60 h, opiskelijan oma työaika 20 h. 

Oppimateriaali: Rikala. Metsätaimiopas. Metlan tiedonantoja 882Nygren. Metsäpuiden siemenopas. Metlan tiedonantoja 
881Koski. Metsänjalostus. 

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2012 Metsien monikäytön perusteet, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Metsien eri käyttömuotoihin perehtyminen ja niiden huomioiminen metsätalouden toimenpiteitä 
suunniteltaessa. 

Keskeinen sisältö: Metsän käytön historia, kaavoitus, metsästys ja kalastus, keräilytalous, porotalous, turvetuotanto, 
virkistyskäyttö ja luontomatkailu. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 



MM2036 Puukauppa, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tietää puukauppatavat, raakapuun hinnoittelun periaatteet sekä kauppaehdot. Osaa toimia puun ostajan 
/ myyjän edustajana. Tuntee arvoketjuajattelun. Osaa raakapuun kaukokuljetuksen. Tuntee logistiikan merkityksen 
kansantalouden tasolla. 

Keskeinen sisältö: Kauppatavat, kauppaehdot, raakapuun hintaan vaikuttavat tekijät, oston/myynnin suunnittelu, 
kilpailunrajoittamislaki, raakapuun tuonti ja vienti. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 50,5 h, itsenäiset tehtävät 30,5 h, tenttiin valmistautuminen ja tentit    
25,7 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointiperusteet: Koe, tehtävät. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2031 Yritystoiminta, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta, toimintaympäristöstä sekä yrityksen 
taloudesta. Opiskelija tiedostaa kokonaisvaltaisen suunnittelun merkityksen yrityksen menestyksellisen liiketoiminnan 
hallinnassa ja kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää sisäisen laskentatoimen roolin yrityksen päätöksenteon tueksi 
informaatiota tuottavana toimintona. Perehdyttää yrityksen liiketoiminnan johtamisessa ja päätöksenteossa tarvittavan 
kannattavuus- ja kustannusinformaation tuottamisen ja hyväksikäytön perusteisiin.  

Keskeinen sisältö: OSIO I 1.Yritystoiminnan taustaa 2.Yrittäjyys 3.Yrityksen perustamissuunnittelu - toiminta-ajatus - 
liikeidea -liiketoimintasuunnitelma 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. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko:  

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2017 Organisaatioiden toiminta ja henkilöstöhallinto, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodostaa kokonaiskuvan yritysorganisaatiosta, sen rakenteesta ja sisäisestä 
toiminnasta. Opiskelija tietää henkilöstöstrategian merkityksen osana liiketoimintastrategiaa ja yritysorganisaation johtamista. 
Opiskelija tietää henkilöstöstrategian sisältöalueet. 

Keskeinen sisältö: Organisaatioteorioiden ja rakenteiden kehittyminen, oppiva organisaatio, rakenteen tarkastelu, 
organisaatiokulttuuri, yritysorganisaation henkilöstöstrategia; henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta, perehdyttäminen, 
kehittäminen, henkilöstöohjaus, henkilöstötilinpäätös. 

Edeltävät opinnot: Metsätalousinsinöörin työnkuva. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja ryhmätyöt 40 h, oppimistehtävät 16 h, oppimisaineistoihin perehtyminen 
24 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 



Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hyväksytty suorittaminen. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2021 Luonnonvaratiedon keruu ja hallinta, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hankkia ilmakuvamateriaalia ja tulkita kuvia visuaalisesti. Hallitsee 
paikkatietojärjestelmien perusteet. Osaa digitoida ja koostaa metsäkartan sekä hyödyntää numeerisia aineistoja 
paikkatietojärjestelmässä. Osaa kerätä metsätietoa GPS-paikantimella. Osaa tulkita satelliittikuvan numeerisesti eri 
menetelmillä. 

