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TIIVISTELMÄ 

Taustaselvitystyössä tarkastellaan suomalaisen metsätalouden ja metsäteollisuuden tulevai-

suusnäkymiä ja niiden vaikutusta koulutukseen analysoimalla alan politiikkaohjelmia ja ai-

emmin tuotettuja ennakointimateriaaleja. Aineistosta on kartoitettu alan kehitys- ja tulevai-

suusnäkymät, toimialalla ja sen ammattiryhmissä ennakoitavat muutokset sekä kehitysnä-

kymien vaikutukset osaamistarpeisiin. 

Työssä on käsitelty Kansallinen metsästrategia 2025 ja sitä taustalta ohjaava Valtioneuvoston 

metsäpoliittinen selonteko 2050. Analyysi jo tehdystä metsätalouden ja metsäteollisuuden 

ennakointimateriaalista on koottu tämän työn osaan tarkastelu. Se perustuu pääosin seuraa-

viin raportteihin: Metsäalan laadullinen ennakointi (Lautanen & Tanttu 2012), Ennakointisel-

vitys metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden laadullisista osaamistarpeista (Pohjankallio 

2012), Osaaminen tuotantotyössä 2020. Kemian alan, paperi- ja puualan tuotantotyön 

osaamistarpeen laadullisen ennakoinnin loppuraportti (Ahvenainen & Mantere 2014), Met-

säalan koulutuksen esiselvitys (Kilpeläinen et al 2014), Metsäalan sijoittumisselvitys (Kilpe-

läinen et al 2014), Savotta 2020 (Strandström et al 2013), Metsäalan ammattiosaaminen nyt 

ja vuonna 2020 (Lautanen & Tanttu 2013), Metsätalousinsinöörien ammattiosaaminen nyt ja 

vuonna 2020 (Kilpeläinen & Lautanen 2013) sekä Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja 

vuonna 2020 (Kilpeläinen & Lautanen 2013). Ajankohtaisena aineistona on käytetty C & Q-

osaamisenhallintajärjestelmätietoja metsäalalta sekä alan työpaikkailmoitusten analyysiä 

vuosilta 2012–2016 (Andolin, Vataja & Järvinen 2016). Tulevaisuuskuvaa peilaavia signaaleja 

on saatu mm. Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salon ja Metsäalan kuljetusyrittäjien 

toiminnanjohtaja Kari Palojärjen Puuta liikkeelle -seminaariesityksistä 14.3.2016 sekä Torna-

tor Oyj:n toimitusjohtaja Sixten Sunabackan Metsäalan tulevaisuus -esityksestä 19.4.2016. 

Työssä hyödynnettiin myös tilastoaineistoja toimialan nykytilanteen ja koulutustarjonnan 

analysoimisessa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että metsäala Suomessa elää historiansa yhden syvimmän 

murroksen jälkeistä aikaa. Nousun viidessä vuodessa auringonlaskualasta tulevaisuuden teki-

jäksi ovat mahdollistaneet ensisijaisesti biotalous ja metsäbiomassan käyttömäärien lisään-

tyminen energialaitoksissa. Biopolttoaineet myös ovat voimakkaasti kasvava alue. Rajapinto-

ja metsä-, energia- ja kemian teollisuuden välillä on uusissa innovaatioissa. Puunjalostusteol-

lisuuden ennakoidaankin integroituvan tulevaisuudessa vahvemmin sekä kemian- että ener-

giateollisuuden kanssa. Vuonna 2015 metsäteollisuus nousi takaisin Suomen suurimmaksi 

vientiteollisuusalaksi. Kotimaahan on suunnitteilla useita puunjalostusteollisuuden investoin-

teja, joiden toteutuessa puunkäyttö lisääntyisi vuodessa noin 6,5 miljoonaa kuutiometriä 

vuoteen 2020 mennessä. Puun liikkeelle saaminen yksityismetsistä edellyttää arvoiltaan 

segmentoituvan, kaupunkilaistuvan metsäomistajakunnan palvelutarpeen tyydyttämistä 

mm. digitalisaatiota hyödyntäen niin, että metsien käyttö nähdään hyväksyttävänä ja metsä-

rauha turvataan jatkossakin. 

Osaamistarpeista asiakaspalvelutaidot ovat keskeisiä ja niiden merkitys lisääntyy. Tarvitaan 

laaja-alaisia osaajia (moniosaaja, työn monialainen hallinta), joilla on halu kehittyä omassa 

työssään. Yhteistyökyky, vastuun kantaminen omasta työstä ja työympäristöstä ja ammat-

tiylpeys ovat keskeisiä tulevaisuudessa. Osaamistarpeet ammateittain esitellään tämän työn 

luvuissa 5.3–5.8. 
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1 METSÄALAN NYKYTILA SUOMESSA 

Metsäalalla tarkoitetaan tässä työssä sekä metsätaloutta että metsäteollisuutta Valtioneu-

voston Metsäpoliittisen selonteon 2050 mukaisesti rajattuina. 

Metsätalouteen kuuluvat puuntuottaminen, metsän- ja luonnonhoito sekä puunkorjuu. 

Puunkorjuuseen on sisällytetty metsäenergian hankinta ja logistiikka tehtaan portille saakka. 

Energia-VOSE tarkastelee energia-alan tulevaisuuskehityksen ja osaamistarpeet siitä eteen-

päin (Opetushallitus, energia-alan ennakointi 15.3.2016). 

Metsäteollisuus käsittää mekaanisen ja kemiallisen teollisuuden sekä alan uudet tuotteet ja 

palvelut. Mekaaniseen metsäteollisuuteen sisältyvät saha-, levy- ja muu puutuoteteollisuus. 

Kemiallinen metsäteollisuus puolestaan kattaa massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä 

kemian- että biotuotetekniikan. (Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050, 1/2014, 

myöhemmin VMS 1/2014) 

 

1.1 Metsäalan kokonaiskuva  

Maamme metsäala elää parhaillaan yhtä suurimmista muutoksistaan. Vuonna 2011 ala oli 

vielä keskellä historiansa syvintä murrosta. Painopaperimarkkinoiden kiristynyt kilpailu ja yli-

tuotanto Euroopassa olivat heikentäneet kilpailukykyä. Paperituotteiden viennin arvo oli las-

kenut 20–30 % huippuvuosien tuloksista. Tuotantoa Suomessa oli ollut sopeutettava ja teh-

tävä investoinnit lähelle markkinoita. Kotimaassa tämä näkyi tehtaitten ja tuotantolinjojen 

sulkemisina sekä työvoiman irtisanomisina. Ala koettiin suuren yleisön silmissä auringonlas-

kun alaksi. (Lautanen, Tanttu 2012) 

Metsäteollisuuteen haettiin määrätietoisesti uusia innovaatioita ja tuotteita, sillä kotimaassa 

oli hyvät edellytykset hyödyntää metsäosaamista ja olemassa olevia laitoksia uusien tuottei-

den valmistukseen (Eloranta 2012). Rakennemuutoksen onnistuminen edellytti kaikkien alan 

toimijoiden ja organisaatioiden yhteistä ponnistusta sekä myös valtionhallinnon pitkäjänteis-

tä panostusta. (Kansallinen metsäohjelma 2015, Metsäalan strateginen ohjelma 2011–2015) 

Murroksen jälkeisen nopean nousun mahdollisti biotalous. Merkittävimmät kasvuedellytyk-

set löytyivät bioenergiasta sekä biopohjaisista polttoaineista. Metsäbiomassan energiakäy-

tön suurin lisäys tapahtui energialaitoksissa, jotka korvasivat metsähakkeella fossiilisia tuon-

tipolttoaineita. Merkittävää oli myös metsäteollisuuden tuotannon laajentuminen nestemäi-

siin biopolttoaineisiin ja muihin biokemian alan innovaatioihin. Puurakentamisen merkitys 

metsäteollisuudessa tullee edelleen nousemaan, kun kokonaiselinkaariajatteluun perustuvat 

rakennusmääräykset tulevat voimaan 2017–2020. (Lautanen, Tanttu 2012) 

Vaikka metsäteollisuudesta on tullut markkinoille uusia tuotteita, ovat perinteiset paperi, 

kartonki, selluloosa ja sahatavara hyvin merkittäviä kansantaloudellemme. Vuoden 2008 ta-

louskriisin seurauksena metsäteollisuuden sekä tuotannon määrä että arvo taantuivat. Kehi-

tys onnistuttiin kääntämään nousuun parantamalla alan kilpailukykyä ja uudistamalla sen ra-

kenteita sekä synnyttämällä alalle investointeja ja uutta tuotantoa. Vuonna 2015 metsäteol-

lisuus nousi takaisin suurimmaksi vientiteollisuusalaksi Suomessa (Metsäteollisuus ry, T. Salo 

14.3.2016, kaavio 1). Suurimmillaan metsäteollisuuden viennin arvo oli 12,5 miljardia euroa 

vuonna 2007. Vuonna 2014 metsäteollisuustuotteita vietiin taas jo 11,2 miljardin euron 

edestä, ja tammi-heinäkuussa 2015 määrä oli neljä prosenttia vuoden 2014 vastaavaa ajan-

kohtaa enemmän (Tulli, Tilastointi 16.10.2015). 
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Kaavio 1. Suomen teollisuustuotteiden vienti 2015, % tavaraviennin arvosta.  

Lähde: T. Salo 14.3.2016 (Tulli, CPA 2008; 14.3.2016) 

 

Puunjalostusteollisuuden ja siihen tähtäävän metsätalouden puuntuotannon ja puunkorjuun 

arvojen lisäksi metsät tarjoavat vaikeasti arvotettavia erilaisia virkistys- ja luontomatkailu-

mahdollisuuksia. Itä- ja pohjoisosissa maata näillä on hyvinkin suuri aluetaloudellinen merki-

tys. Metsäluontoon sisältyy myös huomattava osa biologisen monimuotoisuuden lajeista ja 

lisäksi metsämme toimivat hiilinieluina ja -varastoina. 

Suomen metsäala tulee kohtaamaan muutoksen haasteita heti lähimmän 10 vuoden aikana. 

Se on kuitenkin aikojen saatossa pystynyt mukautumaan olosuhteisiin ja tuottaa varmasti 

myös jatkossa niitä palveluita ja tuotteita, joilla on kysyntää. Alan tulee valmistautua tuleviin 

muutoksiin niin, että se pystyy hyödyntämään ne tehokkaasti. Akuuteimpana kehityshaas-

teena ovat nähtävissä rajapinnat energia- ja kemianteollisuuden kanssa. (Lautanen, Tanttu 

2012, VMS 1/2014) 

Metsäalan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä lienevät maailmanlaajuinen väestörakenteen 

muutos väestön kasvun ja kaupungistumisen, elin- ja koulutustason nousun sekä ICT- ja in-

formaatioteknologian nopean kehityksen ja uusien teknologioiden käyttöönoton muodossa. 

Suomessa näistä kaupungistuminen ja elin- sekä koulutustason nousu näkyvät metsänomis-

tajakunnan rakenteen muuttumisena suuntaan, joka vaatii enemmän palveluja metsänhoi-

dossa ja -käytössä. Informaatiotekniikan nopea muutos puolestaan mahdollistaa uudenlais-

ten palvelujen tarjoamisen. Megatrendeistä metsäalaamme vaikuttanevat lisäksi maailman-

talouden rakennemuutos, niin globalisaatio kuin ilmastonmuutoskin. (VMS 1/2014) 
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1.1.1 Suomen metsät raaka-aineen lähteinä 

Suomen maapinta-alasta metsiä on noin 23 miljoonaa hehtaaria. Tämä on korkein metsäpin-

ta-alaosuus Euroopassa. Metsistämme yksityisessä omistuksessa on yli 60 % ja valtiolla noin 

26 %. Osakeyhtiöiden, kuten teollisuuden, omistuksessa on kuusi ja muiden tahojen hallin-

nassa viisi prosenttia metsäpinta-alastamme. Suomen metsä- ja kitumaan pinta-alasta 13 

prosenttia on suojeltuja ja muutoin rajoitetussa (mm. metsälakikohteet) metsätalouskäytös-

sä olevia. (VMS 1/2014) 

Maamme puuvaranto on noin 2,3 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen runkopuun kasvu on 

noin 104 miljoonaa kuutiometriä. Markkinahakkuita toteutetaan 50–55 miljoonan kuutio-

metriä vuodessa. Lisäksi korjataan energiapuuta lämpö- ja voimalaitoksien käyttöön. Tämä 

korjuu vuonna 2013 oli 8.7 miljoonaa kuutiometriä. Metsävaramme ovat kasvaneet jatkuvas-

ti ja hyödyntämisastetta olisi mahdollista nostaa kestävästi edelleen niin, että ainespuuhak-

kuiden määrä vuodessa olisi 15–20 miljoonaa kuutiometriä nykyistä korkeampi sekä metsä-

hakkeen energiakäyttö kolminkertaistettaisiin. (VMS 1/2014) 

 

1.1.2 Metsäalan merkitys Suomen kansantaloudessa ja 

työllistäjänä 

Metsäala kattaa hieman yli 20 prosenttia Suomen vientituloista (Tulli 14.3.2016) ja se on 

monessa maakunnassa kantava elinkeino. Massa- ja paperiteollisuustuotteiden osuus metsä-

teollisuus-tuotteiden viennin arvosta on 75–80 % ja sahatavaran ja puutuotteiden 20–25 %. 

(VMS 1/2014) 

Suomen kymmenen merkittävintä vientituotetta vuonna 2015 olivat  

1. Paperi ja kartonki 7.0 mrd. € 

2. Dieselpolttoaineet 3,4 mrd. € 

3. Ruostumattomat teräslevyt 2,5 mrd. € 

4. Selluloosa 1,8 mrd. € 

5. Moottoriajoneuvot henkilökuljetuksiin 1,7 mrd. € 

6. Sahatavara 1,6 mrd. € 

7. Sähkögeneraattorit ja -moottorit 1,3 mrd. € 

8. Erikoiskoneet ja -laitteet 1,0 mrd. € 

9. Maansiirto-, kaivu-, metsä-, yms. koneet 1,0 mrd. € 

10. Sähkö- ja taajuusmuuntajat 1,0 mrd. € 

(Tulli 14.3.2016) 

Metsäteollisuutemme tärkein markkina-alue on edelleenkin Eurooppa, jonne viennistä suun-

tautuu noin 70 %. Suomessa toimii tällä hetkellä 48 paperi-, kartonki- ja sellutehdasta, noin 

130 teollista sahaa sekä useita levytehtaita ja puutuotealan yrityksiä. Metsäteollisuuden tuo-

tannon arvo mukaan lukien huonekaluteollisuus vuonna 2013 oli 20,7 miljardia euroa ja se 

tuotti yhteensä 18 % maamme teollisuustuotannon arvosta ja tarjosi 15 % teollisuuden työ-

paikoista. (Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto.) 

Metsätalous ja -teollisuus työllistivät vuonna 2013 yhdessä hieman vajaa 3 % kansantalou-

temme työllisistä. Tämä osuus oli 1990-luvulla keskimäärin 5 %. Työllisten määrän alenemi-

nen johtuu mm. hakkuiden koneellistumisesta sekä metsäteollisuuden tuotannon supistumi-

sesta kotimaassa. Metsäteollisuudelle vienti on ensisijaisen tärkeää, joten muutokset tässä 
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heijastuvat heti tuotantoon ja työllisyyteen Suomessa. Töiden koneellistuminen vaikuttaa 

eniten metsätalouden työllisten määrään. Viime vuosina mahdollisuuksia työllisyyden kas-

vuun on tullut energiapuun korjuusta. Metsäsektori työllistää itse varsin paljon, mutta vaiku-

tukset näkyvät myös laajemmin yhteiskunnassa. Erilaiset jatkojalostustoimialat, kuten huo-

nekalujen valmistus, graafinen teollisuus ja energian tuotanto ovat yhteydessä metsäsekto-

rin toimintaan. (Metsätilastollinen vuosikirja 2014.) 

Metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa työskentelee yhteensä noin 54 000 henkilöä, joista 

metsätaloudessa noin 17 000. Metsäteollisuuden osuus on noin 37 000 henkilöä. Näistä noin 

18 000 työskentelee paperiteollisuudessa ja 19 000 puutuoteteollisuudessa (Tilastokeskus 

2013). Lisäksi noin 9 000 henkilöä työllistyy huonekalujen valmistuksessa. (Tilastokeskus, 

Kansantalouden tilipito 2013) Lisäksi metsäteollisuus työllistää välillisesti noin nelinkertaisen 

määrän työvoimaa muilla aloilla, kuten esim. logistiikassa (VMS 1/2014). 

Metsäteollisuuden massa- ja paperiteollisuuden tuotannon bruttoarvo vuonna 2012 oli 

12 602 miljoonaa euroa ja puutuoteteollisuuden vastaava arvo 5 676 miljoonaa euroa Suo-

men Luonnonvarakeskuksen (myöhemmin Luke) tilastojen mukaan (VMS 1/2014). 

Metsätalouden tuotannon arvo vuonna 2012 Luken mukaan oli 4 234 miljoonaa euroa ja 

bruttomääräisesti kantorahatuloja kertyi 1 698 miljoonaa euroa. Metsähakkeen ja poltto-

puun arvoksi käyttöpaikalla määritettiin 324 miljoonaa euroa (VMS 1/2014). 

Luontomatkailussa Tilastokeskuksen arvio arvonlisäyksestä vuodesta 2008 vuoteen 2012 oli 

noin 800 miljoonaa euroa. Keräilytaloustuotteiden -marjojen, sienten, ja jäkälän -kauppa-

arvo ja arvio niiden kotitarvepoiminnasta ja myynnistä vuonna 2012 oli Luken määrittämänä 

noin 220 miljoonaa euroa. Riistatalouden laskennalliseksi arvoksi saatiin 63 miljoonaa ja po-

rotaloudelle 15 miljoonaa euroa. (VMS 1/2014) 

 

1.1.3 Metsäala nousuun investoinneilla Suomeen 

Metsäteollisuuden Suomessa toteutuneet investoinnit viimeisen viiden vuoden aikana 

(2009–2014) ovat vaihdelleet 550 miljoonasta eurosta 700 miljoonaan vuodessa. Suurimmat 

sijoitukset – keskimäärin 2/3 vuosittaisista investointimääristä – on kohdistettu paperiteolli-

suuteen. Vuodelle 2016 investointiennuste on 800 miljoonaa euroa (kaavio 2). Lisäksi alan 

yritykset ovat vuosittain sijoittaneet noin 100 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystoimin-

taan Suomessa 2000-luvulla. (Tilastokeskus 2013) 



 Metsäalan VOSE-taustaselvitys 2016 – Loppuraportti (2016) 9 

 

Kaavio 2. Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen 2009–2016.  

Lähde: Tomi Salo 14.3.2016 (Tilastokeskus, EK: n investointitiedustelu 2016–2010, Met-

säteollisuus ry:n laskelmat) 

 

Vuonna 2015 Suomeen valmistui viisi metsäteollisuuskohdetta investointiarvoltaan yhteensä 

537 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 kolme (198 milj. €). Suurin hanke on keväällä 2017 va l-

mistuva MetsäGroupin Äänekosken biotuote- ja havuselluloosatehdas, jonka kustannusarvio 

on 1,2 miljardia euroa. Valmistuttuaan Äänekosken tehdas käyttää havupuuta 4,5 ja koivua 

kaksi miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Sen työllistävä vaikutus koko tuotantoketju huomi-

oiden on yli 2500 työpaikkaa, joista uusia noin 1500. Merkittävimmät työllistymisvaikutukset 

kohdistuvat metsätalouteen (puunhankinta ja -korjuu) sekä kuljetuksiin. Taulukossa 1 on esi-

tetty kaikki vuosina 2015–2017 valmistuneet tai valmistuvat metsäteollisuuden investoinnit 

yrityksittäin ja paikkakunnittain.  

Taulukkoon 2 on koottu metsäteollisuuden julkistetut ja meneillään olevat investointiselvi-

tykset. Pisimmällä näistä neljästä hankkeesta on Kaidli Finlandin Kemiin suunniteltu biojalos-

tamo, joka tuottaisi biodieseliä 200 000 tonnia vuodessa. Tehtaan kustannusarvio on miljardi 

euroa ja vuosittainen energiapuuntarve noin kaksi miljoonaa kuutiometriä. Päätös teh-
taan rakentamisesta tehdään vuonna 2017, jolloin tuotanto alkaisi vuonna 2019.  
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Taulukko 1. Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen 2015 - 2017 yrityksittäin ja kohteit-

tain Lähde: Tomi Salo, 14.3.2016 

Valmistumisvuosi Yritys Paikkakunta Investointikohde Investoinnin arvo 

2015 UPM Lappeenranta Biojalostamo 175 milj. € 

 UPM Kymi Selluloosatehtaan laajennus 160 milj. € 

 Stora Enso Varkaus Selluloosatehtaan laajennus ja kartonkikone 110 milj. € 

 Sappi Kirkniemi Uusi voimalaitos 60 milj. € 

 Stora Enso Sunila Biojalostamo, ligniinin erottelu 32 milj. € 

2016 Stora Enso Varkaus Puurakennuselementit, LVL 48 milj. € 

 UPM Kaukas Selluloosatehtaan uudistus 50 milj. € 

 KotkaMills Kotka Tuotantosuunnan muutos kartonkiin 100 milj. € 

2017 MetsäGroup Äänekoski Havuselluloosa-/biotuotetehdas 1,2 mrd. € 

 

Taulukko 2. Metsäteollisuuden meneillään olevat investointiselvitykset 

Lähde: Tomi Salo, 14.3.2016 

Julkistamisvuosi Yritys Paikkakunta Investointikohde Arvo 

2015 Uusi yritys Kuopio Havuselluloosatehdas 1,4 mrd. € 

 Uusi yritys Kemijärvi Havuselluloosatehdas 700 - 800 milj. € 

 Uusi yritys Kainuu Havuselluloosatehdas  

 Kaidli Finland Kemi Biojalostamo  1 mrd. € 

 

1.2 Toimialan ammatti-, koulutus- ja ikärakenne 

Metsätalouden ja -teollisuuden työllisten määrä vuonna 2007 oli 72963 henkilöä, ja vuoteen 

2013 se laski 53847 henkilöön (kaavio 3). Työllisten määrän lasku tasaantui vuonna 2009. 

Kaikkiaan toimialan työllisten määrä laski vuosien 2007 ja 2013 välillä 19116 henkilöä (26 %).  

Eniten työllisten määrä laski sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (9385 henkilöä, 33 

%), toiseksi eniten paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa (8516 henkilöä, 32 

%) ja vähiten metsätaloudessa ja puunkorjuussa (1251 henkilöä, 7 %). Lievää kasvua työllis-

ten määrässä edelliseen vuoteen oli vuonna 2013 metsätaloudessa.  
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Kaavio 3. Metsätalouden ja -teollisuuden työlliset vuosina 2007 – 2013 (Vipunen – Ope-

tushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

 

Metsäala ja erityisesti metsäteollisuus on suhdanneherkkä toimiala. Näyttäisi kuitenkin siltä, 

että toimialan rakennemuutos vaikuttaa enemmän alan työllisyyteen kuin suhdannevaihte-

lut. Vuoden 2009 taantuma ei vaikuttanut työttömyyden lisääntymiseen alalla yhtä suuressa 

määrin kuin 1990-luvun taantuma (Alatalo, Räisänen & Tuomaala 2011). Metsätaloudessa ja 

puunkorjuussa sekä paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa työllisten määrä 

alkoi laskea jo ennen vuoden 2009 talouden laskua, mikä viittaa alan rakennemuutosten 

(kansainvälisen kilpailun kiristyminen sekä kysyntärakenteen muutokset) vaikuttaneen tä-

hän. 

Vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana työllisten määrä aleni kaikissa metsätalouden ja -

teollisuuden toiminnoissa. Eniten koko toimialan työllisten määrä laski Päijät-Hämeen, Ky-

menlaakson ja Kainuun maakunnissa.  

Metsätalouden ja puunkorjuun työllisten määrä kasvoi kyseisellä aikavälillä Satakunnan, Kan-

ta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Muissa maakunnissa tämän toimialan työl-

listen määrä laski, ja suurinta lasku oli Pirkanmaan maakunnassa (22 %) (taulukko 3).  

Paperin ja paperituotteiden valmistuksessa työllisten määrä laski kaikissa maakunnissa. Jyr-

kintä lasku oli Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Sahatavaran ja puutuotteiden valmis-

tuksessa työllisten määrä laski Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Jyrkintä lasku oli Kainuun ja 

Lapin maakunnissa.  
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Taulukko 3. Metsätalouden ja -teollisuuden työllisten määrän kehitys vuosina 2007 ̶ 2013 

maakunnittain (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

 Metsätalous Sahatavaran ja puu-
tuotteiden valmistus 

Paperin ja paperituot-
teiden valmistus 

Yhteensä 

Muutos 
henkilöinä 

Muutos 
% 

Muutos 
henkilöinä 

Muutos 
% 

Muutos 
henkilöinä 

Muutos 
% 

Muutos 
henkilöinä 

Muutos % 

Uusimaa -27 -3 -448 -30 -291 -12 -766 -15 

Varsinais-Suomi -84 -12 -306 -28 -57 -43 -447 -23 

Satakunta +23 +5 -198 -23 -443 -25 -618 -20 

Kanta-Häme +37 +9 -301 -36 -66 -10 -330 -17 

Pirkanmaa -306 -22 -662 -34 -1266 -27 -2234 -28 

Päijät-Häme -115 -18 -1315 -44 -148 -43 -1848 -40 

Kymenlaakso -70 -13 -322 -40 -1759 -44 -2151 -40 

Etelä-Karjala -86 -14 -545 -48 -493 -15 -1124 -22 

Etelä-Savo -66 -4 -682 -26 -1 -100 -749 -18 

Pohjois-Savo -53 -3 -538 -27 -789 -57 -1380 -38 

Pohjois-Karjala -208 -14 -507 -37 -74 -19 -789 -24 

Keski-Suomi -132 -8 -855 -33 -987 -40 -1974 -29 

Etelä-Pohjanmaa -8 -1 -643 -32 -3 -6 -654 -22 

Pohjanmaa -9 -2 -468 -46 -529 -37 -1006 -34 

Keski-Pohjanmaa -16 -6 -157 -27 -4 -67 -177 -20 

Pohjois-Pohjanmaa +152 +10 -592 -21 -131 -17 -571 -11 

Kainuu -131 -12 -252 -50 -582 -98 -965 -45 

Lappi -106 -7 -596 -54 -623 -43 -1325 -32 

Ahvenanmaa -10 -17 +2 +2 0 0 -8 -6 

Yhteensä -1215 -7 -9385 -33 -8516 -32 -19116 -26 

 

Vuonna 2007 metsätalouden ja -teollisuuden työllisistä 11 % sijoittui Pirkanmaan, 9 % Keski-

Suomen ja 7 % Kymenlaakson maakuntaan. Vuonna 2013 suurin osuus alan työllisistä löytyi 

edelleen Pirkanmaan maakunnasta (11 %). Seuraavina olivat Keski-Suomi (9 %), Pohjois-

Pohjanmaa (9 %) ja neljäntenä Uusimaa (8 %) (kaavio 4).  

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi olivat selkeästi metsätalousvaltaisia maakuntia 

vuonna 2013. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus oli suurin metsäalan toimiala Varsi-

nais-Suomen, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-

Pohjanmaan sekä Ahvenanmaan maakunnissa.  

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus puolestaan oli keskeisessä asemassa Uu-

denmaan, Satakunnan, Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Työlliset 

jakautuivat tasaisesti metsäsektorin eri toimialoille Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Poh-

janmaan maakunnissa. 
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Kaavio 4. Metsätalouden ja -teollisuuden työlliset maakunnittain vuonna 2013 (Vipunen – 

Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

 

1.2.1 Toimialan ammattirakenne 

Metsätalouden ja -teollisuuden suurimmat ammattiryhmät vuonna 2013 olivat teollinen työ 

(kemiallisen prosessityön työntekijät ja asiantuntijat, puutyöntekijät ja asiantuntijat sekä te-

ollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat suurimmat) ja maa- ja metsätaloustyö (metsätyön-

tekijät sekä maa- ja metsätalouden asiantuntijat), joissa työskenteli yli 80 % toimialalla työs-

sä olleista (taulukko 4, tarkemmat ammattiryhmätiedot liitetaulukossa 1). Kasvussa olevia 

ammattiryhmiä vuonna 2013 olivat maa- ja metsätaloustyö, sosiaali- ja terveysalan työ, 

opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat sekä muut johto- ja asiantuntijatyöt. Kaikkiaan 

erilaiset asiantuntijatehtävät (maa- ja metsätalouden asiantuntijat, kaupan alan asiantuntijat 

ja johtajat, julkisen hallinnon asiantuntijat ja johtajat) olivat kasvavia ammattiryhmiä vuosien 

2012 ja 2013 välillä. 
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Taulukko 4. Metsätalouden ja -teollisuuden työlliset ammattiryhmittäin (Vipunen – Ope-

tushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Ammattiryhmä 2012 2013 Muutos henkilöinä Muutos % 

Maa- ja metsätaloustyö 13951 14278 +327 +2,3 

Teollinen työ 31291 29300 -1991 -6,4 

Rakennusalan työn 2597 2375 -222 -8,6 

Liikenne- ja logistiikkatyö 780 659 -121 -15,5 

Palvelutyö 3095 3052 -43 -1,4 

Toimistotyö 2841 2534 -307 -10,8 

Sosiaali- ja terveysalan työ 81 82 +1 +1,2 

Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat 9 13 +4 +44,4 

Kulttuuri- ja tiedotustyö 233 182 -51 -21,9 

Muu johto- ja asiantuntijatyö 1088 1101 +13 +1,2 

Turvallisuusalan työ 85 78 -7 -8,2 

Ammatti tuntematon 263 193 -70 -26,6 

Yhteensä 56314 53847 -2467 -4,4 

 

Aikavälillä 2007–2013 tarkasteltuna työllisten määrä kasvoi maa- ja metsätaloustyössä met-

sätyöntekijöiden sekä maa- ja metsätalouden asiantuntijoiden ryhmissä. Teollisessa työssä 

oli nähtävissä pääosin supistumista, mutta kasvavana ammattiryhmänä tämän sisältä nousi 

esille kemiallisen prosessityön työntekijöiden ryhmä.  

