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ABSTRACT

This Bachelor’s Thesis deals with how wood technology is going to change in the
future. It investigates what kind of workers the wood industry will need in the fu-
ture and how this will affect Lahti University of Applied Sciences (LUAS). The
thesis starts with a survey of how many schools there are in Finland where one can
study the wood industry and what kind of schools they are. The present employ-
ment situation in wood industry is examined, as well as how it will change in the
next five to ten years. The biggest issue is how the industry’s situation will affect
the wood technology degree programme at LUAS.

The basis of the study was a survey called i Hämeen työvoima- ja koulu-
tustarvetutkimus (TKTT 2006, reseach on labour and education requirements in
Häme). One of the major sources was Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen
Suomessa (research on the development of education in the forest sector) by the
Ministry of Education. The tables and statistics were found from Finland’s business
register. Those tables and statistics also helped with exploring the employment
situation in the wood industry at the moment.

The study also explores whether the wood technology degree programme needs to
change. The study shows that the wood technology education at LUAS will be
very important during the next five to ten years, because a large number of people
will retire and new employees will be needed in the wood industry. The study pro-
gramme of LUAS is quite good and it meets the future needs of the wood industry
fairly well. The programme needs a few changes, for example more language stud-
ies for students.

Keywords: wood technology, Bachelor’s Degree Programme, Lahti University of
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1 JOHDANTO

Metsäteollisuus on tärkeä teollisuuden ala Suomessa. Metsäteollisuuden tuotannon

bruttoarvon on 20 miljardia euroa, ja sen osuus Suomen kokonaisviennistä on

20%. Metsäteollisuuden lukuihin sisältyvät mekaanisen puuteollisuuden lisäksi

myös paperiteollisuus ja metsätalous. Vuosittain Suomessa valmistuu puualalle

keskimäärin noin 2500 henkilöä, ja vuotuiseksi rekrytointitarpeeksi on kuitenkin

arvioitu yhteensä noin 3000 henkilöä. Mikäli Suomessa aletaan käyttää puuvaran-

toamme tehokkaasti, lisää se tietenkin henkilöstötarvetta, koska silloin myös tuo-

tantoa on lisättävä. Hakkuita lisättäessä tulevat erityisesti metsäkoneen kuljettajien

paikat lisääntymään. Suomen vuotuinen metsän kasvu on 97 miljoonaa kuutiomet-

riä, josta talousmetsien osuus on 94 miljoonaa kuutiometriä. Vuosina 2001-2005

vuotuiset hakkuut olivat noin 56 miljoonaa kuutiometriä, eli noin 60% suurimmasta

kestävästä hakkuumahdollisuudesta. Koska puualalla on jatkuvaa puutetta ammat-

titaitoisesta henkilöstöstä, on puualan koulutus tärkeää. Tämä opinnäytetyö pyrkii

selvittämään koulutusta ja sen tulevaisuudennäkymää.
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2 STRATEGIA- JA TOIMENPIDESUUNNITELMA

Strategia-sana tulee kreikankielisestä sanasta ”strategos”, joka tarkoittaa sodan

johtamisen taitoa. Strategioiden historia liittyy lähes kokonaan sodankäyntiin. Sota-

teoriassa strategian yleisin määritelmä on sodan voittaminen. Toisaalta kiinalaisen

sotapäällikön Sun Tzun mukaan oikealla strategialla sota pystytään välttämään,

jolloin hyöty on suurempi kuin, että joudutaan sotaan joka onnistutaan voittamaan.

Tappiot ovat sotaan jouduttaessa kuitenkin väistämättömiä. Nykyisissä liiketoimin-

nan strategioissa pohjana ovat sodankäynnin taidot sekä strategiat. Sodankäyntitai-

don teoriat eivät kuitenkaan huolimatta monista yhtäläisyyksistä nykyisiin liiketoi-

mintastrategioihin riitä kattamaan koko strategia tarvetta, vaan strategiat on kyet-

tävä suhteuttamaan sen hetkiseen ja tulevaan toimintaympäristöön. Liiketoiminta-

strategioita verrataan myös usein urheilustrategioihin, vaikka urheilu-, sota- ja lii-

ketoimintastrategiat ovat erilaisia toisiinsa verrattuna, on niillä kaikilla yhteinen

ajava voima: kilpailu. Jos ei olisi minkäänlaista kilpailua, ei olisi tarvetta strategioil-

le. (Kamensky 2003, 16.)

Strategia tarkoittaa joukkoa toimintaperiaatteita, joiden katsotaan olevan edullisia

tai mieluiten optimaalisia jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Strategiset päätökset

ovat ajallisesti verrattain kauaskantoisia ja hyvä toimintastrategia on erittäin tärke-

ää esimerkiksi yritysjohdossa (Wikipedia 2007).

Strategiat suunnitellaan yleensä 5-10 vuoden aikavälille, jotta niistä saadaan irti

maksimaalinen hyöty. Strategioiden muuntaminen toimenpiteiksi ja toimenpiteiden

toteuttaminen käytännössä ei kuitenkaan ole aina itsestään selvää ja helppoa. Voi-

kin todeta, että on parempi olla ilman strategiaa kuin sellaisen strategian kanssa,

jota ei saada toteutettua. Toteuttamattomaan strategiaan on käytetty vain turhaan

aikaa ja rahaa saamatta sitä vastaavaa hyötyä, joka olisi saatu strategiaa hyödyntä-

mällä.
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Strategia kertoo tavoitteista, niiden saavuttamisesta ja millaisilla toimenpiteillä ta-

voite saavutetaan. Strategiasuunnitelmat ovat kuitenkin tyhjän päällä, mikäli sa-

manaikaisesti suunnitelman kanssa ei arvioida nykyisiä tekijöitä ja osaamistasoa.

Strategiasuunnitelmat vaativat myös pohjalleen selvityksiä ja tutkimuksia, millaisia

muutoksia on havaittavissa tulevaisuudessa ja minkälaista osaamista muutokset

vaativat. Esimerkiksi osaamisen rekrytointi tai ammattitaidon kehittyminen vie

usein pitkän aikaa, minkä vuoksi henkilöstöstrategioissa on ennakoitava tulevia

tarpeita. (Ranki 1999, 131.)

Strategioita tehtäessä on kuitenkin tärkeää säilyttää suunnitelma realistisena, eikä

tavoitella mahdottomuuksia. Jos strategiasuunnitelma ei ole realistinen toteuttaa,

jää se pelkäksi suunnitelmaksi eikä siitä ole oikeanlaista hyötyä tekijöilleen.

2.1 Arvot, missio ja visio

Strategia koostuu kolmesta eri asiasta, jotka ovat arvot, missio ja visio. Arvot ovat

yhteisön toimintaa ohjaavia periaatteita, joille on ominaista, voimakkuus, pysyvyys

ja riippumattomuus ajasta ja paikasta. Kun yhteisölle aletaan asettaa toimintaa oh-

jaavia arvoja, käy helposti niin, että niitä tulee liian paljon. Arvot on tärkeä osata

asettaa tärkeysjärjestykseen. Tärkeimpiä arvoja ovat niin sanotut perusarvot, joita

tulisi olla alle kymmenen. Hyvin menestyvillä yrityksillä perusarvoja on yleensä

jopa alle viisi, mutta niillä ei kuitenkaan pyritä hakemaan suoranaista kilpailuetua.

