
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hyvä metsänomistaja! 
 
Olet alustavasti ilmoittautunut Metsänomistajan Talouskouluun. Koulutus on ollut hyvin 
suosittu, ja olemme innolla suunnittelemassa opintojaksoja. Ohessa seuraa infopaketti 
koskien lähijaksojen paikkakuntia, aikataulua ym. käytännön järjestelyjä. 
 
Vahvista ilmoittautumisesi lähettämällä seuraavat tiedot Mari Sarvaalalle 
sähköpostilla (mari.sarvaala@mhy.fi) 4.10.2019 mennessä: 
 
1) Oletko lähdössä mukaan talouskouluun? ja 
2) Kummalla paikkakunnalla aiot käydä lähijaksot, Lappeenrannassa vai Kouvolassa? 

Tai suoritatko opintoja pääsääntöisesti etänä? 
 

Ilmoitus on sitova. 
 
Koulutusmoduulien valinta tehdään ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Huom! Ota 
mukaan oma tietokoneesi (tai ainakin älypuhelin), koska sitä tarvitaan opetuksessa. 
Valitsemasi moduulit laskutetaan ensimmäisen lähi-illan jälkeen, hinta on 25 €/moduuli, 
yhteensä 200 € (sis. ALV). 
 
Talouskoulun kotisivut: https://tuohtametsasta.fi/. Opiskelijasivuille pääsee ainoastaan 
kirjautumalla, ja kirjautuminen toteutuu vasta, kun koulutus alkaa. 
 
 

Tervetuloa mukaan Metsänomistajan Talouskouluun!
 

 

 

Syysterveisin,  
Mari Sarvaala ja Arto Kettunen  

 
 
Lisätietoja: 
Arto Kettunen, 0500 454 017, arto.kettunen@tts.fi, TTS Työtehoseura 
Mari Sarvaala, 044 342 0068, mari.sarvaala@mhy.fi, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 
  

 
Tiedolla ja taidolla euroja metsästä  
- Metsänomistajan Talouskoulu 
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Lähijaksojen paikkakunnat:  
Pidämme lähipäivien koulutukset kahdella paikkakunnalla (Kouvola ja Lappeenranta) 
rinnakkaisryhminä, eli opetus tapahtuu kummallakin paikkakunnalla pääasiassa samanaikaisesti.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aikataulu: 
 

0. Orientoiva jakso (Arto Kettunen, Työtehoseura) (1 lähi-ilta) 
• ke 16.10.2019  klo 17:00–20:00 Lappeenranta 
• to 17.10.2019 klo 17:00–20:00 Kouvola 
Moduulissa käydään läpi koulutuksen sisältö ja pelisäännöt, koulutettavien tavoitteita ja 
toiveita opetukseen, tutustutaan toisiimme ja opetellaan verkko-oppimisympäristön 
käyttöä. Huom! Ota mukaan oma tietokoneesi, mikäli se on mahdollista. 
 

1. Metsätalouden biologiset perusteet (Mari Sarvaala, Mhy Päijät-Häme); (2 lähi-iltaa) 
Metsätalouden kannattavuuden mittaaminen (Martti Linna, metsäyrittäjä) 

• ke-to 30-31.10.2019 klo 17:00-20:00 (rinnakkaiset lähi-illat LPR ja Kouvola, 
toisena päivänä kouluttajat päinvastaisilla paikkakunnilla) 
Moduulissa perehdytään metsien hoidon ja käytön biologiaan sekä metsätalouden 
liiketalous- ja kannattavuuskäsitteisiin ja niiden merkitykseen. Tehdään oman talouden 
taselaskelma. 
 

2. Metsävaratieto ja metsäsuunnitelma (Metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys)  
(1 lähi-ilta + 1 maastopäivä)  

• ke 13.11.2019 klo 17:00–20:00 Kouvola  
• to 14.11.2019 klo 17:00–20:00 LPR  
• la 23.11.2019 yhteinen maastopäivä kummallakin ryhmällä 
Moduulissa käydään läpi metsävaratiedon hyödyntämistä, perehdytään 
metsäsuunnitteluun, metsäsuunnitelman sisältöön ja käyttöön. Lisäksi tutustutaan 
erilaisiin metsäsuunnitelman sähköisiin sovelluksiin. Maastopäivässä opitaan itse 
mittaamaan ja tulkitsemaan kerättyä tietoa.  
 

3. Metsäverotus (Metsänhoitoyhdistys) (2 lähi-iltaa)  
• ke-to 11-12.12.2019 klo 17:00–20:00 (rinnakkaiset lähi-illat LPR ja Kouvola, toisena 
päivänä kouluttajat päinvastaisilla paikkakunnilla) 
Verosuunnittelulla voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta. Moduulissa 
käydään läpi metsään kohdistuvia veromuotoja, keinoja vaikuttaa veron määrään, eri 
omistusmuotojen verotusta. Lisäksi tutustutaan verotuksen sähköisiin palveluihin. 

Metsäomistajan Talouskoulun 
INFOPAKETTI – syksy 2019 

 

Kouvola 
Viiraamo 
Kauppalankatu 4 
(Lasipalatsi 2. krs) 
45100 Kouvola, 
ydinkeskustassa 

Lappeenranta 
Ravintola Upseerikerho 
Upseeritie 2 
53900 Lappeenranta 
Rakuunanmäellä,  
paljon pysäköintitilaa lähellä 



   

4. Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi (Metsänhoitoyhdistys ja 
Työtehoseura); (2 lähi-iltaa) 

• ke-to 8-9.1.2020 klo 17:00–20:00 (rinnakkaiset lähi-illat LPR ja Kouvola, toisena 
päivänä kouluttajat päinvastaisilla paikkakunnilla) 
Moduuli perehdyttää metsänhoitomenetelmien sekä metsätalouden investointien 
(lannoitus, ojitus, tiet) merkitykseen metsätalouden kannattavuuden parantamisessa. 
Investointien oikea ajoitus metsän kiertoajalla tuodaan esiin sekä lasketaan tukien 
vaikutusta eri toimenpiteisiin. 
 

