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VAHVISTA 

OSAAMASTASI 

METSÄ- 

OMAISUUDEN 

HOIDOSSA!

Tuottoa metsästä - tiedolla tulokseen

METSÄÄN SIJOITTAJAN  
KOULUTUSOHJELMA

ETÄ- 

METSÄN- 

OMISTAJA!

HAKEUDU 

KOULUTUK-

SEEN!

Metsänomistajan osaaminen ja sitoutuminen metsäomaisuuden hoitamiseen ovat 
keskeisimpiä menestystekijöitä omaisuuden arvon nostamisessa sekä sen monipuoli-
sessa hyödyntämisessä. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä metsänomista-
jan vahvuuksina korostuvat talous- ja sijoitusosaaminen, metsäasioiden kokonais-
valtainen ymmärrys sekä kyky toimia ja arvioida metsäomaisuuden mahdollisuuksia 
pitkäjänteisesti ja tuottavasti. 

TTS Työtehoseura ja Etämetsänomistajien Liitto tarjoavat mahdollisuutta hankkia 
lisää tietoa ja taitoa metsään sijoittamisesta sekä metsäomaisuuden entistä parem-
masta hyödyntämisestä. Metsään sijoittajan koulutusohjelma käynnistyy 21.3.2017 
– tulethan mukaan! 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton, TTS Työtehoseuran 
ja mukana olevien yhteistyökumppaneiden Metsä Groupin, OP-ryhmän, Suomen 
metsäkeskuksen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n, Tapion  ja Vero-
hallinnon kanssa. Yhteistyökumppaneiden joukko saattaa vielä täydentyä ennen 
ohjelman alkua.   
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Metsä vakavasti 
otettavana  
sijoituskohteena

Metsämaisuuden  
hoitaminen 
tehokkaasti ja 
tuottavasti

Puumarkkinat ja 
niiden toiminta 
metsäsijoittajan 
näkökulmasta

Uudet sähköiset 
palvelut  
liiketaloudellisen 
metsänomistajan  
tehokkaana  
työkaluna

Metsäliiketoi- 
mintaan vaikuttavan  
keskeisen  
lainsäädännön 
tunteminen osana 
toiminnan 
optimointia

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka omistavat metsää tai aikovat hankkia sitä ja haluavat oppia lisää 
metsän erilaisista hyödyntämismahdollisuuksista arvon nostamisen näkökulmasta sekä metsäsijoittamisesta.

Koulutuksen sisältö
Metsään sijoittajan koulutusohjelman keskeinen sisältö koostuu seuraavista moduuleista: 

 

Moduulien tarkat sisällöt ja aloituspäivän jälkeisten tilaisuuksien päivämäärät ilmoitetaan osallistujille 
sähköpostitse niiden vahvistuttua helmikuun alkupuolella.   

Moduuli 1: 
Metsä vakavasti otettavana sijoituskohteena 

Moduuli 2:
Metsäomaisuuden hoito tehokkaasti ja tuottavasti 

Moduuli 3:
Puumarkkinat ja niiden toiminta metsäsijoittajan näkökulmasta

Moduuli 4: 
Uudet sähköiset palvelut liiketaloudellisen metsänomistajan tehokkaana työkaluja 

Moduuli 5: 
Metsäliiketoimintaan vaikuttavan keskeisen lainsäädännön tunteminen osana toiminnan optimointia 
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Koulutusohjelman toteutus ja kesto
Koulutus toteutetaan ajalla 21.3 – toukokuu 2017 pääkaupunkiseudulla. Ohjelmaan sisältyy viisi tilaisuutta, 
jotka järjestetään iltaisin noin klo 17–20 välisenä aikana. Tapaamisten aikana syvennytään metsänomista-
miseen liittyviin teemoihin luentojen, keskustelujen ja case-esimerkkien kautta, illan kumppaniorganisaati-
oiden edustajien ohjauksessa. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 21.3.2017 klo 17.00-20.00 Metsä Groupin 
tiloissa, osoitteessa: Revontulenpuisto 2, 02100 ESPOO. Myöhempien koulutusiltojen tarkat ajankohdat ja 
paikat selviävät helmikuun alkupuolella ja ne ilmoitetaan varmistumisen jälkeen koulutukseen ilmoittautu-
neille sähköpostitse.   

Hyödyt osallistujalle 
Koulutuksen sisällöt liittyvät suoraan metsäliiketoimintaan ja -sijoittamiseen, jolloin metsään sijoittajana 
saat opitut tiedot ja taidot siirrettyä mahdollisimman helposti käytäntöön.

Osallistuja saa kattavan paketin tietoa ja taitoa metsäsijoittamisesta, metsäomaisuuden hoitamisesta, puu-
markkinoiden toiminnasta sekä sähköisistä palveluista ja alaa säätelevästä lainsäädännöstä. Osallistujalle 
muodostuu hyvä yleiskuva siitä, minkälaisia tuotteita ja palveluja markkinoilta löytyy tuottohakuiselle 
metsänomistajalle. Lisäksi osallistuja saa hyviä kontakteja ja pääsee verkostoitumaan alan asiantuntijoiden 
ja muiden metsänomistajien kanssa.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 750 euroa/osallistuja (+alv 24 %). Hinta sisältää opetuksen, koulutusaineiston sekä 
tarjoilut koulutusiltojen aikana. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Ilmoittautumiset pyydetään 15.3.2017 mennessä oheisen linkin kautta tai ottamalla yhteyttä koulutuksen 
yhteyshenkilöihin. 

https://www.webropolsurveys.com/S/E605FEA9F4138825.par

Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajallinen määrä. Mikäli ilmoittautuneiden 
määrä jää määräaikaan mennessä alle asetetun vähimmäisrajan, niin koulutusta ei toteuteta. Tässä tapauk-
sessa ilmoittautuneille tiedotetaan peruuntumisesta viipymättä.

Varmista paikkasi ja tule kehittymään metsään sijoittajana ensimmäisten joukossa Suomessa!

Lisätietoja koulutuksesta saat meiltä: 

VARMISTATHAN  
OMAN  

PAIKKASI! 
ILMOITTAU- 

TUMISET  
15.3.2017  

MENNESSÄ!
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