 

1.2.2 Toimialan koulutusrakenne 

Vuonna 2007 oli 74 % metsätalouden ja -teollisuuden toimialalla työssä olleista muu kuin pe-

rusasteen koulutus suoritettuna. Tämä osuus oli 80 % vuonna 2013. Suurin muutos vuosien 

2007 ja 2013 välillä tapahtui yli 50-vuotiaiden koulutusrakenteessa: vuonna 200 tähän ikä-

ryhmään kuuluneista oli pelkän perusasteen varassa 37 prosenttia ja vuonna 2013 tämä 

osuus oli 25 prosenttia. 30–49-vuotiaiden ryhmässä kasvoivat erityisesti ammattikorkea- tai 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuudet (kaavio 5). 
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Kaavio 5. Metsätalouden ja -teollisuuden koulutusrakenne vuosina 2007 ja 2013 ikäryh-

mittäin (%) (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Metsätalouden ja -teollisuuden toimiala on koulutusalarakenteeltaan monipuolinen, ja sillä 

työskentelee ammattilaisia monilta erilaisilta koulutusaloilta. Vuonna 2010 oli metsätalou-

den toimialalla työskennelleistä metsäalan tutkinto 38 %, 23 % oli ilman perusasteen jälkeis-

tä koulutusta ja 35 % oli jonkin muun kuin metsäalan tutkinto. Naisilla oli miehiä useammin 

muu kuin metsäalan koulutus, ja miehet puolestaan olivat naisia useammin ilman perusas-

teen jälkeistä koulutusta. (Kilpeläinen et al. 2014) 

Vuonna 2013 oli ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus yli 50 % paperin, paperi- ja 

kartonkituotteiden valmistuksessa ja sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa. Metsäta-

loudessa ja puunkorjuussa osuus oli 44 %. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli viidennes 

metsätalouden ja puunkorjuun ja sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen toimialoilla 

työskennelleistä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli suurin paperin, 

paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen parissa työskennelleillä (10 %). Vuosien 2007 ja 

2013 välillä ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

osuudet toimialojen työllisistä lähes kaksinkertaistuivat. Samalla ilman perusasteen jälkeistä 

tutkintoa toimialoilla työssä olleiden osuudet laskivat (kaavio 6). 
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Kaavio 6. Metsätalouden ja -teollisuuden koulutusrakenne koulutusasteen mukaan vuon-

na 2013 (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Kaaviossa 7 on esitetty kymmenen suurimman ammattiryhmän koulutusrakenne vuonna 

2013. Perusasteen tai lukiokoulutuksen suorittaneiden osuus oli varsin suuri metsätyönteki-

jöillä (32 %), puutyöntekijöillä ja -asiantuntijoilla (28 %) ja rakennustyöntekijöillä (27 %). 

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet olivat suuret 

(yli 40 %) kaupan alan asiantuntijoilla ja johtajilla sekä taloushallinnon toimistotyöntekijöillä. 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuudet nousivat 20 % tai lähelle sitä erilai-

sissa asiantuntijatehtävissä sekä kauppiailla ja myyjillä. 
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Kaavio 7. Metsätalouden ja -teollisuuden kymmenen suurinta ammattiryhmää koulu-

tusasteittain vuonna 2013 (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Kolme suurinta Opetushallituksen koulutusalaluokituksen mukaista ryhmää metsätaloudessa 

ja -teollisuudessa vuosina 2007 ja 2013 olivat tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ym-

päristöala sekä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat (kaavio 8). Metsätaloudessa 

työskentelevillä luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi, ja 

samoin kuin tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen suorittaneiden osuus. Paperin ja paperi-

tuotteiden valmistuksessa työskentelevillä yhteiskuntatieteellisen, liiketalouden ja hallinnon 

alan koulutus oli kolmanneksi suurin opintoala kumpanakin vertailuvuotena. Ilman perusas-

teen jälkeistä koulutusta olevien osuus laski kaikilla sektoreilla selvästi vuosien 2007 ja 2013 

välillä. 
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Kaavio 8. Metsätalouden ja -teollisuuden koulutusalarakenne vuosina 2007 ja 2013 (%) 

(Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Metsätaloudessa työskennelleillä luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus oli yleisin maa- ja 

metsätaloustyössä, palvelutyössä sekä muissa johto- ja asiantuntijatöissä. Sekä metsätalou-

dessa että metsäteollisuudessa teollista työtä, rakennusalan työtä tai liikenne- ja logistiikan 

työtä tekevillä oli enimmäkseen tekniikan ja liikenteen alan tutkinto suoritettuna. Kummalla-

kin toimialalla vuonna 2013 toimistotyötä tekevillä oli yleisin koulutustausta yhteiskuntatie-

teellisen, liiketalouden ja hallinnon koulutus. Eniten ilman perusasteen jälkeistä ammatillista 

koulutusta olevia työllisiä oli kummallakin toimialalla liikenne- ja logistiikkatyössä, rakennus-

alan työssä sekä teollisessa työssä. 

Taulukossa 5 on yksityiskohtaisemmalla luokituksella otettu mukaan viisitoista yleisintä opin-

toalaa vuonna 2013 metsätalouden ja -teollisuuden toimialalla työskennelleistä. Yleisin opin-

toala oli prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikan ala, toiseksi yleisin metsätalouden ala ja 

kolmanneksi yleisin kone-, metalli- ja energiatekniikka.  

 
  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2007

2013

2007

2013

2007

2013

M
et

sä
ta

lo
u

s

Sa
h

at
av

ar
an

 ja
p

u
u

tu
o

tt
ei

d
en

va
lm

is
tu

s

P
ap

er
in

,
p

ap
er

i-
 ja

ka
rt

o
n

ki
tu

o
tt

ei
d

e
n

 v
al

m
is

tu
s

Yleissivistävä Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala Yhteiskuntatieteellinen, liiketalous ja hallinto

Luonnontieteellinen Tekniikan ja liikenteen ala

Luonnonvara- ja ympäristöala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Muu koulutus

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa



 Metsäalan VOSE-taustaselvitys 2016 – Loppuraportti (2016) 19 

Taulukko 5. Metsätalouden ja -teollisuuden työllisten yleisimmät opintoalat vuonna 2013 

(Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Opintoala n % sektorin työllisistä 

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka 9431 17,5 

Metsätalous 8172 15,2 

Kone-, metalli- ja energiatekniikka 4857 9,0 

Liiketalous ja kauppa 4383 8,1 

Arkkitehtuuri ja rakentaminen 3251 6,0 

Sähkö- ja automaatiotekniikka 2774 5,2 

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 2508 4,7 

Lukiokoulutus 1858 3,5 

Maatilatalous 1640 3,0 

Majoitus- ja ravitsemisala 869 1,6 

Tieto- ja tietoliikennetekniikka 553 1,0 

Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus 483 0,9 

Käsi- ja taideteollisuus 467 0,8 

Tietojenkäsittely 388 0,7 

Tuotantotalous 329 0,6 

 

Kemiallisen prosessityön työntekijöistä ja kemiallisen prosessityön asiantuntijoista yli 70 pro-

sentilla oli tekniikan ja liikenteen alan koulutus. Myös rakennustyöntekijöistä, teollisuuden 

johtajista ja muista asiantuntijoista sekä puutyöntekijöistä ja -asiantuntijoista yli puolella oli 

koulutus tältä alalta. Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus oli yleisin koulutusala maa- ja 

metsätalouden asiantuntijoilla, kaupan alan asiantuntijoilla ja johtajilla sekä metsätyönteki-

jöillä. Taloushallinnon toimistotyöntekijöistä yli 70 prosentilla oli yhteiskuntatieteellisen, lii-

ketalouden ja hallinnon alan koulutus. Myös kauppiaista ja myyjistä yli kolmasosalla oli tä-

män koulutusalan tausta. 
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Kaavio 9. Metsätalouden ja -teollisuuden kymmenen suurimman ammattiryhmän koulu-

tusalat 2013 (%) (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

 

 

1.2.3 Toimialan ikärakenne 

Suurin ikäryhmä toimialalla oli sekä vuonna 2007 että 2013 50 ̶ 54-vuotiaiden ryhmä. Yli 55-

vuotiaiden ikäluokka kasvoi selvästi tarkasteluvuosien välillä eikä nuoria työntekijöitä ole tul-

lut alan töihin (kaavio 10). 
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Kaavio 10. Metsätalouden ja -teollisuuden ikärakenne vuosina 2007 ja 2013, % (Vipunen – 

Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Kaaviossa 11 on tarkasteltu vuodesta 2007 vuoteen 2013 alle 30-vuotiaiden, 30 ̶ 49 -

vuotiaiden sekä yli 50-vuotiaiden ryhmien keskinäisiä osuuksia toimialan työllisissä. Alle 30-

vuotiaiden osuus laski hieman vuoteen 2013 mennessä. Samoin kävi 30 ̶ 49 -vuotiaiden ikä-

ryhmälle. Yli 50-vuotiaiden ikäryhmä kasvoi ja vuonna 2013 osuus oli jo 39 %.  

 

Kaavio 11. Metsätalouden ja -teollisuuden ikärakenteen kehitys vuosina 2007–2013, % (Vi-

punen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 
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Metsätalouden osalta oli vuonna 2013 havaittavissa kasvua sekä alle 30-vuotiaiden että yli 

50-vuotiaiden osuuksissa. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa ja paperin, paperi- ja 

kartonkituotteiden valmistuksessa alle 30-vuotiaiden osuudet laskivat ja yli 50-vuotiaiden 

osuudet kasvoivat (kaavio 12). 

 

 

Kaavio 12. Metsätalouden ja -teollisuuden ikärakenne vuosina 2007 ja 2013 toimialoittain, 

% (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Taulukossa 6 on kuvattu kymmenen suurimman ammattiryhmän ikärakenne vuonna 2013. 

Yli 50-vuotiaiden työllisten osuus oli yli 40 % metsätyöntekijöissä, maa- ja metsätalouden 

asiantuntijoissa sekä kaupan alan asiantuntijoissa ja johtajissa. Metsätyöntekijöistä ja raken-

nustyöntekijöistä reilu viidennes oli alle 30-vuotiaita. 

Taulukko 6. Metsätalouden ja -teollisuuden kymmenen suurimman ammattiryhmän ikä-

rakenne 2013 (%) (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Ammattiryhmä Alle 30-vuotiaat 30–49-vuotiaat Yli 50-vuotiaat 

Kemiallisen prosessityön työntekijät 8 52 40 

Puutyöntekijät ja -asiantuntijat 18 48 34 

Metsätyöntekijät 21 36 43 

Maa- ja metsätalouden asiantuntijat 12 45 44 

Rakennustyöntekijät 23 42 36 

Teollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat 4 55 40 

Kemiallisen prosessityön asiantuntijat 8 63 28 

Taloushallinnon toimistotyöntekijät 10 50 40 

Kauppiaat ja myyjät 9 56 35 

Kaupan alan asiantuntijat ja johtajat 7 52 41 

Kaikki toimialan työlliset yhteensä 14 47 39 
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Vuonna 2010 tehdyssä selvityksessä metsäalan työttömien ikärakenteesta tehtiin havainto, 

että alan työttömissä yli 55-vuotiaiden osuus oli suurempi kuin keskimäärin muilla toimialoil-

la. Ammattialoja, joissa yli 50-vuotiaiden osuus työttömissä oli suuri, olivat metsätyöntekijät, 

konepuusepät sekä paperityöntekijät. Huonekalupuusepissä taas työttömät olivat muita 

toimialan ammattiryhmiä keskimäärin nuorempia. Yli 50-vuotiailla työttömillä riski työttö-

myyden pitkittymiseen on suurempi kuin nuoremmilla, ja erityisen selvästi tämä tuli esille 

paperityöntekijöillä. Työttömien koulutusrakenteesta tehtiin havainto, että ilman perusas-

teen jälkeistä tutkintoa olevien osuus oli suuri, ja matala koulutustaso yhdistettynä korkeaan 

ikään ennakoi työttömyyden pitkittymistä. Osaltaan työttömien ikärakenteeseen vaikuttavat 

alalla tehdyt irtisanomiset, jotka ovat monessa tapauksessa kohdistuneet juuri yli 50-

vuotiaisiin työntekijöihin. Osa työttömyydestä, erityisesti metsätalouden ja puunkorjuun 

osalta, on kausiluonteista ja monesti lyhytkestoista. (Alatalo, Räisänen, Tuomaala 2011.) 

 

1.2.4 Työllistymisen näkymät metsäalan ammateissa – 

Ammattibarometri 

Ammattibarometri kertoo keskeisten ammattien kehitysnäkymät lähitulevaisuudessa. Ta-

voitteena on parantaa avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista sekä edistää 

ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Ammattibarometrin sisältämät arviot tehdään TE- 

toimistoissa, ja työhön osallistuvat TE- toimistojen virkailijat. Arviot työvoiman kysynnän ja 

tarjonnan tasapainosta kohdistuvat seuraavan puolen vuoden päähän. Viimeisin Ammattiba-

rometri julkaistiin huhtikuun 2016 alussa (http://www.ammattibarometri.fi) 

Metsäalan ammateista varsin tasapainoisen tilanteen kysynnän ja tarjonnan osalta ennuste-

taan vallitsevan puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöiden sekä puunjalostuksen ja kemian 

prosessitekniikan erityisasiantuntijoiden osalta. Osassa maata tarjonta ylittää kysynnän: 

metsureilla ja metsätyöntekijöillä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, maa- ja metsätaloustyöko-

neiden kuljettajilla Kainuussa, maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijoilla Pohjois-

Karjalassa sekä paperimassan, paperin, kartongin valmistuksen prosessityöntekijöillä Kai-

nuussa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Valtakunnallisesti liikatarjontaa työntekijöistä en-

nustetaan olevan huonekalupuusepissä ja konepuusepissä. Huono työllisyystilanne on näillä 

kahdella ammattialalla jatkunut jo pidempään, koska jo vuonna 2010 oli osassa maata ylitar-

jontaa ammattien osaajista (Alatalo, Räisänen & Tuomaala 2011). Työllisyystilanne on hei-

kentynyt vuoden 2010 tilanteesta metsureilla ja metsätyöntekijöillä sekä maa-, metsä- ja ka-

latalouden erityisasiantuntijoilla. 

 

1.3 Metsätalouden ja metsäteollisuuden markkinoiden keskei-

siä toimijoita  

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuusyritysten etuja valvova organisaatio. Sen jäseniä ovat 

Suomessa toimivat massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset, kuten kaikki kolme alan 

suurta teollisuusyritystä – Stora Enso, MetsäGroup ja UPM-Kymmene, sekä noin 80 prosent-

tia puutuoteteollisuudesta (saha- ja levyteollisuuden yrityksiä) sekä muita puu- ja puusepän-

teollisuusyrityksiä. Järjestön tavoitteena on edistää metsäteollisuuden toiminta-edellytyksiä 

ja luoda alasta myönteistä julkisuuskuvaa.  

Metsäteollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen ja vaikuttaa kansainvälisesti mm. 

seuraavien järjestöjen kautta: 

http://www.ammattibarometri.fi/
http://www.ek.fi/
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1. CEPI (Confederation of European Paper Industries) muodostuu 17 kansallisesta jär-

jestöstä, joihin kuuluu 830 sellu-, paperi- ja kartonkiyritystä. Näillä on noin 1220 

tuotantolaitosta Euroopassa. 

2. CEI - Bois (European Confederation of Woodworking Industries) on puutuoteteolli-

suuden järjestö, johon kuuluu 25 eurooppalaista alan kansallista järjestöä. CEI: llä 

on 100 000 yritysjäsentä, jotka työllistävät noin 2,7 miljoonaa henkilöä. 

3. ICFPA (International Council of Forest and Paper Associations) on metsäteollisuus-

järjestöjen maailmanlaajuinen yhteistyöelin 

4. FAO:n (Food and Agriculture Organisation) tehtävänä on vaikuttaa maailman met-

säsektorin kehitykseen. (http://www.metsateollisuus.fi/ 9.4.2016) 

Puutuoteteollisuus ry on kansallisen puutuoteteollisuutemme ja sen liitännäistoimintoja 

harjoittavien yritysten etuja valvova yhdistys. Se muodostuu 12 jäsenyrityksestä, jotka toimi-

vat puutuoteteollisuudessa, saha- ja levyteollisuudessa sekä puurakentamisessa ja -

sisustamisessa, puuelementtien- ja rakenneratkaisujen toimittajina, ovi- ja ikkunavalmistaji-

na, infrarakentamisessa sekä huonekaluteollisuudessa. Yhdistyksen tehtävänä on edistää 

puutuoteteollisuuden toimintaedellytyksiä, kuten puutuotteiden kilpailukykyä ja loppukäyt-

töä sekä koordinoida alan tutkimustoimintaa. (www.puutuoteteollisuus.fi/ 9.4.2016) 

Puusepänteollisuus ry on Suomen huonekalu-, keittiökaluste-, tilauskaluste-, puulattia-, ik-

kuna- ja oviteollisuuden yritysten muodostaman edunvalvontajärjestö. Sen jäseninä on 40 

alan yritystä, joiden palveluksessa on noin 3 000 työntekijää. (www.puusepanteollisuus.fi/ 

9.4.2016) 

Sahateollisuus ry (ent. Suomen Sahat ry) ajaa itsenäisen sahateollisuuden etuja. Sen muo-

dostavat noin 30:stä eri puolilla maata toimivaa yritystä, joista lähes kaikki ovat perheyrityk-

siä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa. 

(http://www.sahateollisuus.com/9.4.2016) 

Metsäkoneyrittäjät ovat Suomen metsä- ja energiateollisuuden puuhuollon kannalta merkit-

tävimmät toimijat, joiden pääasiallinen työ on jalostukseen ja energiantuotantoon menevän 

puutavaran hakkuu ja metsäkuljetus. Lisäksi nostetaan energiatuotantoon kantoja, korjataan 

hakkuusta jäänyttä latvusmassaa (oksia, latvoja) sekä tehdään maanmuokkaus - ja metsän-

parannustöitä sekä koneellista taimikonhoitoa ja -istutusta. Metsäkoneyritykset vastaavat 

lähes 100 prosenttisesti aines- ja energiapuun hakkuutyöstä ja metsäkuljetuksesta. Koneilla 

tehtävien hakkuiden määrä vaihtelee vuosittain 50–54 miljoonan kuutiometrin välillä. Puu-

tavaran metsäkuljetusmäärä on noin 52–57 miljoonaa kuutiometriä. Metsäkoneyritykset 

ovat metsäalan työntekijöiden suurin työnantaja. Aines- ja energiapuunkorjuu työllistää ko-

neyrityksissä 5000–6000 henkilöä yrittäjät mukaan lukien. Metsäkoneyrittäjien työntekijöil-

leen maksama palkkasumma ylittää 125 miljoonaa euroa vuodessa. Metsäkonealan liikevaih-

to on Suomessa vuosittain noin 600–700 miljoonaa euroa. Metsäkoneala investoi vuosittain 

kymmeniä miljoonia euroja (Manner 20.4.2016). (http://www.koneyrittajat.fi/ 17.4.2016) 

Metsäkoneyritykset ovat pieniä ja keskisuuria perheyrityksiä, jotka toimivat maaseudulla. 

Yritysten kalusto rakentuu tyypillisesti 1-3 hakkuukoneesta ja parista metsätraktorista sekä 

huoltohallista ja -autosta. Lisäksi kalustoon kuuluu useasti koneiden siirtolavetti. Hakkuuko-

neita yrittäjät omistavat noin 2000 ja ajokoneita hieman enemmän, istutuskoneita on muu-

tamia kymmeniä ja maanmuokkauskoneita (metsäkonepohjainen) runsaat 100. Muokkauk-

sessa käytetään myös kaivuripohjaisia koneita sama määrä. (http://www.koneyrittajat.fi/ 

17.4.2016) 

http://www.cepi.org/
http://www.cei-bois.org/
http://www.icfpa.org/
http://www.fao.org/
http://www.metsateollisuus.fi/
http://www.puutuoteteollisuus.fi/
http://www.puusepanteollisuus.fi/
http://www.sahateollisuus.com/9.4.2016
http://www.koneyrittajat.fi/
http://www.koneyrittajat.fi/
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Metsäkoneyrittäjistä oli noin 1200 Koneyrittäjäliiton jäseninä vuonna 2016 (Manner 

20.4.2016). Tarkkaa järjestäytymisastetta on vaikea arvioida, koska osa yrittäjistä on muun 

muassa osa-aikaisia. Koneyrittäjien liiton jäsenyritykset korjaavat 90 % Suomessa vuosittain 

korjattavasta puumäärästä, mistä laskennallisesti johdettuna metsäkoneyrittäjiä olisi alalla 

noin 1350 (Lautanen, Tanttu 2012). Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsä-

konealan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Se kokoaa koneyrittäjät yhteen toi-

mintaedellytyksien parantamiseksi ja tarjoaa palveluja yrittäjyyteen jäsenistölleen. 

(http://www.koneyrittajat.fi/ 17.4.2016) 

Myös raakapuukuljetukset tienvarsivarastoista tuotantolaitoksille ovat vahvasti yrittäjien to-

teutettavina, sillä noin 75 prosenttia raakapuulogistiikasta on maantiekuljetuksia, jotka hoi-

tavat yksityiset puutavara-autoyrittäjät. Ajossa on keskimäärin 1300 puutavara-autoa läpi 

vuoden, mutta kaluston käyttöasteessa on havaittavissa kuukausittaista vaihtelua 1000 -

1500 auton välillä (Palojärvi 14.3.2016). Metsäalan kuljetusyritykset ovat pääsääntöisesti 

perheyrityksiä ja toiminta pienyritystoimintaa. Metsäalan kuljetusyrittäjät ry on raakapuu-

tavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on tar-

jota kuljetusyrittäjille tietoa ja palveluja kuljetusyritystoimintaan ja yrittäjyyteen. Yhdistyk-

sen jäseninä on noin 400 kuljetusyrittäjää ja kuljetusliikettä, joilla on ammattiliikenteessä ar-

violta hieman yli 800 täysperävaunuyhdistelmää. Metsäalan kuljetusyrittäjät ry on Suomen 

Kuljetus ja Logistiikka ry:n jäsenyhdistys. 

(http://www.skal.fi/tietoa_meista/erikoisjarjestot/metsaalan 17.4.2016)  Osa puutavara-

autoyrittäjistä kuuluu Koneyrittäjien liittoon, missä ainespuun kaukokuljetusyrittäjien osuus 

on 1 % luokkaa liiton jäsenyrityksistä. Koneyrittäjien liiton jäsenistä noin 200 yrittäjää har-

joittaa energiapuun haketusta ja murskausta ja suuri osa heistä myös metsäenergian kauko-

kuljetusta. (Manner 21.4.2016) Puutavaralogistiikan kokonaiskustannukset puuhuollossam-

me ovat vuosittain noin 1,2 miljardia euroa. 

Metsäsektorin ja metsänomistajakunnan rakennemuutosten seurauksena on metsäalalla ol-

lut kasvava tilaus räätälöityjä palveluja asiantuntijatarjoaville yrityksille. Meto – Metsäalan 

yrittäjät ry on yrittäjä- ja työnantajajärjestö, johon kuuluu metsä- ja luonnonvara-alalla itse-

näisinä toimivia yrittäjiä. Heillä on metsänhoitajan, metsätalousinsinöörin tai -teknikon kou-

lutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Vuonna 1996 perustetun yhdistyksen tarkoituksena 

on edistää jäsentensä yritys- ja sopimustoimintaa, kehittää jäsentensä ammattitaitoa sekä li-

sätä metsäalan yrittäjien arvostusta. Yhdistyksessä on noin 160 yritysjäsentä, jotka tarjoavat 

mm. metsäsuunnittelun, metsätilojen hoidon, metsänhoito- ja puunkorjuun sekä puukaupan 

ja lämpölaitospalveluja. Yhdistyksen yritysjäsenmäärä kasvoi noin 10 % viime vuonna. 

(http://www.metoyrittajat.fi 21.4.2016). Jäsenkyselyn perusteella nämä asiantuntijayritykset 

työllistivät 450 henkilötyövuotta vuonna 2015 (Turunen 21.4.2016). 

Bioenergia ry:n toiminta ja jäsenet kattavat koko bioenergia-alan tuotannon. Siinä ovat 

edustettuina alan maanomistus, maanhankinta, metsäyhtiöt, turvetuottajat, energiayhtiöt, 

teknologiayritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Bioenergia ry:n tavoitteena on lisätä ko-

timaisen energian kilpailukykyä. Vuonna 2012 toimintansa aloittanut yhdistys on muodostet-

tu neljästä alalla aiemmin toimineesta järjestöstä: FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry, 

Puuenergia ry, Pellettienergiayhdistys ry ja Turveteollisuusliitto ry. Suurin osa Suomen bio-

energiasta tuotetaan puuperäisesti. Käytettyjä polttoaineita ovat hake, puupelletit, sahanpu-

ru, sahahakkeet, kutterinlastut, kuori, puuöljy, pyrolyysiöljy, mustalipeä sekä kotitalouksien 

polttopuupilkkeet. (http://www.bioenergia.fi/ 9.4.2016) 

Metsähallitus on Suomen maa- ja metsätalousministeriön alainen, vuonna 1859 perustettu 

valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on noin 12,5 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- 

http://www.koneyrittajat.fi/
http://www.skal.fi/tietoa_meista/erikoisjarjestot/metsaalan%2017.4.2016
http://www.metoyrittajat.fi/
http://www.bioenergia.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_maa-_ja_mets%C3%A4talousministeri%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtion_liikelaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hehtaari
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ja vesialueita, joista suurin osa on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Metsähallitus vastaa näiden alu-

eiden hoitamisesta ja käyttämisestä.  

Metsähallituksen liiketoimintoja ovat Metsätalous (puun markkinointi ja myynti sekä metsi-

en hoito) sekä Laatumaa (lomatontteihin ja metsätiloihin liittyvä kiinteistötoiminta, Metsä-

hallituksen omistamien rakennusten myynti sekä hankekehitys tuulivoimaliiketoiminnassa). 

Metsähallituksella on kolme tytäryhtiötä, Finn Forelia Oy (metsäpuun taimet), Siemen Fore-

lia Oy, ja MH-Kivi Oy (maa- ja kiviainesvarantoja). Liikevaihdosta puun myynti tuottaa 85 %, 

vuonna 2015 Metsähallituksen liikevaihto oli 343,3 miljoonaa euroa ja se työllisti yhteensä 

1520 henkilötyövuotta. 

Liiketoiminnan lisäksi Metsähallituksen tehtävänä on vastata julkisista hallintotehtävistä. 

Näiksi on määritetty luonnonsuojelu sekä retkeily- ja eränkävijäpalvelut. Metsähallituksen 

luontopalvelut hoitaa luonnonsuojelu- ja retkeilyalueita sekä edistää luonnonsuojelua sekä 

virkistyskäyttöä valtion mailla ja vesillä. Suomen 39 kansallispuistoa ja runsaasti muita suoje-

lualueita on Metsähallituksen vastuulla. Kansallispuistoissa on arvioitu käyvän vuosittain 

noin 2,2 miljoonaa matkailijaa. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala on yhteensä lähes 1 600 

000 hehtaaria. Lisäksi luontopalveluiden tehtävä on hoitaa muita suojelualueita sekä valtion 

vesialueita, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 7 000 000 hehtaaria. 

Uudistettu Metsähallituslaki tuli voimaan 15.4.2016. Sen keskeinen muutos on, että kaikkia 

Metsähallituksen liiketoimintoja – mukaan lukien Metsätalous- tulee harjoittaa tytäryhtiöis-

sä. Metsähallitus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaukseen muilta osin, mutta 

ympäristöministeriö ohjaa sitä toimialallaan julkisten hallintotehtävien osalta. Metsähallituk-

sen julkisia hallintotehtäviä hoitava yksikkö vastaa luonnonsuojeluverkostosta, tuottaa luon-

to- ja retkeilypalveluja sekä vastaa metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasioista. Julkisista 

hallintotehtävistä vastaavan luontopalvelujohtajan nimittää valtioneuvosto ympäristöminis-

teriön esityksestä, Metsähallituksen toimitusjohtajaa esittää puolestaan maa- ja metsätalo-

usministeriö. (www.metsahallitus.fi 17.4.2016) 

Tapio Oy on 2.1.2015 perustettu valtion omistama, metsä- ja biotalouden asiantuntijapalve-

luja valtiolle tarjoava osakeyhtiö. Tapio Oy toimii myös Tapio Silva Oy:n ja Metsäkustannus 

Oy:n emoyhtiönä. Tapio Oy:n Omistajanohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia. Tapio 

Silva Oy tuottaa palveluita metsäbiotalouden toimijoille mm. sähköiset tuotteet ja julkaisut 

sekä kehittämisprojektit. Metsäpuiden siemenpuutuotanto on yksi palvelumuodoista. 

(http://tapio.fi/tapio/ 10.4.2016) 

Suomen Metsäkeskus aloitti toimintansa nykyisellä organisaatiolla vuonna 2015. Se muo-

dostuu Lahdessa toimivasta valtakunnallisesta yksiköstä ja viidestä palvelualueesta, jotka 

ovat Eteläinen, Läntinen, Kaakkoinen, Itäinen ja Pohjoinen. Metsäkeskus toimii maa- ja met-

sätalousministeriön strategisessa ohjauksessa. Sen tehtävinä on edistää metsään ja puuhun 

perustuvia elinkeinoja, rahoittaa metsän- ja luonnonhoidon töitä valtion budjettivaroista, ke-

rätä ja ylläpitää metsävaratietoa, sekä valvoa Suomen metsälainsäädännön toteuttamista 

tarkastamalla metsänomistajien metsän- ja luonnonhoitotöiden toteutusta, metsäammatti-

laisten työnjälkeä metsissä ja julkisen rahoitustuen lainmukaista käyttöä. Metsäkeskukset 

työllistävät noin 650 metsäammattilaista. (http://www.metsakeskus.fi/ 10.4.2016) 

Kun vuoden 2012 alusta alueelliset Metsäkeskukset yhdistettiin Suomen Metsäkeskukseksi, 

jaettiin ne samalla kahteen itsenäiseen yksikköön: Suomen Metsäkeskukseksi ja liiketoimin-

tayksikkö - Otso Metsäpalveluiksi. Otso tarjoaa metsäsuunnittelu-, metsänhoito-, puukaup-

pa-, kiinteistövälitys- ja yksityistie- sekä omaisuudenhallintapalveluja 80 paikkakunnalla. 

