
TAMK on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, 

joka keskittyy hyvinvoinnin ja terveyden sekä talouden ja 

tuotannon edistämiseen uusien oppimistapojen ja luovuuden 

keinoin. 

Tampereen ammattikorkeakoulu



Suomen 2. suurin 
ammattikorkeakoulu

noin 10 000 opiskelijaa

yli 40 tutkinto-ohjelmaa

noin 700 työntekijää



Kaikki opiskelijat

• 17 AMK-tutkintonimikettä

• 15 ylempää AMK-tutkintonimikettä

• yli 40 tutkinto-ohjelmaa

• 8 osaamisalaa

• Ammatillinen opettajankoulutus

• Avoin ammattikorkeakoulu

• Erikoistumiskoulutukset

• Täydennyskoulutus



Ammattikorkeakoulun 3 tehtävää

Koulutusvastuu
Koulutusvastuut määritelty ammattikorkeakoulun toimiluvassa (OKM)

Soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
Koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio

Aluevaikutus
Mm. maakunnallinen toiminta, yhteistyö eri tahojen kanssa



Työelämäyhteistyö

• Koulutusaloja ohjaavat neuvottelukunnat 

• Opettajien työelämäkokemus ja -yhteydet

• Harjoittelupaikkoja opiskelijoille

• Harjoitus- ja opinnäytetöitä, projekteja

• Kehitys-, tutkimus ja innovaatiohankkeet



Tampereen ammattikorkeakoulu
Metsätalousinsinööri (amk) -
monimuotokoulutus

• Ari Vanamo, 
tutkintovastaava



Taustaa
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Metsätalousinsinöörin työpaikkoja ja tehtäviä, 
esimerkkejä
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• Metsäteollisuusyhtiöt: Metsäasiakasvastaava –raakapuun osto, metsänhoitopalveluiden
myynti, asiakaskontaktien hoito

• Metsäteollisuusyhtiöt: Operaatioesimies – puunkorjuu- ja metsänhoitotoimenpiteiden
suunnittelu ja toteutuksen ohjaaminen

• Metsähallitus: Suunnittelija –hakkuiden, metsänhoitotöiden ja luonnonhoidon suunnittelu
valtion metsissä

• Suomen metsäkeskus: Metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja – esim.
ympäristötukikohteiden arviointi

• Suomen metsäkeskus: Metsäneuvoja – erilaiset tarkastukset mm. metsälain ja kestävän
metsätalouden rahoituslakiin liittyen

• Metsänhoitoyhdistykset: mm. metsäasiantuntija, operaatiopäällikkö, metsäenergia-asiantuntija,
korjuuesimies

• Metsäkoneyritykset : Isoimmilla yrityksillä omia toimihenkilöitä –korjuun suunnittelu ym.

• Paljon muita työnantajia ja tehtäviä myös! Mm. kunnat, kaupungit, sahayritykset, Neova Group
(ent. Vapo), metsäoppilaitokset, sähköverkkoyhtiöt…..



Metsätalousinsinööri (amk) –
monimuotokoulutus Virroilla 2022-2025

• Monimuotototeutus , opetusjaksot pääosin Virroilla (joiltakin osin mahdollisesti
Tampereella). Opetusjaksoista osa voi toteutua etäopetuksena verkossa

• Lähipäiviä 1-2 krt/ kk, perjantait ja lauantait (kokonaiset päivät). Myös muutama
useamman päivän yhtämittainen maastojakso tarkoitus järjestää, mm. kesäkuun alussa
2022. Opetuspäivät ajoittuvat n. 14.1.-15.6 sekä 10.8.-15.12. väleille.

• Mahdollisesti muutamia iltaluentoja ja vastaavasti vähemmän viikonloppuja.

• Paljon itsenäistä opiskelua – varmista, että sinulla on aikaa tähän!

• Kesto 4 vuotta, 2022-2025 (hyväksilukumahdollisuus voi lyhentää opiskeluaikaa)

• 25 aloituspaikkaa

• Syksyn yhteishaussa haetaan 1. - 15.9.2021

• Valtakunnallinen valintakoe (TAMKilla 2.-3.11.)

• Aloitus Virroilla 14.-15.1. 2022
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Metsätalousinsinööri 
(amk) –tutkinnon rakenne 
Virtain monimuoto-
koulutuksessa
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Perus- ja ammattiopinnot 185 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Harjoittelu 30 op

Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 240 op

1 opintopiste= 26-27 tuntia opiskelijan työtä 



Opetussuunnitelman päärakenne
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Henkilökohtainen

opintosuunnitelma

(HOPS) mahdollistaa

jonkin verran erilaisen

sisällön. 

Jokainen opiskelija

laatii henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman.



Aiempien opintojen tai osaamisen hyväksi lukeminen

•Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa  hyväksilukemisia
aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella.

•Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea
korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat
ao. koulutuksen osaamistavoitteita.

•Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa muissa korkeakouluissa
suoritettuja opintoja. (Huom. yksittäiset opintojaksot  enint. 10 v. vanhoja)

•Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi ehdottaa suorittavansa
näytöin esim. työkokemuksen, työpaikkaopintojen, kurssien tai harrastusten avulla
hankkimaansa osaamista. Näytön antamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä
opintojakson opettajaan, joka päättää, miten aikaisemmin hankittu osaaminen
tunnistetaan ja tunnustetaan.
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Hakeminen

• Hakuohjeet ja lisätiedot löytyvät TAMKIn www –sivuilta: https://www.tuni.fi/fi/tule-
opiskelemaan/metsatalouden-tutkinto-ohjelma-virrat.

• Haetaan syksyn yhteishaussa 1.-15.9. välisenä aikana valtakunnallisessa Opintopolku.fi –palvelussa
Syksyllä 2021 haku korkeakoulujen yhteishaussa ja erillishauissa tehdään uudessa Opintopolussa. .

• Hakukelpoisuusvaatimus: yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

• Opiskelijavalinta tehdään AMK-valintakokeen, ylioppilaiden todistusvalinnan tai ammatillisen
tutkinnon suorittaneiden todistusvalinnan perusteella

• Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin.
hakijapalvelut.tamk@tuni.fi; Puhelin: 0294 520 444 (ma-to klo 12-14)

• Opintojen sisällöstä, lähijaksojen toteutuksesta ym. Voi kysyä myös tutkintovastaava Ari Vanamolta
(ari.vanamo@tuni.fi)
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Polkuopinnot

• Jos et tule valituksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on mahdollisuus hakea polkuoopiskelijaksi
avoimen amk:n kautta. Polkuopinnot maksavat 300 euroa ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä (2 paikkaa Virtain ryhmään). Hakuaikataulu selviää TAMKin
www –sivuilta (loppuvuodesta 2021).

• https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot/avoimen-amkin-
polkuopinnot
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