Yhteisölle on tärkeää, että sillä on jonkinlaiset arvot, ei niinkään se, mitä nämä ar-

vot ovat. Perusarvojen määrittelyohjeina voidaan pitää arvojen ajattomuutta sekä

sitä, että arvoilla on sisäinen arvo sekä yritykselle että yksilölle. (Kamensky 2003,

48.)
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Visio on näkemys siitä tulevaisuuden kuvasta, joka halutaan toteuttaa pitkällä täh-

täimellä. Visio on eräänlainen tavoite yritykselle tai yhteisölle. Visiot pohjautuvat

usein aiemmin määriteltyihin arvoihin, joita yhteisöllä on. Yleensä hyvin menesty-

villä yrityksillä on selkeä visio, jota hyödynnetään strategiasuunnittelussa. Vision

määrittäminen ja sen käyttäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää tai helppoa.

Vaikeutta vision määrittämiseen tuo itse visio-sanan vaikeus ja sen ymmärrettä-

vyys. Vaikeutta yrityksille ja yhteisöille tuottaa myös hyvän vision luominen ja sen

toteuttaminen. Hyvän vision luominen on useimmiten luova prosessi. Vision luomi-

seen ei riitä pelkkä looginen ajattelu, vaan tarvitaan mielikuvitusta, intohimoa ja

silkkaa luovaa hulluutta. Hyvä visio onkin voimakas ja kunnianhimoinen, minkä

vuoksi sen uskottavuutta usein epäillään. Visiosta on kuitenkin lukuisia hyötyjä

yritykselle ja yhteisölle. Visiot auttavat yritystä menestymään tulevaisuudessa ja

hyvästä visiosta on myös apua strategisessa suunnittelussa. Hyvä visio auttaa stra-

tegioiden toteutuksessa ja konkretisoi sen, millaista menestystä yritys haluaa saa-

vuttaa pitkällä aikavälillä (noin 10 - 30 vuotta). Hyvän vision tunnusmerkkejä ovat:

selkeys, uskottavuus, vaikuttavuus, joustavuus, aikaulottuvuus ja suhde muuhun

strategiseen suunnitteluun. Visiossa on havaittavissa myös seuraavia tyypillisimpiä

elementtejä: Visiossa havaitaan toiminnan laajuus tai kapeus, toiminnan suuruus tai

kasvu, kilpailutilanne ja kilpailuedut, yrityskuva ja sidosryhmien suhteet sekä orga-

nisaatioon liittyvät asiat. (Kamensky 2003, 52-55.)

Missiolla tarkoitetaan yrityksen toiminta-ajatusta. Mission tulisi myös vastata ky-

symykseen, miksi olemme olemassa.  Missiolla on kaksi perusvaatimusta: Ajatuk-

sen on oltava niin kantava, että se pystyy ohjaamaan toimintaa. Missio on kaikkein

pysyvin elementti strategisessa suunnittelussa, ja se vastaa usein kysymykseen, mil-

lä toimialalla toimitaan. Hyvä missio on voimassa koko yrityksen elinkaaren ajan.

Se innoittaa tavoittelemaan ikuisesti, vaikkei sitä koskaan pystyttäisi täysin saavut-

tamaan. Hyvän mission ansiosta ihminen tuntee tekevänsä jotakin todella hyödyllis-

tä, ja se innostaa toiminnassa jatkuvaan kehitykseen. (Kamensky 2003, 44.)



5

2.2 Strategiasuunnittelun analyyseja

Erilaisilla analyyseilla on paljon hyötyä strategiasuunnittelussa, tärkeää on kuiten-

kin tehdä oikeanlaisia analyyseja, jotta niistä saadaan maksimaalinen hyöty irti. Sys-

temaattisella analysointityöllä voidaan auttaa hyvän tuntemuksen ja näkemyksen

syntymistä niin ympäristöstä kuin yrityksestä itsestään. On hyvä tehdä niin ulkoisia

kuin sisäisiäkin analyyseja. Näin arvioidaan itseään ja ympäristöä. Analyysit voi-

daan jakaa myös kolmeen eri luokkaan: ympäristöanalyysit, sisäiset tehokkuusana-

lyysit ja synteesianalyysit. Ympäristöanalyyseillä analysoidaan yrityksen ympäris-

töä, ja se luokitellaan ulospäin suuntautuvaksi analysoinniksi. Sisäisillä tehokkuus-

analyyseilla arvioidaan yrityksen omaa suorituskykyä ja tehokkuutta eli tehdään

sisäistä analysointia. Synteesianalyysejä ovat analyysit, joissa itse analyysitekniikka

auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. (Kamensky 2003, 170.)

Analysointityöhön kuuluu monia eri vaiheita. Seuraavassa kuviossa on kerrottu

päävaiheet ja analysointiprosessin etenemisjärjestys:

Tiedonhankinta 

Analysointi 

Synteesi, näkemys 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Analyysien vaikutus suunnitelmiin ja toimintaan: Tavoitteet,

strategiat ja toimenpiteet 

Toteutus 

Valvonta eli toteutumisen analysointi

KUVIO 1. Analysointiprosessin eteneminen (Kamensky 2003, 106.)

Tiedon hankinnassa on tärkeätä, että tietopohja analysoidaan, koska tiedon laatu

vaikuttaa koko analysointiprosessin laatuun. Tiedon hankinnassa on myös erittäin
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tärkeää, että lähteet ovat riittävän kattavia ja luotettavia. On siis tärkeätä ottaa

riittävän laaja otanta, jottei saada virheellistä tietoa. (Kamensky 2003, 101.)

Analysointi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa jaotella, eritellä eli jakaa aine osiin.

Analysoinnilla jaotellaan, yhdistetään, muokataan ja kerrotaan asioita erilaisista

näkökulmista ja erilaisilla tarkastelukriteereillä. Analysoinnin tarkoituksena on pys-

tyä kuvaamaan mahdollisimman hyvin ilmiötä tai asiaa laadullisesti, määrällisesti ja

luotettavasti. Analysoinnissa on tärkeä pyrkiä objektiivisuuteen ja kyseenalaistaa

vallitsevat totuudet. Tärkeää on myös itse analysoitavien asioiden tuntemus ja ym-

märrys. Analysoidessa on hyvä hallita erilaisia analysointitekniikoita ja menetelmiä.

Analyysejä tekevällä henkilöllä on hyvä olla luonnostaan kykyä analyyttiseen ajatte-

lutapaan. Analyyttistä ajattelutapaa voidaan kuitenkin kehittää koulutuksella ja

apuvälineillä, mutta olisi erittäin suotavaa, että analyysejä tekevällä henkilöllä olisi

edes jonkin asteista kykyä ajatella analyyttisesti. Tärkeää on myös oppimis- ja ke-

hittymishalu. (Kamensky 2003, 108.)

Tärkeää on koota analyyseistä tiedot yhteen ja selvittää, mikä on olennaista, jotta

saadaan riittävä näkemys kokonaisuudesta. Tehdään siis synteesi eli muodostetaan

kokonaisnäkemys analyyseistä (Kamensky 2003, 111).

Ilman johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia ei päästä analysointityön tavoittei-

siin. Johtopäätökset eivät kuitenkaan saa olla pelkästään toteavia, vaan niiden on

oltava myös jatkotoimenpiteisiin johtavia. Muutoin analysointityö tyssää jo alku-

vaiheessa, eikä siitä ole mitään todellista hyötyä tekijöilleen.



7

Vaikka aiemmat vaiheet olisi tehty hyvin, ei läheskään aina onnistuta siirtämään

saatuja tietoja oikein eteenpäin strategioihin ja toimenpiteisiin. Analyyseillä tulisi

aina olla jokin vaikutus suunnitelmiin ja toimintaan. Analyysien johtopäätöksiä ei

aina osata konkretisoida suunnitelmiksi. Pitäisi pystyä luomaan tavoitteita, strate-

gioita ja toimenpiteitä. (Kamensky 2003, 112.)