Töissä sillä on noin 210 metsänhoidon asiantuntijaa. (www.otso.fi 11.4.2016) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnonsuojelu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallispuisto
http://www.metsahallitus.fi/
http://tapio.fi/tapio/
http://www.metsakeskus.fi/
http://www.otso.fi/
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Metsänhoitoyhdistykset ovat paikallisia metsänomistajien yhdistyksiä, joiden tarkoituksena 

on parantaa metsänomistajien tiloillaan harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja tuot-

taa siihen tarvittavia palveluita. Suomen talousmetsistä on yksityisessä omistuksessa lähes 

60 % ja meillä on yli 630 000 metsänomistajaa. Metsänhoitoyhdistyskenttä työllistää yli vii-

denneksen maamme metsätalousinsinööreistä. Vuonna 2016 on toiminnassa 76 metsänhoi-

toyhdistystä, joiden toimialue kattaa koko maan. Ne tarjoavat jäsenilleen metsän uudistami-

sen, taimikonhoidon ja metsuripalveluja. Myös puunmyyntisuunnitelmat, puukaupan kilpai-

lutus, puunhintatiedot, katkontavertailut, puunkorjuupalvelu sekä tila- että tuhoarviot ja 

metsäsuunnittelu kuuluvat metsänhoitoyhdistyksien metsäomistajilleen tarjoamiin palvelui-

hin. Puukaupallista edunvalvontaa varten metsänhoitoyhdistys kerää tietoa alueen puunhin-

noista ja eri ostajien puun katkonnasta. Näitä tietoja hyödynnetään puukaupan kilpailutuk-

sessa ja puukauppaneuvonnassa. Lisäksi yhdistykset vaikuttavat oman alueensa ympäristö- 

ja kaava-asioiden valmisteluun paikallisesti. Metsänhoitoyhdistykset ovat jäseniä Maa- ja 

metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ssä, jonka metsäasiantuntijat valvovat metsän-

omistajien etuja kotimaan politiikassa, lainsäädännössä ja puumarkkinoilla. MTK:lla on edus-

tus Brysselissä ja se osallistuu kansainväliseen päätöksen tekoon. (http://www.mhy.fi/ 

15.4.2016) 

 

http://www.mhy.fi/
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2 METSÄALAN KOULUTUSTARJONTA 

2.1 Metsätalouden koulutus 

2.1.1 Metsätalouden ammatillinen koulutus 

Vuonna 2015 uudistettu metsäalan perustutkinto sisältää metsuri-metsäpalvelun tuottajan, 

metsäkoneenkuljettajan (metsäkoneenkuljettajan tai puutavara-autonkuljettajan suuntau-

tuminen), metsäkoneasentajan ja metsäenergian tuottajan osaamisalat. Tutkinto rakentuu 

ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä; myöhemmin osp), yhteisistä tutkinnon 

osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Tutkinnon kokonaislaajuus 

on 180 osaamispistettä. Kaikille osaamisaloille yhteinen ja pakollinen ammatillinen tutkin-

nonosa on metsienhoito ja puunkorjuu (35 osp), osaamisalakohtaisia pakollisia ammatillisia 

opintoja on 85 osp ja valinnaisia ammatillisia 15 ops. Lisäksi tutkintoon sisältyy yhteisiä opin-

toja pakollisina 19 osp ja valinnaisina 16 osp. Loput kymmenen osaamispistettä on opiskeli-

jan koottava vapaasti valittavista tutkinnonosista, joita voivat olla ammatillisia tutkinnon 

osia, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon 

osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jatko- opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tu-

kevia opintoja tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tut-

kinnon osia. Metsäalan perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ammatillisina 

tutkinnon osina. 

Savotta 2020 -laskelmien mukaan 52 miljoonan kuutiometrin ainespuun ja 12 miljoonan kuu-

tiometrin energiapuun korjuumäärällä ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien työnteki-

jöiden tarve olisi 160 uutta metsuria, 480 koneenkuljettajaa ja 290 puutavara-auton kuljetta-

jaa vuodessa (Strandström et al. 2013). 

Metsäalan perustutkintokoulutuksen aloittaa 18 koulutuksen järjestäjää vuonna 2016. Yh-

deksällä näistä on metsäkoneenkuljettajakoulutuksen järjestämislupa (Rovaniemi, Taivalkos-

ki, Vaasa, Valtimo, Tampere, Jämsänkoski, Mikkeli, Kullaa ja Toivala). Satelliittipisteinä toimii 

8 oppilaitosta toteuttaen koneenkuljettajakoulutusta emo- oppilaitosten opetussuunnitel-

milla ja järjestämisluvilla. (Liite 2. Metsäalan perustutkinnon koulutuksen järjestäjät ja satel-

liittipisteet vuonna 2016) 

Metsäalan perustutkinnosta on vuosina 2010–2014 valmistunut keskimäärin 531 ammatti-

laista vuodessa (sis. ammatillisena peruskoulutuksena sekä näyttötutkintoina suoritetut pe-

rustutkinnot, Vipunen 22.4.2016). Näyttöinä perustutkinnon suorittaneiden määrä on keski-

määrin 162 vuodessa.  

Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja 2020 -hankkeessa (TTS 2012–2013) silloin voimassa 

olleen metsäalan perustutkinnon koulutusohjelmakohtaiset tiedot kerättiin koulutuksen jär-

jestäjiltä. Vuosina 2005–2009 valmistui perustutkinnosta (nuoret) yhteensä 2123 metsäalan 

ammattilaista eli 425 vuodessa. Metsureita (metsuri- metsäpalvelutuottaja) heistä oli yh-

teensä 440 (88 metsuria/vuosi), metsäkoneenkuljettajia 1499 (300/vuosi) ja metsäener-

giatuottajia 184 henkilöä eli 37 vuodessa. Kokonaisuudessaan metsäalan perustutkinnon 

valmistumistiedot vuosilta 2005–2009 järjestäjä- ja koulutusohjelmakohtaisesti on esitetty 

liitteessä 3. 

Metsäalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat jaettavissa metsätalouden ja 

metsäkonealan tutkintoihin näytöt vastaanottavan tutkintotoimikunnan perusteella.  
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Metsäkonealan tutkintoja perustutkinnon lisäksi ovat puutavaran autokuljetuksen ammatti-

tutkinto, metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto ja puunkorjuun erikoisammattitutkinto, 

metsäkoneasennuksen ammattitutkinto sekä bioenergia-alan ammattitutkinto. Vuosina 

2010–2014 on suoritettu keskimäärin 42 metsäkoneenkuljettajan ja 28 puutavara-

autonkuljettajan ammattitutkintoa vuodessa. Puunkorjuun erikoisammattitutkinto-

suorituksia kyseiseltä jaksolta on yksi.  

Metsätalouden tutkintoja metsäalan perustutkinnon (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja) li-

säksi ovat metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (tutkinnon perusteet hyväksytty 2015) ja 

metsämestarin erikoisammattitutkinto (tutkinnon perusteet hyväksytty 2004). Metsämesta-

rin erikoisammattitutkinnon suorittaneelta vaaditaan laajaa metsä- ja luonto-osaamisen 

ammattilaisuutta. Metsämestarin erikoisammattitutkinnon on viimeisen viiden vuoden aika-

na suorittanut keskimäärin 18 metsäalan ammattilaista vuodessa. Metsätalousyrittäjän am-

mattitutkinnon pohjana on yrittäjän ammattitutkinto, jonka perusteet on sovellettu metsäti-

lan toimintaan. Viimeisen viiden vuoden aikana on valmistunut keskimäärin 57 metsätalous-

yrittäjää vuodessa. 

Metsäalan perustutkinnon ja ammattitutkintojen sekä erikoisammattitutkintojen suoritukset 

vuosina 2010–2014 on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Metsäalan ammatilliset tutkinnot vuosina 2010–2014 

*= luvuista ei eriteltävissä koulutusohjelmakohtaisia suorituksia; luvut: pt= perustutkin-

to, nt= näyttötutkinto, **= aloitettu 2010, ***=aloitettu 2008 

Tutkinto 2010 2011 2012 2013 2014 Valmistuneita 

keskimäärin 

vuodessa 

Metsäalan pt*/nt /yht. 344/130/474 385/144/529 368/220/588 342/142/484 406/172/578 369/162/531 

Metsäkoneenkuljettajan at 26 30 55 35 66 42 

Puutavara-

autonkuljettajan at 

23 15 24 29 47 28 

Metsäkoneasennuksen at 2 0 0 4 1 1 

Puunkorjuun eat** 0 0 0 0 1 1 

Bioenergian alan at*** 11 17 4 24 15 14 

Metsämestarin eat 24 20 24 8 16 18 

Metsätalousyrittäjän at 50 54 74 57 49 57 

 
2.1.2 Metsätalouden ammattikorkeakoulutus 

Metsätalousinsinöörikoulutusta järjestettiin vuosina 2010 - 2014 kuudessa toimipisteessä: 

Hämeen, Tampereen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Seinäjoen ja Rovaniemen ammattikorkea-

kouluissa sekä ruotsinkielisenä Yrketshögskolan Noviassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

tehtyä päätöksen metsätalouden koulutuksen lopettamisesta (2012), jää viisi suomenkielistä 

(Häme, Tampere, Mikkeli, Pohjois-Karjala Rovaniemi) ja yksi ruotsinkielinen (Novia) metsäta-

louden ammattikorkeakoulupiste jatkamaan koulutusta vuonna 2016. 

Metsätalousinsinöörikoulutusta toteutettiin vuoteen 2011 saakka sekä metsätalouden kou-

lutusohjelmissa että metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelmissa (Kymenlaak-

so, Pohjois-Karjala, Seinäjoki). Vuoden 2012 jälkeen oppilaitosten koulutustarjonnassa met-

sä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelmaa ei enää ole ollut, vaan kyseistä osaamis-

ta on mahdollista hankkia metsätalouden koulutusohjelman suuntautumisopintoina.  
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Metsätalousinsinöörin (AMK) koulutusohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen 

keskimääräinen suoritusaika on neljä vuotta. Opinnoissa voi suuntautua oppilaitoksen paino-

tuksen mukaan esimerkiksi metsä- ja puutalouden markkinointiin, puunkorjuuseen, metsän-

hoitoon, metsäsuunnitteluun, metsien monikäyttöön tai metsäalan tietojärjestelmiin. Jatko-

tutkintona ammattikorkeakouluissa metsätalousinsinöörien on mahdollista suorittaa 60 

opintoviikon mittainen ylempi amk -tutkinto, mikä antaa valmiudet asiantuntemusta vaati-

viin työelämän kehittämistehtäviin. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskel-

len. Ylempään amk-tutkintoon sisältyy laaja kehittämistehtävä, joka tehdään useimmiten 

omalle työnantajalle.  

Ajanjaksolla 2010–2014 valmistui 1046 metsätalousinsinööriä. Luku sisältää sekä nuoret että 

aikuiset, jotka useimmiten jo toimivat alalla. Valmistuneista nuoria oli 831 ja aikuisia 215. 

Vuosina 2010–2014 valmistui amk - metsätalousinsinöörejä keskimäärin 209 vuodessa, joista 

uutena alalle tulevia nuoria oli 166. Metsätalouden ammattikorkeakoulututkintojen ja jatko-

tutkintojen suoritusmäärät vuosilta 2010–2015 on esitetty taulukoissa 8 ja 9. (Vipunen 

24.4.2015) 

Vuosina 2000 – 2008, mikä oli Metsäalan korkea-asteen oppimistulokset – hankkeen (myö-

hemmin Mekot) tutkimusjakso, toiminnassa oli vielä kahdeksan koulutuspistettä ja valmistui 

vuodessa keskimäärin 222 metsätalousinsinööriä, joista 161 oli nuoria. (Mekot- hankkeessa 

koulutuksen järjestäjiltä 2011 hankitut, julkaisemattomat tiedot). Savotta 2020 -laskelmien 

mukaan uusien metsätoimihenkilöiden tarve vuodessa olisi 150 (Strandström et al. 2013). 

Metsätalousinsinöörien kohdalla työvoimatarve voi ylittää tarjonnan lähivuosina, koska val-

mistumistilastoissa lakkautettujen oppilaitosten vaikutus ei täysimääräisenä vielä vuoteen 

2014 mennessä näy. 

Taulukko 8. Metsätalouden ammattikorkeakoulututkintojen ja jatkotutkintojen suori-

tusmäärät vuosilta 2010–2015 

Tutkinto 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 

Metsätalousinsinööri, AMK, nuoret 178 172 168 164 149 831 

Metsätalousinsinööri, AMK, aikuiset 46 41 41 43 44 216 

Yhteensä 224 213 209 207 193 1046 

 

Taulukko 9. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suoritusmäärät vuosilta 2010–

2015 

Tutkinto 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 

Metsätalousinsinööri, ylempi -AMK  8 17 13 14 5 57 

 

2.1.3 Metsätalouden yliopistokoulutus 

Metsätalouden yliopistokoulutus käsittää metsätieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 

sekä alan jatkotutkinnot. Näitä opintoja voi suorittaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa. 

Metsätalouden yliopistokoulutus koostuu 180 opintopisteen laajuisesta kandidaatti- ja 300 

opintopisteen laajuisesta maisteritutkinnosta. Kandidaattiopinnot sisältävät metsätieteiden 

yhteisiä perusopintoja, joiden jälkeen erikoistutaan maisteriopintojen aikana johonkin pää-

aineeseen. Metsätieteiden lisäksi opiskelijat tekevät valintoja metsätieteiden ulkopuolisista 

oppiaineista, kuten ympäristötiede, taloustiede, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, ympäris-

töpolitiikka ja kielet. 
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Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselle voi vuonna 2016 hakea kahteen hakukohtee-

seen: metsien ekologiaan ja käyttöön (sisältää pääaineet metsä- ja suoekosysteemien toi-

minta ja tuotos, metsien ja suoekosysteemien hoito ja ennallistaminen, metsä- ja riistaeläin-

tiede, metsäpatologia ja mykologia, metsävarojen hallinta, metsäteknologia, puuteknologia 

sekä trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö) sekä metsäekonomiaan ja markkinointiin 

(pääaineita metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen sekä liiketaloudellinen metsäeko-

nomia). Lisäksi Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella on tarjolla kaksi englanninkie-

listä maisteriohjelmaa (master’s degree programme in forest sciences and business ja mas-

ter’s degree programme in biotechnology). Helsingin yliopiston osalta muutoksia on tulossa 

vuonna 2017, jolloin opintoja kaavaillaan toteutettavan jatkossa yhdessä metsätieteiden 

koulutusohjelmassa (Metsänhoitaja 1/2016). Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastos-

sa pääainevaihtoehtoja olivat vuonna 2016 metsien hoito ja ekosysteemit, metsänarviointi ja 

metsäsuunnittelu, metsäekonomia ja -politiikka sekä metsä-, energia- ja puuteknologia. Eng-

lanninkielisiä maisteriohjelmia oli metsätalouteen liittyen kolme (European Forestry, Forest-

ry ja Transatlantic Forestry). 

Metsätalouden yliopistokoulutuksessa tutkintojen määrä laski hieman vuosina 2011 ja 2012, 

mutta alkoi uudelleen kasvaa vuonna 2013 (taulukko 10). Jatkotutkintojen määrä on pysynyt 

varsin vakaana tarkastelujaksolla 2010–2014. 

Taulukko 10. Metsätalouden yliopistotutkinnot (Lähde: Vipunen – Opetushallinnon ja Ti-

lastokeskuksen aineisto) 

Tutkinto 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatit 126 56 67 60 65 374 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterit 109 98 89 115 94 505 

Lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot 10 22 18 15 14 79 

Yhteensä 245 176 174 190 173 958 

 

Metsätieteiden kandidaatit jatkoivat varsin suurelta osin opiskelua välittömästi tutkinnon 

suorittamisen jälkeen (keskimäärin puolet). Maistereista oli työllisiä vuosi tutkinnon suorit-

tamisen jälkeen reilut 70 %. Työttömänä oli vuonna 2014 edellisenä vuonna maisterin tut-

kinnon suorittaneista 16 %. 

Savotta 2020 työvoimatarvelaskelmissa on metsäalan ylemmästä korkeakoulututkinnosta 

valmistuneiden määräksi arvioitu vuosittain 40. Tutkinnon suorittaneista metsänhoitajista on 

metsäala pystynyt työllistämään vuosittain noin 40. (Strandström et al.2013) Huomattava 

kuitenkin on, että metsäalan tiedekorkeakouluopinnot antavat valmiuksia työskennellä myös 

monilla muilla aloilla metsäalan lisäksi. 

2.2 Metsäteollisuuden koulutus 

Metsäteollisuuden työvoimatarpeen arvioidaan tulevaisuudessa olevan puutuotealalla 420 -

620 uutta henkilöä vuodessa ja massa- ja paperialalla 290 - 590 henkilöä vuodessa. Arvioiden 

mukaan koulutettujen määrä oli puutuotealalla riittävä ammatillisen koulutuksen, mutta lii-

an pieni ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolla. Ammatillisen koulutuksen osalta ongelmia 

nousi esille koulutuksen kohdentumisessa: tiettyihin tehtäviin ei kouluteta riittävästi uusia 

ammattilaisia. Kehittämiskohteena esille nostettiin puuosaamisen liittäminen laajasti raken-

tamisen koulutukseen. Massa- ja paperialan osalta laaja prosessiteollisuuden tutkinto nähtiin 

hyvänä laaja-alaisen osaamisen tuottavana koulutuksena. Myös tällä sektorilla koulutettujen 

osaaminen ei kaikilta osin kohtaa alan tarpeita. Tulevaisuudessa tulisi kouluttaa lisää diplo-

mi-insinöörejä ja ylemmän teknisen alan tutkinnon omaavia henkilöitä. (Strandström et al. 

2013) 
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2.2.1 Metsäteollisuuden ammatillinen koulutus 

Metsäteollisuuden ammatillinen koulutus sisältää tässä selvitystyössä vuodesta 2010 lähtien 

toteutetun prosessiteollisuuden koulutuksen (sisältää levyteollisuuden, sahateollisuuden, 

kemiantekniikan, biotekniikan sekä paperiteollisuuden koulutusohjelmat), muovi- ja kemian-

tekniikan koulutuksen, puualan koulutuksen sekä laboratorioalan koulutuksen. Prosessiteol-

lisuuden koulutus tarjoaa perusvalmiudet toimia prosessiteollisuuden eri alojen tuotannossa 

käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Erilliset koulutuksen ohjelmavaihtoehdot tarjoavat syven-

tävää osaamista siten, että henkilö voi suuntautua kemiantekniikkaan, biotekniikkaan, pape-

riteollisuuteen, sahateollisuuteen tai levyteollisuuteen. Prosessiteollisuuden koulutusohjel-

masta valmistuvan henkilön nimike on prosessinhoitaja ja laboratorioalan perustutkinnon 

suorittaneen laborantti. Puualan perustutkinnon tutkintonimike on puuseppä, ja muovi- ja 

kumitekniikan perustutkinnon suorittaneen muovi- tai kumituotteiden valmistaja pääaineva-

linnasta riippuen. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä kaikissa näissä perustutkintojen 

koulutusohjelmissa. Lisätietoa metsäteollisuuden oppilaitoksista on liitteessä 4. 

Mukana taulukossa 11 ovat sekä perustutkinnot että ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

Eniten ammatillisia perustutkintoja suoritettiin puualalta. Ammatillisten tutkintojen määrät 

laskivat vuosina 2012 ja 2013 jonkin verran. Prosessiteollisuuden perustutkintoja suoritettiin 

tarkastellulla aikavälillä varsin paljon näyttötutkintoina, samoin puualan perustutkintoja. 

Taulukko 11. Metsäteollisuuden ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisam-

mattitutkinnot (Lähde: Vipunen – Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) pt = 

perustutkinnot, nt = näyttötutkinnot 

Tutkinto 2010 

Pt/nt/yht 

2011 

Pt/nt/yht 

2012 

Pt/nt/yht 

2013 

Pt/nt/yht 

2014 

Pt/nt/yht 

Yhteensä 

Pt/nt/yht 

Kemiantekniikan pt 117/58/175 105/51/156 90/9/99 11/0/11 2/2/4 325/120/445 

Laboratorioalan pt 234/31/265 211/28/239 238/46/284 213/46/259 192/48/240 1088/199/1287 

Muovi- ja kumitekniikan pt 49/22/71 49/5/54 49/11/60 31/1/32 50/25/75 228/64/292 

Paperiteollisuuden pt 92/37/129 59/14/73 19/5/24 3/03 1/01 174/56/230 

Prosessiteollisuuden pt 0 0/24/24 16/46/62 208/66/274 223/188/411 447/324/771 

Puualan pt 482/94/576 526/133/659 454/67/521 461/63/524 379/108/487 2302/465/2767 

Perustutkinnot yhteensä 1216 1205 1050 1103 1218 5792 

Kemianteollisuuden at 27 24 16 60 74 201 

Kumialan at 0 6 1 1 12 20 

Levyalan at 63 1 31 43 27 165 

Muovimekaanikon at 42 6 6 3 26 83 

Paperiteollisuuden at 36 31 19 34 38 158 

Puusepänalan at 32 68 45 57 34 236 

Saha-alan at 23 5 14 36 16 94 

Ammattitutkinnot yhteensä 223 141 132 234 227 957 

Kemianteollisuuden eat 4 8 10 4 6 32 

Levymestarin eat 3 1 0 5 7 16 

Muovitekniikan eat 5 3 7 1 0 16 

Paperiteollisuuden eat 7 5 7 6 2 27 

Puusepänalan eat 8 7 7 3 3 28 

Sahamestarin eat 16 0 6 1 3 26 

Erikoisammattitutkinnot  

yhteensä 

43 24 37 20 21 145 

Yhteensä 1482 1370 1219 1357 1466 6894 
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Metsäteollisuuden alan ammatilliset koulutukset ovat hyvin miesvaltaisia. Vain laboratorio-

alan perustutkinnon suorittaneista yli puolet oli vuonna 2014 naisia. Eniten ammatillisia pe-

rustutkintoja suoritettiin vuonna 2014 Uudenmaan maakunnassa (17 %), Seuraavina olivat 

Pirkanmaa (10 %), Pohjois-Pohjanmaa (8 %), Varsinais-Suomi (8 %) ja Etelä-Pohjanmaa (6 %). 

Kainuun ja Ahvenanmaan maakunnissa ei metsäteollisuuden alan ammatillisia tutkintoja 

suoritettu vuonna 2014. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla työllisten osuudet välittömästi tutkinnon suorittamisen 

jälkeen ovat yleensä alemmalla tasolla kuin ammattikorkeakoulu- tai ylemmän korkeakoulu-

tutkinnon suorittaneilla (Kilpeläinen et al 2014). Myös metsäteollisuuden alan ammatillisten 

tutkintojen osalta hitaampi työllistyminen tuli esille: hieman yli puolet vuonna 2013 tutkin-

non suorittaneista oli työllisiä ja työttömänä oli noin kolmasosa vuonna 2014. 

 

2.2.2 Metsäteollisuuden ammattikorkeakoulutus 

Metsäteollisuuden ammattikorkeakoulutusta toteutetaan monen eri koulutusohjelman alla. 

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmat löytyivät vuonna 2016 Arcada yrkeshög-

skolanista, Centria-ammattikorkeakoulusta, Hämeen, Mikkelin, Lahden, Seinäjoen, Tampe-

reen, Metropolia ja Turun ammattikorkeakouluista. Lahden ammattikorkeakoulussa toteute-

taan puutekniikan koulutusohjelmaa. Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelmaa 

toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu, mutta uusia opiskelijoita siihen ei enää oteta. 

Uutena koulutusohjelmana siellä toteutetaan biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjel-

maa. Metropolia-ammattikorkeakoulusta löytyy bio- ja kemiantekniikan koulutusohjelma, jo-

ta on toteutettu vuodesta 2014 alkaen. Tuotantotalouden koulutusohjelmaan uusia opiskeli-

joita otettiin vuonna 2016 Metropolia, Centria, Satakunnan ja Turun ammattikorkeakouluihin 

sekä Yrkeshögskolan Noviaan. Uutena metsäteollisuuteen kytkeytyvänä koulutusohjelmana 

on aloitettu energia- ja ympäristötekniikan koulutus Arcada yrkeshögskolanissa, Jyväskylän, 

Karelia-, Kymenlaakson, Lahden, Mikkelin, Oulun, Metropolia-, Satakunnan, Savonia-, Tam-

pereen, Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa sekä Yrkeshögskolan Noviassa. Puunjalos-

tustekniikan koulutusohjelmiin ei uusia opiskelijoita otettu yhteenkään ammattikorkeakou-

luun vuonna 2016. Koulutusohjelmien laajuus on 240 opintopistettä, ja ammattinimikkeenä 

on insinööri (amk, erikoistumisala). 

Ammattikorkeakoulututkintojen määrä on laskenut vuosien 2010 ja 2014 välillä erityisesti 

prosessitekniikan ja puunjalostustekniikan osalta (taulukko 12). Tuotantotalous on säilynyt 

samansuuruisena ja materiaalitekniikan koulutus hieman kasvanut. 

Taulukko 12. Metsäteollisuuteen liittyvät ammattikorkeakoulututkinnot (Lähde: Vipunen – 

Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen aineisto) 

Tutkinto 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 

Materiaalitekniikka 34 33 54 40 61 222 

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka 0 2 43 35 51 131 

Prosessitekniikka 79 63 47 43 21 243 

Puunjalostustekniikka 77 70 46 32 19 244 

Tuotantotalous 223 234 255 265 245 1222 

Yhteensä 413 402 445 415 397 2472 

 

2.2.3 Metsäteollisuuden yliopistokoulutus 

Metsäteollisuuden yliopistokoulutukseksi määriteltiin tässä selvitystyössä kemian, materiaa-

li-, prosessi- ja puunjalostustekniikan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin koulutuk-
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set. Kemian tekniikkaa voi opiskella kolmessa oppilaitoksessa: Aalto-yliopistossa, Lappeen-

rannan teknillisessä yliopistossa ja Åbo Akademissa. Materiaalitekniikan koulutusohjelma on 

Aalto-yliopiston lisäksi Tampereen teknillisessä yliopistossa. Prosessitekniikkaa voi opiskella 

Oulun yliopistossa ja puunjalostustekniikkaa Aalto-yliopistossa. Vuonna 2013 Aalto-

yliopistossa alkoi uusi biotuotetekniikan kandidaattiohjelma, jossa yhdistyivät kemian, mate-

riaali- ja biotekniikan koulutukset. Itä-Suomen yliopistossa toteutetaan wood material 

science -maisteriohjelmaa, josta valmistuu tulevaisuuden biotalouden osaajia. Maisterioh-

jelma toteutetaan yhteistyössä metsätieteiden, kemian, biologian ja fysiikan tieteenalojen 

kesken. Ensimmäiset maisterit valmistuvat tästä koulutusohjelmasta vuonna 2016, ja toistai-

seksi opiskelijat ovat rekrytoituneet ulkomailta. 

Näiden alojen kandidaattitutkintojen laajuus on 180 opintopistettä. Diplomi-

insinööritutkinnon laajuus on 300 opintopistettä sisältäen kandidaattitutkinnon.  

Uusien opiskelijoiden määrä on laskenut näissä koulutuksissa selvästi 2010-luvulla. Vuonna 

2014 aloitti 213 henkilöä uutena kandidaatti- tai diplomi-insinööriopiskelijana metsäteolli-

suuden koulutuksissa. Suoritettujen tutkintojen osalta vähiten tutkintoja 2010-luvulla suori-

tettiin vuonna 2011, minkä jälkeen tutkintojen määrä on ollut noususuuntainen (taulukko 

13). Miesvaltaisin näistä metsäteollisuuden koulutusohjelmista oli prosessitekniikan koulutus 

(suoritetuista tutkinnoista 74 % oli miesten suorittamia), mutta kaikissa miesten osuus oli 

puolet. 

Taulukko 13. Metsäteollisuuden yliopistotutkinnot (Vipunen – Opetushallinnon ja Tilasto-

keskuksen aineisto) 

Tutkinto 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 
Kemian tekniikka 

Tekn.kand. 

DI 

Lisensiaatin- ja tohtoritutkinnot 

 

88 

156 

32 

 

95 

125 

31 

 

95 

132 

33 

 

113 

130 

37 

 

107 

143 

43 

 

498 

686 

176 

Materiaalitekniikka 

Tekn. kand. 

DI 

Lisensiaatin- ja tohtoritutkinnot 

 

56 

119 

4 

 

62 

65 

6 

 

76 

75 

9 

 

80 

78 

10 

 

86 

96 

15 

 

360 

433 

44 

Prosessitekniikka 

Tekn.kand. 

DI 

Lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot 

 

39 

63 

2 

 

39 

40 

6 

 

37 

50 

4 

 

34 

43 

12 

 

43 

43 

6 

 

192 

239 

30 

Puunjalostustekniikka 

Tekn. kand. 

