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Miten metsäalan viestintää 
tulisi kehittää, jotta alalle 
löytyy monipuolinen 
hakijajoukko?

Nuorisoviestinnän 
kehittämisfoorumi 28.10.2022



Tutkimuksen aineistot – kysely, haastattelut ja työpajat

Syksyllä 2021 aloitettu koulutus Koulutuksen 
aloittaneiden 
määrä

Kyselyn 
vastaajamäärä

Vastausprosentti

Metsäalan ammatillinen koulutus 621 452 72,8
Metsätalousinsinöörikoulutus 273 234 85,7
Metsätieteiden kandidaattikoulutus 105 64 61,0
Kaikki 999 750 75,1

 Loppuvuodesta 2021 tehtiin lisäksi 16 teemahaastattelua
 Keväällä 2022 järjestettiin työpajoja metsäalan työelämän ja koulutuksen edustajille (kaikkiaan 79 

henkilöä osallistui)



Miksi metsäalalle halutaan ja mitä tulevalta työltä 
odotetaan?



Koulutusvalintaan vaikuttaneet tekijät (n=750, % vaikuttanut paljon)
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haki samaan koulutukseen kaverin kanssa
terveydelliset syyt

jäi työttömäksi
haki alalle sattumalta

halu työskennellä perheyrityksessä
koulutukseen oli helppo päästä

ei päässyt ensisijaiseen valintaan
alalla hyvä imago

alan hyvä palkkaus
oppilaitoksen hyvä maine
halu valita jotain erilaista

halu vaihtaa alaa
oppilaitos lähellä asuinpaikkaa

halu vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja edistää kestävää kehitystä
haluaa osaamista omien metsien hoitamiseen

alan hyvä työllisyystilanne
ala entuudestaan tuttu

ala on arvostettu
työ ja harrastukset mahdollista yhdistää

halu laajentaa omaa metsäosaamista
kiinnostus luonnonsuojelemiseen

alalle sopivia taitoja
ala tarjoaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla

halu käytännönläheiseen työhön
halu itsenäiseen työhön

ala tarjoaa laajat ja monipuoliset työmahdollisuudet
halu oppia hoitamaan metsiä

kiinnostus luontoon
ammatti, jossa haluaa työskennellä

ala, jolla haluaa työskennellä
metsäala kiinnostaa



Tärkeät asiat koulutuksen jälkeisessä elämässä (n=750, % paljon merkitystä)
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haluaa yrittäjäksi
haluaa kansainvälisiin tehtäviin

halu työskennellä johtotehtävissä
haluaa vaikuttaa yhteiskunnallisesti

haluaa tehdä tutkimustyötä
halu tehdä hyvää bisnestä

pystyy työskentelemään työyhteisössä
haluaa jäädä työhön kotipaikkakunnalle

haluaa rakentaa suomalaista hyvinvointia
voi vaikuttaa työaikoihin

tuleva työ itsenäistä
hyvä paikka

haluaa olla rakentamassa kestävää metsäalaa
haluaa työskennellä koneilla

haluaa rakentaa arvostettua metsäalaa
työtä arvostetaaan

työllä pitää olla merkitystä
työtehtävät selkeitä

haluaa huolehtia luonnon hyvinvoinnista
työskentelyolosuhteet hyvät

haluaa edetä työuralla
työ monipuolista

työyhteisön ilmapiiri hyvä
löytää varmasti metsäalan työpaikan

työ ja vapaa-aika tasapainossa
työ ympärivuotista ja työn jatkuvuus varmaa

pystyy kehittämään itseään
riittävä ammattitaito toimia metsäalan ammattilaisena

työ sisällöltään mielekästä
pitää tulevasta työstä



Metsäalan työn merkityksellisyys – opiskelijoiden näkemyksiä

”Se on yksi kansakunnan peruspilareita. Oikeaa fyysistä (tai koneellista) työtä, jonka vaikutukset näkyvät pitkälle 
tulevaisuuteen. Metsiä pitää pystyä hyödyntämään tehokkaasti, mutta kuitenkin luonnon säilymistä ajatellen.”
(Metsäenergian tuottajaopiskelija)

