
LUOMASSA MAHDOLLISUUKSIA 1

Heikki Pajuoja

Metsäteollisuuden työnkuvien muuttuminen –
Työnkuva 2020 -hanke 



Puuhuollon toimintaympäristön
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Välittömien kontaktien 

kautta koordinoitu työ

Työn muutos puuhuoltoprosessissa Metsäliiton 
Tampereen piirin alueella

Työn koordinointi teknologian avulla

Laajentunut 
vastuu/työnkohde
, omaehtoinen 
suunnittelu

Hierarkia, 
selkeä 
työnjako, 
valvonta 

Toiminta 
metsässä

"Aika ei 
riitä"

Verkostomaine
n yhteistyö 
teknologian 
tukemana?

Mahdoton?

4



Aiemmin Nyt 

Piiripäällikkö 
(+app)

Operatiivinen johtaminen 
"kannolta tehtaalle", 
ohjaus, valvonta

Henkilöstöhallinto, sisäiset 
asiakkuudet, 
sidosryhmätoiminta, 
"palaveeraus"

Korjuuesimies Korjuutyön johto ja 
valvonta, mittaukset, 
tarkastukset

Tuotannonsuunnittelu ja –
ohjaus, raportointi, LTS 
laatiminen (hankintaesimieheltä)

Ostoesimies Puukauppa Puukauppa ja korjuunohjaus

Alueyrittäjä Puun korjuu ja kuljetus, 
koneiden siirrot, huolto

Korjuun suunnittelu 
(työohjelmat) ja toteutus, 
määrähallinta, laadunvalvonta, 
laskutus, huolto, hankinnat

Kuljettaja Puun korjuu ja kuljetus Puun korjuu ja kuljetus, 
työmaasuunnittelu, 
laadunvalvonta, vastuu oikeista 
ja riittävistä tiedoista 
järjestelmissä
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Ihminen ja verkostot
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Toimintakonseptin muutos puuhuollossa
2000-luvulla

Työn koordinointi teknologian avulla (IT&ERP)

“Kapea” työn

kohde/tehtävät; 

ohjeet, valvonta

Laaja työn kohde, tehtävät, vastuut

Itsenäinen suunnittelu ja raportointi

Välittömien kontaktien

kautta koordinoitu työ

Yhteistyö

verkostossa

Hierarkia, 

selkeä

työnjako

Toimintakonsepti A
”Toiminta metsässä”

Toimintakonsepti B
”Teknologian tukema verkosto”

LogForceTM, 

WoodForceTM, 

Metsäjärjestelmät

Metsään.fi

Sähköinen puukauppa
Forest Big 

Data+sovellukset

Tehokas puuhuolto 2025

Metsähyvinvointi
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Toimintakonseptin muutos puuhuollossa
2015 -> 

Työn koordinointi teknologian avulla (IT&ERP)

“Kapea” työn

kohde/tehtävät; 

ohjeet, valvonta

Laaja työn kohde, tehtävät, vastuut

Itsenäinen suunnittelu ja raportointi

Välittömien kontaktien

kautta koordinoitu työ

Yhteistyö

verkostossa

Hierarkia, 

selkeä

työnjako

Toimintakonsepti 

A
”Toiminta metsässä”

Toimintakonsepti B
”Teknologian tukema verkosto”

LogForceTM, 

WoodForceTM, 

Metsäjärjestelmät

Metsään.fi

Sähköinen puukauppa
Forest Big 

Data+sovellukset

Tehokas puuhuolto 2025

Yhteistyö

Puuhuolto-

Ekosysteemissä

Puuhuolto-toimijat

Järjestelmätoimittajat

Alustojen kehittäjät

Appsien (sovellusten)  

kehittäjät

Muut: uudet raaka-

aineen hyödyntäjät (Bio)

Toiminnan ohjaus teknologian ja tiedon avulla

(IT & ERP & algortimit & Data +Forest Big Data)

Toimintakonsepti C
”Dataa hyödyntävä 

ekosysteemi”

Yhteinen Data

Metsään.fi

Metsähyvinvointi
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Kommunikoinnin välineet (WhatsApp jne.)



Ihmisen työn sisältö, määrä ja sijoittuminen työprosessissa muuttuvat!

• Rutiinimainen tiedon syöttö vähenee? “syötetään vain kerran”

• Tiedon tarkistustehtävät (valvonta/monitorointi) lisääntyvät

• Poikkeamien ja ongelmien ratkaiseminen – osalla päätehtävä?