DI 

Lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot 

 

32 

79 

6 

 

44 

37 

9 

 

41 

31 

10 

 

44 

51 

8 

 

32 

50 

9 

 

193 

248 

42 

Yhteensä 676 559 593 640 673 3141 

 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneista opiskelua jatkoi heti tutkinnon suoritettuaan 

keskimäärin 40 %. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneet työllistyivät varsin hyvin ja no-

peasti tutkinnon suorittamisen jälkeen, sillä työllisten osuus tutkinnon suorittamisen jälkei-

senä vuonna oli kaikissa tarkastelluissa koulutuksissa lähes 80 %. Työttömien osuudet vuon-

na 2014 edellisenä vuonna metsäteollisuuden tutkinnon suorittaneilla vaihtelivat prosessi-

tekniikan kuudesta prosentista puunjalostustekniikan kymmeneen prosenttiin. 
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3 METSÄALAN C&Q OSAAMISTARPEIDEN 

HAASTATTELUAINEISTON ANALYYSI 

C&Q-osaamisenhallintajärjestelmään (competence & qualification) kootaan tietoja eri alojen 

osaamistarpeista, tulevaisuuden osaamistarpeista sekä osaamispuutteista, joita vastavalmis-

tuneilla alalle rekrytoiduilla on havaittu olevan. Tietojärjestelmän aineisto on hankittu puoli-

strukturoiduilla haastatteluilla, joita ovat tehneet pääasiassa oppilaitosten edustajat. Metsä-

alan organisaatioista on haastateltu henkilöitä, jotka tuntevat työntekijöiden tekemän työn 

sisällön ja siinä tarvittavan osaamisen. Järjestelmästä poimittiin metsäalan osaamiseen liitty-

vä aineisto, jossa oli yhteensä 127 organisaatiota (6545 metsäalan ammattilaista) mukana. 

Organisaatiot sijoittuvat metsätalouden ja puunkorjuun (25 %), sahatavaran sekä puu- ja 

korkkituotteiden valmistuksen (61 %) ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen 

(14 %) toimialaluokkiin. 

Niin nykyisissä kuin tulevaisuuden osaamistarpeissakin nousivat tärkeimpinä esille tieto- ja 

viestintätekniikan perustaidot (taulukko 14). Kymmenen tärkeimmän taidon joukossa samoja 

nykyisin ja tulevaisuuden tarvittavia taitoja olivat lisäksi työn laadunhallinta, laatuajattelu- ja 

tietoisuus, oma-aloitteisuus ja itsenäinen ote työhön sekä puutuoteteollisuuteen liittyvät eri-

tyistaidot.  

Tärkeimpien 25 nykyisessä työssä tai tulevaisuudessa tarvittavan taidon joukossa oli yhdek-

sän selkeästi metsäsektoriin ja varsin moni näistä sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden 

valmistukseen kytköksissä olevaa osaamisaluetta (puutuoteteollisuuden koneiden käyttö-, 

ohjelmointi- ja huoltotaito). Osa näistä oli tärkeitä myös tulevaisuuden osaamisena, mutta 

rinnalle oli noussut metsätalouteen ja puunkorjuuseen liittyviä osa-alueita, kuten leimikon ja 

puunkorjuun suunnitteluun ja energiapuun korjuuseen liittyvä osaaminen. Työyhteisössä 

toimimiseen liittyviä taitoja pidettiin niin nykyisin kuin tulevaisuudessakin tärkeinä. Näitä 

ovat tiimityöskentelytaidot, esimiestaidot, ihmissuhdetaidot sekä vuorovaikutus-, viestintä- 

ja kommunikointitaidot.  

Asiakaspalvelutaidot olivat tärkeitä nykyisissä osaamistarpeissa, ja niiden merkitys näyttäisi 

lisääntyvän tulevaisuudessa. Tulevaisuuden taidoissa nousivat esille osaamisen laaja-alaisuus 

(moniosaaja, työn monialainen hallinta) ja halu kehittyä omassa työssään (ammattitaidon yl-

läpitäminen ja kehittäminen, oppimishalu).  

Alalle rekrytoitujen vastavalmistuneiden osaamisessa puutteita (erilaisia taitoalueita mainit-

tu 68) oli eniten toimialalla tarvittavassa sisältöosaamisessa (mm. metsäkoneiden toiminnal-

linen tuntemus, oman alan perustiedot ja -taidot sekä harvennusmallien tuntemus). Henkilö-

kohtaiset ominaisuudet nousivat lähes yhtä usein mainituiksi osaamispuutteiksi (mm. moti-

vaatio, aktiivinen ja myönteinen asenne omaan työhön, oma-aloitteisuus, ongelmanratkaisu-

taidot sekä ammattiylpeys). Työyhteisössä toimimiseen liittyviä taitoja, kuten työaikojen 

noudattaminen ja sitoutuminen työelämän toimintatapoihin, kaivattiin vastavalmistuneilta 

lisää.  
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Taulukko 14. 25 keskeisintä nykyistä ja tulevaisuuden osaamistarvetta metsäalalla (Lähde: 

C&Q osaamisenhallintajärjestelmä) 

Nykyiset osaamistarpeet Tulevaisuuden osaamistarpeet 

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ICT-perustaidot, yleisim-

pien työvälineohjelmien käyttötaidot 

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ICT-perustaidot, yleisim-

pien työvälineohjelmien käyttötaidot 

Työturvallisuusosaaminen, työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden 

hallinta 

Puutuoteteollisuuteen liittyvien NC-koneen käyttö- ja ohjelmoin-

titekniikat 

Trukkien käyttötaito Työn laadunhallinta, laatuajattelu ja -tietoisuus 

Puutuoteteollisuuteen liittyvän terätekniikan, terähuollon osaa-

minen 

Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä 

Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseoh-

jautuvuus 

Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 

Puutuoteteollisuuteen liittyvien NC-koneen käyttö- ja ohjelmoin-

titekniikat 

Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta 

Työn laadunhallinta, laatuajattelu ja -tietoisuus Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus ja itse-

ohjautuvuus 

Esimiestaidot, kyky toimia esimiehenä Tekninen perusosaaminen, käsitys teknisten laitteiden ja konei-

den toiminnasta 

Tiimityöskentelytaidot Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot, sosiaalisuus, ihmisen koh-

taamistaidot 

Omaan työhön liittyvien tietojärjestelmien, ohjelmistojen hallinta 

ja käyttötaidot 

Puutuoteteollisuuteen liittyvän terätekniikan, terähuollon osaa-

minen 

Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot Tiimityöskentelytaidot 

Organisaation ja liiketoiminnan johtamistaidot Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen 

Motivaatio, aktiivinen ja myönteinen asenne omaan työhön Omassa työssä käytettävien koneiden ja laitteiden korjaustaidot 

Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot, sosiaalisuus, ihmisen koh-

taamistaidot 

Leimikon ja puunkorjuun suunnitteluun liittyvä osaaminen 

Puutuoteteollisuuteen liittyvien työkuvien, työpiirustusten luku-

taito 

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittä-

mishalu, ajan tasalla pysyminen 

Puutuoteteollisuuden laitteiden ja koneiden toiminnallinen tun-

temus (käyttö, huolto) 

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 

Myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikan ja myyntityön 

hallinta 

Automaattikoneen prosessin valvonnan, automaatiolinjan hallinta 

Pintakäsittelyn perustekniikat ja -taidot Tuotteen/palvelun laadun arviointi ja laatuvaatimusten tuntemus 

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot Puutuoteteollisuuden laitteiden ja koneiden toiminnallinen tun-

temus (käyttö, huolto) 

Tarkka, järjestelmällinen ja huolellinen toimintatapa Henkilöstön johtamistaidot 

Puutuoteteollisuuden materiaali- ja raaka-ainetuntemus Oppimishalukkuus, oppimiskyky 

Puusepänteollisuuden laitteiden ja koneiden toiminnallinen 

tuntemus (käyttö, huolto) 

Kustannustehokas, tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa 

Sitoutunut ja vastuullinen suhtautuminen omaan työtehtävään ja 

työyhteisöön 

Vianetsintä tuotantoprosessissa, vikadiagnostiikan, tuotantohäiri-

öön liittyvä osaaminen 

Tuotannonsuunnitteluun ja ohjaukseen liittyvä osaaminen Työturvallisuusosaaminen, työsuojeluun liittyvä osaaminen 

Puusepänteollisuuden perustekniikat ja -taidot Energiapuun korjuuseen liittyvä osaaminen 
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4 METSÄALAN TYÖPAIKKAILMOITUSTEN ANALYYSI 

4.1 Kokonaiskuva metsäalan työpaikkailmoituksista 

Metsäalan työpaikkailmoitusten analyysin toteutti Foredata Oy. Se sisältää kokonaiskuvan 

metsäalan yritysten ja työnantajien julkisten työpaikkailmoitusten luonteesta. Selvityksessä 

pyritään saamaan esille myös metsäalan uusia tuotteita ja palveluita siltä osin kuin se aineis-

ton osalta oli mahdollista. Aineistona käytettiin julkisen työvälityksen te-palvelut.fi -

palvelussa sekä Oikotie.fi -palvelussa ilmoitettuja työpaikkailmoituksia aikavälillä 1.1.2012–

22.3.2016. Kaikkiaan työpaikkailmoituksia oli mukana analyysissa 4491 kappaletta. Eniten il-

moituksia oli vuonna 2014 (1595 kappaletta), ja raportissa ennakoidaan vuoden 2016 aikana 

tapahtuvan kasvua. Vuoden 2014 ilmoitusten määrä oli kuitenkin selvästi pienempi kuin 

vuonna 2010 avoinna olleiden metsäalan työpaikkojen määrä (2632 kappaletta) (Alatalo, 

Räisänen & Tuomaala 2011). Analyysin ulkopuolelle Foredata Oy:n analyysissa jäivät muiden 

kanavien kautta tapahtuvat rekrytoinnit, esimerkiksi sosiaalisen median, henkilökohtaisten 

verkostojen ja suhteiden kautta tapahtuvat rekrytoinnit (Andolin, Vataja & Järvinen 2016).  

Työpaikkailmoituksia oli koko Suomen alueelta, mutta eniten niitä oli eteläisessä ja kaakkoi-

sessa Suomessa (Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskusalueet). Monessa il-

moituksessa (7 %) ei aluetta kerrottu tai se sijoittui ulkomaille. Vuonna 2010 rekrytoitiin uu-

sia työntekijöitä eniten Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla (Alatalo, Räisä-

nen & Tuomaala 2011), joten alueellinen painopiste on hieman muuttunut. Eniten ilmoituk-

sia oli metsätalouden ja puunkorjuun alalta (1765), toiseksi eniten sahatavaran sekä puu- ja 

korkkituotteiden valmistuksessa (1481) ja kolmanneksi eniten paperin, paperi- ja kartonki-

tuotteiden valmistuksessa (1245). Tarkemman toimialaluokituksen perusteella yli puolet 

avoimista työpaikoista sijoittui puunkorjuuseen tai paperin, kartongin ja pahvin valmistuk-

seen. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet yritykset tarkasteluvälillä olivat UPM-

Kymmene Oyj (522 ilmoitusta), Metsähallitus (468 ilmoitusta), Stora Enso Oyj (458 ilmoitus-

ta), Tiivituote Oy (213 ilmoitusta) ja Metsäliitto Osuuskunta (211 ilmoitusta). Myös vuoden 

2010 analyysissa tehtiin havainto, että avoimet työpaikat metsäalalla sijoittuvat enimmäk-

seen yrityssektorille (Alatalo, Räisänen & Tuomaala 2011). 

Työpaikkailmoituksissa haettiin eniten maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajia, myyn-

tiedustajia, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöitä, metsureita ja metsätyöntekijöitä sekä 

kodinhoitajia (taulukko 15). Viimeisin ammattiryhmä selittyy sillä, että metsätalouden ja 

puunkorjuun toimialalle sijoittuvat myös yksityiset metsänomistajat, joista osa hakee henki-

lökohtaisia avustajia. Myös vuonna 2010 eniten ilmoituksia oli metsäkoneenkuljettajan am-

mattiin (568 ilmoitusta), toiseksi eniten konepuusepän ammattiin (173 ilmoitusta) ja kol-

manneksi eniten kalusteasentajan ammattiin (171 ilmoitusta). Seuraavilla sijoilla olivat huo-

nekalupuusepät (150 ilmoitusta) ja metsurit (148 ilmoitusta). Vuoden 2010 selvityksessä 

mainitaan suurena ammattiryhmänä puutavara-autonkuljettajat, jotka sijoittuvat suurem-

paan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien ryhmään (Alatalo, Räisänen & Tuomaala 2010). Vuo-

sina 2012–2016 kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajia haettiin 63 ilmoituksessa (si-

jalla 17 työpaikkailmoitusten ammattijakaumassa).  
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Taulukko 15. Työpaikkailmoitusten jakautuminen metsäalan ammatteihin (suurimmat 20 

mukana) (Andolin, Vataja & Järvinen 2016) 

Ammatti Lukumäärä 

Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat 404 

Myyntiedustajat 280 

Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät 248 

Metsurit ja metsätyöntekijät 171 

Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 169 

Paperimassan, paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät 120 

Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat 106 

Tuote-esittelijät 104 

Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 80 

Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat 79 

Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat 75 

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 74 

Myyjät 74 

Metsätalouden avustavat työntekijät 70 

Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat 68 

Teollisuuden työnjohtajat 64 

Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 63 

Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 61 
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Foredata Oy:n analyysissa työntekijöiltä toivotut ominaisuudet jaettiin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin, osaamiseen ja ammattitaitoon, koulutukseen sekä muihin mainintoihin. 

Henkilökohtaisissa ominaisuuksissa yleisimmin mainitut seikat olivat varsin yleisiä työelä-

mässä arvostettuja taitoja, esimerkiksi aloitteellisuus, itsenäinen ote, aktiivisuus, joustavuus 

ja palveluhenkisyys. Maastokelpoisuus mainittiin vajaassa kolmessa prosentissa ilmoituksis-

ta. Osaamisessa ja ammattitaidossa eniten mainintoja saivat asiakaspalvelu tai asiakashenki-

syys, englannin kielen osaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ajokortti (kuorma-

autokortti, trukkikortti). Metsäalan osaamisesta mainittiin useimmin metsäalan tai puualan 

osaaminen sekä paikkatietojärjestelmien hallitseminen. Koulutuksen osalta eniten maininto-

ja tuli auton ja työkoneiden kuljettamiseen liittyvästä koulutuksesta sekä insinöörikoulutuk-

sesta (249 ilmoitusta). Ammatillista perustutkintoa haettiin 50 ilmoituksessa ja yliopistokou-

lutusta 36 ilmoituksessa. Muita mainintoja saivat mm. vuorotyö, vakituinen työpaikka sekä 

oman auton käytön edellytys.  

Työpaikkailmoituksissa ei noussut esille uusia ammatillisia osaamistarpeita tai tehtäväkuva-

uksia, jotka liittyisivät bioenergian tuotantoon, muihin uusiin innovaatioihin tai palveluihin. 

Tarkasteluvälillä avoinna olleet työpaikat edellyttivät enimmäkseen varsin yleisiä työelämäs-

sä tarvittavia taitoja perinteisellä metsäalan osaamisella täydennettynä. 

 

4.2 Tarkempi katsaus puualan työpaikkailmoituksiin 

Puumiesten Liiton verkkopalvelussa ja Puumies-lehdessä julkaistiin vuosina 2010 ̶ 2016 yh-

teensä 44 työpaikkailmoitusta, eniten vuosina 2011 ja 2012 (9 kappaletta). Yli puolet ilmoi-

tuksista kohdistui myyntityöhön tai markkinointiin. Monet näistä tehtävistä olivat kansainvä-

lisen kaupan tehtäviä, ja englannin kielen osaamisen lisäksi toiveita esitettiin ruotsin, saksan 
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tai venäjän kielen hallitsemisesta sekä matkustusvalmiudesta. Muita tarjolla olleita työtehtä-

viä olivat erilaiset suunnittelutehtävät (mm. konesuunnittelija, tuotannon suunnittelija), pro-

jektipäällikön tai projekti-insinöörin tehtävät sekä erilaiset työnjohto- ja esimiestehtävät.  

Lähes kaikissa ilmoituksissa vaatimuksena oli alan aikaisempi työkokemus. Vain kuudessa il-

moituksessa aikaisempaa työkokemusta ei mainittu. Hieman alle puolessa mainittiin osaa-

mistoiveena tietty koulutus: osassa määriteltiin koulutuksen aste (ammattikorkeakoulutut-

kinto, diplomi-insinöörin koulutus tai muu soveltuva korkeakoulututkinto), osassa selvemmin 

myös koulutusalatoive (metsäalan koulutus, tekninen koulutus, opettajapätevyys, puu-, pro-

sessi- tai koneautomaatiokoulutus, puualan koulutus, kone- tai sahatekniikkaan erikoistunut 

koulutus sekä kaupallinen koulutus). Esimiestaidot tulivat esille kuudessa ilmoituksessa. 

Henkilökohtaisista ominaisuuksista useimmin mainittiin yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (22 

ilmoituksessa), mutta lähes yhtä useassa ilmoituksessa tuotiin esille kyky työskennellä itse-

näisesti (15 ilmoitusta). Hyvät tietotekniset valmiudet nostettiin esille kahdeksassa ilmoituk-

sessa. Muita haluttuja ominaisuuksia olivat mm. asiakaspalveluhenkisyys, normaali fyysinen 

kunto, sitoutumiskyky, käytännönläheisyys, vastuunottokyky, yrittäjähenkisyys ja positiivinen 

asenne työhön ja työn kehittämiseen. (Tausta-aineisto: Ritva Varis, Puumiesten liitto ry).  
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5 METSÄALAN ENNAKOINTIHANKKEET JA – TULOKSET 

Aineistoina käytettiin kymmentä jo tehtyä metsäalan ennakointiselvitystä, joista jokaisesta 

tehtiin oma tiivistelmä luvuiksi 5.1–5.10. Tulevaisuustöitä käsiteltiin aineistolähtöisellä sisäl-

lönanalyysillä, jossa aineisto tiivistetään sisällön mukaan jaoteltuihin kategorioihin. Tässä 

työssä käytetyt kategoriat ovat:  

1. alan kehitys- ja tulevaisuusnäkymät 

2. toimialalla ja ammattiryhmissä ennakoitavat muutokset 

3. kehitysnäkymien vaikutus osaamistarpeisiin 

Menettelyn tarkoituksena on jäsentää ja pelkistää tutkittavaa aineistoa, tehdä siitä tulkintoja 

ja löytää näin uutta tietoa.  

Osaamistarpeita on tarkasteltu Eisnerin jaottelun (1992) mukaisesti, missä oppimistulokset 

jaetaan kolmeen ryhmään:  

1. siirrettävät taidot 

2. akateemiset taidot 

3. substanssitaidot  

Siirrettäviin taitoihin kuuluvat kyky itsenäiseen työskentelyyn, oman työn suunnitteluun ja 

organisointiin, ryhmä- ja yhteistyötaidot sekä viestintä- ja kommunikaatiotaidot (sis. kielitai-

don). Ryhmää voidaan kutsua myös yleisiksi taidoiksi. Akateemiset taidot rakentuvat kriitti-

sestä tiedonhankintataidosta, analyysi- ja synteesintekotaidoista. Sisältöön keskittyneet sub-

stanssitaidot ovat ammatillisia taitoja tai tieteenalan sisältöjä. 

 

5.1 Kansallinen metsästrategia 2025 

Kansallinen metsästrategia 2025 (Maa- ja metsätalousministeriö, 6/2015) tarkentaa toimen-

piteet Metsäpoliittiselle selonteolle 2050, joka ohjaa Suomen metsien käyttöä aina vuoteen 

2050 asti. Metsästrategiassa 2015 on asetettu ne päämäärät, joihin valtionhallinto tulee kes-

kittämään toimensa. Tavoitteet ovat 

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille 

2. metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat  

3. metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä ja moni-

puolisessa käytössä. 

Metsästrategia toimii jatkossa myös Suomen kansallisena metsäohjelmana ja sen tehtävä on 

konkretisoida Metsäpoliittisessa selonteossa 2050 asetetut päämäärät.  

Metsästrategian visioksi on valittu ”Metsien kestävä hoito ja käyttö ovat kasvavan hyvin-

voinnin lähde”, mikä kuvastaa aktiivista otetta metsien hoitoon ja käyttöön niin taloudellis-

ten kuin muitten arvojen saavuttamiseksi. Visiosta johdetulla strategialla Suomea metsäsek-

torin kilpailukykyisenä toimintaympäristönä edistetään tukemalla sekä metsäalalla jo toimi-

vien että uusien yritysten toimintamahdollisuuksia ja kehittymistä. Puuraaka-aineen saata-

vuutta pyritään edistämään yhteisin varoin ja toimin puunjalostusteollisuuden toiminnan 

turvaamiseksi. Kilpailukykyiseen ympäristöön pyritään myös vaikuttamalla sekä EU että kan-

sainvälisessä metsäpolitiikassa. Metsäalan ja sen rakenteiden uudistumista edistetään vah-



 Metsäalan VOSE-taustaselvitys 2016 – Loppuraportti (2016) 41 

vistamalla hallinnon toimintaa sekä kehittämällä tarpeita vastaavaa osaamista. Kolmas stra-

teginen tavoite keskittyy metsien kestävään hoitoon ja käyttöön. Myös tässä tavoiteasette-

lussa näkyy metsien aktiivisen käytön näkökulma. 

Kansalliseen metsästrategiaan on 28 tavoitetta ryhmitelty seitsemäksi kokonaisuudeksi käy-

tännön toimeenpanon selkiyttämiseksi:  

1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvavia yrityksiä kehittyy 

1.2 Raaka-aineiden saatavuus mahdollistaa metsien käytön lisäämisen ja uudet investoinnit 

1.3 EU:n ja kansainvälinen metsäpolitiikka edistävät metsien ja puun kestävää käyttöä, hy-

väksyttävyyttä ja kilpailukykyä 

2.1 Metsäalan osaaminen on monipuolista ja vastaa muuttuvia tarpeita 

2.2 Hallinto on joustava, vaikuttava ja asiakaslähtöinen 

3.1 Metsätalous on aktiivista ja yritysmäistä 

3.2 Metsäluonnon monimuotoisuus sekä ekologinen ja sosiaalinen kestävyys vahvistuvat  

(Kokonaisuuden numeron ensimmäinen osa osoittaa strategisen tavoitteen 1-3, jonka alle 

kokonaisuus kuuluu) 

Kansallinen metsästrategia näkee metsäalan merkittävänä osana suomalaista biotaloutta, 

jonka avulla Suomeen muodostetaan kaivattua talouskasvua. Alan uskotaan muuttuvan mer-

kittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Metsien hoidon ja käytön ja niistä saatavan 

hyvinvoinnin uskotaan monipuolistuvan. Metsäalalla nähdään monia kehitysmahdollisuuksia. 

Metsäbiotalouden tuotannon kansantaloudellinen merkitys on suuri, koska tuotantotekijät 

ovat kotimaisia. 

Puunjalostusteollisuuden ennakoidaan integroituvan vahvemmin perinteisen kemian ja 

energiateollisuuden kanssa. Uusien investointien nähdään lisäävän puun kysyntää, edistävän 

yhteiskunnan siirtymistä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön ja kasvattavan metsistä saata-

vaa hyvinvointia. Myös metsäalan tarjoaminen luonnontuotealan ja moninaisten palveluiden 

kysynnän odotetaan kasvavan. 

Digitalisaation myötä palveluiden roolin odotetaan muuttuvan ja korostuvan. Metsäalan pal-

velut jaetaan puunjalostustuotteisiin liittyviksi palveluiksi, metsätalouteen liittyviksi palve-

luiksi ja metsiin liittyviksi muiksi palveluiksi. Puunjalostustuotteisiin liittyvät palvelut (hallin-

to-, ohjelmointi-, suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys-, teknologia-, markkinointi-, myynti-, 

konsultointi- ja koulutuspalvelut), nähdään osana teollista toimintaa. Internet ja tiedon digi-

talisoituminen tulevat muuttamaan yritysten toimintaa ja kilpailua. Informaatioteknologia 

mahdollistaa metsäalalle uusia tuotteita ja sovelluksia Metsänomistajarakenteen muutos tu-

lee lisäämään tarvetta sekä metsätalouden palvelumarkkinoiden kehittämiselle että sähköi-

sille palveluille. 

Metsästrategiassa esitetään tiivistetyssä muodossa Metsäpoliittisen selonteon keskeisimmät 

alan toimintaympäristön muutokset. Kaupungistuminen, teknologian kehitys, koulutustason 

nousu, työvoiman lisääntyminen, lisääntyvä palveluiden kauppa sekä T&K-toiminta ovat 

kaikki tekijöitä, mitkä edistävät maailmantalouden kasvua. Tämä kasvu puolestaan mahdol-
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listaa elintason, yleisen hyvinvoinnin ja kulutuksen kasvun. Keskeisessä roolissa tulevat ole-

maan kehitysmaat, joiden talouskasvun odotetaan lisäävän metsätuotteiden kulutusta (mm. 

paperi) etenkin Aasiassa ja Afrikassa. Korkean jalostusasteen tuotteiden ja metsien markki-

nattomien hyötyjen kysynnän odotetaan kasvavan. 

Luonnonvarojen kysynnän kasvaessa niitä tullaan käyttämään tehokkaasti. Energian tarve 

myös kasvaa. Uusiutuvan energian osuuden arvioidaan nousevan noin 30 %:iin vuoteen 2035 

mennessä. Ilmaston muutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen lienevät keskeisiä 

muutostekijöitä. Maapallon rajallisen kantokyvyn vuoksi kulutuksen ja tuotannon tulee 

muuttua kestäviksi. Luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen vaikutetaan suojelulla ja 

luonnonhoidolla. 

Ilmastonmuutoksen oletetaan lisäävän Suomessa metsien runkopuun kasvua kivennäismailla 

noin 29 % vuoteen 2050. Tämä kuitenkin edellyttää, että metsiä hoidetaan. Kasvun lisäänty-

minen kasvattaa hakkuumahdollisuuksia. Samalla on kuitenkin pystyttävä torjumaan ilmas-

tonmuutoksen aiheuttamat riskit metsien terveydelle. Metsätuhojen seurannan tulee olla 

tehokasta ja tuhoihin on pystyttävä reagoimaan nopeasti. 

Globalisaation edetessä biomassojen arvoketjujen osat jakautuvat eripuolille maapalloa. Pa-

perin ja lyhytkuituisen sellun tuotanto on jo siirtynyt pääsääntöisesti edullisempien tuotan-

tokustannusten maihin. Tuotantokustannusten lisäksi teollisuuden sijoittumiseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat logistiikkakustannukset ja raaka-aineen saatavuus. Uudet teknologiat, robotiik-

ka ja innovaatiot lisäävät kehittyneiden maiden kilpailukykyä. 

Paperi- ja kartonkituotteiden sekä pitkäkuituisen sellun markkinanäkymät ovat hyvät. Pak-

kauskartongin kysyntä kasvaa, sillä pakkaaminen lisääntyy maailmanlaajuisesti arvioidusti 

noin kolmella prosentilla vuodessa. Sellun maailmalaajuinen kysyntä kasvaa ja puukuidut tu-

levat korvaamaan enenevissä määrin fossiilisista luonnonvaroista tehtyjä kuituja, kuten esim. 

puuvilla. 

Suomen metsäsektoriin vaikuttavat voimakkaasti muun muassa EU:n energiaan ja ilmastoon, 

luonnonvaroihin sekä kauppaan liittyvät kansainväliset politiikat. Eurooppalaisessa politiikas-

sa tullee korostumaan materiaalitehokkuus ja vähähiilisyys. EU:n metsästrategian tavoittee-

na on parempi metsiä koskevien politiikkojen koordinointi. Metsäpolitiikka tulee entisestään 

monimutkaistumaan, mikä vaikeuttaa sen ennustettavuutta. Politiikan seuranta ja vaikutus-

mahdollisuuksien etsiminen tulee olemaan aiempaa haastavampaa. 

Metsäalan kehittämisedellytykset Suomessa nähdään hyvinä johtuen yritysmaailman, talou-

den ja julkisen hallinnon välisestä toimivuudesta, innovoinnista sekä kansalaisten korkeasta 

koulutus- ja osaamistasosta. Keskeinen muutos alalla on tapahtunut perinteisen metsäteolli-

suuden rakenteessa paperiteollisuuden tuotannon vähentyessä. Elinkeinorakenteita tulisi 

edelleenkin monipuolistaa.  

Biotalouden myötä metsäalalle on nähtävissä tehtävän merkittäviä investointeja ja metsien 

käytön monipuolistumista. Uudet investoinnit sellun, bioenergian ja nestemäisten biopoltto-

aineiden tuotantoon tulevat lisäämään puun käyttöä. Metsäteollisuuden investointihaluk-

kuus on voimistunut, vaikka muilla sektoreilla investointihalukkuus on edelleen heikkoa. 

Puun hyvä saatavuus tulee olemaan keskeinen edellytys uusille investoinneille. Suomeen on 

suunnitteilla useita puunjalostusteollisuuden investointihankkeita, joiden toteutuessa puun-

käyttö lisääntyisi vuodessa noin 6,5 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2020 mennessä. 
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Yksityismetsien merkitys alan tulevaisuuskehityksessä on suuri, sillä 80 prosenttia teollisuu-

den kotimaisesta raakapuusta on yksityismetsistä. Tulevaisuudessa metsänomistajat ovat 

enenevässä määrin kaupunkilaisia, korkeammin koulutettuja sekä taloudellisesti vähemmän 

riippuvaisia metsätuloistaan. Tästä kehityksestä huolimatta metsiä uskotaan tultavan käyt-

tämään, mikäli edellytykset metsätalouden kannattavuudelle säilytetään. Metsäalan kasvu 

tulee edellyttämään yrittäjämäistä metsänomistusta sekä esimerkiksi tilarakenteen kehittä-

mistä kohti suurempia yksiköitä. 

Huomioitava on Suomen metsien suuri ilmastovaikutus. Metsien hiilensidontakykyä voidaan 

ylläpitää vain hyvällä hoidolla ja käytöllä. Suomi sitoutunut kansainvälisillä sopimuksilla vuo-

teen 2020 asti ylläpitämään hiilinielua, jonka suuruus on 17–18 miljoonaa tonnia hiilidioksi-

diekvivalentteina vuodessa. Hiilinielut sekä puutuotteet nähdään merkittäviä ilmastopolitii-

kassa tulevaisuudessa, mikä on otettava huomioon hakkuumäärä- ja bioenergiatavoitteita 

asetettaessa. Iso osa eliölajeistamme on myös metsistämme riippuvaisia. Kivennäismaamet-

sät ovat 814 uhanalaisen lajin elinympäristö, ja 36,2 % kaikista uhanalaisista lajeista elää 

metsissä. 