5. Metsäomaisuuden arvo ja metsään sijoittaminen (Metsänhoitoyhdistys); (2 lähi-
iltaa) 

• ke-to 29-30.1.2020 klo 17:00–20:00 (rinnakkaiset lähi-illat LPR ja Kouvola, toisena 
päivänä kouluttajat päinvastaisilla paikkakunnilla 

Metsätiloilla on kysyntää ja vallitsevana ovat myyjän markkinat. Moduulissa tutustutaan 
metsäomaisuuden arvon määrittämisen keinoihin, metsätilakauppaan ja 
omistusjärjestelyjen vaihtoehtoihin metsätilalla. Metsään kohdistuvien riskien hallinta ja 
metsätulojen sijoittamisen vaihtoehtoihin perehtyminen ovat osa kannattavuutta 
hakevan metsänomistajan toimintaa. 
 

6. Hakkuut kannattavuuden näkökulmasta (Mhy, TTS, Sauli Valkonen, Luke); (2 lähi-
iltaa) 

• ke-to 12-13.2.2020 klo 17:00–20:00 (rinnakkaiset lähi-illat LPR ja Kouvola, toisena 
päivänä kouluttajat päinvastaisilla paikkakunnilla 

Valtaosa metsätuloista syntyy puun myynnistä. Moduuli perehdyttää kannattavuuden 
näkökulmasta kiertoajalla tehtäviin erilaisiin hakkuisiin, niiden ajoittamiseen ja 
puukaupan kilpailuttamiseen. Lisäksi vertaillaan erirakenteista metsänkasvatusta 
perinteisiin kiertoajalla tapahtuviin hakkuisiin kannattavuutta ja riskejä silmällä pitäen. 
 
7. Metsätalouden kannattavuuden parantaminen (verkkototeutus) 
• materiaalit julkaistaan joulukuun 2019 loppuun mennessä 
• metsäyrittäjähaastatteluja, sivutuotevideoita, testejä 
Moduulissa tutustutaan eri menetelmiin, joilla voidaan parantaa metsätalouden 
kannattavuutta. Mietitään oman työn arvoa, perusteita metsätalousyrittäjyydelle, 
metsäpalvelujen hankintaa ja niiden kilpailuttamista. Lisäksi perehdytään, mistä 
sivuelinkeinoista on mahdollista saada tuloja perinteisten puukauppatulojen lisäksi. 

 
8. Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma 
Moduuli toteutetaan ohjatusti, mutta itsenäisesti, eikä siinä ole erillisiä lähipäiviä. Tätä 
moduulia tehdään koko Talouskoulun keston ajan. Omistajuussuunnitelma on laaja käsite 
ja se voi tarkoittaa esim. seuraavien toimenpiteiden suunnittelua omassa metsässä, oman 
metsäsuunnitelman tulkintaa tai sukupolvenvaihdoksen suunnittelua. Laajuus oman 
kiinnostuksen mukaan. Tuloksena on kirjallinen suunnitelma, joka on myös edellytyksenä, 
jotta Talouskoulusta saa todistuksen. 
 
 



   

Varusteet ja tarvikkeet: 
Tarvitset käyttöösi tietokoneen, koska merkittävä osa opetuksesta tapahtuu verkko-
oppimisympäristössä. Lähi-iltoina läppäri on suotava, mutta ei välttämätön varuste. 
Koulutustiloissa on käytettävissä ilmainen wifi-yhteys. 
 
Lisäksi luomme koko ryhmälle suljetun Facebook-ryhmän, jossa voimme välittää puolin ja 
toisin tietoja, mielipiteitä, kommentteja sekä linkkejä mielenkiintoisista ja mieltä 
askarruttavista asioista. 
 
Älypuhelin on myös hyvä olla olemassa, koska monet metsäiset sovellukset ovat 
ladattavissa kännykkään ja näin ne voidaan ottaa mukaan metsään. Harjoittelemme 
sovellusten käyttöä maastopäivässä. 
 

Ruokailut ja kahvit: 
Opiskelija kustantaa itse mahdolliset kahvit ja ateriat. Koulutustilojen yhteydessä on 
käytettävissä kahvilapalvelut. Aloitus- ja päätösjaksolla tarjoamme kaikille kahvit.  
 
Poissaolot: 
Opiskelu on omaehtoista ja vapaata. Jos et pääse johonkin lähipäivään, emme rekisteröi 
sitä mitenkään. Lähipäivän materiaalit on löydettävissä verkosta yhteisesti sovitusta 
paikasta. 
 
Lähipäiviin voi osallistua myös etäyhteydellä Skypen välityksellä. Muista ilmoittaa hyvissä 
ajoin, jos tarvitset Skype-yhteyden lähiopetukseen! 
 

Todistus: 
Koulutuksesta on pyynnöstä mahdollista saada todistus, jos hakeutuu myöhemmin esim. 
tutkintoon johtavaan koulutukseen. Talouskoulu toimii tutkinnon osaan valmentavana 
koulutuksena metsätalousyrittäjän ammattitutkinnossa. 
 
 
 
 