”Meillä on luontoa täällä missä kasvaa metsää ja siitä pidetään huolta. Kaadetusta metsästä saamme puutavaraa ja 
voimme vaikka rakentaa talon ja istutamme taimet, että saamme uutta metsää.” (Metsuri-metsäpalvelujen 
tuottajaopiskelija)

”Metsäalan työssä toimitaan itsenäisesti ja päätökset tehdään itse. Tulevaisuudessa puurakentamisen ja puutuotteiden 
lisääntyessä metsäala tulee työllistämään enemmän työntekijöitä, koska metsäala on tässä ketjussa ensimmäisenä.”
(Metsäkoneenkuljettajaopiskelija)

”Suomella ei ole merkittäviä määriä rahallisesti arvokkaita luonnonvaroja paitsi metsää. Myös siirtymisessä fossiilittomaan 
maailmaan metsillä on suuri rooli. Suomessa metsät ovat myös suurimmalta osin yksityisessä omistuksessa, joten metsillä 
on suuri rooli yksityisten ihmisten varallisuudessa.” (Metsätalousinsinööriopiskelija)

”Metsäalalla pääsee työskentelemään jopa globaalissa mittakaavassa merkittävien kysymysten parissa: 
ilmastonmuutos, hiilitase, metsien monimuotoisuus. Toiminta voi olla hyvin paikallista, mutta toisaalta alalla paikallisesti 
tehdyt oivallukset voivat parhaassa tapauksessa olla osaratkaisuna suurempiin kysymyksiin.” (Metsätieteiden 
kandidaattiopiskelija)



Metsäalan koulutuksen markkinointiviestinnän kehittäminen



Mistä saatu tietoa metsäalan koulutuksesta?

Ammatillinen koulutus
Eniten tietoa : lähipiiriin kuuluvat ihmiset, 

alaa, ammatteja ja koulutusta käsittelevät 
videot, omat vanhemmat, kaverit, kesätyöt tai 
muu työkokemus ja someviestintä

Vähiten tietoa: sanomalehdet, tv-uutiset ja 
ajankohtaisohjelmat, peruskoulussa/lukiossa 
vieraillevat metsäalan edustajat, 
peruskoulun/lukion järjestämät 
infotilaisuudet ja tutustumisretket, 
opintopolku.fi-sivusto sekä tutustumisretket 
metsäalan oppilaitoksiin

Ammattikorkea- ja yliopistokoulutus
 Eniten tietoa: metsäoppilaitosten nettisivut, 

opintopolku.fi-sivusto, omat vanhemmat, 
alaa, ammatteja ja koulutusta käsittelevät 
videot, kesätyö tai muu työkokemus, 
lähipiiriin kuuluvat ihmiset

 Vähiten tietoa: TET-jaksot, opinto-ohjaaja, 
muu opettaja, tutustumisretket metsäalan 
oppilaitoksiin, vierailevat metsäalan edustajat



Peruskoulujen ja 
lukioiden 

opetushenkilöstön 
tiedot ajan tasalle 

Sosiaalinen media 
käyttöön

• Peruskoulujen / lukioiden opettajille ja opinto-ohjaajille enemmän ja ajantasaista tietoa 
metsäalasta – tarvitaan alueellisia ja valtakunnallisia toimia

”Uskon, että monella koululaitoksen aikuisella on vanhentunut kuva metsäalasta ja  
ehdotankin, että metsäalasta tulee opastaa koulujen henkilökuntaa.” (metsätieteiden 
kandidaattiopiskelija)

• Koulutuksen markkinointiviestintää muokattava erilaisten kohderyhmien tarpeisiin

 Sosiaalisen median nykyistä laajempi hyödyntäminen metsäalan ja alan koulutuksen 
näkyvyyden lisäämisessä palvelee erityisesti nuoria

”Sisällön tulisi olla rentoa ja nuorten tekemää ja nuorille suunnattua. Pukutakkisten 
professoreiden tekemät kiusalliset ja asialliset esittelyvideot eivät kiinnosta ketään.”
(metsätieteiden kandidaattiopiskelija)