Luonnontuotealalla metsien raaka-aineiden hyödyntämisessä on käyttämättä merkittäviä 

mahdollisuuksia. Luonnontuotealan tuotteiden hyödyntämistä voidaan kehittää mm. elintar-

vike-, bioteknologia-, kosmetiikka- sekä lääke- ja rohdosteollisuudessa. Myös riistanhoidon ja 

porotalouden käyttömahdollisuuksia voidaan kasvattaa. 

Ihmisten luontosuhde on muuttumassa ympäristöä ja sen säilymistä huomioon ottavaan 

suuntaan, mutta lisääntynyt ympäristötietoisuus tukee uusiutuvista raaka-aineista valmistet-

tujen tuotteiden kysyntää. Laaja metsien omistuspohja on hyväksi metsien käytön hyväksyt-

tävyydelle. Vaikka kaupungistuminen ja väestön ikärakenteen muutos muuttavat arvoja, ke-

hittämällä hyvää ja monipuolista metsäsuhdetta varmistetaan metsien kestävän hoidon ja 

käytön hyväksyttävyys tulevaisuudessa.  

Metsäalan uudistuminen monipuolistaa luonnollisesti alan osaamistarpeita. Alan ennuste-

taan työllistävän jatkossa yhä enemmän osaajia perinteisen metsäalan ulkopuolelta. Työ-

paikkoja uskotaan syntyvien uusien biomassapohjaisten tuotteiden kehittämisessä ja valmis-

tuksessa, kuten esim. bioenergian ja biopolttoaineiden, puubiomassaan perustuvien kemi-

kaalien ja muiden uusien uudet materiaalien piirissä. 

Metsiin perustuvien palveluiden nähdään työllistävän tulevaisuudessa nykyistä enemmän. 

Johtuen puun käytön lisääntymisestä, alan suuresta poistumasta (eläköityminen) ja metsä-

palveluiden kysynnästä metsätalouden työvoimatarpeen uskotaan kasvavan. Metsätalouden 

ammatillisen koulutuksen tarve lisääntyy painottuen puunkorjuu- ja logistiikkaosaamiseen. 

Suurin kysyntä tulee olemaan metsäkoneenkuljettajista ja puutavara-auton kuljettajista. Yli-

opistokoulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen tulisi antaa tieteelliseen tutkimuksen tai-

tojen ohella hyvät lähtökohdat myös yrittäjyyteen, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden ke-

hittämiseen metsä - ja biotalousaloilla. Lisäksi on huolehdittava biomassan jatkojalostuksen 

mukanaan tuomasta työvoimatarpeesta. (Kansallinen metsästrategia 2025) 

 

5.2 Metsäalan laadullinen ennakointi 2012 

Metsäalan laadullisen ennakoinnin (Lautanen, Tanttu 2012) tavoitteena oli selvittää met-

säsektorin tulevaisuusnäkymiä ja niiden vaikutuksia pääsääntöisesti metsätalouden koulu-

tustoimikunnalle kuuluviin tutkintoihin (metsätalouden ammatilliset -, ammattikorkeakoulu- 

ja korkeakoulututkinnot). Selvitystyön liitteessä 1 - Katsaus metsäalan koulutukseen - on tar-
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kastelu myös metsäsektorin tutkinnoista prosessiteollisuus ja puuala sekä luonto - ja ympä-

ristöala sekä erityisesti uusia rajapintojen syntymistä muiden koulutusalojen kanssa. 

Ennakointityötä tehtäessä vuonna 2011–2012 metsäala oli keskellä historiansa syvintä mur-

rosta. Paino- ja kirjoituspaperin kiristynyt kilpailu ja ylituotanto Euroopassa olivat heikentä-

neet metsäteollisuutemme kilpailukykyä. Tuotantoa Suomessa oli ollut sopeutettava, mikä 

näkyi laitosten sulkemisina. Investoinnit oli tehty lähelle markkinoita Aasiaan ja Etelä-

Amerikkaan. Metsäala koettiin suuren yleisön silmissä auringonlaskun alaksi. 

Alalla oli kuitenkin todettavissa vahva tahtotila saada ala uuteen nousuun. Rakennemuutok-

sen onnistuminen edellytti kaikkien alan toimijoiden ja organisaatioiden yhteistä ponnistusta 

sekä valtionhallinnon pitkäjänteistä panostusta. (Kansallinen metsäohjelma 2015, Metsäalan 

strateginen ohjelma 2011–2015) 

Määrätietoisesti haettiin uusia innovaatioita ja tuotteita. Vaikka massa- ja paperituotannon 

sekä levy- ja sahateollisuuden uusinvestointeja ei Suomeen uskottu olevan tulossa, nähtiin 

hyvät edellytykset hyödyntää metsäosaamistamme ja järjestelmiä uusien tuotteiden valmis-

tukseen. Uusia innovaatioita oli jo syntynyt ja tuotteiden kehitystyö aktiivista.  

Vahvaksi tulevaisuustekijäksi murroksessa nähtiin biotalous ja metsäbiomassan käytön li-

sääntyminen energialaitoksissa. Nopeimmin toteutuvat kasvumahdollisuudet nähtiin bio-

energiassa ja biopohjaisissa polttoaineissa. Biopolttoaineisiin investointihalukkuutta oli sekä 

metsäteollisuudessa että sen ulkopuolisissa toimijoissa. Puurakentaminen ennakoitiin tule-

van nousemaan 2017–2020 rakennusmääräysten muuttuessa kokonaiselinkaareen perustu-

viksi. Puurakentamiseen ja puutuotteisiin panostettiin. Erityisesti puukerrostaloihin panos-

taminen puurakentamisen kehittämisessä nähtiin haasteellisena. Sitä kuitenkin pidettiin alu-

eena, jossa puurakentamisella olisi eniten saavutettavaa. Puurakentamisen etsikkoaika kat-

sottiin kuitenkin oltavan hyödynnetty uusien rakennusmääräysten tullessa voimaan 2017.  

Vuonna 2011 meillä nähtiin tulevaisuudessa olevan silloisesta monella tavalla poikkeava 

metsäala ja puunjalostusteollisuus. Energiateollisuuden ja biopolttoaineiden tuotannon uu-

det tuotantosuunnat tulisivat vaatimaan uutta osaamista sekä alkutuotantoketjussa että lai-

tospäässä. Vastatakseen metsäsektorin tapahtuviin muutoksiin metsäalan koulutuksen kes-

keisenä linjauksena nähtiin tarpeellisena saada koulutusohjelmat ja tutkinnot yritysten ja 

kasvavan biotalouden tarpeisiin. Biotalouteen liittyvien eri koulutusorganisaatioiden ja kou-

lutusohjelmien rakenteita ja tutkintosisältöjä nähtiin tarpeellisena kehittää siten, että opin-

tokokonaisuuksia olisi mahdollista suorittaa joustavasti työtehtävien osaamistarpeiden mu-

kaan eri oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. 

Metsäalan opetuksen keskittäminen yksiköihin, joilla olisi mahdollisuudet vastata elinkei-

noelämän alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin, nähtiin edellytyksenä sekä opetuksen 

laadulle että alalla vaadittavalle uudistumiselle. Koulutukselta edellytettiin myös kykyä rea-

goida tarvittaessa nopeisiin muutoksiin, sillä metsäalan tarvenäkymät viiden vuoden päähän 

olivat tarkentumattomia ja muutosherkkiä. Oppilaitosten olisi pystyttävä muuttumaan tätä 

lyhyemmässä ajassa. 

Alan koulutuksen tehtäväksi nähtiin tukea opintojen joustavaa suorittamista ja elinikäistä 

oppimista. Sekä työelämässä olevat aikuisopiskelijat että alan pienyritykset tarvitsisivat jous-

tavia koulutusrakenteita ja räätälöityjä ratkaisuja osaamisensa päivittämiseksi. Metsäalan ai-

kuiskoulutukselle nähtiin olevan eduksi oppia muiden alojen hyvistä toimintamalleista. 
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Koulutuksen kehittämiseen vaikuttavina tulevaisuusnäkyminä koettiin työelämän kansainvä-

listyminen ja teknistyminen, liiketoiminta-osaamisen tarve ja työtehtävien monipuolistumi-

nen. Työelämän nähtiin tarvitsevan laajaa, monialaista osaamista. Työvoiman lisäystarpeet 

määritettiin olevan erityisesti energiapuun hankintaketjussa, mekaanisessa puunjalostukses-

sa, biojalostamoissa sekä puuraaka-ainetta hyödyntävässä kemian teollisuudessa. 

Opetuksen keskeisimpinä sisällöllisinä kehittämiskohteina nähtiin markkinointi- ja liiketoi-

mintaosaaminen, palveluosaaminen, esimies- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva kansainväli-

nen ote. Näitä tulisi vahvistaa ja kehittää osana metsäalan tutkintoja. Muista tulevaisuuden 

osaamistarpeista selvitystyössä analysoitu aineisto antoi varsin niukasti tietoa, koska se on 

enemmän alan kehitystä kokonaisuutena peilaava.  

Yleisten, siirrettävien taitojen osaamisvaatimuksia oli aineistossa esitetty. Työtehtävien mo-

nipuolistuminen, esimies- ja vuorovaikutustaidot nousevat esille huippuosaamisen ja inno-

vaatioiden ohella. Substanssitaitojen vaatimukset oli esitetty hyvin yleisellä tasolla. Tulevai-

suuden ammattilaiselta vuonna 2012 odotettiin substanssin osalta samanaikaisesti sekä laa-

ja-alaista että monialaista osaamista. Ainoastaan biotalouden vaatima osaamistarve on ai-

neistosta eriteltävissä. Muilta osin analysoitu ennakointiaineisto ei sisällä yleistä tasoa tar-

kempaa tietoa alan substanssista ja sen tulevaisuuskehityksestä. Aineistosta esiintyvät 

osaamistarpeet on esitetty taulukossa 16 Eisnerin (1992) mukaan jaoteltuina siirrettäviin, 

substanssi- ja akateemisiin taitoihin 

Taulukko 16. Metsäalan ennakointiaineistossa vuonna 2012 esiintyneet osaamistarpeet. 

Siirrettävät taidot Substanssitaidot Akateemiset taidot 

(transferrable) (subject specific) (generic academic)  

kansainvälistyminen laaja-alainen osaaminen kansainvälinen ote 

teknistyminen (viestintä ym.) monialainen osaaminen huippuosaaminen 

työtehtävien monipuolistuminen biotalouden substanssi metsäalan sisällä innovaatiot 

valmius töiden uudelleen organisoimiseen biotalouden substanssi metsäalaan liittyvillä aloilla   

työnjohtotaidot     

esimiestaidot     

vuorovaikutustaidot     

liiketoimintaosaaminen     

markkinointiosaaminen     

palveluosaaminen     

 
Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyön 2012 tarkastelussa esitettiin kahdeksan met-

säalan koulutuksen kehittämisessä tärkeää, lisäselvitystä vaativaa osa-aluetta, jotka tausta-

kuvauksineen on esitetty liitteessä 5. 

 

5.3 Ennakointiselvitys metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden 

laadullisista osaamistarpeista 

Selvityksessä (Pohjakallio 2012) tarkasteltiin kemian- ja metsäteollisuuden henkilöstön laa-

dullisia osaamistarpeita 5-10 vuoden ennakointinäkökulmasta. Aineistona olivat kirjalliset ai-

neistot sekä asiantuntijoiden haastattelut (toimialaliittojen ja yritysten asiantuntijat). Osaa-

mistarpeiden ennakoidaan laajenevan: luonnontieteellinen ja teknologinen osaaminen ovat 

osaamisen perusta, mutta liiketoimintaosaaminen, kestävän kehityksen ymmärtäminen, ylei-

set työelämätaidot ja ryhmätyötaidot ovat yhtä tärkeitä. Tulevaisuudessa työntekijät ovat 
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oma-aloitteisia, itseään ja työtään kehittäviä ammattilaisia. Kielitaito ja vieraiden kulttuurien 

ymmärtäminen, yhteistyökyky, vastuun kantaminen omasta työstä ja työympäristöstä ja yl-

peys omasta työstä ovat keskeisiä tulevaisuuden taitoja.  

Kemianteollisuudessa on tapahtunut rakennemuutos: yritykset toimivat entistä kapeammilla 

erikoisalueilla ja erikoiskemikaalien sekä muovien ja komposiittien osuus tuotannosta on 

kasvanut. Lisäksi kemianteollisuus toimii lähempänä asiakasta kuin aiemmin. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, heidän tarpei-

siinsa vastaten. Kemianteollisuuteen rekrytoitavasta uudesta työvoimasta ennakoitiin 41 % 

olevan ammatillisen koulutuksen saaneita, 30 % yliopistotutkinnon tai akateemisen jatkotut-

kinnon omaavia ja 25 % ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Ilman koulutusta olevi-

en henkilöiden rekrytoinnin ennakoitiin olevan tulevaisuudessa hyvin vähäistä.  

Metsäklusterin uudistamiseksi tulee tutkimuksen tuottaa uutta tietoa, teknologiaa ja uusia 

tuotteita. Tärkeä osaamisalue on metsäbiomassan hankinta eri muodoissaan. Puunhankin-

nan ja puulogistiikan osaajista (kuten metsäkoneenkuljettajista) on pulaa. Metsäbiomassan 

hankintaan liittyviä kestäviä teknologioita tulee tutkia, kehittää ja tuotteistaa vientimarkki-

noille ja alan koneenvalmistusta lisätä. Metsänhoitoa harjoittavia palveluyrittäjiä kaivattai-

siin lisää samoin kuin metsien moninaiskäytön osaajia. Metsäteollisuuden koulutusta tarjoa-

vien oppilaitosten tulisi tehdä aiempaa enemmän yhteistyötä työelämän kanssa. Puuteknii-

kan ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikat ovat vähentyneet eikä tarjolla oleviin aloitus-

paikkoihin ole ollut riittävästi hakijoita. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteis-

työtä tulisi lisätä. Teollisuuden näkökulmasta keskeisiä kehityksen alueita ovat puun käyttö 

rakentamisessa, pakkaukset, painettu viestintä, energia, uudet biopohjaiset tuotteet, puun-

hankinta ja metsätalous. Puutuotealan korkeakouluihin tarvitaan teollisuuden eri liiketoimin-

ta-alueille suunnattuja koulutusprofiileja, kuten perusjalostusprosessit, rakennusteollisuus, 

teollinen puurakentaminen ja huonekaluteollisuus.  

Kemian- ja metsäteollisuuden osaamistarpeita on listattu liitetaulukossa 6. Osaamisen laaja-

alaistuminen ja monipuolistuminen sekä elinikäisen oppimisen taidot tulivat esille näissä 

osaamistarpeissa. Liiketoimintaosaaminen ja asiakaspalvelun osaaminen sekä kansainvälisen 

työskentelyn taidot (myös kielitaito), tiedotus- ja viestintäosaaminen sekä esimiestaidot 

nousivat esille metsä- ja kemianteollisuuden osaamistarpeina. Yleisten työelämätaitojen li-

säksi korostettiin alan substanssiosaamisen merkitystä, ja erityisesti alan kehittämisen kan-

nalta alan perusosaaminen on ratkaisevan tärkeää. 

Kaikilla koulutusasteilla opettajien pedagogisia taitoja tulisi vahvistaa. Systemaattista työssä 

oppimista tulisi selvityksen mukaan tehostaa ammatillisen koulutuksen lisäksi myös korkea-

asteella mm. kytkemällä opiskelijoiden harjoitustöitä aiempaa enemmän yrityksiin. Oppilai-

tosten tulisi profiloitua osaamisalueilleen ja verkostoitua keskenään. Toimialojen rajapinto-

jen leveneminen ja yhteistyön lisääntyminen toimialojen välillä edellyttää myös koulutusalo-

jen välistä yhteistyötä. Kemian- ja metsäteollisuuden vetovoimaisuutta nuorten ammattialaa 

valitsevien keskuudessa tulisi pyrkiä lisäämään. 

 

5.4 Osaaminen tuotantotyössä 2020 - Kemian alan, paperi- ja 

puualan tuotantotyön osaamistarpeen laadullisen enna-

koinnin loppuraportti  

Osaaminen tuotantotyössä 2020 -ennakointiraportin (Ahvenainen & Mantere 2014) aineis-

toa hankittiin kirjallisuusanalyysin, asiantuntijapaneelin (kolme kyselykierrosta), syventävien 

haastatteluiden (16 haastattelua) sekä ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Asiantuntijapanee-
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leissa oli mukana noin 60 kemian, paperi- ja puualojen asiantuntijaa yritys-, koulutus- sekä 

tutkimus- ja kehityspuolelta.  

Osaamisen yleisiä muutostekijöitä ajatellaan olevan useita. Kansainvälisen kilpailun, teknolo-

gian kehityksen, tuotteiden kysynnän hiipumisen ja resurssien niukentumisen ajatellaan tu-

levaisuudessa ajavan tuotantoa yhä voimakkaammin laadullisiin muutoksiin, joiden voidaan 

ajatella muuttavan esimerkiksi kemiallista metsäteollisuutta metsäiseksi energia- ja kemian-

teollisuudeksi. Teollisuuden prosessit erilaistuvat ja erikoistuvat eli tuotannon rakenne ja 

työssä vaadittava osaaminen monimuotoistuvat. Yksittäisen työntekijän vastuun omasta 

työprosessistaan ajatellaan kasvavan tulevaisuudessa. Prosessinhoitoa ja kunnossapitoa tul-

laan tehtävätasolla yhdistämään tulevaisuudessa. Tuotanto muuttuu tulevaisuudessa entistä 

asiakaslähtöisemmäksi, eli asiakkaan toiveita kuunnellaan tuotteita kehitettäessä ja valmis-

taessa aiempaa enemmän. Teknologian nopea kehitys aiheuttaa sen, että tekniset kvalifikaa-

tiot, yksittäiset taitoalueet, vanhenevat yhä nopeammin. Ammattitaidon mittarina tulee ai-

empaa enemmän olemaan taito omaksua uusia asioita sekä motivaatio ja asenne muutoksia 

kohtaan. Kansainvälistymisen myötä alalla tarvittavassa osaamisessa korostuvat kieli- ja 

kommunikaatiotaidot.  

Kemian alan sekä paperi- ja puualan välillä on joitakin yhteisiä piirteitä, mutta osaamisvaati-

muksiltaan ne ovat laadullisesti hyvin erilaisia ja kaukana toisistaan. Alojen sisälläkin tapah-

tuu yritysten erikoistumista, ja yrityskohtaisesti tarvitaan pitkälle erikoistunutta osaamista. 

Yrityskohtaisen rekrytointikoulutuksen arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa uusien osaa-

mistarpeiden myötä.  

Seuraavat kymmenen osaamisaluetta koettiin tärkeiksi tuotantotyössä: 

1. Ennakoiva käyttökunnossapito. Vuorossa olevalla tiimillä tulee olla myös huolto- ja 

korjausosaamista.  

2. Häiriöosaaminen ja toimiminen poikkeustilanteissa 

3. Prosessiosaaminen – prosessin hahmotuskyky ja valvontaosaaminen, joka koostuu 

kolmesta tasosta: teoreettinen ymmärrys luonnontieteistä, automaatio-

osaaminen, mekaaninen kunnossapito ja prosessin hallinta sekä ympäristö-, turval-

lisuus-, energia-, laatu- ja asiakasosaaminen. 

4. Ongelmanratkaisukyky 

5. Turvallisuusosaaminen, mukaan luettuna koneiden ja laitteiden tehokas ja turval-

linen käyttö ja hallinta 

6. Henkilökohtainen asenne ja motivaatio (kiinnostus ja valmius aktiivisesti kehittyä 

työssään) 

7. Ammatti/ammattilaisuusylpeys ja työelämätaidot eli kyky ymmärtää ja arvostaa 

omaa ja muiden työtä kokonaisuuden kannalta 

8. Tiedon ja osaamisen jakamiseen liittyvä osaaminen (myös hiljaisen tiedon jakami-

nen, kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot) 

9. Kokonaisvaltainen tuottavuus- ja tehokkuusajattelun huomioiminen kaikessa toi-

minnassa 

10. Oppimaan oppiminen ja muutosvalmius työssä oppimista silmälläpitäen 

Alan perusosaamisen lisäksi asiantuntija-arvioissa korostettiin valmiuksia reagoida muuttu-

viin tilanteisiin ja uuden oppimiseen.  
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5.5 Metsäalan koulutuksen esiselvitys 2014 

Esiselvityksen (Kilpeläinen, Lautanen, Rekola, Rieppo & Siekkinen 2014) tavoitteena oli tuot-

taa konkreettiset ehdotukset metsäalan koulutuksen määrälliseen, sisällölliseen ja markki-

noinnilliseen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä ohjauskeinojen parantamiseen. Selvitys-

työ keskittyi metsätalouteen ja ulkopuolelle jäi metsäteollisuus. Määrällisen kehittämisen 

osalta todettiin, että metsäalan määritelmät ja tilastot kohtaavat heikosti. Tarkoituksenmu-

kainen metsäalan määrittely pitää sisällään metsätaloutta ja -teollisuutta laajemman koko-

naisuuden, sillä esimerkiksi metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajista varsin suuri osuus 

työllistyy metsätalouden ja -teollisuuden ulkopuolelle kuljetuksen ja varastoinnin toimialalle. 

Tilastointia ja tiedonkeruuta olisi syytä kehittää, ja yhdistää esimerkiksi kyselyjen kautta 

hankittua tietoa virallisiin tilastoihin. 

Sisällöllisen kehittämisen aineistona käytettiin Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja vuon-

na 2020 -tutkimuksen (TTS 2012–2013 ) tuloksia, jotka on esitetty tämän raportin luvuissa 

5.6–5.8. 

Koulutuksen ohjauskeinojen parantamisen osalta selvityksessä nostettiin esille tarve luoda 

parempi valtakunnallinen koordinaatiojärjestelmä eri koulutusasteiden välille. Tällä tavoin 

voitaisiin varmistaa koulutuksen tarkoituksenmukainen määrällinen ja alueellinen jakautu-

minen. Koulutuksen tuloksellisuudessa ja sitä kautta määräytyvässä rahoituksessa valmistu-

neiden määrät ovat varsin hallitsevassa asemassa. Tärkeämpää, ja erityisesti koulutuksen tu-

levaisuuteen reagointikykyä lisäävänä tekijänä, olisi nostaa esille laadullisempia mittareita 

työllistymisasteen lisäksi, kuten suoritetun koulutuksen ja saavutetun työn välinen vastaa-

vuus työtehtävien tai työssä vaadittavien taitojen osalta.  

 

5.6 Metsäalan ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020 

Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hankkeessa tutkittiin metsä-

alan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden metsäkoneenkuljettajien, metsureiden ja met-

säenergian tuottajien nykytyössä vaadittava osaaminen, koulutuksen vaikuttavuus ja ammat-

tien osaamistarpeet vuoteen 2020 (Lautanen & Tanttu 2013). Tutkimus toteutettiin vuosina 

2005 -2009 metsäalan perustutkinnosta valmistuneisiin kohdennettuna kyselynä sekä haas-

tattelemalla 15 yritystä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden työelämässä tarvitta-

van osaamistason kartoittamiseksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että metsäteollisuuden uudet tuotantosuunnat ja muuttuvat 

toimintaympäristöt tulevat vaatimaan uutta osaamista niin alkutuotantoketjussa kuin laitos-

päässä. Metsäenergian tuotantomäärien nousu, metsänhoitotöiden koneellistuminen ja vie-

rastyövoiman yleistyminen metsuritöissä aiheuttavat metsäalan perustutkinnon kaikkien 

koulutusohjelmien muokkaustarvetta. Koulutusohjelmakohtaiset tulokset metsuri-

metsäpalveluntuottajan, metsäenergiantuottajan ja metsäkoneenkuljettajan ammatissa 

vaadittavasta osaamisesta nyt ja kehityksestä vuoteen 2020 on esitetty liitteessä 6. 

Metsäalalla tulevat säilymään vahvoina koneellinen puunkorjuu ja sitä kautta tekniikan ja 

koneenkäyttötaitojen hallinta. Metsänhoidon osaaminen (mm. harvennusmallit) on metsä-

alan perustutkinnon kaikkien koulutusohjelmien keskeisintä ammatillista perustaa. Metsäla-

kikohteiden ja ympäristöasioiden merkityksen nähdään pysyvän vähintäänkin nykytasolla, 

samoin sertifioinnin ja laatujärjestelmien osaamisen. Leimikon suunnittelussa ja työmaajär-

jestelytaidoissa ei muutostarpeita ole nähtävissä. 
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Metsäenergiaosaamisen merkitys tulee lisääntymään kaikissa metsäalan perustutkinnon 

koulutusohjelmissa. Tarvitaan niin energiapuuharvennus- kuin koko hankintaketjuosaamista. 

Lämpölaitoksen liittäminen mukaan toimintaan on suunnitelmissa monissa yrityksissä ja tar-

vetta nähdään myös laitoksen käyttö- ja huolto-osaamiselle. Koneellisen istutuksen ja taimi-

konhoidon työmäärien arvioidaan merkittävästi lisääntyvän. Kustannustehokas toiminta ke-

vyillä ja matalilla organisaatioilla on luonut tarpeet työntekijöiden paikka -, kartta - ja ajan-

tasatietojärjestelmien käytön osaamiselle sekä tuotosseurantajärjestelmien käytön tehosta-

miselle. 

Kannonnoston ja manuaalisen puunkorjuun osuuden arvioidaan nykyisestään vähenevän, 

mutta metsurien työskentelyn myrskytuhometsissä ja kaadon erikoistilanteissa tonteilla ja 

linjoilla olevan tulevaisuusosaamista. Metsuri-metsäpalvelutuottajien koulutuksesta valmis-

tuvien ja alalle ammattiin jäävien alhainen määrä on johtamassa vierastyövoiman kasvavaan 

käyttöön, mikä lisää opastus- ja neuvontataitojen sekä kielitaidon tarvetta varsinkin etelä-

suomalaisilla metsureilla.  

Tarkasteltaessa tulevaisuuden osaamistarpeita (liite 7) on huomattava, että sekä metsällinen 

osaaminen että muut työelämätaidot, kuten asiakaspalveluosaaminen, vastuunotto oman 

työn laadusta, kustannustietoisuus ja vuorovaikutustaidot, nähdään koulutuksen tuottaman 

työmarkkinakelpoisuuden kannalta yhtä tärkeinä. Tämä asettaa koulutukselle haasteen kas-

vattaa nuoria kokonaisvaltaisesti ammattiin pelkän ammatillisen osaamisen sijaan niin, että 

myös muut kyvyt toimia työmarkkinoilla kehittyvät.  

Yrityshaastatteluissa kartoitettiin metsureilta, metsäkoneenkuljettajilta ja metsäenergian 

tuottajilta ammatissa vaadittavaa osaamisen tasoa käyttämällä Ruohotien (2005 a, b) mu-

kaista Bunkin (1994) kompetenssien yleistä luokittelua. Sen mukaan ammatillinen kompe-

tenssi (osaaminen) on suoriutumista yksilöidyn ammattialueen työtehtävistä. Menetelmälli-

seen kompetenssiin sisältyy työssä esiintyvien ongelmien ratkaiseminen. Sosiaalinen kompe-

tenssi on kommunikointi- ja yhteistyökykyjä, ryhmätyötaitoja, sosiaalista kyvykkyyttä sekä 

empatiataitoja. Osallistumista edistävä kompetenssi nostaa ammattiosaamisen tasolle, jossa 

työntekijä kykenee muokkaamaan omaa työtään ja työympäristöään. Hän kykenee organi-

soimaan itse oman työnsä ja tekemään päätöksiä. Osallistamista edistävään kompetenssiin 

kuuluu myös vastuunotto omasta toiminnasta sekä itsensä kehittämisestä. Haastattelun tu-

los metsäalan ammateissa vaadittavasta osaamistasosta on esitetty kaaviossa 13. 
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Kaavio 13. Metsäalan ammateissa tarvittava osaamistaso 

Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien osaamisen kompetenssina ei riitä pelk-

kä työn tekninen hallinta. Tarvitaan kykyä ratkaista itsenäisesti työssä esiintyvät ongelmat, 

tiimi- ja yhteistyötaitoja sekä empatiakykyä. Omaa työtä on pystyttävä organisoimaan ja 

muokkaamaan sekä tekemään nopeitakin päätöksiä. Osallistamista edistävä kompetenssi on 

vietävä oman työnjäljen kontrolloinnin lisäksi vastuunottoon omasta kehittymisestä. Haasta-

teltujen yritysten mukaan työssään menestyvän metsäammattilaisen motivaationa tehdä 

työtä tulee olla halu kehittyä työssään, työnjäljessään ja nostaa tuottavuuttaan. 

 

5.7 Metsätalousinsinöörien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 

2020 

Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -tutkimuksessa selvitettiin met-

sätalousinsinöörien nykytyössä vaadittava osaaminen ja koulutuksen vaikuttavuus sekä alan 

substanssin kehittyminen vuoteen 2020 (Kilpeläinen & Lautanen, 2013) 

Tutkimus käsitti kaksi eri aineistoa, joilla selvitettiin metsätalousinsinööreiksi 2000–2008 

valmistuneiden osaamista (myöhemmin nykytila) ja osaamista vuonna 2020 (jatkossa tule-

vaisuustila). Nykytilaa määritettäessä käytettiin Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulok-

set -hankkeessa (Helsingin yliopisto ja Itä- Suomen yliopisto 2011, myöhemmin Mekot) ke-

rättyjä julkaisemattomia kysely- ja haastattelututkimusaineistoja. Tulevaisuustilasta tehtiin 

metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -kysely vuonna 2013 (myö-

hemmin Substanssi 2013) samalle kohdejoukolle.  

82,3 % Substanssi 2013 -tutkimuksen vastaajista työskenteli metsäalalla ja ainoastaan 4,4 % 

muulla alalla. Metsäalaan liittyvällä alalla työskenteleviä oli 7,7 %, työttömiä 4,4 % ja van-
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hempain tai muulla vapaalla olevia 1,5 %. Eniten vastaajia työllistäneet työnantajasektorit 

olivat metsäteollisuus (34,7 %), metsänhoitoyhdistykset(18,8 %), valtio/julkinen ala(9,2 %) ja 

Metsähallitus (6,6 %). Suorittamiaan opintoja työuran kannalta piti 68 % vastaajista hyvinä ja 

70 % koki niiden vastaavaan työtään täysin tai paljon. 