Keskeinen sisältö: Kartat ja koordinaatistot, ilmakuvaus, visuaalinen ilmakuvatulkinta ja metsikkökuviointi, ilmakuvan käyttö 
maastossa, puustotietojen arviointi, kuviokartan digitointi ja metsäkartan valmistus. Satelliittipaikannuksen perusteet, GPS-
laitteiden käyttö metsätiedon keruussa. Paikkatietojärjestelmien perusteet ja aineistojen tuottaminen ja hyödyntäminen 
paikkatietojärjestelmällä. Kaukokartoituksen perusteet, satelliittikuvamateriaalit ja satelliittikuvan numeerinen tulkinta. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Auvinen, Pukkala, Vesa. 2002. Metsän kartoitus. (PDF-dokumentti), kurssilla osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai loppukoe sekä harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt. Toteutetaan yhdessä kestävän energiatalouden sv:n kanssa. 
Opintojaksojen laajuudet ovat erilaiset. 

MM2032 Metsäsuunnittelu, 9 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Perehtyminen metsäsuunnittelun käsitteistöön, laskenta- ja suunnittelumenetelmiin sekä 
metsäsuunnittelun tietojärjestelmiin. Opiskelija osaa laatia metsäsuunnitelman osoitetulla menetelmällä. Projektin suunnittelu 
ja toteutus. 

Keskeinen sisältö: Metsäsuunnittelun perusteet: suunnittelun keskeiset käsitteet, kestävyys ja kiertoaika. Metsikkö- ja 
metsälötason suunnittelumenetelmät, simulointi ja optimointi. Metsäsuunnitelman laadinta: suunnitelman tietosisältö, 
inventointi, suunnittelulaskelmat, suunnitelman koostaminen ja evaluointi. Metsäsuunnitteluprosessin toteutus projektina. 

Edeltävät opinnot: Luonnonvaratiedon keruu ja hallinta. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Pukkala, Timo. 2007. Metsäsuunnittelun menetelmät (osoitetuin osin). Kurssilla osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Loppukoe ja suunnitteluprosessi. 

Arviointiasteikko: H, 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, harjoitukset, metsäsuunnitelman laadinta. 

MM2034 Metsäneuvonta, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Metsäpolitiikka: Opiskelija osaa selostaa metsäpolitiikan tavoitteiden muodostumisen ja keinot sekä 
näiden yhteyden ja vaikutukset yksityismetsätalouteen. Opiskelija tuntee yksityismetsätalouden lainsäädännön ja 
organisaatiot. Opiskelijalla on mielikuva yksityismetsänomistajien neuvonnan työkentästä ja toimimisesta 
metsäammattilaisena siinä. Opiskelija osaa selvittää metsäverotuksen perusteet sekä laatia metsätalouden veroilmoituksen 
Kiinteistön kauppa: Opiskelija osaa metsäkiinteistön hallinnan ja kaupan perusasiat ja tietää mistä niihin tarvittavat tiedot voi 
saada. 