Vaikka analysointityö keskitetään yleensä tiettyyn ajankohtaan, on analysointityö

aina ajankohtaista myös päivittäisen toiminnan aikana. Jotta analysoinneista saatai-

siin maksimaalista hyötyä yritykselle, on tärkeää toteuttaa analysointia koko ajan.

Tietoa on siis kerättävä jatkuvasti eikä vain ”analysointikausien” aikana. (Kamens-

ky 2003, 113.)

Jatkuvan valvonnan lisäksi on suoritettava keskitettyä perusteellista valvontaan

määräajoin, jotta toimenpidesuunnitelmat tulevat myös käytäntöön asti eivätkä jää

vain suunnitelmiksi. Valvonta kohdistetaan tavoitteisiin, strategioihin ja toimenpi-

teiden toteutumiseen. (Kamensky 2003, 113.)

2.3 Osaamistarve ja sen selvittäminen

Osaamistarpeen kehittämisen pohjana toimii yrityksen nykyinen henkilöstön osaa-

minen, joka itsessään ohjaa hyvin paljon sitä mihin suuntaan osaamista voidaan

kehittää. Osaamista yrityksen sisällä voidaan tarkastella joko yksilö- tai ryhmätasol-

la. Yrityksen on tärkeätä tiedostaa osaamisensa taso sekä vaadittava osaamisentar-

ve, jotta ympäristön aiheuttamat muutokset eivät ole vaikeita tai jopa mahdottomia

henkilöstön sopeutumisen kannalta. Yritys- ja ryhmä tasolla osaamista voidaan

selvittää SWOT-analyysillä, jossa heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet

jaetaan omiin lokeroihinsa. SWOT-analyysissä pyritään hahmottamaan, mitä on-

gelmia on mahdollisesti tulossa ja mitkä ovat yrityksen henkilöstön osaamisvah-

vuudet. (Lecklin 1999, 246-247.)
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KUVIO 2. SWOT-analyysi

2.3.1 Henkilöstö strategia ja tulevien henkilöstötarpeiden ennakointi

Henkilöstöstrategian luomisen tärkeänä pohjana on osaamistarpeiden hahmottami-

nen yritystasolla. Osaamistarpeita on kuitenkin mahdotonta selvittää ilman, että

selvitetään, mikä on yrityksen näkemys tulevaisuudesta. Tärkeää on siis tietää yri-

tyksen visio eli pidemmän aikavälin näkemys tulevaisuuden toiminnasta. Visio siis

kertoo, mikä on yrityksen tavoite tulevaisuudessa, ja strategia pitää sisällään sen,

miten visio pyritään toteuttamaan. Tulevaisuuden näkemys ja strategia on välttämä-

töntä olla tiedossa ennen kuin osaamistarpeita voidaan alkaa ennakoida.  Strategian

luomiseen vaikuttaa kuitenkin yrityksen nykyinen osaamispohja, joka toimii yrityk-

sen strategian perustana sekä pohjana mahdolliselle tulevalle henkilöstön koulutus

tai muulle kehittämistarpeelle. Henkilöstöstrategian pohjaksi tarvitaan näkemys

nykytilasta, tulevaisuuden tavoitteista ja parhaista keinoista, joilla toteuttaa tavoit-

teet. (Ranki 1999, 43-44.)
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Seuraavana on lueteltuna tärkeitä seikkoja, jotka olisi hyvä huomioida henkilöstö-

suunnitelmia tehtäessä (Ranki 1999, 45):

Laatu: Osaamisen kehittämistarve eli minkälaista osaamista
tarvitaan tulevaisuudessa ja miten se säilytetään.

Mitoittaminen: Vastaako henkilöstön määrä liiketoiminnan kas-
vuodotuksiin tai ennustettuun heikkenemiseen. Mikä osa henki-
löstöstä voidaan hankkia ulkopuolisena alihankintana? Onko
tarpeellista muuttaa henkilöstörakennetta.

Kohdentaminen: Onko henkilöstö fyysisesti sijoitettu oikein ja
oikeisiin tehtäviin, esimerkiksi onko lisättävä henkilöstöä tuo-
tantoon ja aloitettava sen mahdollistava koulutus?

2.3.2 Nykyisen osaamisen ja tulevien tarpeiden arvioimistapa

Osaamista on mahdollista tutkia monella eri tavalla ja eri tasolla. Osaamisen tutki-

mistapaan vaikuttaakin se, mihin tutkimustuloksia tarvitaan. Jos tutkimusta käyte-

tään strategiasuunnittelussa, tehdään arviointia organisaatiotasolla. Tutkimus on

tärkeää tehdä sillä tasolla, jolla sitä pyritään hyödyntämään; esimerkiksi jos arvioin-

tia tehdään henkilökohtaisen kehityksen näkökulmasta, käydään tutkimusta yksilö-

tai ryhmätasolla. (Lecklin 1999, 235.)

Nykyistä osaamista ja tulevia tarpeita arvioidessa, voidaan samalla arvioida millä

tasolla osaamisen tulisi olla ja millä tasolla se on tutkimus hetkellä. Osaamisen ta-

soa pyritään mittaamaan tutkimuksilla ja mittaamisella pyritään tekemään osaami-

sen arvo näkyväksi. Mittaamisella pyritään tehdä asia helpommaksi ymmärtää.

Mittaamisen avulla pystytään seuraamaan osaamisenkehitystä. Mittaaminen ja mit-

tariston kehittäminen ei kuitenkaan ole pääasia, vaan tärkeää on, että mittaristo

näyttää kehityksen suuntaa ja siitä nähtäviä tuloksia pystytään hyödyntämään jat-

kuvassa kehityksessä. (Ranki 1999, 50.)
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Osaamisen mittaamisen vaikeutena on asioiden pelkistäminen ja se, mitä pitäisi

mitata, jotta mittaamisesta saataisiin maksimaalinen hyöty. Yksinkertaista on esi-

merkiksi mitata tietotaitoa ja koulutustasoa. Mittaamiskohteena voidaan käyttää

myös tehokkuutta, mikä saattaa aiheuttaa hankaluutta, koska tehokkuuteen vaikut-

tavat niin monet eri asiat. (Ranki 1999, 50.)

Osaamisen tasoa voidaan arvioida seuraavasti:

Aloitteleva – Hyvä – Kiitettävä

Harjaantuva – Osaava – Erittäin hyvin hallitseva

2.3.3 Työssä oppiminen

Työssä oppiminen on yksi tärkeimpiä oppimistavoista. Varsinaisena osaamisen

kehityskeinona sitä ei kuitenkaan voida pitää, vaikka sitä hyödynnetäänkin valta-

osassa työyhteisöjä. Työssä oppiminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli työn-

tekijälle ei tarjota riittävän haasteellista työtä, jossa hän voi työskennellessään ke-

hittää itseään. Erityistä tarvetta työssä oppimiseen ovat lisänneet jatkuva koneistu-

minen ja koneiden uusiminen sekä muuttuvat atk-järjestelmät.