Viidesosa vastaajista oli puunostossa. Kun huomioidaan puunkorjuu ja logistiikka (13,7 %), 

työllisti puunhankinta yhteensä 33,7 % vastanneista metsätalousinsinööreistä. Muissa tehtä-

vissä työskenteli peräti 17 % vastaajista. Yhtenä syynä tähän joukkoon sijoittautumisessa lie-

nee se, että metsätalousinsinöörien tehtäväkuvat ovat hyvin nopeasti muuttuneet, mikä vai-

keutti vastaajien sijoittautumista kysymyksessä esitettyyn työtehtävien mukaiseen jaotte-

luun. Metsäsuunnittelijoina tutkinnonsuorittaneista työskenteli 12,9 % ja metsänhoidonneu-

vojina 12,5 %. Koulutustasoaan vaativimmissa tehtävissä koki työskentelevänsä 29 % vastaa-

jista. 

Kaaviossa 14 on esitetty metsätalousinsinöörien työssään nyt tärkeiksi kokemat taidot kes-

kiarvoina. Kaikista tärkeimmiksi edellytyksiksi menestyä työssään vastaajat kokivat kyvyn it-

senäiseen työskentelyyn ja luotettavuuden. Paljon merkitystä oli taidolla hallita ja suunnitel-

la ajankäyttöä, vastuunotto- ja päätöksentekokyvyillä, organisointi- ja koordinointitaidoilla 

sekä paineensietokyvyllä. Myös ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot arvioitiin työssä tärkeiksi. 

Metsällinen osaaminen asettui tuloksissa toiseksi tärkeimpään neljännekseen arvoilla 4,55 

(paljon merkitystä) – 4,07 (melko paljon merkitystä). Tärkeintä oli metsänhoitoon ja puun-

tuottamiseen liittyvä osaaminen sekä puunkorjuun ja puunhankinnan hallinta. 

Kartoitettaessa metsätalousinsinöörien osaamistarpeita ja työnkuvaa 2020, merkitykseltään 

kasvavissa työvaatimuksissa vuoteen 2020 oli seitsemän siirrettävää, yksi akateeminen (on-

gelmanratkaisutaito) ja yksi metsäalan substanssitaito (metsäenergiaosaaminen). Kaikkien 

muiden osaamisalueiden merkityksen työssä katsottiin pysyvän ennallaan verrattuna nyky-

työhön. Eniten merkitystään lisäsi ajankäytön suunnittelu ja hallinta (3,71) sekä paineen-

sietokyky (3,75). Tieto- ja viestintätekniikan taitojen osaamisen arvioitiin kasvavan keskiarvo-

lukuna 3,69 verran, vastuunottokyvyn 3,59, organisointi- ja koordinointitaitojen 3,57 ja ky-

vyn itsenäiseen työskentelyyn 3,56. Metsäenergiaosaamisen merkityksen nähtiin kasvavan 

3,55, ongelmanratkaisutaitojen 3,51 ja luotettavuuden 3,46. (Kaavio 15) 
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Kaavio 14. Metsätalousinsinöörien arviot työssä tärkeistä taidoista keskiarvoina (Mekot 

2011, n=261) 
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Kaavio 15. Metsätalousinsinöörien osaamisvaatimukset työssä vuonna 2020 (Substanssi 

2013, n= 271) 
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tarpeiden tunnistuksen merkityksen ja palvelukokonaisuuksien räätälöinnin asiakaslähtöi-

seksi. Puun liikkeelle saamiseksi ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi on ostossa otettava 

lähtökohdaksi soveltuvasti asiakaslähtöinen ajattelu. Sosiaalisten taitojen merkitys nähtiin 

tässä yhteydessä edelleen kasvavana, samoin luonnon monimuotoisuuden hallinta kaupun-

gistuvien metsänomistajien tarpeet. 

 

5.8 Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020 

Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020 -julkaisu (Kilpeläinen & Lautanen 

2014) perustuu vuonna 2011 toteutettuun Mekot - kyselyyn ja haastatteluihin sekä vuonna 

2013 toteutettuun Substanssi 2013 -kyselyyn. Kohderyhmänä olivat vuosina 2000–2008 val-

mistuneet metsätieteiden maisterit (metsänhoitajat). Kyselyjen tavoitteena oli kartoittaa 

metsänhoitajien työssään tarvitsemia taitoja, ja millaisia taitoja he kokevat tulevaisuuden 

työelämässä tarvittavan.  

Metsänhoitajista oli sijoittunut töihin metsäalalle 53 %, metsäalaan liittyvälle alalle 20 % ja 

kokonaan metsäalan ulkopuolelle 27 %. Pääaineittain tarkasteltuna parhaiten metsäalalle si-

joittuivat metsäteknologian, metsäsuunnittelun ja -ekonomian sekä metsävaratiede- ja tek-

nologian pääaineista valmistuneet. Metsäalalle työllistyneiden osuudet olivat pienimmät 

puuteknologian ja puumarkkinatieteen pääaineista valmistuneilla. Koska metsänhoitajan 

tutkinto on laaja, tarkasteltiin metsänhoitajien nykytyössä tarvittavia taitoja myös pääaineit-

tain. Pääaineittaiset tarkastelut on esitetty liitteessä 8. 

Koulutuksen ja työn välinen vastaavuus oli parempaa metsäalalla työskentelevillä niin työ-

tehtävien sisältöjen kuin vaativuudenkin osalta. Metsänhoitajilla koulutuksen ja työtehtävien 

välinen vastaamattomuus tuli esille työllistymisenä koulutustasoa alemman tason tehtäviin 

(32 %).  

Kaaviossa 16 on esitetty metsänhoitajien työssään tärkeiksi koetut taidot keskiarvoina. Tär-

keimmät taidot olivat yleisiä työelämässä tarvittavia taitoja: luotettavuus, kyky itsenäiseen 

työskentelyyn, taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä, organisointi- ja koordinointitaidot, on-

gelmanratkaisutaidot, ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot sekä vastuunottokyky. Samat taidot oli-

vat tärkeitä sekä metsäalalla että sen ulkopuolella työskenteleville metsänhoitajille. Metsä-

alan substanssiosaamiseen liittyvät taidot sen sijaan koettiin vähiten tarpeellisiksi. Tämä tuli 

esille myös metsäalalla työskentelevillä metsänhoitajilla. 
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Kaavio 16. Metsänhoitajien arviot työssä tärkeiksi koetuista taidoista keskiarvoina (ME-

KOT 2011, n=259) 
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akateemisten taitojen (informaation käsittelytaidot ja ongelmanratkaisutaidot) merkitys kas-

vaa, kun taas tutkimusmenetelmäosaamisen merkityksen ajatellaan vähentyvän. Taitolistas-

sa 20 merkitystään eniten kasvattavan taitoalueen joukossa oli vain kaksi metsäalan sub-

stanssiosaamiseen liittyvää taitoa: paikkatieto- ja karttajärjestelmien osaaminen ja metsä-

energiaosaaminen. Merkitys pysyy ennallaan luotettavuuden, alaistaitojen, kriittisyyden, 

työturvallisuusosaamisen, kirjallisen viestinnän taitojen, lainsäädännön osaamisen sekä kieli-

taidon osalta. Metsänhoitajat ennakoivat ammattitaitovalikoimasta poistuviksi koneellisten 

metsänhoitotöiden osaamisen, metsänparannustöiden osaamisen, metsänarvioinnin ja met-

säsuunnittelun, puunhankinnan ja puunkorjuun osaamisen, metsälakikohteiden osaamisen 

sekä metsäluonnonhoidon ja -ekologian.  

Metsänhoitajien sijoittuminen metsäalan ulkopuolisiin tehtäviin tuli esille vuoden 2011 kyse-

lyissä, ja tämä ilmiö on ollut nähtävissä jo pidemmän aikaa (Turunen 2002). Metsänhoitajien 

osalta heräävät kysymykset onko koulutuksen määrällinen ja sisällöllinen asemointi nykyisel-

lään tarkoituksenmukaista, ja miten tutkinnon tulisi profiloitua käytäntö-teoria akselilla suh-

teessa metsätalousinsinöörin tutkintoon. Oppilaitosten välistä yhteistyötä olisi tarvetta lisätä 

niin samalla koulutusasteella kuin koulutusasteiden välilläkin. 
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Kaavio 17. Metsänhoitajien osaamisvaatimukset työssä vuonna 2020 (Substanssi 2013, 

n=129) 
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5.9 Metsäalan sijoittumisselvitys 

 

Metsäalan sijoittumisselvityksessä (Kilpeläinen, Rieppo, Lautanen & Rekola 2014) lähestyttiin 

metsäalaa ja alalla tarvittavia osaamistarpeita kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tarkastel-

tiin mihin metsäalan koulutuksen suorittaneet työmarkkinoille sijoittuvat eri koulutusasteilta 

(kaikki vuoteen 2010 mennessä suoritetut metsäalan tutkinnot, n=31539). Toiseksi selvitys-

työssä haluttiin analysoida metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työskentelevien henki-

löiden (n=17957) koulutusrakenne. Aineistona selvitystyössä hyödynnettiin Tilastokeskuksen 

Sijoittumispalvelun kautta hankittuja työssäkäyntiaineistoja. Koulutustarkastelussa olivat 

metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto, metsäkoneasentajan 

ammattitutkinto, puutavara-autonkuljettajan ammattitutkinto, luonto- ja ympäristöalan pe-

rustutkinto, metsämestarin erikoisammattitutkinto, metsätalousinsinöörin tutkinto, metsä-

tieteiden kandidaatit ja maisterit sekä metsäalan tutkijakoulutus. 

Tutkinnon suorittamisen jälkeiseen työllistymiseen vaikuttaa se, millainen tilanne työmarkki-

noilla on, miten suuria koulutuksesta valmistuvat ikäluokat ovat ja miten paljon työmarkki-

noilta poistuu työvoimaa. 2000-luvun laskusuhdanne työllisyyden osalta ei ollut pitkäkestoi-

nen eivätkä sen vaikutukset näyttäisi ulottuvan kovin pitkälle vastavalmistuneiden työllisyy-

teen. Metsäalalla tapahtui suuria muutoksia 2000-luvulla. Työllisyyden osalta suurimmat 

muutokset liittyivät metsäteollisuuden työpaikkojen vähenemiseen ja samalla alan työttö-

myyden kasvuun. Metsätalouden osalta muutokset olivat pienempiä, ja työllisyys pysyi 2000-

luvulla varsin vakaana.  

Metsäalan tutkinnon suorittaneilla tulivat koulutusasteiden väliset erot näkyviin työmarkki-

noille sijoittumisessa. Perustutkinnon suorittaneet olivat pääasiassa nuoria, ensimmäistä 

kertaa työmarkkinoille tulevia henkilöitä. Työllistyneiden osuudet jäivät muita koulutusastei-

ta pienemmiksi ja työllistyminen oli hitaampaa. Ammattitutkinnon suorittaneissa oli nuoria, 

ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevia (metsäkoneenkuljettajat ja puutavara-

autonkuljettajat), mutta myös pidempään työelämässä olleita (metsämestarit). Työllisten 

osuudet olivat suuria heti valmistumisen jälkeen tässä ryhmässä. Metsäalan korkea-asteen 

tutkinnon suorittaneissa oli yhtäältä nuoria, ensimmäiseen työpaikkaansa tutkinnon suorit-

tamisen jälkeen tulevia henkilöitä ja toisaalta useamman tutkinnon suorittaneita, välillä työ-

elämässä olleita henkilöitä. Tämän koulutusryhmän työllisyys oli korkealla tasolla jo valmis-

tumisen jälkeisenä vuonna. Suhdannevaihteluiden vaikutus työllisyyteen oli pienempi metsä-

talousinsinööreillä, maistereilla ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla kuin ammattitutkinnon 

tai perustutkinnon suorittaneilla. Suhdannevaihtelut voivat näkyä myös muuten kuin työlli-

syydellä arvioituna myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla, esimerkiksi toimialoittaise-

na tai ammatillisena liikkuvuutena metsäalan ulkopuolelle. Tämä tuli selvityksessä esille met-

sätieteiden maistereiden kohdalla. Keskimäärin puolet vuonna 2010 työssä olleista metsä-

alan tutkinnon suorittaneista henkilöistä oli työllistynyt tutkinnonsuoritusmaakuntaansa. 

Alueellisesti liikkuvimmaksi ryhmäksi osoittautuivat metsätalousinsinöörit, joista 73 prosent-

tia oli työssä muussa kuin tutkinnonsuoritusmaakunnassaan. Alueellinen liikkuvuus on yksi 

keino sopeutua työmarkkinoiden muutoksiin.  

Metsätalouden ja puunkorjuun toimialalla työssä vuonna 2010 olleista 38 prosentilla oli met-

säalan koulutus, 35 % jokin muu perusasteen jälkeinen koulutus, neljällä prosentilla lukio-

koulutus ja ilman perusasteen jälkeistä koulutusta oli 23 prosenttia. Ilman ammatillista kou-

lutusta olleiden ryhmässä oli sekä alle 20-vuotiaita että yli 60-vuotiaita henkilöitä. Toimialalla 

työssä olleilla miehillä oli naisia useammin metsäalan koulutus ja naisilla taas miehiä use-

ammin jokin muu koulutus. Miesten osuus ilman perusasteen jälkeistä koulutusta olleissa oli 

naisten osuutta suurempi. Muiden alojen koulutuksista suurimmat olivat liiketalous ja kaup-

pa, maatilatalous sekä arkkitehtuuri ja rakentaminen. 
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Joidenkin ammattiryhmien ikärakenne oli ongelmallinen metsätalouden ja puunkorjuun toi-

mialalla vuonna 2010. Yli 50-vuotiaiden osuudet olivat suuria (yli 60 %) kirjanpidon ja lasken-

tatoimen asiantuntijoissa, toimistotyön esimiehissä, muissa toimisto- ja asiakaspalvelutyön-

tekijöissä, laskentatoimen erityisasiantuntijoissa ja tilintarkastajissa sekä johdon sihteereissä 

ja osastosihteereissä. Osassa toimialan ammateista ikärakenne oli huolestuttava alan tule-

vaisuutta silmällä pitäen, kun nuoria työntekijöitä ei hakeudu tehtäviin. Yli 50-vuotiaiden 

työntekijöiden osuus vuonna 2010 oli metsänhoidossa 53 %, metsätaloutta palvelevassa 

toiminnassa 44 % ja puunkorjuussa 38 %.  

 

5.10 Savotta 2020 

Yhtenä keskeisenä metsäalan, erityisesti metsätaloudentyövoiman määrällisiä tarpeita käsit-

tävinä selvityksinä on pidettävä Savotta-tutkimuksia (Metsäteho). Viimeisimmät tarvelas-

kelmat on esitetty Savotta 2020 -raportissa (Strandström et al., Metsäteho 224/ 2015). 

Savotta 2020 -raportissa on määritetty metsätalouden työntekijöiden, siis metsureiden, met-

säkoneenkuljettajien ja puutavara-auton kuljettajien sekä metsätoimihenkilöiden ja ylempi-

en toimihenkilöiden tarpeita vuoteen 2020. Metsäteollisuudesta raportti käsittelee puu-

tuotealan sekä massa- ja paperialan työvoiman. Aikaisemmin on tehty Savotta 2015 (2007), 

Savotta 2010 (2004) ja Savotta 2000 -laskelmat. 

Puun hankintamäärät ovat tärkein tekijä Savotta 2020 -laskelmissa, sillä ennakoinnit vuoteen 

2020 perustuvat vuoden 2012 markkinahakkuiden 51.5 miljoonan ja energiapuun 8.3 miljoo-

nan kuutiometrin toteutuneisiin korjuumääriin. Tästä on johdettu kaksi kotimaisen puun kor-

juumäärätasoa vuoteen 2020. Toinen on 52 milj. m3 ja toinen 62 milj. m3 markkinahakkuita. 

Molemmille vaihtoehdolle on tehty lisäksi työvoimatarvearvio työn 2 % tuottavuuden kasvun 

mukaan. Kaikissa ennakointivaihtoehdoissa on arvioitu energiapuun korjuun tasoksi 12 milj. 

m3.  

Laskelmat työntekijöiden tarpeesta perustuvat työlajeittaisiin työsuoritteisiin sekä olosuhde- 

ja tuottavuustietoihin. Toimihenkilöiden tarpeen arviointi ei perustu työsuoritteiden tasoon, 

vaan toteutuneisiin toimihenkilömääriin 2012 ja eri arvioihin toimihenkilömäärien kehityk-

sestä. 

Savotta-laskelmien tietolähteinä on käytetty Metsätehon ja Metlan tilastoja, organisaatioi-

den ja ammattijärjestöjen omia tilastoja ja kehitysarvioita sekä ennusteita. (Strandström et 

al., Metsäteho 224/ 2015) 

Savotta 2020 -tulevaisuuden metsätalouden työvoimatarpeet on laskettu kahden markkina-

hakkuutyösuoritteen, 52 tai 22 milj. m3, tuottavuuslukujen ja olosuhdetekijöiden perusteella. 

Metsätalouden ja metsäteollisuuden työvoimamäärät on esitetty ammateittain liitteessä 9. 

Eri työvoimatarpeiden ja vuosipoistumaolettamuksen (ammateittain 2,0–7,0 %) perusteella 

on laskettu uuden työvoiman vuotuinen tarve. Näistä tiedoista on johdettavissa tuleva kou-

lutuksen tarve vuoteen 2020, mikä on esitetty metsätalouden osalta taulukossa 17. Vuosi-

poistuma tarkoittaa eläkkeelle siirtymistä tai siirtyminen muille aloille.( Strandström et al., 

Metsäteho 224/ 2015) Aloituspaikkoja arvioitaessa on huomioitava koulutuksen läpäisypro-

sentit ja niiden kehitys. 
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Taulukko 17. Savotta 2020 -raportin metsätalouden uuden työvoiman tarve-ennakointi  

Markkinahakkuut, milj. m3  52 62 

Metsähakkeen tuotanto, milj. m3  12 12 

Työntekijöiden tarve 2013–2020 Laskelma I 2020 Laskelma II 2020 

Metsuri- metsäpalvelun-tuottajat  160 160 

Metsäkoneenkuljettajat  480 630 

Puutavara-auton kuljettajat  290 380 

Yhteensä  930 1 170 

Toimihenkilöiden tarve 2013–2020 Laskelma I 2020 Laskelma II 2020 

Metsätoimihenkilöt  150 150 

Ylemmät toimihenkilöt 40 40 

Toimihenkilöt yhteensä  190 190 

Kaikki yhteensä 1 120 1 360 

 

Metsätalouden työvoimamäärän nähdään kasvavan nykyisestä 19 700 henkilöstä 900–2 300 

henkilöllä vuoteen 2020. Lisäys kohdistuu metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajiin. Met-

surien tarpeen arvioidaan vähenevä metsänhoitotöiden koneellistumisen myötä. Uusia, kou-

lutettavia ammattilaisia metsäalalle tarvitaan keskimäärin 1 120–1 360 henkilöä vuodessa, 

joista metsäkoneenkuljettajia on 480–630 ja puutavara-auton kuljettajia 290–380. Uusia 

metsureita arvioidaan tarvittavan 160 henkilöä vuodessa. Metsäkoneen ja puutavara-auton 

kuljettajia valmistuu liian vähän tarpeeseen nähden. Kuljettajakoulutuksiin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota puuhuollon turvaamiseksi. (Strandström et al., Metsäteho 224/ 2015) 

Uusia metsätoimihenkilöitä raportin tarvelaskelmien mukaan arvioidaan tarvittavan vuosit-

tain 150 ja ylempiä toimihenkilöitä 40. Toimihenkilöitä näyttäisi valmistuvan tämänhetkiseen 

työmarkkinatarpeeseen riittävästi, mutta metsätalousinsinöörien kohdalla tarpeen ennakoi-

daan ylittävän tarjonnan lähivuosina.( Strandström et al., Metsäteho 224/ 2015) 

Metsäteollisuuden osalta Savotta 2020 -työvoimatarvelaskelmat puutuoteteollisuudessa pe-

rustuvat asiantuntija-arvioon. Keskimääräinen vuotuinen uuden työvoiman tarve on laskettu 

työvoimatarpeen kehityksen ja oletetun vuosipoistuman perusteella (laskelma 2; - 5.7 % ja 

laskelma 1; säilyy nykytasolla). Samoin on menetelty massa- ja paperiteollisuuden kohdalla, 

mutta siellä laskelmassa kaksi on vuosipoistumaksi arvioitu -9.9 % laskelman 2 poistumata-

son säilyessä nykytasolla. (Strandström et al., Metsäteho 224/ 2015) 

Taulukko 18. Savotta 2020 -raportin metsäteollisuuden uuden työvoiman tarve-ennakointi  

Puutuotealan työvoimatarve 2013–2020 Laskelma I 2020/ poistuma nykytasolla Laskelma II 2020/ poistuma -5.7 % 

Työntekijät 340 500 

Toimihenkilöt  40 60 

Ylemmät toimihenkilöt 40 60 

Puutuoteala yhteensä  420 620 

Massa- ja paperiteollisuuden työvoimatarve 2013–2020 Laskelma I 2020/ poistuma nykytasolla Laskelma II 2020/ poistuma -9.9.% 

Työntekijät 230 450 

Toimihenkilöt  40 80 

Ylemmät toimihenkilöt 20 60 

Massa- ja paperiteollisuus yhteensä  290 590 

Kaikki yhteensä 710 1 210 
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Puutuotealan työvoiman määrän (26 000 henkilöä) alenemisen arvioidaan hidastuvan ja uut-

ta työvoimaa tarvittavan keskimäärin 420–620 henkilöä vuodessa. Ammatillisesta koulutuk-

sesta valmistuu riittävästi koulutettuja ammattilaisia, mutta määrä ei kohdennu alan sisäisen 

tarpeen mukaan tarkoituksenmukaisesti. Puutteena nähdään toimihenkilöiden ja ylempien 

toimihenkilöiden riittävä kouluttaminen alan tarpeisiin. Alan kehittymisen kannalta nähdään 

tärkeänä liittää puuosaamisen koulutus liitettyä rakentamisen koulutukseen. (Strandström et 

al., Metsäteho 224/ 2015)  

Massa- ja paperialan työvoiman (22 000 henkilöä) vähenemisen arvioidaan myös hidastuvan 

vuoteen 2020. Uutta työvoimaa arvioidaan tarvittavan 290–590 henkilöä vuodessa. Prosessi-

teollisuuden perustutkinnon nähdään antavan koulutettaville monipuoliset valmiudet sijoit-

tua eri aloille ja tehtäviin, mutta haaste on työntekijöiden oikea kohdentuminen alan sisällä. 

Lisäksi työntekijöiden osaaminen ei vastaa kaikilta osin teollisuuden tarpeita. Toimijoiden 

oman oppisopimuskoulutuksen kautta valmistuu lähivuosina noin 100 henkilöä. Diplomi-

insinöörejä ja ylemmän teknisen alan tutkinnon suorittaneita alalle tarvittaisiin lisää. Heillä 

nähdään olevan laajat työllistymismahdollisuudet koko metsäklusterissa. (Strandström et al., 

Metsäteho 224/ 2015)  
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6 TARKASTELU 

Suomen metsäala elää historiansa yhden syvimmän murroksen jälkeistä nousujohteista ai-

kaa. Vuonna 2011 ala koettiin suuren yleisön silmissä jo auringonlaskun alaksi, sillä painopa-

perin ylituotanto Euroopassa oli heikentänyt metsäteollisuutemme kilpailukykyä vuodesta 

2008 lähtien ja paperituotteiden viennin arvo oli laskenut lähes kolmanneksen huipputulok-

sista. Tuotantoa Suomessa oli ollut sopeutettava ja tehtävä investoinnit lähelle markkinoita. 

Tämä näkyi tehtaitten sulkemisina ja työvoiman irtisanomisina Suomessa. 

Metsäala on aina pystynyt mukautumaan olosuhteisiin ja tuottamaan kannattavasti niitä 

palveluita ja tuotteita, joilla on kysyntää. Niin nytkin, mutta tarvittavan rakennemuutoksen 

onnistuminen edellytti kaikkien alan toimijoiden yhteistä tahtotilaa ja valtionhallinnon pitkä-

jänteistä panostusta. Määrätietoisesti haettiin uusia innovaatioita ja tuotteita. Kotimaassa 

metsäteollisuudella nähtiin olevan hyvät edellytykset hyödyntää sekä olemassa olevaa 

osaamista että laitoksia uusien tuotteiden valmistukseen. Tavoitteeksi asetettiin perinteises-

tä poikkeava puunjalostusteollisuus, jota kohti kehitystä lähdettiin ohjaamaan. 

Murroksen jälkeisen nousun viidessä vuodessa tulevaisuuden tekijäksi mahdollisti biotalous 

ja metsäbiomassan käyttömäärien lisääntyminen energialaitoksissa. Huomattavaa on, että 

metsätalouden osuus maamme biotaloudesta on noin 40 % ja metsäsektorin osuus biotuot-

teistamme 60 % (Sunabacka 2016). Biopolttoaineet myös ovat voimakkaasti kasvava alue, 

johon investointihalukkuutta on löytynyt sekä metsäteollisuudessa että sen ulkopuolisissa 

toimijoissa. Puurakentamisen merkitystä olisi edelleen mahdollista kasvattaa, mutta etsikko-

aika varsinkin puukerrostalorakentamisessa tulisi olla käytetty ennen vuosia 2017–2020, jol-

loin kokonaiselinkaariajatteluun perustuvat rakennusmääräykset tulevat voimaan. Rajapinto-

ja metsä-, energia- ja kemian teollisuuden välillä on ylitetty uusissa innovaatioissa ja puunja-

lostusteollisuuden ennakoidaankin integroituvan tulevaisuudessa entistä vahvemmin sekä 

kemian- että energiateollisuuden kanssa. Uusia tuotteita on kehitettävissä myös näiden ra-

japinnoilla teollisuuden sivutuotteista. 

Vuonna 2015 metsäteollisuus nousi takaisin Suomen suurimmaksi vientiteollisuusalaksi. 

Vaikka markkinoille on tullut uusia tuotteita, ovat perinteiset paperi, kartonki, selluloosa ja 

sahatavara edelleen hyvin merkittäviä kansantaloudellemme. Metsäteollisuuden investoinnit 

Suomeen viimeisen viiden vuoden aikana ovat olleet 550–700 miljoona euroa vuodessa. Suu-

rimmat niistä – keskimäärin 2/3 vuosittaisista investointimääristä – on kohdistettu paperi- ja 

selluloosateollisuuteen. Paperi- ja kartonkituotteiden sekä pitkäkuituisen sellun markki-

nanäkymät ovat hyvät. Pakkauskartongin kysyntä kasvaa, ja puukuidut tulevat korvaamaan 

enenevissä määrin fossiilisista luonnonvaroista tehtyjä kuituja. Suomeen on suunnitteilla 

useita puunjalostusteollisuuden investointihankkeita, joiden toteutuessa puunkäyttö lisään-

tyisi vuodessa noin 6,5 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2020 mennessä. 

Puun liikkeelle saaminen suurimman metsänomistajaryhmän – yksityismetsänomistajien – 

kohdalla tulee olemaan haaste johtuen metsänomistajakunnassa tapahtuneesta rakenne-

muutoksesta. Yhä enenevässä määrin yksityismetsänomistajat ovat kaupunkilaisia, korke-

ammin koulutettuja sekä taloudellisesti vähemmän riippuvaisia metsätuloistaan. Silti heidän 

metsistään pitäisi saada noin 80 % metsäteollisuuden kotimaisesta raakapuusta. Metsiä us-

kotaan kuitenkin tultavan käyttämään, mikäli edellytykset metsätalouden kannattavuudelle 

säilytetään. Huomioon on otettava metsänomistajakunnan alkanut segmentoituminen yhä 

isompien metsäpinta-alojen omistajien kasvavaan ryhmään, sekä yhtälailla kasvavaan yhä 

pienenevien pinta-alojen omistajiin. Ensiksi mainituilla metsien käytön tavoitteena on talou-

dellinen tulos, mutta jälkimmäisen ryhmän omistamien metsien vaarana on ajautua metsäta-
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louden ja käytön ulkopuolelle. Näiden ryhmien kohdalla tarvitaan enemmän palveluja ja 

vaihtoehtoja metsänhoidossa ja -käytössä. Digitalisaation ja informaatiotekniikan jo meneil-

lään oleva muutos mahdollistaa uudenlaisten palvelujen tarjoamisen.  

Laaja metsien omistuspohja on hyväksi metsien käytön hyväksyttävyydelle, mistä tulee huo-

lehtia. Vaikka kaupungistuminen ja väestön ikärakenteen muutos muuttavat arvoja, kehit-

tämällä monipuolista metsäsuhdetta varmistetaan metsien kestävän hoidon ja käytön hyväk-

syttävyys tulevaisuudessa. Suomi on ollut globaali edelläkävijä metsärauhan turvaamisessa ja 

voi olla sitä jatkossakin metsiemme tasapainoisessa käytössä. Megatrendeistä metsäalaam-

me vaikuttavat lisäksi maailmantalouden rakennemuutos, niin globalisaatio kuin ilmaston-

muutoskin. 

Metsäalalla on puunjalostusteollisuuden lisäksi nähtävissä monia muita kehitysmahdolli-

suuksia. Luonnontuotealalla metsien raaka-aineiden hyödyntämisessä on käyttämättä mer-

kittäviä resursseja etenkin elintarvike-, bioteknologia-, kosmetiikka- sekä lääke- ja rohdoste-

ollisuudessa. Myös riista- ja keräilytalouden käyttömahdollisuuksia voidaan lisätä.  

Metsätalouden ja -teollisuuden työllisten määrä laski 44 % vuosien 2005 ja 2013 välillä. Suu-

rin lasku ajoittui vuosiin 2006 ja 2007, minkä jälkeen määrä on asettunut noin 54 000 henki-

löön. Kasvua vuonna 2013 oli nähtävissä sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa, ja 

tämä kasvu näkyi lähes kaikissa maakunnissa. Erilaiset asiantuntijatehtävät (maa- ja metsäta-

louden asiantuntijat, kaupan alan asiantuntijat ja johtajat sekä julkisen hallinnon asiantunti-

jat ja johtajat) olivat kasvavia ammattiryhmiä. 