Keskeinen sisältö: Metsäpolitiikka: 1. Metsäpolitiikan käsite, metsäpolitiikan tavoitteet ja keinot muuttuvassa 
toimintaympäristössä 2. Metsänomistus ja yksityismetsänomistuksen rakennemuutos metsäneuvonnan haasteena 
3.Yksityismetsätalouden organisaatiot metsäpolitiikan toimijoina 4. Metsälait julkisoikeudellisina kokonaisuuksina 5. 
Metsäverotus Kiinteistön kauppa: Kiinteistönhallinnan perusteet. Kiinteistötietojärjestelmän ja kiinteistökaupan perusteet.  
Omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat tekijät vaikuttavat tekijät. Mitä omistajan vaihdokseen 
vaikuttavia tietoja on saatavissa ja mistä. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Metsäpolitiikka: tutoristunnot, niihin liittyvät luennot ja itsenäinen tiedonhankinta, 
metsäverotuksesta luennot ja harjoitukset, oppimispäiväkirjan laatiminen, tentti Kiinteistön kauppa: Luennot, harjoitukset, 
ryhmä- ja itsenäiset tehtävät. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Metsäpolitiikka: Tentti ja oppimispäiväkirja Kiinteistökauppa: Loppukoe, harjoitustyö. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2019 Johtajuus ja esimiestyö, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodostaa kokonaiskuvan ihmisten johtamisesta. Opiskelija hallitsee kokouksen 
tekniikan ja asiakirjat. Opiskelija tietää neuvottelun periaatteet ja osaa toimia yhteistyöhakuisesti erilaisissa 
neuvottelutilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Itsetuntemus ja johtajuus, johtamiskäyttäytyminen, työmotivaatio, kehityskeskustelut ja palaute, 
tiimijohtaminen ja tiimityöskentely, esimiestyö ongelmatilanteissa, kokoustekniikka, kokousvirkailijoiden tehtävät, 
kokousasiakirjat, neuvottelun periaatteet ja neuvottelijan roolit. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ihmisten johtaminen: luennot, tilanneharjoitukset, ryhmätyöt 40 h; 
oppimisaineistoihin perehtyminen 32 h; harjoitustyö 8 h. Kokous- ja neuvottelutaito: luennot ja tilanneharjoitukset 26 h; 
käytännön harjoittelu 4 h; oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 8 h; arviointi ja palaute 2 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Ihmisten johtaminen: Tentti ja harjoitustyö. Kokous- ja neuvottelutaito: Tentit ja valmisteltu harjoitus. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2016 International Forestry, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Perehtyy maailman metsävaroihin, niiden alueelliseen jakautumiseen ja käyttöön. Perehtyy 
metsäteollisuuden globalisaatiokehitykseen ja metsäalan kansainväliseen yhteistyöhön. 

Keskeinen sisältö: Metsätalouden erityispiirteet kehitys- ja teollisuusmaissa. Metsäalan organisaatiot ja kansainvälinen 
yhteistyö. Globalisaatio. 

Edeltävät opinnot: Englannin edeltävät opinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Matti Palo-Jussi Uusivuori: World forests, society and environment. 1999 volume 1. no 205 muu materiaali 
ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti ja raportti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, vierailevat luennoitsijat, raportit (englanniksi). 



VALINNAISET OPINNOT 

MM2102 Metsäalan Venäjä-opinnot, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Yleistavoitteena on antaa opiskelijalle peruskuva Venäjän metsätaloudesta. Erityisesti tutustutaan 
Venäjän metsänhoitoon ja sen erityispiirteisiin, puunhankintaan ja puukauppaan. 

Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään metsän kasvatuksen perusteisiin ja menetelmiin paikanpäällä Venäjällä. 
Tutustutaan leshoosin toimintaan. Saadaan yleiskuva puunkorjuusta vierailemalla erilaisilla puunkorjuukohteilla Venäjällä. 
Tutustutaan leimikon puunkorjuun suunnitteluun venäläisten hakkuuohjeiden ja suomalaisten ostajien Venäjän puunkorjuulle 
ja puun alkuperän todentamiselle asettamien vaatimusten pohjalta. Saadaan perustieto lupa yms. käytännöistä puukaupassa. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojaksoon kuuluu kaksi viikon retkeilyä, joiden päätavoitteena on tutustua metsänhoitoon ja 
puun hankintaan ja kauppaan Venäjällä. 

MM2117 Metsäpalveluyrittäminen, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija tuntee metsäpalveluyrittäjyyden erityispiirteet ja osaa asiakaslähtöisesti suunnitella ja markkinoida yrityksen 
tuotteita. Opiskelija osaa perustaa metsäpalveluyrityksen ja omaa perustiedot yrityksen toiminnasta. 

Keskeinen sisältö:  

sisältö: 
Metsäpalveluiden tuotteistaminen 3 op 

 -  metsäpalveluyrityksen toimintaympäristö 
 -  metsäpalveluiden tuotteistamisprosessi 
 -  markkinalähtöiset metsäpalvelutuotteet 

  
Metsäpalveluyrityksen perustaminen  ja toiminta 4 op 
sisältö

 -  palveluyrityksen perustaminen 
: 

 -  palveluyrityksen toiminta  
 -  palveluyrityksen talous 

Edeltävät opinnot: Yritystoiminnan perusteet. 