Työssä opitaan pitkälti toisilta työntekijöiltä, jotka myös konkreettisesti opastavat

uusia ja vanhoja työntekijöitä uusissa tehtävissä. Osittainen toisten työntekijöiden

tehtävien hallinta helpottaa myös paljolti työnantajaa, jonka on helpompi löytää

sijaisia, helppo järjestää työpareja ja ryhmiä sekä työtehtävien kiertoa. (Lecklin

1999, 236.)
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Työssä oppimisen ongelmana on kuitenkin se, että samalla kun henkilöstö yrittää

sisäistää uutta ja hyödyntää sitä työssään, täytyy heidän suoriutua myös omista

normaaleista työtehtävistä. Tärkeää on, että työntekijällä on opetellessaan uusia

taitoja, mahdollista kysyä neuvoja henkilöltä, joka jo osaa kyseiset tehtävät. Uusien

asioiden opettelu pitää työtehtävät mielekkäinä sekä vaihtelevina, jolloin työnteki-

jän työmotivaatiokin on parempi, mikä taas johtaa parempiin lopputuloksiin.

2.3.4 Koulutuksen merkitys

Koulutusta pidetään kaiken oppimisen pohjana. Vaikka työelämässä opitaankin

suurin osa työtehtävien suorittamisesta, luo aiempi oppilaitoksista saatu koulutus

pohjan kaikelle, mitä työssä opitaan. Aiemmasta koulutuksesta on myös hyötyä

uusien asioiden sisäistämisessä työpaikalla. Koulutus on myös välttämätöntä monil-

la aloilla, esimerkiksi lääkäreillä. Koulutusta vaaditaan myös suurimpaan osaan

esimiestehtävistä ja työnjohtotehtävistä. Myös monet alat vaativat peruskoulutuk-

sen, jotta töitä ylipäätänsä pystyttäisiin suorittamaan. Tähän kuitenkin riittää yleen-

sä ammatillinen toisen asteen koulutus.

Koulutus antaa pohjan myös asioille, jotka eivät suoranaisesti ole työtehtäviä, mut-

ta jotka tukevat ja nopeuttavat töiden suorittamista. Tällaisina tukevina asioina

voidaan pitää atk-taitoisuutta, englannin, toisen kotimaisen ja äidinkielen kirjallista

ja suullista hallintaa sekä kykyä työskennellä ryhmässä ja pysyä aikatauluissa.

2.4 Strategiset tavoitteet

Strategisensuunnittelun kannalta on erittäin tärkeää, että strategialla on tavoitteita.

Jotta strategiset tavoitteet saavutettaisiin, on tärkeää, että on riittävästi tahtoa. On

myös tärkeää, että ”joukkue” pelaa samaan suuntaan, eli kaikilla on sama yhteinen

tavoite. Strategiaa on mahdotonta toteuttaa, jos kaikki ajavat omia etujaan ja pe-

laavat eri suuntiin varsinaisen joukkueen kanssa.  (Kamensky 2003, 184.)
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Yleensä varsinkin yritysmaailmassa tavoitteet jaetaan kahteen ryhmään: Ulkoiseen

tehokkuuteen, jolla tarkoitetaan suhdetta ympäristöön ja sisäiseen tehokkuuteen,

joka on yrityksen sisäistä prosessia. Liiketoiminnassa tarvitaan poikkeuksetta myös

taloudellisenhyödyn ryhmä, taloudelliset tavoitteet. Tosin oppilaitostasolla talou-

delliset tavoitteet eivät ole niin tärkeitä kuin yrityspuolella. Tämä kolmeen jako-

kaan ei aina riitä, vaan tarvitaan neljäs tavoiteryhmä. Neljäntenä ryhmänä ovat ke-

hittämistavoitteet, jotka tulevaisuuden menestyksen kannalta erittäin tärkeitä.

Vaikka yleensä (varsinkin yrityspuolella) seurataan vain taloudellisten tavoitteisen

toteutumista, on päivittäisessä toiminnassa pyrittävä sisäiseen ja ulkoiseen tehok-

kuuteen. Tavoitteissa ei koskaan saisi keskittyä vain yhteen tavoiteryhmään, vaan

olisi erittäin tärkeätä, että kaikki ryhmät toimisivat hyvässä vuorovaikutussuhteessa

keskenään. (Kamensky 2003, 187-188.)

Ulkoisen tehokkuuden tavoitteilla tarkoitetaan asioita, joita yrityksen ja ympäristön

välisestä suhteesta halutaan mitata. Ulkoisten tavoitteiden tärkeä tavoiteryhmä on

yritykset, joiden kanssa oppilaitokset toimivat yhteistyössä. Suhde muuhun ympä-

ristöön on myös yksi tärkeä tekijä ulkoisen tehokkuuden tavoitteissa. Tunnetta-

vuutta ja mainetta taas voidaan pitää tekijöinä, jotka luokitellaan suhteessa muuhun

ympäristöön ja ryhmään. (Kamensky 2003, 193.)

Sisäiseen tehokkuuteen kuuluvat kaikki resurssien käytön tehokkuuteen liittyvät

tavoitteet, esimerkiksi henkilöstön oikeanlainen hyödyntäminen. Sisäisellä tehok-

kuudella mitataan esimerkiksi opiskelijoiden keskimääräistä opiskeluaikaa sekä

valmistumisprosenttia suhteessa aloittaneisiin opiskelijoihin. (Kamensky 2003,

194.)
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Taloudellisissa tavoitteissa pyritään yleensä kannattavuuteen, joka mitataan esi-

merkiksi kateprosentilla ja pääoman tuottoasteella. Vakavaraisuus on myös yksi

tärkeä tekijä, joka kertoo rahoitusriskin tasosta. Vakavaraisuuden tulisi olla niin

alhainen kuin kohtuullisella riskitasolla on mahdollista. Vakavaraisuutta mitataan

omavaraisuusasteella ja velkaantuneisuudella. (Kamensky 2003, 191-192.)

Kehittämistavoitteissa on tavoitteiden asettamisen valinnan vaikeus, koska vaihto-

ehdot ovat lähes rajattomat. Tärkeää olisi asettaa muutama tavoite, jotka ovat tule-

vaisuuden kannalta tärkeimpiä. Kehittämistavoitteet jaetaan alaryhmiin, jotka ovat

organisaationrakenne, resurssit ja osaaminen, ohjausjärjestelmät, johtamistapa ja

organisaatiokulttuuri. (Kamensky 2003, 195.)

Tavoitteita asettaessa on tärkeää, että löydetään oikea tavoitetaso. Tavoitteiden

tulee olla riittävän haasteellisia, muttei kuitenkaan mahdottomia. Ei siis pidä heti

lähteä tavoittelemaan kuuta taivaalta, vaan tavoitteiden tulee aina olla realistisia,

jotta tiedetään että tavoitteet voidaan kovalla ja oikeanlaisella työllä saavuttaa.

Toteutumisen raja onkin se, johon uskotaan. Kun tavoitteisiin pyritään, joudutaan

usein miettimään ja tekemään asioita eri tavalla kuin mihin on aiemmin totuttu.

Näin jo itse ajattelutavan muuttamisella pystytään kehittämään asioita yllättävän

paljon. Tavoitteiden on aina oltava riittävän pitkäjänteisiä, ja niiden aikavälin tulisi

olla yhtä pitkä kuin itse strategian aikaväli. Tavoitteisiin pääseminenkin vaatii pit-

käjänteisyyttä, tahtoa ja kärsivällisyyttä. Olisi hyvä asettaa sellaisia tavoitteita, jotka

pystytään konkretisoimaan ja mittaamaan esimerkiksi määrämittareilla, rahamitta-

reilla ja niin edelleen. Kun tavoitteen konkreettisuus on riittävä, lisää se myös suo-

rittajien tahtoa.
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2.5 Strateginen kilpaileminen

Strategioita tehdessä mietitään, millä tavalla pystytään kilpailemaan muita vastaan.