Metsäalan työllisten koulutuspohjissa tapahtui muutoksia 2005 ̶ 2013 välisenä aikana, niin 

että Ilman perusasteen koulutusta työssä olleiden osuudet laskivat. Ylemmän korkeakoulu-

tutkinnon suorittaneiden osuudet kasvoivat sekä metsätaloudessa, sahatavaran ja puutuot-

teiden valmistuksessa että paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa. Metsäsek-

torille rekrytoitiin siis aiempaa enemmän koulutettua väkeä. Avautuneet uudenlaiset asian-

tuntijatehtävät ja niissä edellytetty ylempi korkeakoulututkinto voi olla syynä siihen, että 

joissakin ammattiryhmissä on vuosien 2005 ja 2013 välillä näkyvissä selvää kasvua yli 50-

vuotiaiden työllisten osuudessa.  

Tarkasteltaessa metsäalan muutoksen nopeutta ja laajuutta vuodesta 2011 tähän päivään, 

voidaan tarvenäkymien viiden vuoden päähän todeta olevan tarkentumattomia ja muutos-

herkkiä. Yleisiä suuntaviivoja työvoimatarpeen ja osaamisen kehittymiselle on nähtävissä: 

1. Johtuen puun käytön lisääntymisestä, alan suuresta poistumasta (eläköityminen) ja 

metsäpalveluiden kysynnästä metsätalouden työvoimatarpeen uskotaan kasvavan 

2. Työpaikkoja uskotaan syntyvien uusien biomassapohjaisten tuotteiden kehittämi-

sessä ja valmistuksessa, kuten esim. bioenergian ja biopolttoaineiden, puubiomas-

saan perustuvien kemikaalien ja muiden uusien materiaalien piirissä 

3. Metsätalouden ja metsäteollisuuden ammatillisessa koulutuksessa on lisäystarvetta 

(metsäkoneen-, ja puutavara-autonkuljettajat, prosessiteollisuuden työntekijät)  

4. Puutuotealan kehittymisen kannalta nähdään tärkeänä liittää puuosaamisen koulu-

tus rakentamisen koulutukseen. 

5. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien osaamistasoksi vaaditaan työn teknisen 

hallinnan lisäksi osallistava kompetenssi, johon sisältyy niin oman työn suunnittelu 

ja organisointi, vastuunotto sekä työstä, työnjäljestä kuin itsensä kehittämisestä  

6. Ammatillisessa koulutuksessa on tarve lisätä valmistuneiden ammattejansa kohtaan 

tuntemaa arvostusta ja tervettä ammattiylpeyttä. Sama havainto tehtiin niin kemi-

an, paperi- ja puualan tuotantotyön kuin metsätalouden osaamistarpeissa. Opetuk-
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sessa tulisi ottaa huomioon opiskelijoiden työelämävalmiudet ja ammatillisen koko-

naisuuden opettaminen, ja kaikkiaan nostaa esille metsäalan opettajien pedagogis-

ten valmiuksien kehittäminen kaikilla koulutusasteilla.  

7. Ammattikorkeakoulututkintojen suoritusmäärät ovat laskeneet sekä metsäteolli-

suudessa että metsätaloudessa. Metsätalousinsinöörien kohdalla tarpeen (150 uut-

ta / vuosi) ennakoidaan ylittävän tarjonnan lähivuosina. Alan ennustetaan työllistä-

vän jatkossa yhä enemmän osaajia perinteisen metsäalan ulkopuolelta. Diplomi-

insinöörejä ja ylemmän teknisen alan tutkinnon suorittaneita alalle tarvittaisiin li-

sää. Heillä nähdään olevan laajat työllistymismahdollisuudet koko metsäklusterissa. 

8. Yliopistokoulutuksen tulisi antaa korkeatasoisten tieteellisen tutkimuksen taitojen 

ohella hyvät lähtökohdat myös yrittäjyyteen sekä uusien tuotteiden (huippuinno-

vaatiot) ja palveluiden kehittämiseen metsä - ja biotalousaloilla 

9. Metsäalan uudistuminen monipuolistaa edelleen alan osaamistarpeita. Tarvitaan 

sekä moni- että laaja-alaisia tutkintoja, jotka mahdollistavat kouluttautumisen 

muuttuvien työelämätarpeiden mukaisesti. Opinnoissa on pystyttävä yhdistämään 

metsäalaan prosessiosaaminen myös tehtaanportista eteenpäin. Tutkintojen mu-

kauttaminen laajeneviin osaamistarpeisiin tuli esille erityisesti metsäteollisuuden 

koulutuksessa. Prosessiteollisuuden ammatillinen koulutus sekä prosessitekniikan ja 

tuotantotalouden koulutusohjelmat ammattikorkeakoulutasolla ovat esimerkkejä 

tällaisista laaja-alaisemmista koulutusohjelmista. 

10. Elinikäisen oppimisen edellytykset on turvattava (jatko- ja täydennyskoulutus). 

11. Vastatakseen metsäsektorin tapahtuviin muutoksiin, metsäalan koulutus tulisi olla 

suunnattu työelämätarpeiden mukaisesti niin, että paitsi eri koulutusasteiden oppi-

laitosten määrä ja tutkintojen rakenne, myös opetuksen sisältö ja laatu vastaavat 

alan tarpeita. 

12. Opetuksen laadun takaamiseksi metsäopetusta tarjoavien oppilaitosten oppimistu-

lokset ja niiden työelämävastaavuus tulee saattaa säännöllisen mittaamisen koh-

teeksi kaikilla tutkintotasoilla. Tämä siksi, että metsäalan tarvenäkymät viiden vuo-

den päähän ovat muutosherkkiä. Oppilaitosten on pystyttävä vastaamaan muutok-

siin tuloksekkaasti tätä lyhyemmässä ajassa.  

Asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä nykyisin ja niiden merkitys näyttäisi lisääntyvän osaamis-

tarpeissa. Tulevaisuuden taidoissa nousee esille osaamisen laaja-alaisuus (moniosaaja, työn 

monialainen hallinta) ja halu kehittyä omassa työssään, oman ammattitaidon ylläpitäminen 

ja kehittäminen sekä halu oppia uutta. Yhteistyökyky, vastuun kantaminen omasta työstä ja 

työympäristöstä ja ammattiylpeys ovat keskeisiä tulevaisuudessa. Sekä Substanssi 2013 – et-

tä Mekot 2011- tutkimuksissa nämä yleiset, siirrettävät taidot nousivat esille tärkeimpinä 

työssä. Huomattava kuitenkin on, että molemmat tutkimukset kohdentuivat pääsääntöisesti 

työmarkkinoilla oleviin, jolloin heidän substanssitaitojen voisi olettaa olevan työllistymisen 

edellyttämällä tasolla. Tätä päätelmää tukee laajempaan perusjoukkoon kohdentunut met-

säalan C&Q osaamistarpeiden analyysi, jossa eniten puutteita havaittiin rekrytoitujen vasta-

valmistuneiden sisältöosaamisessa (oman alan perustiedot ja -taidot, mm. harvennusmallit). 

Koulutuksen kehittämisessä oman alan substanssiosaaminen on oltava ammatin perusta, 

jonka päälle muita taitoja vasta voidaan rakentaa. 
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LIITE 1. METSÄTALOUDEN JA -TEOLLISUUDEN AMMATIT 

RYHMITTÄIN VUOSINA 2010 JA 2013 

Ammatti 2010 2013 

Lkm % Lkm % 

Maa- ja metsätaloustyö 
Maatalousyrittäjät ja -työntekijät 
Puutarhayrittäjät ja -työntekijät 
Metsätyöntekijät 
Maa- ja metsätalouden asiantuntijat 

 
109 

76 
11037 

3896 

 
0,2 
0,1 

18,0 
6,3 

 
19 
91 

10028 
4140 

 
0,04 

0,2 
18,6 

7,7 

Teollinen työ 
Elintarviketyöntekijät 
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatyöntekijät 
Metallityöntekijät 
Koneasentajat 
Konetekniikan asiantuntijat 
Työkoneiden käyttäjät 
Puutyöntekijät ja -asiantuntijat 
Kemiallisen prosessityön työntekijät 
Kemiallisen prosessityön asiantuntijat 
Sähkö- ja elektroniikkatyöntekijät 
Sähkö- ja elektroniikka-alan asiantuntijat 
Graafisen alan työntekijät 
Pakkaus- ja kokoonpanotyöntekijät 
Teollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat 

 
8 

46 
431 
995 
705 
740 

12102 
14037 

2216 
303 

83 
216 
494 

2125 

 
0,01 

0,1 
0,7 
1,6 
1,2 
1,2 

19,7 
22,9 

3,6 
0,5 
0,1 
0,4 
0,8 
3,5 

 
4 

40 
374 
731 
575 
648 

10447 
11932 

1829 
246 

82 
159 
316 

1917 

 
0,01 

0,1 
0,7 
1,4 
1,1 
1,2 

19,4 
22,2 

3,4 
0,5 
0,1 
0,3 
0,6 
3,6 

Rakennusalan työ 
Rakennustyöntekijät 
LVI-asentajat 
Rakennusmaalarit 
Rakennusalan asiantuntijat ja johtajat 

 
2443 

18 
26 

305 

 
4,0 

0,03 
0,04 

0,5 

 
1944 

29 
23 

379 

 
3,6 

0,05 
0,04 

0,7 

Liikenne- ja logistiikkatyö 
Maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät 
Vesiliikennetyöntekijät ja -päällystö 
Varastotyöntekijät ja huolitsijat 

 
424 

1 
377 

 
0,7 

0,001 
0,6 

 
334 

0 
325 

 
0,6 

0 
0,6 

Palvelutyö 
Isännöitsijät ja kiinteistötyöntekijät 
Siivoustyöntekijät 
Kauppiaat ja myyjät 
Kaupan alan asiantuntijat ja johtajat 
Ravitsemisalan työntekijät 
Majoitus- ja ravitsemisalan asiantuntijat ja johtajat 
Matkapalvelutyöntekijät 
Kauneudenhoitotyöntekijät 
Muut palvelutyöntekijät 

 
57 

122 
1534 
1364 

124 
2 
9 
4 

11 

 
0,1 
0,2 
2,5 
2,2 
0,2 

0,001 
0,01 
0,01 
0,02 

 
32 
95 

1427 
1382 

94 
1 
7 
2 

12 

 
0,06 

0,2 
2,7 
2,6 
0,2 

0,001 
0,01 

0,004 
0,02 

Toimistotyö 
Taloushallinnon toimistotyöntekijät 
Muut toimistotyöntekijät 
Toimistotyön asiantuntijat ja esimiehet 

 
1776 

784 
628 

 
2,9 
1,3 
1,0 

 
1572 

437 
525 

 
2,9 
0,8 
1,0 

Sosiaali- ja terveysala työ 
Perus- ja lähihoitajat 
Sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat 
Lääkärit ja muut terveydenhuollon asiantuntijat 
Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat 
Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat 

 
41 
22 

7 
26 

0 

 
0,07 
0,04 
0,01 
0,04 

0 

 
7 

32 
6 

34 
3 

 
0,01 
0,06 
0,01 
0,06 

0,006 

Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat 
Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat 

 
8 

 
0,01 

 
13 

 
0,02 

Kulttuuri- ja tiedotustyö 
Käsi- ja taideteollisuuden työntekijät 

 
50 

 
0,08 

 
26 

 
0,06 
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Taiteilijat ja taidealan muut asiantuntijat 
Kulttuurialan tuottajat ja johtajat 
Kirjasto-, arkisto- ja museoalan asiantuntijat 
Tiedottaja ja toimittajat 

36 
1 
1 

178 

0,06 
0,001 
0,001 

0,3 

10 
0 
2 

144 

0,02 
0 

0,004 
0,3 

Muu johto- ja asiantuntijatyö 
Luonnontieteen asiantuntijat 
Yhteiskunnallisen ja humanistisen alan sekä talouden 
asiantuntijat 
Lakiasiantuntijat 
Julkisen hallinnon asiantuntijat ja johtajat 
Tietotekniikan asiantuntijat ja johtajat 
Tutkimus- ja kehitysjohtajat 

 
40 

469 
 

32 
137 
394 

98 

 
0,07 

0,8 
 

0,05 
0,2 
0,6 
0,2 

 
44 

520 
 

50 
156 
240 

91 

 
0,08 

1,0 
 

0,09 
0,3 
0,4 
0,2 

Turvallisuusalan työ 
Poliisit, palomiehet ja vanginvartijat 
Muut turvallisuustyöntekijät 

 
12 
88 

 
0,02 

0,1 

 
1 

77 

 
0,001 

0,1 

Ammatti tuntematon 164 0,3 193 0,4 

Yhteensä 61432 100,0 53847 100,0 
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LIITE 2. METSÄALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄJÄT, 

OPPILAITOKSET/TOIMIPISTEET JA SUUNTAUMISALAT 

VUONNA 2016 

(* merkitty oppilaitos toimii metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa satelliittipisteenä toteuttaen koneenkuljettajakoulu-
tusta emo-oppilaitosten (9 kpl) opetussuunnitelmalla ja järjestämisluvilla ) 

Oppilaitos/toimipisteet 
*metsäkonekoulutuksen satelliittipiste 

Koulutusohjelmat 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto/ 
Valtimo, Lieksa, Joensuu 
*Ylä-Savon ammattiopisto/Iisalmi 
*Kainuun Ammattiopisto/Kajaani 

Metsäkoneenkuljettaja 
Metsäkoneasentaja 
 

Jämsän ammattiopisto Metsäkoneenkuljettaja 
Metsäkoneasentaja 

Lapin ammattiopisto/ 
Rovaniemi 
Kemijärvi 

Metsäkoneenkuljettaja 
Metsäkoneasentaja 
Metsuri-metsäpalvelutuottaja 

Etelä-Savon  
ammattiopisto / Mikkeli, Pieksämäki 
*Savonlinnan ammatti - ja aikuisopisto/ Varpala 

Metsäkoneenkuljettaja 

Winnova, Kullaa 
*TTS /Rajamäki 

Metsäkoneenkuljettaja 
Metsuri-metsäpalvelutuottaja 

Yrketsakademin i Österbotten (Vaasa) Metsäkoneenkuljettaja 
(skogsmaskinförare) 

Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopisto/ Toivala Metsäkoneenkuljettaja 
Metsuri-metsäpalvelutuottaja 
Metsäenergian tuottaja 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Metsäenergian tuottaja 
Metsuri-metsäpalvelutuottaja 

Tampereen ammattiopisto/Kuru 
* Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto /Kannus 
* Sedu, Ähtäri 
* Etelä-Karjalan ammattiopisto/Ruokolahti 
*TTS /Rajamäki 

Metsäkoneenkuljettaja 
Puutavara-auton kuljettaja 

Ammattiopisto Livia/ Paimio Metsuri-metsäpalvelutuottaja 
Metsäenergian tuottaja 

Haapajärven ammattiopisto/ 
Maa- ja metsätalousosasto Haapajärvi 

Metsuri-metsäpalvelutuottaja 

Keski-Pohjanmaan 
maaseutuopisto /Kannus 

Metsuri-metsäpalvelutuottaja 

Hämeen ammatti-instituutti/Evo Metsuri-metsäpalvelutuottaja 
Metsäenergiatuottaja 

Työtehoseura/Rajamäki Metsäenergian tuottaja 

Axxel, Brusaby (ent. Ekenäs) Metsuri-metsäpalvelutuottaja (skogsarbetare) 

Sedu, Ähtäri Metsuri-metsäpalvelutuottaja 
Metsäenergiantuottaja 

Keuda/Mäntsälä Metsäenergiantuottaja 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto/Varpala Metsuri-metsäpalvelutuottaja 
Metsäenergiantuottaja  

Oulunseudun ammattiopisto/Taivalkoski, Muhos Metsäkoneenkuljettaja  
Puutavara-auton kuljettaja  
Metsäenergiantuottaja  
Metsuri-metsäpalvelutuottaja 
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LIITE 3. METSÄALAN PERUSTUTKINNON 

JÄRJESTÄJÄKOHTAISET KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET 

VALMISTUMISTIEDOT VUOSILTA 2005–2009 

 

Metsäalan perustutkinnosta 2005 - 2009 valmistuneet koulutuksen järjestäjittäin (nuoret) 

Koulutuksen järjestäjä 
Metsätalouden/metsien 

monikäytön ko 
Metsäkonekuljetuksen 

ko 
Metsäenergian 
tuotannon ko 

Ammattiopisto Lappia  25 
 

  

Ammattiopisto Livia  26   3 

Axxel 12     

Etelä-Karjalan ammattiopisto  49     

Etelä-Savon ammattiopisto   **165   

Haapajärven ammattiopisto 70     

Hyria 18     

Hämeen ammatti-instituutti  32     

Itä-Lapin ammattiopisto  33     

Jämsän ammattiopisto   **210   

*Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto                              *   

Lapin ammattiopisto 15 195 9 

Oulunseudun ammattiopisto  35 142 114 

Pohjoisen- Keski-Suomen oppimiskeskus  12   25 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto   **314   

Savon ammatti- ja aikuisopisto  54     

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto  23   32 

Sedu  28   1 

Tampereen ammattiopisto    **304   

Winnova 8 **129   

Yrketsakademin i Österbotten   40   

Valtakunnallinen valmistuneiden määrä  
2005-9 koulutusohjelmittain 440 1499 184 
*= nuorisoasteella toimii ainoastaan metsäkonekoulutuksen satelliittipisteenä 
**=metsäkoneenkuljettajiksi valmistuneiden määrissä mukana satelliittikoulujen opiskelijat (liite 2) 
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LIITE 4. METSÄTEOLLISUUDEN AMMATILLISEN 

KOULUTUKSEN OPPILAITOKSET JA KOULUTUSOHJELMAT 

2014 

Oppilaitos Koulutusohjelma 

Omnian aikuisopisto Laboratorioalan perustutkinto 

Saimaan ammattiopisto Sampo Puualan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (sahateollisuuden, kemianteknii-
kan ja paperiteollisuuden osaamisalat) 
Laboratorioalan perustutkinto 

Etelä-Savon ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Stadin aikuisopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Stadin ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 

Edupoli Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Porvoon ammattiopisto Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Ammattiopisto Luovi Puualan perustutkinto 

Hyria Koulutus Oy Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Puualan perustutkinto 

Haapaveden ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Nivalan ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Jyväskylän aikuisopisto Puualan perustutkinto 

Jyväskylän ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 

Jämsän ammattiopisto Laboratorioalan perustutkinto 
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 

Järviseudun ammatti-instituutti Puualan perustutkinto 

Kainuun ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Ammattiopisto Lappia Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan ja paperiteolli-
suuden osaamisalat) 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Keudan ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Ammattiopisto Tavastia Puualan perustutkinto 

Kouvolan seudun ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Forssan ammatti-instituutti Puualan perustutkinto 

WinNova Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan ja paperiteolli-
suuden osaamisalat) 

Oulun seudun ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (sahateollisuuden osaamisala) 
Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 



 Metsäalan VOSE-taustaselvitys 2016 – Loppuraportti (2016) 72 

Pohjois-Karjalan aikuisopisto Puualan perustutkinto 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto 
Joensuu 
 
Kitee 
Lieksa 

 
Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Puualan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (paperiteollisuuden osaamisala) 

Koulutuskeskus Salpaus Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 

Lapin ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Bovallius-ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Salon seudun ammattiopisto Puualan perustutkinto 

Mäntän seudun koulutuskeskus Puualan perustutkinto 

SASKY-aikuiskoulutusosasto Puualan perustutkinto 

Vammalan ammattikoulu Puualan perustutkinto 

Savon ammatti- ja aikuisopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Koulutuskeskus Sedu Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 

Suupohjan ammatti-instituutti Puualan perustutkinto 

Tampereen seudun ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan ja paperiteolli-
suuden osaamisalat) 

Teak Oy Puualan perustutkinto 

Teak Teknologiakeskus Oy Puualan perustutkinto 

Turun ammatti-instituutti Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan osaamisala) 

Ylä-Savon ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Puualan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (kemiantekniikan ja paperiteolli-
suuden osaamisalat) 

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Paperiteollisuuden perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (paperiteollisuuden osaamisala) 

Raahen ammattiopisto Laboratorioalan perustutkinto 

Vammalan ammattikoulu Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 

Ammatti-instituutti Iisakki Prosessiteollisuuden perustutkinto (paperiteollisuuden osaamisala) 
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LIITE 5. METSÄALAN LAADULLISEN 

ENNAKOINNINSELVITYSTYÖSSÄ 2012 ESILLE TULLEET, 

KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ TÄYDENNYSTÄ 

VAATIVAT OSA-ALUEET 

 
1. Tarkempi ennakointitieto alan substanssista puuttuu 
 
Käsitellyissä ennakointiaineistossa kuvattu substanssiosaamisen taso on laaja-alainen osaaminen, monialainen osaa-
minen ja huippuosaaminen. Metsä-alan tulevaisuusnäkymien vaatima substanssiosaaminen tulisi selvittää tutkintota-
soittain.  
 
2. Biotalous ja sen aiheuttama muutos metsäalan sisällä ja rajapinnoilla  
 
Biotalous (mm. energiateollisuus, biopolttoaineet) on nopeasti kehittyvä metsäsektorin tulevaisuustekijä. Sen tuomat 
substanssitarpeet metsäalan sisällä ja uusilla rajapinnoilla tulisi kartoittaa, jotta tuotettaisiin työelämän tarvitsemaa 
osaamista. (KMO:n määräaikais-työryhmä 2011)  
 
3. Valtakunnallinen metsäsektorin koulutuksen koordinaatio  
 
Metsäsektorille tarvittaisiin alan valtakunnallista kokonaisetua ja tulevaisuuden kehitysennusteiden johdonmukaista 
toteutusta koulutuksessa ajava koordinaatio. Nyt päätösvalta on pitkälti koulutuksen järjestäjillä ja ratkaisut perustu-
vat heidän ja paikallisiin etuihin. Koordinoitavia asioita olisivat:  
aloituspaikat, koulutusohjelmien aloitukset ja lopetukset /ennakointi koulutuksen valtakunnallinen jakaantuminen 
alueellisten tarpeiden mukaan opetuksen laatu  

 
4. Työvoiman ja koulutuksen määrälliset tarpeet  
Metsäalan työvoimatarveselvityksen (Savotta 2015) koulutusmääräselvityksen päivitys on ajankohtainen koulutustar-
peiden selvittämiseksi sekä osaavan työvoiman turvaamiseksi sektorilla.  
 
5. Oppilaitosten tulevaisuussuuntautuneisuus ja koulutuksen laatu  
 
Metsäalan koulutuksen laadulliseksi kehittämiseksi olisi tehtävä tilannekartoitus ammatillisen koulutuksen osalta 
koulutuksen järjestäjittäin. Kartoitettavia kohteita olisivat mm:  
metsäalan koulutusta tarjoavien oppilaitosten halu ja kyky uudistua sekä kehittää toimintaansa  

oppilaitosten tuottamat tutkinnot, oppimistulokset ja oppilaitoskohtaiset opetus-suunnitelmat  

koulutuksen resurssit ja kustannustehokkuus  
 
6. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen valtakunnallinen järjestäminen   
 
Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen 1980-luvulla luodun satelliittimallin toimivuus tulisi ottaa pikaisesti selvityksen 
alle, jotta pystytään takaamaan metsäalan kannalta tärkeän koulutuksen toteuttaminen riittävillä resursseilla ja valta-
kunnallinen järjestäminen alueellisten tarpeiden mukaisesti. 
 
7. Biotalouteen liittyvien eri koulutusorganisaatioiden tuottamia tutkintoja, tutkintojen rakenteita ja koulutussisäl-
töjä tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti  
 
-bioenergia-ala metsäalan koulutuksessa (koulutusohjelmat ja tutkinnot, jatko-opiskelumahdollisuudet ja erikoistu-
misopinnot)  

-uusien koulutusten (esim. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan biotekniikka) tarjoamat 
mahdollisuudet metsäalan eritasoisissa koulutuksissa  
 
8. WERA- rekisterissä ei ole eriteltävissä metsäalan perustutkintosuorituksia koulutusohjelmittain  
 
Alan työvoimatarpeen ja opiskelijarekrytoinnin kannalta olisi hyvä saada selville, tuottavatko perustutkinnot koulutus-
ohjelmittain suhteellisesti oikeita määriä tarvittavaa työvoimaa. 
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LIITE 6. KEMIAN- JA METSÄTEOLLISUUDEN KESKEISIÄ 

OSAAMISTARPEITA (POHJAKALLIO 2012) 

Keskeiset osaamistarpeet 

Perusosaamisen laaja-alaisuus, moniosaaminen 

Esimiestaidot, ihmisten ja osaamisen johtaminen/valmentaminen, muutosjohtaminen, työhyvinvointiin panostaminen 

Itsensä johtaminen (elämänhallinta, oma-aloitteisuus, oman osaamisen tunnistaminen ja arvostaminen) 

Vahvaan luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen perustuva t & k -osaaminen, luovuus ja rohkeus 

Yrittäjämäinen asenne (ammattiylpeys, vastuullisuus, jokaisen on yritettävä parhaansa) 

Liiketoimintaosaaminen 

Asenteena elinikäinen oppiminen 

Kansainvälisen kaupan osaaminen 

Kulttuurien tuntemus 

Englannin kieli (kaikilla organisaation tasoilla) 

Verkostoitumisosaaminen 

Kyky oppia ja hallita uusia teknologioita 

Raaka-aineosaaminen 

Poikkitieteellinen osaaminen 

Kyky kehittää uusia teknologioita ja seurata teknologioiden kehitystä muualla (mm. bio- ja nanoteknologiat keskeisiä) 

Laboratoriotöissä korostuu laatuosaaminen 

Hallittava tietojärjestelmien ja digitaalisten tuotteiden käyttö 

Osattava etsiä tietoa oikeista paikoista ja ymmärrettävä etsimänsä 

Ongelmanratkaisumenetelmät 

Tiimityötaidot 

IPR-osaaminen (immateriaalioikeudet) 

Ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön osaaminen 

Teknologinen ympäristöosaaminen (cleantech): päästöjen minimointi, energiatehokkuus, materiaalitehokkuus 

Clean service -osaaminen 

Puurakentamisen kehittäminen 

Uusiutuvan puumateriaalin kilpailuedun hyödyntäminen 

Elinkaariosaaminen 

Työturvallisuusosaaminen 

Palveluasenne 

Uusien palvelukonseptien kehittäminen (palvelut osaksi tuotteita) 

Asiakasosaaminen 

Kestävän kehityksen osaaminen 

Tiedotus- ja viestintäosaaminen 

Brändäys osaaminen 
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LIITE 7.  METSÄKONEENKULJETTAJAN, METSURI-

METSÄPALVELUNTUOTTAJAN JA 

METSÄENERGIANTUOTTAJAN AMMATISSA VAADITTAVA 

OSAAMINEN NYT JA OSAAMISTARPEET VUONNA 2020 

 

1,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 

2,2 
2,3 

2,7 
2,7 

2,9 
2,9 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,1 

3,2 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 

3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,6 
3,6 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,8 
3,9 
3,9 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Koneellisen istutuksen osaaminen

Koneellisen kylvön osaaminen

Maanrakennustöiden osaaminen

Puutavaran kaukokuljetuksen osaaminen

Kunnostusojituksen osaaminen

Kannonnoston osaaminen

Maanmuokkauksen osaaminen

Rakennus- ja kaavoituslainsäädännön tuntemus

Koneellisen taimikonhoidon osaaminen

Kielitaito

Manuaalisen ennakkoraivauksen osaaminen

Koneellisen ennakkoraivauksen osaaminen

Maasto- ja tieliikennelain tuntemus

Metsäsertifioinnin (PEFC) tuntemus

Alaistaidot

Työehtosopimuksen  ja työlainsäädännön tuntemus

Asiakaspalveluosaaminen

Työnopastustaidot

Energiapuu latvusmassan korjuun osaaminen

Kustannustietoisuus

Myrskytuhometsissä työskentely

Henkilökohtaisten suojainten käyttö

Energiapuunkorjuun osaaminen koko- tai osa-ainespuuna

Organisointikyky

Puutavaran lähikuljetuksen osaaminen

Tiimityö- ja sosiaaliset taidot

Ajankäytön suunnittelu ja hallinta

Metsälakikohteiden tunnistus

Paineensietokyky

Metsäluonnonhoito ja ympäristöasioiden huomioimisen osaaminen

Koneellisen puutavaran valmistuksen osaaminen

Erikoistilanteiden osaaminen: linjat ja tontit

Tietotekniikan työsovellutusten osaaminen

Puunkorjuutyömaan suunnittelu ja työmaajärjestelyt

Työ-ja työmaaturvallisuus

Oman työjäljen kontrollointi

Koneiden kunnossapito ja korjaukset

Puutavaran mittaus, kontrollimittaukset ja mittalaitteen säätö

Koneiden tekniikan osaaminen

Harvennusmallien käytön osaaminen

Vastuunottokyky

Päätöksentekokyky

Luotettavuus

Metsäkoneenkuljettajien työssä tarvittava osaaminen nyt 

Asteikko: 
1 = ei merkitystä 
2 = vähäinen 
merkitys 
3 = tärkeä 
4 = erittäin 
tärkeä 
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2,0 

2,0 

2,4 

2,5 

2,5 

2,6 

2,6 

2,6 

2,7 

2,8 

2,8 

2,9 

2,9 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,6 

3,6 

3,7 

3,7 

3,9 

3,9 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Rakennus- ja kaavoituslainsäädännön tuntemus