Oppimateriaali: Annetaan opintojakson alussa. 

MK2104 Puutuotteiden vientimarkkinointi, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia puutuotteiden vientimarkkinoinnin käytännön tehtävissä. Opiskelija hallitsee 
vientikaupan prosessin eri vaiheet. 

Keskeinen sisältö: Puutuotteita käyttävien asiakkaiden tavoittaminen, heidän tarpeittensa kartoittaminen ja pysyvän 
asiakassuhteen luominen. Yhteydenotto asiakkaaseen, tarjouksen tekeminen, sopimuksen laatiminen, jälkimarkkinointi. 
Opintoretkeily. 

Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet, markkinatiedon hallinta, kauppaoikeus. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoa 12 h. Oppimistehtävät (yritysten toimintaan tutustuminen) 44 h. 
Opintoretkeily 100 h. Portfolion laadinta 30 h. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Portfolio. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelijat tutustuvat puutuoteteollisuuden vientiyritysten ulkomaankauppaan muutaman päivän 
ajan vientikaupan käytännön toimenpiteiden selvittämiseksi. Opintoretkeily tehdään ulkomaille, jossa tutustutaan 
puutuoteteollisuuden asiakasyrityksiin. 

MK2105 Tuotekehitys, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee systemaattisen tuotekehityksen merkityksen yrityksen liiketoimintaan vaikuttavana 
tekijänä ja erityisesti tuotekehityksen yhteyden markkinointiin. Hän tuntee tuotekehitysprosessin vaiheet. Opiskelija osaa 
toimia tuotekehitystiimin jäsenenä. 

Keskeinen sisältö: Tuotekehityksen merkitys yrityksen toiminnassa. Tuotekehitys markkinoinnin osana. Tuotekehityksen 
menetelmät ja tuotekehitysprosessin vaiheet. 

Edeltävät opinnot: MK2028 Markkinoinnin perusteet, MK2011 Tuotteistava puurakentaminen. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MK2107 Laatu- ja ympäristöjohtaminen, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee laadun käsitteen ja keskeiset laadun varmistamisen ja kehittämisen menetelmät. Hän 
tuntee ympäristöjohtamisen periaatteet ja keskeiset ympäristövaikutusten arviointimenetelmät. Opiskelija osaa toimia laatu- 
ja ympäristöjohtamiseen liittyvissä työtehtävissä. 

Keskeinen sisältö: Laatu ja sen käsite - mitä laatu on? Laadun (ja johtamisen) ismit Laatujärjestelmät Laatuorganisaatiot 
Laatupalkinnot TQM (Six Sigma)Ympäristöjohtamisen käsite, ympäristöjärjestelmät, tuotteiden ja palveluiden 
ympäristövaikutusten arviointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Määrittyy myöhemmin. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 

 



MK2106 Tuotannonohjaus, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttämään tuotannonohjauksen yleisiä periaatteita osana teollisuusyrityksen 
markkinointia ja laskentaa. Opintojen jälkeen opiskelija pystyy määrittämään ne tekijät, jotka tulee huomioida 
tuotannonohjauksen käytännön toteutuksessa. 

Keskeinen sisältö: Tuotannonohjauksen yleiset periaatteet, sahateollisuuden tuotannonohjaus, levyteollisuuden 
tuotannonohjaus, puusepänteollisuuden tuotannonohjaus 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 40 h, itsenäinen opiskelu 50 h, erilliset tehtävät 40 h, kokeisiin 
valmistautuminen 20 h, harjoitustyöt 36 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Kokeet, tehtävien palautukset, harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0 ... 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2100 Bioenergia, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: 1) Tuntee energia-alan toimintaympäristön, energiatekniikan ja energian tarpeen määrityksen perusteet. 
2) Tuntee biopolttoaineet ja näiden hankintaketjut, perustekniikan ja kustannustehokkuuden. 3) Tuntee hyvälaatuisen 
polttopuun teon ja varastointitekniikan. 4) Tuntee eri kokoluokkien lämmitysratkaisujen perusratkaisut. 5) Tuntee kunnallisen 
päätöksentekoprosessin ja lämpölaitoksen hankintamenettelyn perusteet. 6) Tuntee ilmastonsuojelun, ravinnekysymysten ja 
päästökuormituksen perusteet ja kv-sopimukset. 7) Ymmärtää lämpöyrittäjätoiminnan keskeiset taloudelliset lainalaisuudet ja 
osaa soveltaa näitä koko energia-alaan. 