Mitä kilpailuetuja on ja miten niitä pystytään vahvistamaan. Tärkeää on, ettei keski-

tytä pelkkiin etuihin, vaan selvitetään myös mahdolliset heikkoudet ja haitat. Mitä

kilpailuhaittoja on ja miten niitä voidaan vähentää tai mahdollisesti jopa kääntää

eduiksi. Kilpailuetujen tunnistaminen vaatii hyvää itsetuntemusta, jotta niitä voi-

daan edes yrittää tunnistaa. Kilpailuetuja ovat ne, jotka näkyvät yhteistyökumppa-

neilla ja mahdollisille tuleville opiskelijoille. On tietenkin huomioitava myös mah-

dolliset fyysiset edut, kuten esimerkiksi tilat,

sijainti ja niin edelleen. Koska kilpailustrategiat teko ei ole helppoa, vaatii niiden

löytäminen erityistä luovuutta. Kilpailustrategioiden löytämisessä

käytetäänkin hyödyksi luovaa ongelmanratkaisuprosessia. Onkin sanottu, että itse

ongelman näkeminen on puolet ongelman ratkaisusta (Kamensky 2003, 234).

KUVIO 3. Luovan ongelmanratkaisuprosessin vaiheet (Kamensky 2003, 235.)

Ongelman määritys

Ideointi 

Vaihtoehtojen valinta 

Vaihtoehtojen kehittäminen 

Vaihtoehdon valinta 

Toteutus 

Seuranta
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Luova ongelmanratkaisuprosessi etenee samantyyppisesti kuin analysointiprosessi.

Prosessin alussa heti ongelman määrityksen jälkeen pyritään mielikuvitukselliseen

ideointiin, jonka jälkeen ideoita karsitaan vaihe vaiheelta, jotta paras vaihtoehto

saadaan hyödynnettyä. Karsintaa on kuitenkin tehtävä erittäin varovasti, etteivät

varsinaiset ”oikeat” ratkaisut karsiudu pois. Jotta luovuutta ei olisi liian vähän, ei

saa ajattelu jäädä liikaa yksilötasolle. Organisaation luovuutta voidaan edistää posi-

tiivisuudella, yksilöiden luovuuden kehittämisellä ja kysymällä voisivatko asiat olla

toisin. (Kamensky 2003, 235-236.)

2.6  Toimenpidesuunnitelma ja strategioiden turvaaminen

Strategiat on tärkeää purkaa konkreettisiksi. Strategioiden ja toimenpiteiden tulisi

kohdata toisensa eikä toimia omilla alueillaan itsenäisesti. Kaikkien toimenpiteiden

on perustuttava strategiavalintoihin, koska muutoin strategiat olisivat aivan turhia.

Toimenpidesuunnitelmaa tehtäessä on keskityttävä strategian kannalta tärkeimpiin

seikkoihin ja oltava riittävän yksityiskohtainen, muttei kuitenkaan tehdä listaa kai-

kista päivittäisistä toimenpiteistä. Strategioita ikään kuin puretaan toimenpidesuun-

nitelmiksi. Strategioiden purkaminen on jaettu neljään vaiheeseen: tavoite, toimen-

pide, mittari ja vastuu. Ensimmäiseksi määritetään tavoite, jonka jälkeen toimenpi-

teillä pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Toimenpiteiden on hyvä olla selkei-

tä ja yksiselitteisiä, jotta jokainen vastuullinen tietää, mitä todella aiotaan tehdä.

Toimenpiteitä suunniteltaessa on hyvä suunnitella ne yhtä pitkälle aikavälille kuin

itse strategiat on tehty. On tärkeää, että toimenpidesuunnitelmat pystytään käynnis-

tämään mahdollisimman nopeasti. Toimenpiteet ovat usein riippuvaisia toisistaan,

ja siksi niiden tulee toimia jatkuvana prosessina. Kun toimenpidesuunnitelma on

tehty ja toimenpiteet käynnistetty, tarvitaan mittareita. Mittarilla tarkoitetaan ase-

tettua tasoa ja sen saavuttamisen seuraamista. jokaiselle mittarille määrätään vas-

tuuhenkilö, joka on ensisijaisesti vastuussa, että määrätty taso saavutetaan. Vas-

tuuhenkilö ei välttämättä ole itse suorittamassa toimenpiteitä, mutta on kuitenkin

vastuussa, että ne suoritetaan hyvin ja aikataulussa. (Kamensky 2003, 111-113.)
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Toimenpidesuunnitelmien rinnalla tehdään myös resurssisuunnitelma. Resurssi-

suunnitelmissa selvitetään, mitä fyysisiä resursseja toimenpidesuunnitelmat vaativat.

Suunnitelmissa selvitetään, mitä tarvittavat resurssit maksavat ja mitä näiden re-

surssien odotetaan tuottavan. On erittäin tärkeää, että toimenpidesuunnitelma ja

resurssisuunnitelma ovat tasapainossa, jotta strategia suunnittelu onnistuisi parhaal-

la mahdollisella tavalla. (Kamensky 2003, 262.)

Strategioita pyritään turvaamaan erilaisilla riskianalyyseillä ja varasuunnitelmilla.

Strategioille luodaan myös valvontajärjestelmiä ja huolehditaan strategisesta tiedot-

tamisesta ja oikeanlaisesta koulutuksesta. Eräänä strategian varmistustapana pide-

tään myös operatiivista johtamista. Riskianalyyseillä ja varasuunnitelmilla pyritään

selvittämään, mikä on epäonnistumisen todennäköisyys ja mikä on sen merkitys

tulevaisuuden kannalta. On tärkeää olla toimenpideohjelma, jolla riskejä pyritään

välttämään sekä varasuunnitelma siltä varalta että riski toteutuu. Varasuunnitelma

nopeuttaa ja antaa paremmat lähtökohdat toiminnalle riskin sattuessa sekä vähentää

taloudellisia tappioita (Newman & Yavits 1984, 52).

3 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS

 Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 20 miljardia euroa ja sen osuus
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Suomen kokonaisviennistä on 20 %. Näihin lukuihin sisältyy kuitenkin myös met-

sätalous ja paperiteollisuus eikä ainoastaan mekaaninen puuteollisuus. Mekaanisella

puuteollisuudella tarkoitetaan puuteollisuuden osaa, johon sisältyy saha- ja levyte-

ollisuus sekä niistä jalostetut puusepän ja rakennuspuusepän tuotteet. Mekaaniseen

puuteollisuuteen ei kuulu kemiallinen puuteollisuus, eli paperi- ja selluteollisuus.

Laajempi vientijakauma selviää kuviosta 4.

KUVIO 4. Suomen viennin jakauma (Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen

Suomessa, Opetusministeriön metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämis-

tarpeita selvittävän työryhmän väliraportti 2007, 13).
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3.1 Mekaaninen puuteollisuus Suomessa

Yritykset toiminnan alkamisvuoden mukaan
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KUVIO 5. Yritykset toiminnan alkamisvuoden mukaan (yritysrekisterin palve-

luopas 2006).

Edellä olevasta kuvaajasta voi havaita, että sahatavaraa ja puutuotteita valmistavia

yrityksiä perustettu vähemmän kuin aiemmin. 2000-luvun alussa sahatavaran ja

puutuotteiden yritysten määrä laski, mutta vuonna 2003 oli hetkellinen määrällinen

nousu. Rakentamista harjoittavia yrityksiä on vuodesta 2002 alkaen alettu perus-

tamaan enemmän kuin edellisinä vuosina. Rakennusalan yritysten määrä on siis

pienoisessa nousussa.
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TAULUKKO 1. Toimialapaikat henkilöstömäärän mukaan (Yritysrekisterin

palveluopas 2006).

