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Tietopaketti metsä- ja luonnonvara-alasta

MetsäRekry Lappi

Osaajaksi metsäalalle?



Tarve?



Tietopaketin sisältö

Esitettäväksi

 Metsäala tutuksi

 Miksi metsäala

 Metsäala suomalaisessa 

yhteiskunnassa (arvonluontimalli)

 Opiskelumahdollisuudet

Työkaluiksi

 Linkit materiaaleihin

 Vierailukohteet Pohjois-Suomessa 

(yhteystiedot)

 Oppilaitoksiin pyydettävät  vierailijat 

(yhteystiedot)



Miksi metsäala?
Palkkaus ja jatkuvuus

 Metsäala tarvitsee lisää työvoimaa, joten uranäkymät ovat vakaat. Palkkaus on kokonaisuus, joka rakentuu peruspalkan
lisäksi erilaisista lisistä. Esimerkiksi: kannustinlisät, ylityölisät, yölisät, urakkalisät. Alla olevassa listauksessa on esillä arvioitu
peruspalkanosa työsuhteen alkaessa, jonka päälle erilaiset lisät tulevat.

 Esimerkkejä palkoista:

 Metsuri / Metsäkoneen kuljettaja (AO) 2 500€/kk, 13€/h.

 Luonto- ja eräopas (AO) 1 900€/kk.

 Laborantti (AO) 2 400€/kk.

 Metsäsuunnittelija (AMK) 2 800€/kk.

 Prosessi-insinööri (AMK tai YO) 3 600€/kk / 3 900€/kk.

 Metsänhoitaja (YO) 4 200€/kk

Joustavuus ja etenemismahdollisuudet

 Metsäalalla on myös mahdollisuus toimia yrittäjänä tai yhdistää yrittäjyyttä moniin työtehtäviin. Esimerkiksi monet metsurit
voivat tehdä töitä toiminimellä palkkatyön ohessa. Metsäalalla on myös mahdollista edetä uralla ja jatkokouluttautua,
jolloin palkkaus peruspalkasta voi kasvaa merkittävästikin. Esimerkiksi metsäteollisuuden palkat ovat keskimäärin muita
teollisuudenaloja korkeammat, metsäteollisuuden toimihenkilöiden mediaanipalkka oli 4 220€, noin 19,70€/h.

 Metsänhoitajasta viestintäjohtajasi. Terhi Koipijärven tie jämsänkosken Metsähallituksen Terhi Koipijärvi: 
Monimuotoisuuden on näyttävä myös metsäalan tekijöissä - Suomen Metsäyhdistys rySuomen Metsäyhdistys ry 
(smy.fi)

https://smy.fi/artikkeli/monimuotoisuus-metsaalalla/


Metsäala luo 

edellytyksiä  

fossiilisten 

materiaalien 

korvaamiseksi ja on 

mukana 

ilmastoratkaisujen 

rakentamisessa.

Puu on uusiutuva 

raaka-aine, josta 

valmistetaan 

ekologisesti 

kestäviä tuotteita.

Erilaiset 

innovaatiot ja 

uudet tuotteet 

tarjoavat hyvät 

tulevaisuudennäky

mät metsäalan 

kehitykselle.

Lue lisää 

innovaatioista 

tästä!

https://www.mahdollisuuksienmetsa.fi/#productsInnovations


Metsät tarjoavat 

tuhansia 

työpaikkoja ympäri 

Suomea ja 

ulkomailla.

Työpaikka Lapissa 

tarjoaa upeat puitteet 

työskentelyyn 

metsäalalla ja 

lukemattomia 

mahdollisuuksia työn 

ja vapaa-ajan 

yhdistämiseksi.

Metsäalalla tarvitaan 

lisää työntekijöitä ja 

alan merkitys kasvaa 

tulevaisuudessa. Ala 

tarjoaa 

mahdollisuuden 

vakaaseen 

työsuhteeseen. 

Töitä on tarjolla 

monien alojen 

osaajille ja 

etenemismahdolli

suudet ovat 

hyvät.



Metsäalan 

työpaikat sopivat 

kaikille ja 

yhdenvertaisuus 

toteutuu mm 

palkkatasa-arvona 

miesten ja naisten 

välillä.

Metsäala tarjoaa 

vakituista 

täysipäiväistä 

työtä, mutta myös 

mahdollisuuden 

tehdä töitä 

sesongeittain

Metsäalan yrittäjänä 

voit työskennellä 

omien aikataulujen 

mukaisesti. Alan 

kalusto ja teknologia 

kehittyvät jatkuvasti.
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