
   

 LUONNONHOITOPAKETTI 
– verkkokoulutus toimijoille 

 

Luonnonhoidon verkkokoulutuksen tavoit-

teena on parantaa metsäpalveluyrittäjien ja 

muiden metsäpalveluita suunnittelevien ja 

tarjoavien toimijoiden osaamista luonnon-

hoidon toteuttamisessa. Toimijoiden osaami-

sen lisääntyessä metsäpalveluyritykset voi-

vat paremmin vastata metsänomistajien 

muuttuviin tarpeisiin ja kysyntään ja siten 

parantaa omaa kilpailukykyään. Luonnon-

hoitopalvelut kiinnostavat metsänomistajia 

koko ajan enemmän, mutta luonnonhoitoa 

korostavia metsäpalveluita on vielä vähän 

saatavilla. 

Pilotissa suunniteltiin ja toteutettiin kolme 

osainen luonnonhoidon verkkokoulutuspa-

ketti, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti 

metsäalan toimijat ja yrittäjät, jotka suunnit-

televat metsäpalveluita ja niiden toteutusta. 

Pilotti toteutettiin yhteistyössä alueen metsä-

palveluyrityksen kanssa, jonka avustuksella 

koulutusta suunniteltiin ja yrityksen edustajat 

myös testasivat koulutuksen ja antoivat siitä 

kommentteja. Koulutuksen sisällössä hyödyn-

nettiin jo olemassa olevaa materiaalia ja ai-

neistoa. Koulutuksen kolme osa-aluetta ovat 

metsien ja monimuotoisuuden suojelu, ve-

siensuojelu sekä jatkuva kasvatus. 

Palautteen perusteella koulutusta pidettiin 

hyödyllisenä. Sisältö oli monelta osin testaa-

jille tuttua ja siten asioiden kertausta, mikä 

nähtiin kuitenkin hyvänä. Koulutuksen testaa-

jat myös oppivat uutta ja erityisesti jatkuvan 

kasvatuksen osa herätti mielenkiintoa. Kehi-

tysehdotukset liittyivät tiedon syventämiseen 

joiltakin osin. Lisäksi esille nostetiin ajatus vi-

deomuotoisen materiaalin hyödyntämisestä 

sekä koulutuksen muokkaamisesta puhuttuun 

ja kuunneltavaan, äänikirjan tapaiseen muo-

toon. Verkkokoulutus tullaan julkaisemaan 

Metsäkeskuksen verkkosivustolla, jossa se on 

kaikille avoimesti käytettävissä. Näin ollen 

kaikilla kiinnostuneilla on yhdenvertainen 

pääsy koulutukseen. 

Johtopäätökset 

Verkkokoulutuksen myötä toimijoiden osaa-

minen luonnonhoitoon liittyen lisääntyy. Kou-

lutuksen avulla he saavat ideoita siitä, mitä tu-

lisi sisällyttää metsänomistajille tarjottaviin 

palveluihin. Luonnonhoitoa voidaan sisällyt-

tää jo olemassa oleviin palveluihin, kuten esi-

merkiksi harvennukseen, päätehakkuuseen tai 

taimikonhoitoon. Tällöin niitä voidaan mark-

kinoida esimerkiksi riistan ja/tai monimuotoi-

suuden huomioivina toimenpiteinä, jolloin ne 

voivat vastata luonnonhoidon huomioimista 

tavoittelevan metsänomistajan tarpeisiin. Toi-

saalta saatujen tietojen avulla on mahdollista 

koostaa myös uusia palvelukonsepteja, kuten 

jatkuvaan kasvatukseen tähtäävä hakkuu. Toi-

mijoiden tulisi tuoda luonnonhoidon osaami-

sensa esille myös palveluiden markkinoin-

nissa ja viestinnässä, jotta palvelut vastaisivat 

metsänomistajien tarpeisiin. Näin myös yri-

tysten kilpailukyky voi parantua.
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