• Suunnittelu- ja ohjaustehtävät osin automatisoituvat- osin laajentuvat – osin siirtyvät eri toimijalle

• Konsultointi – ja palvelutehtävät korostuvat: asiakkaan/metsänomistajan kokonaispalvelu

Toimintakonseptin muutos vaatii nykyisten työprosessien, työnjakojen, tehtävien ja toimenkuvien
“räjäyttämistä” – uudelleensuunnittelua verkostossa siten, että

• tehtävät jakautuvat tasaisesti tekijöille – sopiva määrällinen kuormitus kaikilla

• tehtäväkokonaisuudet ovat mielekkäitä ja motivoivia, vaikutusmahdollisuus

Tärkeää: Jokainen saa tarvitsemansa koulutuksen ja mahdollisuuden jatkuvasti kehittyä työssään

Digitalisoituva ja verkostoituva työ –
mikä on ihmisen rooli ja mitä pitää osata?
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Työnjako suomalaisessa puuhuollossa 2020 -
tutkimushanke

• Tavoitteena oli selvittää puuhuollon työnjakoa organisaatioiden välillä, eri 
metsäalan ammatti- ja yrittäjäryhmien tehtäväkuvat ja vastuut vuonna 2020 sekä 
näihin liittyviä tulevien vuosien muutos- ja kehitysnäkymiä.

• Haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Kuka suorittaa tulevaisuudessa minkäkin työtehtävän ja millä koulutuksella? 

• Miten nykyisten tehtävien suorituspaikka muuttuu?

• Mitkä ovat vastuut eri tehtävissä? Ovatko vastuut selkeät? 

• Koetaanko joissakin tehtävissä puutteita osaamisessa?

• Riittääkö virallinen työaika työtehtävien suorittamiseen?

• Millaisia apuvälineitä työntekijöillä on käytössään ja kuinka paljon aikaa työtehtävien 
suorittaminen kestää nykyaikaisilla työvälineillä?

• Millainen muutos on nähtävissä koko puuhuollon kentän kaikissa tehtävissä?
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Keskeiset metsäalan ammatti- ja yrittäjäjärjestöt
mukana tutkimuksessa

• Koneyrittäjät ry

• SKAL; Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

• Teollisuusliitto ry

• METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

• METO – Metsäalan Yrittäjät ry

• Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

• Metsämiesten Säätiö rahoittaa hanketta
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Koneyrittäjien ilmoittamia työnimikkeitä
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40 %
22 %

15 %



Kuljetusyrittäjien ilmoittamia työnimikkeitä
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62 %
11 %

7 %



Teollisuusliiton ilmoittamia työnimikkeitä
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58 %
38 %

1%



METO - Asiantuntijoiden tyypillisimpiä työnimikkeitä
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56 %
5 %

5 %



Loimun vastaajien työnimikkeitä
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13 %

8 %

8 %



Työnkuvien luokittelua tehtäväkuvausten perusteella
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Selkeät kaksi ryhmää auto- ja koneyrittäjien sisällä: johtamiseen ja 

suorittamiseen/hakkuuseen keskittyvät työt. Johtajaksi ryhdytään, kun koneketjuja tai 

puutavara-autoja on 4 tai enemmän. Työntekijöitä 10 tai enemmän.
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Johtaminen Suorittava manuaalinen metsätyö
Suorittava koneellinen metsätyö Suorittava koneellinen työ autopuolella
Valvontatyöt Suunnittelutyöt
Toimistotyöt Vaihtelevat työt



Vastuualuekuvauksissa heijastuu laaja-alaisuus 

• Yrittäjänä vastaan työmaiden toteuttamisesta ja aikatauluista sovitulla 

tavalla. Työnantajana vastaan työturvallisuudesta, palkkauksesta, 

työhyvinvoinnista ja niiden oikeellisuudesta. Vastuullani on myös, että 

toimimme lakien ja asetusten mukaisesti, sekä toimintamme on eettisesti 

oikeaa.

• Esimerkiksi kaikki erilaiset vastuut, mitkä liittyvät konehakkuussa 

metsäyhtiöön, metsänomistajiin, muihin samalla työmaalla toimiviin, 

metsätyömaalla liikkuviin ihmisiin ja ympäristöön.
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Metsäalan työvoimatarve vuonna 2025 –
yhteensä tarvitaan 14 900–15 500 työntekijää
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2018 Laskelma I - 2025 Laskelma II - 2025

Vuosi 2018: teollisuuspuun hakkuut 68,9 milj. m3, metsähakkeen tuotanto 8 milj. m3

Laskelma  I 2025: teollisuuspuun hakkuut 68,9 milj. m3, metsähakkeen tuotanto 15 milj. m3

Laskelma II 2025: teollisuuspuun hakkuut 75,0 milj. m3, metsähakkeen tuotanto 15 milj. m3



Jatkotomenpiteitä

• Työ jatkuu huomenna ammatti- ja työntekijäjärjestöjen sekä kouluttajien 

kanssa
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KIITOS