Keskeinen sisältö: 1) Energia-alan toimintaympäristö. 2) Biopolttoaineiden hankinta, tuotanto ja ravinnekysymykset. 3) 
Kiinteistökohtaiset lämmöntuotantoratkaisut. 4) Kunnalliset energiaratkaisut, lämpöyrittäjätoiminta, investointimallit, 
kannattavuus, lainsäädäntö ja sopimukset. 5) Ilmastonsuojelu, päästökauppa ja kv-sopimukset. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 7 op = 189 h, joka jakautuu seuraavasti: luennot ja maastoharjoitukset 150 h 
opiskelijan oma työ n. 40 h. 

Oppimateriaali: 1) Alakangas, E. 2000. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Espoo. VTT. 2) Kara, M (toim.). 
2004. Energia Suomessa. VTT prosessit. 3) Fredriksson, T. Kuitto, P-J. Alakangas, E. 2000. Polttohakkeen tuotanto 
metsänuudistamisaloilla. Hyvinkää. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 4)Hakkila, P (toim.). 2004. Puuenergian 
teknologiaohjelma 1999-2003. Tekes. 5) Knuuttila Kirsi (toim.). 2003. Puuenergia. 6) Puhakka, A., jne. 2001. 
Hakelämmitysopas. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. 7) Puhakka, A., jne. 2003. Pellettilämmitysopas. Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu. 8) Verkko-oppimateriaali www-sivujen muodossa. 9) Luennoilla jaettava muu oppimateriaali. 

Arviointiperusteet: Kirjalliset tentit, harjoitustyöt ja retkeilyihin osallistuminen. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, tietokone- ja maastoharjoitukset, ryhmätyöt, oma tuotos. 

MM2106 Luonnonvaratieto paikkatietojärjestelmissä, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yleisimpien paikkatieto-ohjelmistojen peruskäytön ja osaa siirtää tietoa järjestelmien 
välillä. Opiskelija osaa yhdistää aineistoja eri lähteistä sekä luoda niistä teemakarttoja. Opiskelija ymmärtää spatiaalisen 
tietokannan käsitteet ja osaa rakentaa paikkatietokannan. Opiskelija tuntee paikkatiedon analyysimenetelmät ja osaa valita 
oikean analyysiketjun ja toteuttaa sen. Opiskelija tuntee paikkatiedon visualisoinnin periaatteet ja osaa tuottaa karttaesityksiä 
erilaisista teemoista. Opiskelija tuntee www-pohjaisten paikkatietosovellusten ja mobiilien järjestelmien käsitteet ja 
toimintaperiaatteet. 

Keskeinen sisältö: MapInfo/ArcGIS -ohjelmistojen ominaisuudet ja käyttö. Paikkatietoaineistot ja -formaatit sekä tiedon 
tuonti ja vienti. Paikkatiedon hallinta tietokannassa. Paikkatiedon analysointi sijainti- ja ominaisuustiedon avulla. 



Rasterimuotoisen aineiston analysointi ja korkeusmallin hallinta. Paikkatiedon visualisointi, web-sovellukset ja mobiilit 
järjestelmät sekä GPS-teknologian hyödyntäminen. 

Edeltävät opinnot: Luonnonvaratiedon keruu ja hallinta. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opiskelijan työskentely koostuu teorian opiskelusta luennoilla, ohjatuista käytännön 
harjoituksista ohjelmistojen, aineistojen ja työvälineiden parissa sekä itsenäisestä harjoitustöiden tekemisestä. 