Kielitaito

Alaistaidot

Energiapuunkorjuuosaaminen

Maasto- ja tieliikennelain tuntemus

Tietotekniikan työsovellutukset:GPS-paikannin

Organisointikyky

Asiakaspalveluosaaminen

Metsäsertifioinnin (PEFC) tuntemus

Kustannustietoisuus

Manuaalinen puutavaran valmistuksen osaaminen

Harvennusmallien käytön osaaminen

Työnopastustaidot

Metsäluonnonhoidon ja ympäristöasioiden…

Metsälakikohteiden tunnistus

Työmaajärjestelyt ja työmaansuunnittelu

Työehtosopimuksen  ja työlainsäädännön tuntemus

Paineensietokyky

Päätöksentekokyky

Tiimityö- ja sosiaaliset taidot

Taimihuollon osaaminen

Työn tuloksen ja laadun mittaaminen

Kaadon erikoistilanteiden osaaminen: linjat ja tontit

Ajankäytön suunnittelu ja hallinta

Myrskytuhometsissä työskentely

Metsänviljelytöiden osaaminen

Sahojen ja työvälineiden tekninen osaaminen

Nuorenmetsän kunnostustöiden osaaminen

Ennakkoraivauksen osaaminen

Vastuunottokyky

Työvälineiden kunnossapito ja korjaukset

Oman työjäljen kontrollointi

Henkilökohtaisten suojainten käyttö

Luotettavuus

Taimikonhoitotöiden osaaminen

Työturvallisuus

Metsuri-metsäpalvelutuottajien työssä tarvittava osaaminen nyt 

Asteikko: 
1 = ei merkitystä 
2 = vähäinen 
merkitys 
3 = tärkeä 
4 = erittäin 
tärkeä 
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1,8 

2,3 

2,4 

2,6 

2,6 

2,6 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,1 

3,1 

3,1 

3,1 

3,2 

3,2 

3,2 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,4 

3,5 

3,5 

3,6 

3,7 

3,7 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Kantojen nosto

Rakennus- ja kaavoituslainsäädännön tuntemus

Energiapuun tai hakkeen kaukokuljetus

Manuaalinen energiapuun hakkuu

Energialaitoksen käyttö ja huolto

Metsäenergiatuotantolaitoksen jakeluverkon tunteminen

Alaistaidot

Työehtosopimuksen  ja työlainsäädännön tuntemus

Metsäsertifioinnin (PEFC) tuntemus

Kielitaito

Leimikon ennakkoraivaus

Metsälakikohteet

Energiapuun mittaus

Tiimityö- ja sosiaaliset taidot

Kustannustietoisuus

Metsäluonnonhoito ja ympäristöasioiden huomioimisen osaaminen

Energiapuun lähikuljetus (harvennuspuu, hakkuutähteet tai kannot)

Energiapuun haketus tai murskaus

Tietotekniikan käyttö työsovellutukset

Maasto- ja tieliikennelain tuntemus

Työnopastustaidot

Laitokseen toimitettavan energiapuun laatu

Energiapuun korjuutyömaan suunnittelu ja työmaajärjestelyt

Energiapuun välivarastointi

Työturvallisuusasioiden huomioiminen

Organisointikyky

Asiakaspalveluosaaminen

Koneellinen energiapuun hakkuu

Ajankäytön suunnittelu ja hallinta

Päätöksentekokyky

Nuoren metsän kunnostus

Vastuunottokyky

Luotettavuus

Paineensietokyky

Oman työjäljen kontrollointi

Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja korjaukset:

Koneiden ja laitteiden tekninen osaaminen

Metsäenergian tuottajien työssä tarvittava osaaminen nyt 

Asteikko: 
1 = ei 
merkitystä 
2 = vähäinen 
merkitys 
3 = tärkeä 
4 = erittäin 
tärkeä 
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2,6 

2,7 

2,8 

2,8 

2,8 

3,0 

3,0 

3,1 

3,2 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Manuaalisen taimikonhoitotyön osaaminen

Maanmuokkaustöiden osaaminen

Energialaitoksen käyttö ja huolto-osaaminen

Kunnostusojituksen osaaminen

Kannonnosto

Koneellisen metsänviljelytöiden osaaminen

Kielitaito

Maanrakennuskoneiden käyttötaidot

Koneellisen taimikonhoitotyön osaaminen

Työnopastustaidot

Asiakaspalveluosaaminen

Työturvallisuus

Metsäsertifiointi

Puuraaka-aineen mittaus

Kartanlukutaidon osaaminen

Metsäluonnontuntemus / metsälakikohteet

Leimikon-/työmaasuunnittelun osaaminen

Kustannustietoisuus ja käsitys oman työn tuottavuudesta

Energiapuun hankintaketjuosaaminen

Ongelmanratkaisukyky

Lopputuotteen asettamat vaatimukset raaka-aineelle…

Työterveyden ylläpito

Koneiden kunnossapidon ja korjausten osaaminen

Puutavaran koneellisen valmistuksen osaaminen

Laatujärjestelmät ja sertifikaatit

Vastuunotto oman työn laadusta

Metsäkoneenkäyttötaidot

Halu ja kyky oppia uutta

Paikkatieto- ja karttajärjestelmien käytön osaaminen

Energiapuuharvennusten osaaminen

Metsäkoneenkuljettajat: osaaminen vuonna 2020 

Asteikko: 
 
1 = poistuu 
ammattitaitovaati-
muksista 
2 = merkitys vähenee 
3 = merkitys pysyy 
ennallaan 
4 = merkitys lisääntyy 



 Metsäalan VOSE-taustaselvitys 2016 – Loppuraportti (2016) 79 

 
 

2,4 

3,0 

3,0 

3,2 

3,2 

3,2 

3,3 

3,3 

3,4 

3,4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,6 

3,6 

3,6 

3,8 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Puutavaran manuaalisen valmistuksen osaaminen

Manuaalisen metsänviljelytöiden osaaminen

Leimikon-/työmaasuunnittelun osaaminen

Sahojen kunnossapidon ja korjausten osaaminen

Energialaitoksen käyttö ja huolto-osaaminen

Puuraaka-aineen mittaus

Energiapuun hankintaketjuosaaminen

Kartanlukutaidon osaaminen

Metsäsertifiointi

Työnopastustaidot

Manuaalisen taimikonhoitotyön osaaminen

Energiapuuharvennusten osaaminen

Laatujärjestelmät ja sertifikaatit

Vastuunotto oman työn laadusta

Lopputuotteen asettamat vaatimukset raaka-aineelle…

Työterveyden ylläpito

Ongelmanratkaisukyky

Asiakaspalveluosaaminen

Kielitaito

Halu ja kyky oppia uutta

Metsäluonnontuntemus / metsälakikohteet

Työturvallisuus

Kustannustietoisuus ja käsitys oman työn tuottavuudesta

Paikkatieto- ja karttajärjestelmien käytön osaaminen

Metsuri- metsäpalvelujen tuottajan osaaminen 2020 

Asteikko: 
 
1 = poistuu 
ammattitaitovaati-
muksista 
2 = merkitys 
vähenee 
3 = merkitys pysyy 
ennallaan 
4 = merkitys 
lisääntyy 
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2,7 

2,7 

3,0 

3,2 

3,2 

3,2 

3,3 

3,3 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,8 

3,8 

3,8 

3,8 

3,8 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Manuaalisen taimikonhoitotyön osaaminen

Puutavaran manuaalisen valmistuksen osaaminen

Maanmuokkaustöiden osaaminen

Kannonnosto

Kartanlukutaidon osaaminen

Työnopastustaidot

Koneellisen taimikonhoitotyön osaaminen

Kielitaito

Metsäkoneenkäyttötaidot

Koneiden kunnossapidon ja korjausten osaaminen

Leimikon-/työmaasuunnittelun osaaminen

Puuraaka-aineen mittaus

Laatujärjestelmät ja sertifikaatit

Metsäluonnontuntemus / metsälakikohteet

Energialaitoksen käyttö ja huolto-osaaminen

Puutavaran koneellisen valmistuksen osaaminen

Metsäsertifiointi

Lopputuotteen asettamat vaatimukset raaka-aineelle…

Työturvallisuus

Työterveyden ylläpito

Ongelmanratkaisukyky

Kustannustietoisuus ja käsitys oman työn tuottavuudesta

Halu ja kyky oppia uutta

Paikkatieto- ja karttajärjestelmien käytön osaaminen

Energiapuuharvennusten osaaminen

Energiapuun hankintaketjuosaaminen

Vastuunotto oman työn laadusta

Asiakaspalveluosaaminen

Metsäenergian tuottajat: osaaminen 2020 

Asteikko: 
 
1 = poistuu 
ammattitaito-
vaatimuksista 
2 = merkitys 
vähenee 
3 = merkitys 
pysyy ennallaan 
4 = merkitys 
lisääntyy 
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LIITE 8. METSÄNHOITAJIEN OSAAMISTARPEET TYÖSSÄ 

PÄÄAINEITTAIN 

 
1. Metsäekologiaa (Helsinki) pääaineena opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssä tärkeistä taidoista  
Metsäekologiaa pääaineenaan opiskelleet vastaajat kokivat työssään kaikkein tärkeimmiksi taidoiksi kyvyn työskennel-
lä itsenäisesti, luotettavuuden, organisointi- ja koordinointitaidot, vastuunottokyvyn sekä taidon suunnitella ja hallita 
ajankäyttöä. Sijalla 27 nousi esille ensimmäinen metsäalan substanssiosaamiseen liittyvä taito, metsäekologian osaa-
minen. 

 
Metsäekologiaa (Helsinki) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssään tärkeistä taidoista 
(keskiarvoina) 
  

1,6 
1,9 

2,2 
2,4 
2,4 
2,5 
2,5 
2,6 

2,8 
2,8 

3,1 
3,1 

3,3 
3,3 

3,5 
3,6 

3,8 
3,8 
3,8 

3,9 
4,2 

4,4 
4,4 
4,5 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,9 

5,0 
5,1 
5,1 
5,1 
5,2 

5,5 
5,5 

puumarkkinatiede

puunjalostus

metsä- ja riistaeläintiede

yritystoiminnan perusteiden tuntemus

puunhankinta ja puunkorjuu

metsäekonomia ja -politiikka

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

metsien monikäyttö

metsänhoito

esimiestaidot

metsäekologia

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä

taloussuunnittelu ja budjetointi

eettinen sitoutuminen

lainsäädännön tuntemus

luovuus

viestintä vieraalla kielellä

analyysin ja synteesin tekotaidot

alaistaidot

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen

projektinhallintataidot

taito soveltaa tietoa käytäntöön

esiintymistaidot

kirjallisen viestinnän taidot

informaation käsittelytaidot

suullisen viestinnän taidot

tieto- ja viestintätekniikan taidot

paineensietokyky

tiedonhankintataidot

päätöksentekokyky

ongelmanratkaisutaidot

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä

vastuunottokyky

organisointi- ja koordinointitaidot

luotettavuus

kyky itsenäiseen työskentelyyn

Metsäekologia pääaineena,  
työssä tärkeä taidot keskiarvoina (n=59) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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2. Pääaineena metsävaratiedettä ja -teknologiaa opiskelleiden vastaajien nykytyössä tarvittavat taidot 
Pääaineenaan metsävaratiedettä ja -teknologiaa opiskelleiden vastaajien tärkeimmät taidot ovat samoja kuin metsä-
ekologiaa pääaineenaan opiskelleilla. Sijalla 22 on ensimmäinen metsäalan substanssiosaamiseen liittyvä osaamisalue, 
metsänarviointi ja metsäsuunnittelu. 
 

 
Pääaineena metsävaratiedettä ja -teknologiaa Helsingissä (yksi vastaaja Helsinki + Joensuu) opiskelleiden vastaajien 
nykytyössä tarvittavat taidot 
 
  

1,5 

1,8 

1,9 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

2,9 

3,1 

3,1 

3,2 

3,3 

3,3 

3,4 

4,0 

4,0 

4,1 

4,2 

4,2 

4,3 

4,3 

4,4 

4,4 

4,5 

4,5 

4,6 

4,6 

4,7 

4,9 

4,9 

4,9 

4,9 

5,0 

5,1 

5,1 

5,1 

5,1 

puunjalostus

metsä- ja riistaeläintiede

puumarkkinatiede

metsänhoito

metsäekologia

yritystoiminnan perusteiden tuntemus

esimiestaidot

puunhankinta ja puunkorjuu

metsäekonomia ja -politiikka

taloussuunnittelu ja budjetointi

eettinen sitoutuminen

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

metsien monikäyttö

lainsäädännön tuntemus

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä

viestintä vieraalla kielellä

metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

luovuus

alaistaidot

projektinhallintataidot

paineensietokyky

esiintymistaidot

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen

analyysin ja synteesin tekotaidot

taito soveltaa tietoa käytäntöön

päätöksentekokyky

vastuunottokyky

suullisen viestinnän taidot

tieto- ja viestintätekniikan taidot

kirjallisen viestinnän taidot

ongelmanratkaisutaidot

informaation käsittelytaidot

tiedonhankintataidot

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä

organisointi- ja koordinointitaidot

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

luotettavuus

kyky itsenäiseen työskentelyyn

Metsävaratiede ja -teknologia pääaineena,  
työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=21) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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3. Metsäekonomiaa  pääaineena opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssä tärkeistä taidoista  
Metsäekonomiaa (Helsinki) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arvioiden mukaan työssä tärkeimpiä taitoja olivat 
kyky itsenäiseen työskentelyyn, luotettavuus, ongelmanratkaisutaidot, vastuunottokyky ja taito suunnitella ja hallita 
ajankäyttöä. Tärkeimmäksi metsäalan substanssiosaamisen osa-alueeksi nousi metsäekonomia- ja politiikka sijalle 29. 
 

 
Metsäekonomiaa (Helsinki) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssään tärkeistä taidoista 
(keskiarvoina) 
  

1,5 

1,9 

2,0 

2,0 

2,0 

2,1 

2,3 

2,5 

2,7 

3,2 

3,6 

3,6 

3,6 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,5 

4,7 

4,7 

4,9 

4,9 

5,0 

5,0 

5,0 

5,1 

5,1 

5,2 

5,2 

5,3 

5,3 

5,3 

5,4 

5,4 

metsä- ja riistaeläintiede

puunjalostus

metsänhoito

metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

metsäekologia

metsien monikäyttö

puunhankinta ja puunkorjuu

puumarkkinatiede

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

metsäekonomia ja -politiikka

luovuus

yritystoiminnan perusteiden tuntemus

viestintä vieraalla kielellä

esimiestaidot

eettinen sitoutuminen

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä

lainsäädännön tuntemus

taloussuunnittelu ja budjetointi

alaistaidot

projektinhallintataidot

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen

analyysin ja synteesin tekotaidot

tieto- ja viestintätekniikan taidot

taito soveltaa tietoa käytäntöön

esiintymistaidot

informaation käsittelytaidot

kirjallisen viestinnän taidot

paineensietokyky

suullisen viestinnän taidot

päätöksentekokyky

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

organisointi- ja koordinointitaidot

tiedonhankintataidot

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä

vastuunottokyky

ongelmanratkaisutaidot

luotettavuus

kyky itsenäiseen työskentelyyn

Metsäekonomia pääaineena, 
 työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=26) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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4. Puumarkkinatiedettä pääaineena opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssä tärkeistä taidoista  
Puumarkkinatiedettä Helsingissä pääaineena opiskelleiden vastaajien arvioimana tärkeimpiä taitoja työssä olivat luo-
tettavuus, tiedonhankintataidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn, informaation käsittelytaidot sekä suullisen viestinnän 
taidot. Sijalla 28 oli ensimmäinen metsäalan substanssiosaamiseen liittyvä osaamisalue, puumarkkinatiede. 
 

 
Puumarkkinatiedettä (Helsinki) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssään tärkeistä taidois-
ta (keskiarvoina) 
  

1,28 
1,65 

1,85 
1,9 
2 

2,25 
2,3 

2,75 
2,79 

3,3 
3,3 

3,5 
3,55 

4,1 
4,25 
4,35 
4,4 
4,4 

4,6 
4,7 
4,75 
4,75 
4,8 

5 
5,05 
5,05 
5,1 
5,1 
5,15 
5,2 
5,2 
5,25 
5,25 
5,25 
5,26 
5,35 
5,35 
5,4 

metsä- ja riistaeläintiede
metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

metsäekologia
puunhankinta ja puunkorjuu

metsänhoito
metsien monikäyttö

puunjalostus
metsäekonomia ja -politiikka

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot
lainsäädännön tuntemus

puumarkkinatiede
eettinen sitoutuminen

esimiestaidot
luovuus

taloussuunnittelu ja budjetointi
yritystoiminnan perusteiden tuntemus

projektinhallintataidot
alaistaidot

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen
taito soveltaa tietoa käytäntöön

päätöksentekokyky
analyysin ja synteesin tekotaidot

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä
viestintä vieraalla kielellä

vastuunottokyky
kirjallisen viestinnän taidot

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä
tieto- ja viestintätekniikan taidot

esiintymistaidot
ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

paineensietokyky
organisointi- ja koordinointitaidot

ongelmanratkaisutaidot
suullisen viestinnän taidot

informaation käsittelytaidot
kyky itsenäiseen työskentelyyn

tiedonhankintataidot
luotettavuus

Puumarkkinatiede pääaineena,  
työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=20) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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5. Metsäympäristön hoitoa ja suojelua pääaineena (Joensuu) opiskelleiden arviot kyselyhetken työssä tärkeistä 
taidoista  
Metsäympäristön hoitoa ja suojelua (Joensuu) pääaineenaan opiskelleet vastaajat kokivat työssään tärkeimmiksi tai-
doiksi kyvyn itsenäiseen työskentelyyn, luotettavuuden, taidon suunnitella ja hallita ajankäyttöä, ongelmanratkaisuky-
vyt sekä organisointi- ja koordinointitaidot. Metsäalan substanssiosaamiseen liittyvä tärkein taitoalue oli metsäekolo-
gia sijalla 26. 

 

 
Metsäympäristön hoitoa ja suojelua pääaineenaan (Joensuu) opiskelleiden arviot kyselyhetken työssään tärkeistä 
taidoista (keskiarvoina) 

  

1,8 
1,9 

2,3 
2,6 
2,7 
2,7 
2,8 

3,0 
3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 

3,6 
3,7 

3,8 
4,0 
4,0 
4,1 

4,3 
4,4 
4,5 
4,5 
4,5 
4,6 

4,8 
4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
5,0 
5,0 
5,1 
5,1 
5,2 
5,2 

5,5 

puunjalostus
puumarkkinatiede

metsä- ja riistaeläintiede
metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

puunhankinta ja puunkorjuu
tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

metsäekonomia ja -politiikka
yritystoiminnan perusteiden tuntemus

metsien monikäyttö
esimiestaidot

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä
metsänhoito

metsäekologia
viestintä vieraalla kielellä

analyysin ja synteesin tekotaidot
taloussuunnittelu ja budjetointi

eettinen sitoutuminen
luovuus

lainsäädännön tuntemus
alaistaidot

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen
informaation käsittelytaidot

projektinhallintataidot
taito soveltaa tietoa käytäntöön

esiintymistaidot
kirjallisen viestinnän taidot

päätöksentekokyky
tieto- ja viestintätekniikan taidot

tiedonhankintataidot
suullisen viestinnän taidot

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot
paineensietokyky
vastuunottokyky

organisointi- ja koordinointitaidot
ongelmanratkaisutaidot

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä
luotettavuus

kyky itsenäiseen työskentelyyn

Metsäympäristön hoito ja suojelu pääaineena,  
työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=48) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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6. Metsäsuunnittelua ja -ekonomiaa pääaineena (Joensuu) opiskelleiden vastaajien arviot kyselyhetken työssä tär-
keistä taidoista  
Metsäsuunnittelua ja -ekonomiaa (Joensuu) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien mielestä työssä tärkeimpiä taitoja 
olivat taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä, luotettavuus, organisointi- ja koordinointitaito, ongelmanratkaisutaidot 
ja vastuunotto. Metsäalan substanssiosaamisen alueista tärkeimmäksi koettiin metsänarviointi ja metsäsuunnittelu 
sijalla 26. 
 

Metsäsuunnittelua ja -ekonomiaa pääaineenaan (Joensuu) opiskelleiden vastaajien arviot kyselyhetken työssään tär-
keistä taidoista (keskiarvoina) 
  

1,5 

2,0 

2,0 

2,3 

2,5 

2,5 

2,7 

2,8 

3,0 

3,1 

3,1 

3,2 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,6 

3,7 

4,0 

4,0 

4,1 

4,3 

4,5 

4,5 

4,5 

4,6 

4,6 

4,7 

4,7 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

5,0 

5,0 

5,1 

metsä- ja riistaeläintiede

puunjalostus

metsäekologia

puumarkkinatiede

metsien monikäyttö

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

metsäekonomia ja -politiikka

metsänhoito

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä

eettinen sitoutuminen

puunhankinta ja puunkorjuu

analyysin ja synteesin tekotaidot

metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

esimiestaidot

yritystoiminnan perusteiden tuntemus

viestintä vieraalla kielellä

taloussuunnittelu ja budjetointi

lainsäädännön tuntemus

luovuus

alaistaidot

projektinhallintataidot

taito soveltaa tietoa käytäntöön

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen

suullisen viestinnän taidot

päätöksentekokyky

esiintymistaidot

kirjallisen viestinnän taidot

informaation käsittelytaidot

tiedonhankintataidot

tieto- ja viestintätekniikan taidot

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

paineensietokyky

kyky itsenäiseen työskentelyyn

vastuunottokyky

ongelmanratkaisutaidot

organisointi- ja koordinointitaidot

luotettavuus

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä

Metsäsuunnittelu ja -ekonomia pääaineena,  
työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=29) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 

 



 Metsäalan VOSE-taustaselvitys 2016 – Loppuraportti (2016) 87 

7. Metsäteknologiaa pääaineena (Helsinki, Joensuu) opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssä tärkeistä 
taidoista  
Metsäteknologiaa pääaineenaan opiskelleet vastaajat nostivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi osaamisiksi luotetta-
vuuden, kyvyn työskennellä itsenäisesti, ongelmanratkaisutaidot, kyvyn ottaa vastuuta sekä taidon suunnitella ja halli-
ta ajankäyttöä. Tärkeimmäksi metsäalan substanssiksi nousi puunhankinta ja puunkorjuu sijalla 19, mikä on korkein 
metsähoitajien arvio omassa työssä tarvittavasta metsäosaamisesta.  

 

 
Metsäteknologiaa (Helsinki, Joensuu) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arviot vastaushetken työssä tärkeistä 
taidoista (keskiarvoina) 
 
  

1,88 
2,25 

2,47 
2,81 

2,94 
3,19 
3,19 

3,36 
3,41 

3,61 
3,7 
3,73 

3,91 
3,91 
3,94 
3,94 
4,03 

4,21 
4,21 
4,3 

4,42 
4,45 

4,7 
4,73 
4,82 
4,88 
4,91 
4,91 
4,97 
5 
5,03 
5,09 
5,12 
5,18 
5,18 
5,18 

5,39 
5,42 

metsä- ja riistaeläintiede

metsäekologia

metsien monikäyttö

puunjalostus

metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

puumarkkinatiede

metsänhoito

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

metsäekonomia ja -politiikka

eettinen sitoutuminen

luovuus

lainsäädännön tuntemus

taloussuunnittelu ja budjetointi

yritystoiminnan perusteiden tuntemus

esimiestaidot

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä

viestintä vieraalla kielellä

alaistaidot

analyysin ja synteesin tekotaidot

puunhankinta ja puunkorjuu

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen

projektinhallintataidot

tieto- ja viestintätekniikan taidot

esiintymistaidot

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

taito soveltaa tietoa käytäntöön

kirjallisen viestinnän taidot

tiedonhankintataidot

informaation käsittelytaidot

suullisen viestinnän taidot

päätöksentekokyky

paineensietokyky

organisointi- ja koordinointitaidot

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä

vastuunottokyky

ongelmanratkaisutaidot

kyky itsenäiseen työskentelyyn

luotettavuus

Metsäteknologia pääaineena,  
työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=33) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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8. Puuteknologiaa (Helsinki, Joensuu) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arviot kyselyhetken työssä tärkeistä 
taidoista  
Puuteknologiaa pääaineenaan opiskelleet vastaajat kokivat alaistaidot ja taidon suunnitella ja hallita ajankäyttöä kaik-
kein tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi. Sijalta 29 löytyi tärkein metsäalan substanssitaito puunjalostus. 
 

 
Puuteknologiaa (Helsinki, Joensuu) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arviot kyselyhetken työssään tärkeistä tai-
doista (keskiarvoina) 
  

1 

1 

1,17 

1,33 

1,5 

1,67 

1,83 

2 

2,2 

2,5 

2,8 

3 

3,2 

3,8 

3,8 

4 

4 

4 

4 

4,2 

4,2 

4,2 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

5 

5,2 

5,2 

5,2 

5,4 

5,4 

metsien monikäyttö

metsä- ja riistaeläintiede

metsänhoito

metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

metsäekologia

puunhankinta ja puunkorjuu

puumarkkinatiede

metsäekonomia ja -politiikka

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

puunjalostus

lainsäädännön tuntemus

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä

yritystoiminnan perusteiden tuntemus

luovuus

eettinen sitoutuminen

esiintymistaidot

taloussuunnittelu ja budjetointi

analyysin ja synteesin tekotaidot

viestintä vieraalla kielellä

taito soveltaa tietoa käytäntöön

esimiestaidot

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen

päätöksentekokyky

projektinhallintataidot

suullisen viestinnän taidot

tiedonhankintataidot

organisointi- ja koordinointitaidot

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

paineensietokyky

kirjallisen viestinnän taidot

tieto- ja viestintätekniikan taidot

informaation käsittelytaidot

vastuunottokyky

luotettavuus

kyky itsenäiseen työskentelyyn

ongelmanratkaisutaidot

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä

alaistaidot

Puuteknologia pääaineena, 
 työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=5) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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9. Metsä- ja puuteknologiaa (Joensuu) pääaineenaan opiskelleiden vastaajien arviot kyselyhetken työssä tärkeistä 
taidoista  
Joensuussa metsä- ja puuteknologiaa pääaineenaan opiskelleet pitivät työssään tärkeimpinä taitoina 
luotettavuutta, taitoa suunnitella ja hallita ajankäyttöään, päätöksentekokykyä sekä organisointi- ja koordinointitaitoa. 
Tärkeimmiksi metsäalan substanssiosaamisen alueiksi nousivat puunhankinta ja -korjuu (sija 27) ja puunjalostus (sija 
28). 
 

 
Metsä- ja puuteknologiaan pääaineenaan (Joensuu) opiskelleiden vastaajien arviot kyselyhetken työssään tärkeistä 
taidoista (keskiarvoina) 

2,0 

2,0 

2,6 

2,8 

2,9 

2,9 

2,9 

3,1 

3,1 

3,3 

3,5 

3,8 

4,0 

4,0 

4,3 

4,3 

4,3 

4,4 

4,4 

4,6 

4,6 

4,6 

4,8 

5,0 

5,0 

5,0 

5,1 

5,1 

5,1 

5,1 

5,2 

5,2 

5,3 

5,3 

5,6 

5,6 

5,7 

5,7 

metsänarviointi ja metsäsuunnittelu

metsäekologia

metsänhoito

metsä- ja riistaeläintiede

metsäekonomia ja -politiikka

puumarkkinatiede

tutkimusmenetelmiin liittyvät taidot

kyky työskennellä kansainvälisessä ympäristössä

metsien monikäyttö

viestintä vieraalla kielellä

puunjalostus

puunhankinta ja puunkorjuu

eettinen sitoutuminen

yritystoiminnan perusteiden tuntemus

analyysin ja synteesin tekotaidot

kriittisyys ja kyky itsekriittisyyteen

luovuus

alaistaidot

lainsäädännön tuntemus

tiedonhankintataidot

esimiestaidot

taloussuunnittelu ja budjetointi

informaation käsittelytaidot

suullisen viestinnän taidot

taito soveltaa tietoa käytäntöön

tieto- ja viestintätekniikan taidot

kirjallisen viestinnän taidot

kyky itsenäiseen työskentelyyn

ongelmanratkaisutaidot

projektinhallintataidot

paineensietokyky

esiintymistaidot

ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot

vastuunottokyky

organisointi- ja koordinointitaidot

päätöksentekokyky

taito suunnitella ja hallita ajankäyttöä

luotettavuus

Metsä- ja puuteknologia pääaineena,  
työssä tärkeät taidot keskiarvoina (n=9) 

Asteikko: 
1= ei merkitystä 
2=vähäinen 
merkitys 
3=jonkin verran 
4=melko paljon 
5= paljon  
6=erittäin tärkeä 
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LIITE 9.  METSÄTALOUDEN JA METSÄTEOLLISUUDEN 

SAVOTTA 2020 – TYÖVOIMAMÄÄRÄT VUOSINA 2012–2020 

Metsätalous: 

 
 
 
 

Metsäteollisuus         

Puutuotealan työvoima Toteuma 2012 
Laskelma l /  
nykypoistuma 

Laskelma II 2020/  
poistuma -5,7 % 

Työntekijät 20 800 20800 19 610 

Toimihenkilöt  2 600 2600 2 450 

Ylemmät toimihenkilöt 2 600 2600 2 450 

Puutuoteala yhteensä  26 000 26000 24 510 

Massa- ja paperiteollisuuden 
työvoimatarve 

Toteuma 2012 
Laskelma l 2020/  
nykypoistuma 

Laskelma II 2020/  
poistuma -9,9 % 

Työntekijät   16200 16200 14590 

Toimihenkilöt  2 850 2850 2 570 

Ylemmät toimihenkilöt 2 950 2950 2 660 

Massa-ja paperiteollisuus yh-
teensä  

22 000 
22000 

19 820 

Kaikki yhteensä 48 000 48 000 44 330 

 

 

 

Markkinahakkuut, milj. m3  51,5 52 62 

Metsähakkeen tuotanto, milj. m3  8,3 12 12 

Työntekijöiden tarve  Toteuma 2012 Laskelma I 2020 Laskelma II 2020 

Metsuri-metsäpalvelun-tuottajat  3 550 3 220 3 220 

Metsäkoneen kuljettajat  6 700 7 620 8 550 

Puutavara-auton kuljettajat  3 340 3 680 4 180 

Yhteensä  13 590 14 520 15 950 

Toimihenkilöiden tarve  Toteuma 2012 Laskelma I 2020 Laskelma II 2020 

Metsätoimihenkilöt  4 110 4 110 4 110 

Ylemmät toimihenkilöt 1 950 1 950 1 950 

Toimihenkilöt yht.  6 060 6 060 6 060 

Metsätalous kaikki yhteensä 19 650 20 580 22 010 


