
Tampereen seudun 
ammattiopisto



Tämä on Tredu

• Opiskelijoita n.18 000
– Ammatillinen peruskoulutus 8110

• josta aikuisopiskelijoita 1200

– Muu aikuiskoulutus 6500

• josta tutkintotavoitteisessa 

koulutuksessa 2300

• ei-tutkintotavoitteisessa 

koulutuksessa 4200

- Oppisopimuskoulutus 3700

• Henkilöstöä n. 1200

• Isäntäkuntana Tampereen 

kaupunki

• Liikevaihto 112 milj.



Tredu lukuina

• 31 perustutkintoa 

• 35 ammattitutkintoa 

• 11 erikoisammattitutkintoa

KOULUTUSALAT

• Kulttuuriala

• Luonnonvara ja ympäristöala

• Luonnontieteiden ala

• Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

• Tekniikan ja liikenteen ala

• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

• Vapaa-aika ja liikunta-ala

9 kuntaa -20 tp



Suomi 100

Kurun metsäopetus 80 vuotta



• TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

• OSAAMISPERUSTEISUUS

• YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT

• OPISKELIJAN VASTUU OPPIMISESTAAN

• DIGITALISAATIO

Laki ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2018



Työelämän osaamistarpeisiin 
vastaaminen

• uudistuvat tutkinnon perusteet

• työelämäyhteistyö

• jatkuva kehittäminen

• avoimuus

• henkilökohtainen opinpolku -mahdollisuus hankkia 
”räätälöityä” osaamista

• osaamisen hankkiminen työelämässä

– koulutussopimus

– oppisopimus



MOTIVAATIO

- Halu oppia

ASENNE Tarvitaan käytännön 
työtunteja ja 

toistoja toistojen perään

Työelämän pelisäännöt

Vastuu omasta
oppimisestaan

MATKALLA AMMATTILAISEKSI

-> YDINOSAAMINEN KUNTOON



Metsäalan perustutkinto, 
Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Logistiikan perustutkinto 
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

 Hakkuukoneenkuljettaja

 Ajokoneenkuljettaja

 Puutavara- autonkuljettaja

METSÄTIEN NUORISOKOULUTUKSET



Tredu, Metsätien toimipiste

Metsäalan 
perustutkinto, pk

Metsäkoneen-
kuljetuksen 

koulutusohjelma

+ Yhteistyöoppilaitokset 
vuoden 2017 loppuun:

Kannus

Tuomarniemi

Ruokolahti

Rajamäki



Suuntautumisvaihtoehto: 
koneellinen puutavaran valmistus

Suuntautumisvaihtoehto: 
puutavaran lähikuljetus

Opiskelijamäärä 2017 /Mkk pt Kaikkiaan yht. 231 



Metsätien toimipiste

Logistiikan pt, yhdistelmä-
ajoneuvonkuljettaja

Puutavara-autonkuljettaja

Opiskelijoita

n.16/ vuosikurssi yht. 43



TREDUN METSÄALAN KOULUTUKSIA AIKUISILLE



Ylöjärvi, Pallotien toimipiste

Metsäkoneasentaja -koulutus 
Liikkuvat työkoneet

• syksy 2015 ->

• Metsäalan pt

• opiskelijoiden tausta : YO / 
ammatillinen peruskoulutus



Metsäalan perustutkinto -
Metsänomistajan metsäkoulu

2 vuotta



Metsätalousyrittäjän 
ammattitutkinto –

noin 14 kk



Koulutuksia työelämälle

- räätälöidyt koulutukset

- henkilöstökoulutukset

- lyhyt- ja lisäkoulutukset



Metsäkoneenkuljettajan 
ammattitutkinto 

30.7.2018-24.5.2019



Tredun metsäkoneenkuljettajakoulutus 
Virroilla

• n. 10 kk – 223 päivää – 1561 h

• 16 opiskelijaa

• Tavoitteena suorittaa metsäkoneenkuljettajan 
ammattitutkinto näytöin

-> ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta 



Koulutuksen sisältö

• Talousmetsien käsittely (140 h)

• Hakkuukoneella ja kuormatraktorilla 
työskentely (1400 h)

• Koulutukseen sisältyy ensiapu, työturva-, 
tieturva - ja tulityökorttikoulutukset.



Työssä oppiminen

• koulutuksen loppuvaiheessa

• jakson pituus ja tavoitteet 
opiskelijakohtaisesti

• paikkojen valinnassa kiinnitetään erityistä 
huomioita siihen, että opiskelijoiden 
työllistyminen työssäoppimispaikkaan olisi 
mahdollista



Metsäkoneenkuljettajan 
ammattitutkinnon suorittaminen

• kolme tutkintotilaisuutta (näyttöä):

✓Pakollinen tutkinnon osa: Talousmetsien 
käsittely

✓Valinnainen tutkinnon osa: Hakkuukoneella 
työskentely tai Kuormatraktorilla työskentely

✓Valinnainen tutkinnon osa: Työkoneen 
siirtokuljetus tai Energiapuun korjuukoneella 
työskentely



Sopii myös naisille!



Oppiminen tapahtuu käytännön 
työtehtävissä



Työskentelemme kahdessa 
vuorossa



Aina ei voi onnistua



Välillä rentoudutaan



Valintaperusteita
• Todella ”alalle aikova”

• Motivoitunut

• Omaa edellytykset ”pärjätä”

• Sopiva koulutus tai työkokemus

• Itsenäinen, ongelmien ratkaisija

• Yrittäjähenkinen, tulosvastuu

• Sopeutuu vuorotyöhön ja epäsäännöllisiin työ 
aikoihin

• Nopeiden muutosten toimija, joustava



• Hakuaika päättyy 24.4.2018

• valintahaastattelut toukokuussa

• koulutusaika 30.7.2018-24.5.2019

Erkki Puranen p. 0400 345 410

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

http://www.tredu.fi/koulutukset/aikuiskoulutus/koulutustarjonta/
metsatalous/metsakoneenkuljettajanammattitutkinto.html

http://www.tredu.fi/koulutukset/aikuiskoulutus/koulutustarjonta/metsatalous/metsakoneenkuljettajanammattitutkinto.html