Oppimateriaali: Kurssilla osoitettava materiaali, Virtuaali-AMK Paikkatietojärjestelmät osio. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai loppukoe sekä harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2118 Suometsien hoito, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suometsien hoidon erityispiirteet ja menetelmät. Vesi- ja ravinnetalouden ylläpidon 
suunnittelun ja toteutuksen. 

Keskeinen sisältö: Suometsien käsittely, kunnostusojituksen suunnittelu ja toteutus. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Osoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentit ja harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

MM2116 Puunhankinta, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee puun korjuukoneiden (hakkuu- ja ajokoneiden) rakenteen ja ominaisuudet sekä 
koneenkuljettajien osaamisen siten, että osaa ottaa nämä seikat huomioon puunhankinnan toteutuksen eri vaiheissa. Tietää 
asiakaslähtöisen puunhankinnan periaatteet ja osaa laatia hakkuukoneelle apteerausohjeen. Tietää eri tasoisten 
hankintasuunnitelmien laadinnan periaatteet Osaa käyttää erilaisia menetelmiä puunhankinnassa tarvittavan informaation 
välittämiseen. Tuntee 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. Apteeraus ja apteerausohjeen laadinta. Puunhankinnan organisointi 
Puunhankinnan vuosisuunnitelman laadinta Markkina- ja asiakaslähtöinen puunhankinta. Puunhankinnan toimintaympäristö, 
tietojärjestelmän rakenteen ja toiminnan periaatteet, eri organisaatioissa käytettäviä järjestelmiä, harjoitus: ohjelmistolla 
puunhankintatehtävän ratkaiseminen. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja simulointiharjoitukset 110 h, vierailut 20 h, itsenäiset harjoitukset ja 
tenttiin valmistautuminen sekä tentti 60 h. 

Oppimateriaali: Osoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Kokeet, raportit ja harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, harjoitukset, vierailut / vierailevat luennoitsijat. 

 



MM2104 Metsien monikäyttö, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Osaa laatia ekologiset, biologiset, taloudelliset, esteettiset ja toiminnalliset näkökulmat huomioivan 
virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman Opiskelija tuntee: 1. Suomen metsäeläinlajiston elinympäristövaatimukset 
pääpiirteissään ja miten ne tulee huomioida metsien käsittelyssä 2. Suomen eläinlajien levinneisyyden perusteet 3.Suomen 
eläinryhmien rakenteelliset ja ekologiset erityispiirteet 4. Kantojen vaihteluiden syyt ja tietää, miten metsätalouden 
toimenpiteet vaikuttavat niihin. 

Keskeinen sisältö: Osaa laatia ekologiset, biologiset, taloudelliset, esteettiset ja toiminnalliset näkökulmat huomioivan 
virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman Opiskelija tuntee: 1. Suomen metsäeläinlajiston elinympäristövaatimukset 
pääpiirteissään ja miten ne tulee huomioida metsien käsittelyssä 2. Suomen eläinlajien levinneisyyden perusteet 3. Suomen 
eläinryhmien rakenteelliset ja ekologiset erityispiirteet 4. Kantojen vaihteluiden syyt ja tietää, miten metsätalouden 
toimenpiteet vaikuttavat niihin. 

Edeltävät opinnot: Monikäytön perusteet ja ekologian perusopinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Pouta-Heikkilä: Virkistysalueiden suunnittelu ja hoito.1998 Karjalainen-Verhe: Ulkoilureitti. 1995 Muu 
materiaali annetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Tentit ja harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyö luennot, opintokäynnit, ryhmätyöt, demonstraatiot. 

MM2103 Metsäluonnonhoito, 7 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää monimuotoisuuden suojelun ekologiset perusteet. Opiskelija osaa arvioida metsäisiä 
elinympäristöjä monimuotoisuuden kannalta. Opiskelija osaa ennakoida metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksia 
vesiekosysteemiin. Opiskelija tuntee metsäluonnonhoitoon vaikuttavan lainsäädännön. 