 Yht. 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-

Puun sahaus, höyläys ja kyl-

lästys 1437 1222 73 52 43 29 18

Vanerin, lastun- yms puulevyjen

val. 73 35 3 4 8 4 19

Vanerin ja vaneriviilun valmis-

tus 62 31 3 3 7 1 17

Lastulevyn valmistus 4 0 0 0 1 3 0

Kuitulevyn valmistus 7 4 0 1 0 0 2

Rakennuspuusepäntuotteiden

valmistus 1100 784 112 81 71 31 21

Puutalojen valmistus 291 203 20 24 21 16 7

Muu rakennuspuusepäntuotteiden

valmistus 809 581 92 57 50 15 14

Puupakkausten valmistus 226 162 37 18 6 3 0

Muiden puutuotteiden valmis-

tus 536 512 10 11 2 1 0

Taulukko 1:sta on havaittavissa, että pieniä, alle kymmenen työntekijän, yrityksiä

on huomattavasti enemmän kuin yli kymmenen työntekijän yrityksiä. Muutamaa

poikkeusta lukuun ottamatta alle neljän työntekijän yrityksistä yli puolet koostuu-

kin aina kunkin alan yritysten kokonaismäärästä. Valtaosa puualan työntekijöistä

sijoittuu siis yrityksiin, joissa on suuri henkilöstömäärä.
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3.2  Mekaaninen puuteollisuus Päijät-Hämeessä

TAULUKKO 2. Yritysten lukumäärät Lahdessa ja lähikunnissa (suuntaa anta-

va) (Lakes 2007)

Puualan yrityksiä

kymmenen tarkkuudella

Lahti 50

Heinola 30

Hollola 40

Kärkölä 20 (Koskisen eri yksiköt huomioitu erikseen)

Orimatti-

la 20

Nastola 20

Yhteensä 180

Lahdessa on selvästi eniten puualan yrityksiä verrattuna muihin ympäryskuntiin.

Kärkölän korkea yritysmäärä koostuu lähinnä Koskisen Oy:n eri yksiköistä, jotka

on taulukossa numero kaksi huomioitu erillisinä yrityksinä. Suurina työllistäjinä

Lahdessa ja lähikunnissa toimii suuria yrityksiä, esimerkiksi UPM Kymmene, Isku

ja Koskinen Oy, joilla kaikilla on useampia yksiköitä Päijät-Hämeessä ja myös

muualla Suomessa.

4 PUUALAN KOULUTUS SUOMESSA

Suomessa puualaa voi opiskella toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa, eli

ammatillisissa, ammattikorkeakouluissa ja tiedekorkeakouluissa. Ammattikouluissa

opiskelumahdollisuus tarjotaan levyteollisuuden, sahateollisuuden ja puusepän kou-

lutusohjelmassa ja lisäksi voidaan suorittaa rakennusalan perustutkinto. Ammatti-

korkeakouluissa opiskellaan puutekniikkaa, joissa kouluista riippuen on eri suun-
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tautumisvaihtoehtoja. Tiedekorkeakouluissa on mahdollista opiskella puualaa kah-

dessa eri korkeakoulussa, joissa on kaksi puualan koulutusohjelmaa. Puualaa on

mahdollista opiskella myös aikuiskoulutuksena tai oppisopimuksella. Ammatillisen

aikuiskoulutuksen kautta valmistuukin noin 500 henkilöä vuodessa. Kuviossa kuusi

selviää keskimääräiset valmistumisluvut vuosittain sekä miten valmistuneet jakau-

tuvat eri koulutusasteille.

KUVIO 6. Metsäsektorin oppilaitosten lukumäärä ja keskimääräinen valmistunei-

den määrä vuosittain (Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa, Ope-

tusministeriön metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittävän

työryhmän väliraportti 2007, 16).

4.1 Tiedekorkeakoulut

Yliopistotasolla on Suomessa kaksi tiedekorkeakoulua, joissa voi opiskella puu-

alaa. Koulut ovat Teknillinen korkeakoulu, joka sijaitsee Espoon Otaniemessä ja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknillisessä korkeakoulussa on kaksi eri tut-
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kinto-ohjelmaa: Puutuotetekniikka ja puurakentamistekniikka. Suomessa valmistuu

puualalta yhteensä vuosittain noin 20 diplomi-insinööriä.

4.2 Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakouluissa on vuosittain noin 150 puualan aloituspaikkaa. Vuonna

2005 opiskelun aloitti 170 opiskelijaa ja 71 valmistui (Metsäsektorin koulutuksen

kehittäminen Suomessa, Opetusministeriön metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen

kehittämistarpeita selvittävän työryhmän väliraportti 2007, 19). Ammattikorkea-

kouluissa voi opiskella puutekniikkaa kuudessa eri koulussa (Ammattikorkeakou-

lujen valintaopas). Aiemmin kouluja oli seitsemän, mutta Mikkelissä puutekniikan

opetus lopetettiin. Koulut sijaitsevat Lahdessa, Kotkassa, Kuopiossa, Joensuussa,

Seinäjoella ja Ylivieskassa. Suuntautumisvaihtoehdot eroavat hieman toisistaan,

koulujen koulutusohjelmat ovat kuitenkin keskenään melko samanlaisia joitakin

poikkeuksia lukuun ottamatta.

4.2.1 Koulut ja opintosuuntaukset

Joensuu ja Kotka

saha- ja puulevytekniikka

Lahti

puutekniikka

puutuotetekniikka

Kuopio

puutuotantotekniikka

puurakennetekniikka

Ylivieska

muotoilu ja tuotesuunnittelu

valmistustekniikat
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yrittäjätoiminta

Seinäjoki

puutekniikka

KUVIO 7. Puutuotealan tiedekorkeakoulut ja ammattikorkeakoulut (Metsäsekto-

rin koulutuksen kehittäminen Suomessa, Opetusministeriön metsä-, puu- ja pape-

rialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän väliraportti 2007, 17).

4.3 Ammattikoulut

Ammattikouluissa varsinaisia puualalinjoja on kolme kappaletta: levyteollisuuden-,

puusepän- ja sahateollisuudenkoulutusohjelmat. Koulutusohjelmista valmistuu le-
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vyprosessinhoitajia, puuseppiä ja sahaprosessinhoitajia. Ammattikouluja, joissa

puualankoulutusohjelmia voi opiskella, on 40 kappaletta, joista osalla on useita

toimipisteitä (koulut liitteessä numero yksi). Ammattikouluissa voi myös opiskella

rakennusalan perustutkinnon, johon sisältyy puualan opintoja. Rakennusalan perus-

tutkinto jakautuu kolmeen osaan: maanrakentaja, maanrakennuskoneenkuljettaja ja

talonrakentaja, joista talonrakentajan koulutusohjelma on soveltavuutensa takia

huomioitu tässä tutkimuksessa. Alaa voi opiskella 56 ammattikoulussa (koulut liit-

teessä numero kaksi) (Koulutusopas 2006, Ammatillinen- ja lukiokoulutus sekä

vapaa sivistystyö).

 Toisen asteen nuorisokoulutuksesta on 90-95% puusepänkoulutuksen suorittanei-

ta ja saha- ja levyprosessinhoitajia vain 2-3%. Ongelmana toisen asteen nuoriso-

koulutuksessa on se, etteivät aloituspaikat täyty ja vain keskimäärin noin puolet

aloittaneista opiskelijoista valmistuu. (Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen

Suomessa, Opetusministeriön metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämis-

tarpeita selvittävän työryhmän väliraportti 2007, 39).