 Aikuiset koulutusvalinnan tekijät tulisi metsäalan koulutuksen markkinointiviestinnässä 
ottaa huomioon

”Kun tämä opiskelu syksyllä alkoi, niin ihan ensimmäisinä päivinä siellä oli metsäalan 
ihmisiä kertomassa omasta urastaan ja työnkuvasta ja mitä he tekevät. Kyllä ne olivat tosi 
hyviä. Mielellään olisi niitä kuullut jo siinä hakuvaiheessa. Mitä se arkipäivän työ sisältää, 
kun puhutaan että on semmoista toimistotyötä, mutta mitä se konkreettisemmin on. Voisi 
olla eri-ikäisiä, totta kai nuoria työntekijöitä ja vähän vanhempia. Ja jos löytyisi niitä 
alanvaihtajia, jotka ovat vasta sitä uutta uraansa aloittaneita. Sellaista, mihin itse voisi 
samaistua.” (metsätalousinsinööriopiskelija)



Markkinointiviestinnän monikanavaisuus - lisää yhteistyötä 
oppilaitosten ja työelämän välillä
• Markkinointiviestinnän tulisi olla monikanavaista eli pelkkä somemarkkinointi ei riitä: 

”Some voi toimia herättelijänä ja toki sitten vahvistajana.” (työpajaosallistujan kommentti)
• Harrastusympäristöjen nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen koulutuksen markkinointityössä
• TET-jaksojen tarjoaminen metsäalan tehtävissä ja toiminnan kehittäminen – merkittäviä 

alaan tutustuttaessa ja koulutusvalinnan varmistamisessa – lisää yhteistyötä 
oppilaitosten ja työelämän välille

”Työtehtäviin tutustuminen vahvistaa hakeutumisvarmuutta. Vaikka TET ei ole (tässä) 
tutkimuksessa ollut merkittävä, niin hyvin toteutettuna yli puolet tutustujista hakee 
ensimmäisenä vaihtoehtona (metsäalan koulutukseen).” (työpajaosallistujan kommentti)

• Metsäalan työtehtävissä työskentelevien ja eri koulutusasteilla metsäalaa opiskelevien 
vierailut peruskouluihin/lukioihin koettiin hyväksi tavaksi välittää realistista ja 
ajantasaista käsitystä metsäalasta nuorille

• Vierailujen lisäksi metsäalan ammattilaisten haastatteluita tai muuten kerrottuja 
uratarinoita pidettiin hyvänä tapana antaa tietoa metsäalan työelämän arjesta 



Realistista ja rehellistä tietoa metsäalasta tarvitaan lisää
• Metsäalan opiskelijat kokevat, että tulevina metsäammattilaisina heillä on 

mahdollisuus ja jopa velvollisuus toimia alaan liittyvien virheellisten ja 
vanhanaikaisten käsitysten korjaajina – viestintätaitojen vahvistaminen

• Asiapitoinen ja alaa realistisesti käsittelevä viestintä koettiin parhaaksi –
lisää tietoa

 erilaisista koulutusvaihtoehdoista ja monipuolisista työtehtävistä, 
metsäalan työtehtävissä tarvittavasta osaamisesta,
 alan sopivuudesta sukupuolesta riippumatta, 
metsäalan merkityksen lisääntymisestä tulevaisuudessa ja
 kaikkiaan positiivisen ja tietoon perustuvan viestinnän 
lisäämistä

”Metsäalan työtehtäviä on laidasta laitaan. Kaikkien opiskelijoiden ei tarvitse olla samasta 
puusta veistettyjä.” (työpajaosallistujan kommentti)



KIITOS

Kilpeläinen Riitta (TTS), Lautanen Eila (TTS), Kärkkäinen Sirpa (SMY), Pokela Eveliina (SMY) ja Issakainen Vilma (SMY):

Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät ja niiden huomioiminen koulutuksen 
markkinointiviestinnässä (2022) TTS:n julkaisuja 462

Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät (tts.fi)

#samassametsassa

https://www.tts.fi/files/4915/Metsaalan_koulutusvalintaan_vaikuttavat_tekijat_tulosraportti_2022_(002).pdf
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