Keskeinen sisältö: Arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen, avainbiotooppien hoitaminen, kasvien 
elinympäristövaatimuksia, metsänkäsittelyn vaikutukset vesiekosysteemiin, monimuotoisuuden suojelun tieteellisiä perusteita, 
metsäluonnonhoitoon liittyvä lainsäädäntö. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjatut maastoharjoitukset ja luennot 124 h. Kirjallisuus 40 h. Tentti 3h. 

Oppimateriaali: Meriluoto-Soininen, Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, 1999. Urho, Biodiversiteetin kestävän käytön 
periaatteet, Suomen Ympäristö 8/ 2005, Ympäristöministeriö (ymparisto.fi/default.asp?contentid=171825&lan=fiSY8/2007 
Biodiversiteetin kestävän käytön periaatteet.pdf (938 Kb) Kuuluvainen, T Metsän kätkössä. 2004,Edita Horne, P (toim.) 
Metson jäljillä. Vammala 2006,http://wwwb.mmm.fi/metso/asiakirjat/. 

Arviointiperusteet: Maastotentti 30 %. Tentti 70 %. Pakolliset harjoitukset ilmoitetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

 

 

 

 

 

 

 



VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 

HARJOITTELU 

MM4002 Harjoittelu, 30 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Harjoittelu (30 op = 20 työviikkoa) perehdyttää opiskelijaa tulevaan työympäristöön. Harjoittelun aikana 
hän saa omakohtaista kokemusta työelämästä ja voi ohjatusti harjoitella oppimiensa tietojen ja taitojen soveltamista 
käytäntöön. Lisäksi harjoittelujakso auttaa opiskelijaa muodostamaan yleiskuvan metsäalan organisaation toiminnasta.  

Keskeinen sisältö:  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 30 op = 100 harjoittelupäivää. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Hyväksytty/hylätty. 

Arviointiasteikko:  

Muut toteutusjärjestelyt: Metsätalouden koulutusohjelman harjoittelusta ja harjoittelun valvonnasta on erilliset ohjeet. 

OPINNÄYTETYÖ 

MP1001A Opinnäytetyökoulutus, osio 1, 1 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää opinnäytetyön merkityksen oman asiantuntijuutensa kehittymisessä. Opiskelija 
tietää ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet ja vaatimukset. Opiskelija tuntee keskeiset tutkimus- ja projektityön 
periaatteet ja osaa soveltaa niitä työssään. 

Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet, tutkimusmenetelmät, projektityö, raportointitekniikka. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty. 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, ohjaustunnit ja itsenäinen työskentely. 

MP1001B Opinnäytetyökoulutus, osio 2, 1 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää opinnäytetyön merkityksen oman asiantuntijuutensa kehittymisessä. Opiskelija 
tietää ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteet ja vaatimukset. Opiskelija tuntee keskeiset tutkimus- ja projektityön 
periaatteet ja osaa soveltaa niitä työssään. 

Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tavoitteet, tutkimusmenetelmät, projektityö, raportointitekniikka. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali:  



Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty. 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, ohjaustunnit ja itsenäinen työskentely.  

MM5002 Opinnäytetyö, 15 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan 
ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Lisäksi opinnäytetyön tekeminen kehittää tiedonhankinta- ja 
käsittelykykyä, sekä kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Opinnäytetyöt painottuvat ammattikorkeakoulussa soveltavaan 
tutkimukseen sekä kehittämistoimintaan. Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti työelämän organisaatioiden toimeksiantoina. 
Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu 3. ja 4. opintovuoteen. Opinnäytetyön tekemisestä ja laadinnasta annetaan tarkemmat 
ohjeet. 

Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön aiheen mukainen sisältö. 

Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö ajoittuu 3.-4. lukuvuoteen. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 400 h ohjattua ja itsenäistä työskentelyä. 

Oppimateriaali: Ohjauksessa yhdessä sovittavat materiaalit. 

Arviointiperusteet: Arvioinnissa sovelletaan ammattikorkeakoulun yhteisiä arviointikriteereitä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  
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