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Uusien työntekijöiden tarve metsäalalla 
2013–2020

Valmistuneet vuonna 2011 Metsätilastollisen vuosikirjan mukaan. Metsurit Metsäalan laadullisen ennakoinnin selvityksen 
(Lautanen & Tanttu 2012) ja Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 (julkaisematon) mukaan.
Metsätoimihenkilöiden määrästä (2011) noin viidennes on jo alalla työskenteleviä lisä- ja täydennyskoulutettuja.
Uusien työtekijöiden tarve ≠ koulutustarve. Koulutusmäärien mitoituksessa otettava huomioon koulutuksen läpäisyaste ja 
valmistuneiden siirtyminen muille aloille. Koulutuksen sisäänottotarve on näin ollen suurempi kuin uusien työntekijöiden tarve.

Uusia henkilöitä keskimäärin/vuosi

Markkinahakkuut 51,5 milj. m3 52 milj. m3 62 milj. m3

Metsähakkeen tuotanto 8,3 milj. m3 12 milj. m3 12 milj. m3

Tuottavuuskehitys

Työntekijöiden tarve Valmistunut Laskelma I Laskelma II
2011 2013 - 2020 2013 - 2020

Metsurit 105 160 160
Metsäkoneen kuljettajat 379 480 630
Puutavara-auton kuljettajat 15 290 380
Uusien tarve yhteensä 930 1 170

Toimihenkilöiden tarve Valmistunut Laskelma I Laskelma III
2011 2013 - 2020 2013 - 2020

Metsätoimihenkilöt 213 150 150
Ylemmät toimihenkilöt 98 40 40
Uusien tarve yhteensä 190 190

Valmistunut yhteensä 810
Uusien tarve yhteensä 1 120 1 360
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Johtopäätökset

• Osaavan työvoiman puute on yksi merkittävä este puunkorjuu- ja 
puunkuljetusyritysten kannattavalle kasvulle

• Kuljettajakoulutuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden 
saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska 
metsätalouden työvoiman absoluuttinen tarve ei näytä vähenevän

• Metsäalan kuljettajakoulutusjärjestelmä on evaluoitu ja 
koulutusjärjestelmää ollaan parhaillaan kehittämässä1

• Metsätalousinsinöörejä ja metsänhoitajia valmistuu metsäalan 
tämänhetkiseen työmarkkinatarpeeseen nähden riittävästi

• Metsätalousinsinöörien kohdalla tarve ylittänee tarjonnan 
lähivuosina – koulutusta tarjoavia oppilaitoksia lakkautettu ja 
aloituspaikkoja vähennetty

• Koulutuksen mitoituksessa on tärkeää huomioida kaikilla 
koulutusasteilla koulutuksen läpäisyaste ja valmistuneiden 
siirtyminen muille aloille, jotta todellinen työvoiman tarjonta vastaa 
rekrytointitarvetta

1 Pajuoja, H. 2013. Metsäalan kuljettajakoulutusjärjestelmän toimivuus. Metsätehon Raportti 222.
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• Miten tähän on tultu? – kansallinen tehtävä unohtunut,

• Koulutusyhtymät (yhtiöt) - Tuleva kuntauudistus, karkaako 
päätöksenteko entistä kauemmas

• Koulujen toimintaedellytykset heikentyneet jatkuvasti 

• Koulutuksen rahoitusrakenne – rahaa ”viety” muille aloille

• Koulutuksen taso: 2.asteen läpäisee lähes kaikki, eivät vastaa 
työelämän tarpeita kyvyiltään, osa ei työllisty alalle

• Koulutuksen taso: koulutuspaikat täytetään, vaikka kaikilla oppilailla 
ei edellytyksiä alalle, koska korvaus hyvä 

• Aikuiskoulutus metsäkonepuolella toimii suhteellisen hyvin

Havaintoja koulutusjärjestelmästä
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• Vetovoima - selkeä tutkintorakenne kaikilla koulutustasoilla

• Työelämälähtöisempää – esim. koulutuskorvausjärjestelmä

• Aikuiskoulutus vahvaa – laajennettu työssäoppiminen

• Toimintaedellytykset  - koulutuksen koordinointi 

• Koulutuksen rahoitusrakenne – resurssien tehokkaampi käyttö

Tavoitteita koulutusjärjestelmälle
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• Yhteiset koulutusohjelmat, oppimateriaali, 

• Opetuksen laatu, simulaattorit

• ”Työnopettajat”

• Opettajien kierrot

• Työn opastus

• Sähköiset oppimisympäristöt

Yhtenäinen koulutusjärjestelmä
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