Ammattikoulun pakolliset opinnot ovat:

äidinkieli

toinen kotimainen kieli

vieras kieli

matematiikka

fysiikka ja kemia

yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto

liikunta ja terveystieto

taide ja kulttuuri

4.3.1 Puualanlinjat

Levyteollisuuden koulutusohjelman ammattiopintoja ovat perusvanerin valmistus,

lastu- ja muiden levyjen valmistus ja levytuotteiden jalostus. Puusepän koulutusoh-
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jelman ammattiopintoja ovat puusepänalan tuotantotoiminta, huonekaluteollisuus,

rakennuspuusepänteollisuus, terähuolto ja puurakentaminen. Kolmas puualan kou-

lutusohjelma on sahateollisuuden koulutusohjelma, jonka ammattiopinnot ovat

sahaprosessin hallinta, jalostuksen prosessihallinta ja puualan yritystoiminta.

4.3.2 Rakennusalan perustutkinto
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KUVIO 8. Rakennusalan perustutkinnon opintojen rakenne (Opetushallitus 2007).

Rakennusalan perustutkinnon rakennekuvasta (Kuvio 8.) on havaittavissa, että

tutkintoon liittyy useita puualan opinto-osuuksia. Erityisesti opintoihin sisältyvät

kirvestyöt ovat tärkeitä puualan tulevaisuutta ajatellen.

4.4 Opintomahdollisuudet Lahdessa

Lahdessa puualaa on mahdollista opiskella ammattikoulu- ja ammattikorkeakoulu-

tasolla. Lahden Ammattikorkeakoulu tarjoaa kaksi eri suuntautumismahdollisuutta

puutekniikan opiskelussa. Suuntautumisvaihtoehdot ovat puutekniikan koulutusoh-

jelma ja puutekniikan koulutusohjelma, joka on tuotantopainotteinen. Puutekniikan

koulutusohjelmaan on yhdistetty aiemmin erikseen opiskellut markkinointi- ja puu-

rakennepainoteiset koulutusohjelmat. Lahden Ammattikorkeakoulun opinto-

ohjelmat ovat liitteenä (liite nro 3). Ammattikoulutasolla Koulutuskeskus Salpaus

tarjoaa sekä puualan- että rakennusalan perustutkinnon opintomahdollisuuden

Lahdessa.

5 MEKAANISEN PUUALAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄT

Puualan henkilöstömäärät ovat olleet viimeisen viiden vuoden aikana pienessä las-

kussa. On havaittavissa, että niin toimialapaikat kuin henkilöstömäärät ovat puu-

alalla olleet laskussa viimevuosien aikana muutamaa poikkeusalaa lukuun ottamat-

ta. Myös huonekalualalla on havaittavissa pientä toimialapaikkojen vähentymistä,

muttei niin suurta muutosta aikaisempaan kuin muulla puualalla. Huonekaluteolli-
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suudessa ovat henkilöstömäärät laskussa pois lukien keittiökalusteiden valmistuk-

sen henkilöstömäärät, jotka ovat lievässä nousussa.

5.1 Puualan henkilöstömäärät Suomessa

TAULUKKO 3. Henkilöstön lukumäärä aloittain (koko Suomessa) (yritysrekiste-

rin palveluopas 2006).

2000 2001 2002 2003 2004

Metsäteollisuus

Toimipaikkojen

lukumäärä 3343 3255 3219 3136 3075

Toimihenkilöt, lkm 15476 15823 15772 15807 15553

Työntekijät, lkm 50448 49489 48118 47093 45839

Palkattu henkilöstö

yhteensä 65924 65312 63890 62900 61391

Yrittäjät, lkm 781 720 704 578 578

Henkilöstö yhteen-

sä 66704 66032 64594 63478 61970

Sahatavaran ja puutuotteiden

valmistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 3062 2980 2939 2860 2799

Toimihenkilöt, lkm 5447 5416 5462 5404 5583

Työntekijät, lkm 23076 22538 21838 21530 21398

Palkattu henkilöstö

yhteensä 28524 27954 27301 26933 26981

Yrittäjät, lkm 754 692 677 556 556

Henkilöstö yhteen-

sä 29278 28646 27977 27489 27537

Puun sahaus, höyläys ja kyl-

lästys

Toimipaikkojen

lukumäärä 1294 1229 1220 1178 1151

Toimihenkilöt, lkm 1746 1717 1793 1765 1660

Työntekijät, lkm 8048 7298 7042 6820 6637
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Palkattu henkilöstö

yhteensä 9794 9016 8835 8585 8296

Yrittäjät, lkm 155 124 134 109 110

Henkilöstö yhteen-

sä 9949 9140 8969 8694 8407

Vanerin, lastu- ja kuitulevyn

ym. puulevyjen

Toimipaikkojen

lukumäärä 66 68 69 61 58

valmistus Toimihenkilöt, lkm 920 942 1004 1000 1155

Työntekijät, lkm 5669 5766 5653 5533 5210

Palkattu henkilöstö

yhteensä 6589 6708 6657 6532

6365

Yrittäjät, lkm 9 10 10 6 6

Henkilöstö yhteen-

sä 6598 6718 6668 6538 6371

Vanerin ja vaneriviilun val-

mistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 55 56 57 50 48

Toimihenkilöt, lkm 808 821 896 884 1047

Työntekijät, lkm 5256 5289 5243 5141 4805

Palkattu henkilöstö

yhteensä 6064 6110 6140 6025 5852

Yrittäjät, lkm 7 8 8 5 5

Henkilöstö yhteen-

sä 6072 6118 6147 6030 5857

Lastulevyn valmistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 4 4 4 4 3

Toimihenkilöt, lkm 73 81 68 70 ..

Työntekijät, lkm 249 304 241 226 ..

Palkattu henkilöstö

yhteensä 322 385 309 296 ..

Yrittäjät, lkm . . . . ..

Henkilöstö yhteen-

sä 322 385 309 296 ..

Kuitulevyn valmistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 7 8 8 7 7

Toimihenkilöt, lkm 38 39 39 46 54

Työntekijät, lkm 164 173 170 165 200

Palkattu henkilöstö

yhteensä 203 212 209 211 253

Yrittäjät, lkm 2 2 2 1 1

Henkilöstö yhteen- 204 214 211 212 255
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sä

Rakennuspuusepäntuotteiden

valmistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 1078 1051 1017 1015 986

Toimihenkilöt, lkm 2469 2459 2372 2365 2497

Työntekijät, lkm 8068 8176 7826 7859 8240

Palkattu henkilöstö

yhteensä 10538 10635 10198 10224 10738

Yrittäjät, lkm 313 281 272 210 209

Henkilöstö yhteen-

sä 10851 10916 10470 10435 10947

Puutalojen valmistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 271 259 256 254 245

Toimihenkilöt, lkm 1017 994 976 965 1059

Työntekijät, lkm 2257 2197 2108 2216 2365

Palkattu henkilöstö

yhteensä 3274 3191 3084 3181 3424

Yrittäjät, lkm 67 64 66 48 46

Henkilöstö yhteen-

sä 3341 3255 3150 3230 3470

Muu rakennuspuusepäntuot-

teiden valmistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 807 792 761 761 741

