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Metsäala työllistää ja uudistuu

• Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset työllistävät 
suoraan n. 40 000 ihmistä, jonka lisäksi 
välillisesti 32 200 ihmistä*.

• Alalta eläköityy vuosittain n. 900 ihmistä. 
Lisäksi alan uudistuminen ja investoinnit 
lisäävät työvoiman tarvetta.

• Korkeakoulutettujen osuus koko 
metsäteollisuuden henkilöstöstä kasvaa 
hitaasti.
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*Metsäteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, EY,  2020
**Metsäteollisuus ry:n palkkatilastot 2020

Toisen asteen 
koulutus 54 % Korkeakoulutus 

38 %

Muu 8 %

Metsäteollisuuteen rekrytoitujen 
korkein koulutusaste vuonna 2020, %**

Tekniikka
60 %

Kaupallinen tai 
yhteiskuntatieteellinen

11 %

Maa- ja metsätalous
9 %

Palveluala
4 %

Yleissivistävä
3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne, 
luonnontieteellinen

2 %

Humanistiset, 

kasvatus- ja taidealat

2 %
Muu tai tuntematon 

koulutusala

9 %

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten henkilöstön koulutustaustat** 



Osaajapula ulottuu myös 
metsäalalle –
Otteita Metsäteollisuus ry:n 
Osaavan työvoiman 
saatavuus -jäsenkyselystä 
2022
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Kyselyn toteutus

Tavoite

Kyselyn tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa yritysten kokemista 
rekrytointihaasteista, henkilöstön koulutustaustoista, oppisopimuksen käytöstä sekä 
kielitaitovaatimuksista.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä olivat Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tehdastoimipaikat ja 
pääkonttorit. Kysely lähetettiin yritysten HR-asioista vastaaville henkilöille.

Metsäpalvelutoimistot eivät kuuluneet kohderyhmään.

Otoskoko ja vastausten kattavuus

Kyselyn tulokset kattavat 50 toimipaikkaa. Henkilöstön määrä toimipaikoissa on 
yhteensä noin 11 800 henkilöä.

Vastausten kattavuus henkilöstömäärän suhteen on noin 60 %.

Tiedonkeruu

Tiedot kerättiin kevään 2022 aikana. 

Kysely toteutettiin kolmatta kertaa.

Puuttuva 
vastaus

13 %

Alle 50
7 %

50 - 99
18 %

100 - 249
40 %

250 - 500
22 %

VASTANNEET: HENKILÖSTÖN
MÄÄRÄ TOIMIPAIKASSA
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Onko rekrytoinnissa ollut haasteita viimeisen kahden vuoden 
aikana toimipaikassanne? 

Kyllä
86 %

Ei
10 %

Ei ole ollut 
rekrytointeja

2 %

Ei osaa sanoa/ei 
vastausta

2 %

REKRYTOINTIHAASTEET

%

95%

74%

51%

33%

28%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ei riittävästi hyviä hakemuksia

Työnhakuaikaa jouduttiin
pidentämään

Hakua on jouduttu laajentamaan
(esim. ulkomaille)

Työtehtävä jäi täyttämättä

Hakukriteereitä jouduttiin
muokkaamaan

Jokin muu

REKRYTOINTIHAASTEIDEN ILMENEMINEN

n = 50 n = 43
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Rekrytointihaasteet – osaaminen / toiminnot

68%

48%

32%

14%

8%

6%

6%

6%

6%

6%

4%

4%

2%

0%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kunnossapito

Tuotanto

Tuotannonsuunnittelu ja/tai -johto

Vastuullisuus ja ympäristö

Tutkimus ja tuotekehitys

Logistiikka

Myynti ja markkinointi

 IT

Osto / hankinta

HR

Taloushallinto

Viestintä

Laadunvalvonta

Puunhankinta

Jokin muu, mikä?

Mitä seuraavista osaamisesta / toiminnoista on ollut haastavaa saada viimeisen kahden vuoden aikana? 
(n= 50, kaikki vastaajat)

Työntekijät – suurimmat rekrytointihaasteet 
koulutusaloittain

• Sähkö- ja automaatioala

• Kone- ja tuotantotekniikka

• Prosessiteollisuus

• Puuteollisuus

Muu: 
Alueturvallisuuspäällikkö, 
palvelupäällikkö, 
kiinteistöpäällikkö, 
automaatio, suunnittelu

Toimihenkilöt – suurimmat rekrytointihaasteet 
koulutusaloittain

• Bio- ja kemiantekniikka / prosessi- ja materiaalitekniikka / 
puunjalostustekniikka, insinööri (AMK)

• Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

• Kemian tekniikka / puunjalostustekniikka, diplomi-
insinööri

• Konetekniikka, insinööri (AMK) 

• Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 

• Energia- ja ympäristötekniikka, diplomi-insinööri 



Päätulokset

• Työvoiman saatavuuden haasteet keskittyvät 
rekrytointimääriltään suurimpiin 
perustoimintoihin eli tuotantoon ja 
kunnossapitoon.

– Lisäksi työvoiman tarve on suurta puun 
korjuun ja kuljetuksen työtehtävissä.

• Rekrytointihaasteita vaikuttaisi kokevan yhä 
useampi yritys, jopa 86 % metsäteollisuuden 
toimipaikoista. (vrt. 2020 kysely: 73 %)

– Näistä kolmasosa arvioi, että avoimia 
työpaikkoja jää kokonaan täyttämättä.

• Oppisopimus on käytössä n. 80 % 
toimipaikoista.
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Mitkä asiat vaikeuttavat 
osaavan työvoiman saatavuutta?

Kilpailu osaajista 

76 %

Toimipaikan 
sijainti / 

vetovoima 

58 %

Palkkataso 

28 %

Tiettyjen 
koulutuspaik-

kojen vähäisyys 

26 %

Työnantaja-
mielikuvat

22 %

Vuorotyö 

16 %

Valmistuneiden 
riittämätön 
osaamistaso 

14 %

Ulkomaisten 
työntekijöiden 
lupaprosessit 

4 %



Johtopäätökset

• Ongelmat työpaikkojen täyttämisessä voivat 
pahimmillaan johtaa rajoituksiin tehtaiden 
tuotannossa ja yritysten kehitystyössä.

– Työvoiman saatavuus on työllisyyspolitiikan 
lisäksi koulutus-, alue-, perhe- ja 
maahanmuuttopolitiikkaa.

• Oppisopimus on toimiva väylä sekä uusiin 
rekrytointeihin että henkilöstön jatkokoulutuksiin.

– Jatkossakin on huolehdittava siitä, että 
yritysten on kannattavaa ottaa 
oppisopimusopiskelijoita.

• Sujuva suomen kieli on metsäteollisuuden töissä 
edelleen ensisijainen vaatimus. Kielivaatimuksia 
tulee uudelleenarvioida, jos kaikki avoimet 
työpaikat halutaan tulevaisuudessa täyttää.
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Reetta Pilhjerta, päällikkö, koulutus ja osaaminen

reetta.pilhjerta@forestindustries.fi, +358 40 675 1765
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Lisätiedot
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