Toimihenkilöt, lkm 1453 1465 1396 1400 1438

Työntekijät, lkm 5811 5980 5718 5643 5875

Palkattu henkilöstö

yhteensä 7264 7444 7114 7043 7313

Yrittäjät, lkm 246 217 206 162 163

Henkilöstö yhteen-

sä 7510 7661 7320 7205 7476

Puupakkausten valmistus

Toimipaikkojen

lukumäärä 205 212 206 203 196

Toimihenkilöt, lkm 168 177 177 170 180

Työntekijät, lkm 804 843 838 826 871

Palkattu henkilöstö

yhteensä 971 1020 1016 996 1052

Yrittäjät, lkm 78 73 62 59 59

Henkilöstö yhteen-

sä 1049 1093 1077 1055 1111
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Taulukosta numero kolme on havaittavissa, että lähes kaikkien alojen toimi-

paikkamäärät ja henkilöstömäärät ovat laskussa. Puutalojen valmistuksessa

ovat toimipaikat vähentyneet mutta henkilöstömäärät ovat kuitenkin lisäänty-

neet. Valmistus on siis siirtynyt isommille yrityksille.  Rakennuspuusepäntuot-

teiden valmistuksessa ovat henkilöstömäärät pysyneet lähes samana koko ajan,

ja nyt ne ovat jopa hieman nousussa. Toimipaikat ovat rakennuspuusepäntuot-

teiden valmistuksessa kuitenkin vähentyneet. Puupakkausten valmistuksessa on

havaittavissa samankaltaista elämistä kuin puutalojen valmistuksessa: toimiala-

paikat ovat vähentyneet, mutta henkilöstömäärät ovat silti kasvussa.

Edeltävässä taulukossa on henkilöstö määrät jaoteltu toimihenkilöihin, työnte-

kijöihin ja yrittäjiin. Taulukosta selviää myös toimipaikkojen lukumäärä sekä

puualan henkilöstö yhteismäärä ja palkatun henkilöstö lukumäärä. Taulukosta

numero neljä selviää henkilöstön yhteislukumäärä, jotka on poimittu taulukosta

kolme. Neljännessä taulukossa on henkilöstömäärät aloittain kuva yhdeksän

tarkat arvot. Kuvio numero yhdeksän on selkeyttämässä taulukko neljän arvoja,

jonka mukaan kuvaajat on piirretty.

TAULUKKO 4. Henkilöstön yhteislukumäärä aloittain

2000 2001 2002 2003 2004

Metsäteollisuus 66704 66032 64594 63478 61970

Sahatavara ja puutuotteet 29278 28646 27977 27489 27537

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 9949 9140 8969 8694 8407

Vanerin, lastu- ja kuitulevyn ym. puulevy-

jen valmistus 6598 6718 6668 6538 6371

Vanerin ja vaneriviilun valmistus 6072 6118 6147 6030 5857

Lastulevyn valmistus 322 385 309 296

Kuitulevyn valmistus 204 214 211 212 255

Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 10851 10916 10470 10435 10947

Puutalojen valmistus 3341 3255 3150 3230 3470

Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmis-

tus 7510 7661 7320 7205 7476

Puupakkausten valmistus 1049 1093 1077 1055 1111
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5.2 Huonekalualan henkilöstömäärät Suomessa

TAULUKKO 5. Henkilöstön lukumäärät huonekaluteollisuudessa (yritysrekis-

terin palveluopas 2006).

2000 2001 2002 2003 2004

 Huonekalujen valmistus Toimipaikkojen lukumäärä 1662 1645 1625 1591 1583

Toimihenkilöt, lkm 3183 3357 3244 3234 3214

Työntekijät, lkm 8485 8279 7816 7488 7205

Palkattu henkilöstö yh-

teensä 11668 11636 11059 10722 10419

Yrittäjät, lkm 623 581 551 513 517

Henkilöstö yhteensä 12291 12217 11610 11235 10936

Toimisto- ja myymäläka-

lusteiden Toimipaikkojen lukumäärä 185 177 170 176 177

valmistus Toimihenkilöt, lkm 886 914 725 715 705

Työntekijät, lkm 1766 1574 1422 1424 1347

Palkattu henkilöstö yh-

teensä 2652 2488 2147 2138 2051

Yrittäjät, lkm 42 29 39 38 40

Henkilöstö yhteensä 2694 2516 2185 2177 2091

Keittiökalusteiden val-

mistus Toimipaikkojen lukumäärä 327 321 318 318 309

Toimihenkilöt, lkm 671 690 685 728 733

Työntekijät, lkm 2067 1990 1991 2022 2072

Palkattu henkilöstö yh-

teensä 2738 2680 2676 2750 2805

Yrittäjät, lkm 141 138 123 118 114

Henkilöstö yhteensä 2879 2818 2798 2868 2920
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Huonekalualalla ovat toimipaikkojen määrät sekä henkilöstömäärät kokonais-

valtaisesti laskussa, kuten taulukosta viisi voi havaita. Poikkeuksena on kuiten-

kin keittiökalusteiden valmistus, jossa toimipaikat ovat hieman laskeneet, mutta

henkilöstömäärät ovat olleet lievässä nousussa. Toimistokalusteiden valmistuk-

sessa on havaittavissa päinvastaista liikehdintää kuin keittiökalusteiden valmis-

tuksessa: Toimipaikkojen lukumäärä on nousussa, mutta henkilöstömäärät ovat

laskussa, toimistokalusteiden valmistuksessa on siis pieten yritysten määrä kas-

vanut.

Edeltävässä taulukossa henkilöstömäärät on jaoteltu toimihenkilöihin, työnteki-

jöihin ja yrittäjiin. Taulukosta selviää myös toimipaikkojen lukumäärä sekä

puualan henkilöstö yhteismäärä ja palkatun henkilöstö lukumäärä. Taulukosta

numero kuusi selviää henkilöstön yhteislukumäärä, jotka on poimittu taulukos-

ta numero viisi. Kuva kymmenen on tehty selkeyttämään henkilöstömäärien ke-

hitystä vuosina 2000-2004.
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TAULUKKO 6. Henkilöstön yhteislukumäärät huonekaluteollisuudessa aloit-

tain

2000 2001 2002 2003 2004

 Huonekalujen valmistus 12291 12217 11610 11235 10936

 Toimisto- ja myymäläkalust.

valm. 2694 2516 2185 2177 2091

 Keittiökalusteiden valmistus 2879 2818 2798 2868 2920

Edeltävässä taulukossa on henkilöstö määrät jaoteltu toimihenkilöihin. Taulu-

kosta 6 on myös luettavissa kuvion 10 tarkat lukuarvot.
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5.3 Puualan ja huonekalualan henkilöstömäärät Päijät-Hämeessä

TAULUKKO 7. Henkilöstön lukumäärät Päijät-Hämeessä (yritysrekisterin pal-

veluopas 2006).

2000 2001 2002 2003 2004

Metsäteollisuus

Toimipaikkojen luku-

määrä 138 131 125 134 123

Toimihenkilöt, lkm 1002 1006 1215 1132 1234

Työntekijät, lkm 3162 3126 3179 3074 3043

Palkattu henkilöstö yh-

teensä 4164 4132 4394 4207 4278

Yrittäjät, lkm 34 33 33 28 26

Henkilöstö yhteensä 4198 4166 4427 4235 4304

 Huonekalujen valmistus, muu

valmistus

Toimipaikkojen luku-

määrä 232 222 220 207 213

Toimihenkilöt, lkm 1105 1135 1156 1151 1171

Työntekijät, lkm 2632 2606 2090 1966 1895

Palkattu henkilöstö yh-

teensä 3737 3742 3247 3118 3066

Yrittäjät, lkm 76 77 64 63 65

Henkilöstö yhteensä 3813 3819 3310 3180 3131

Taulukosta seitsemän on havaittavissa, että henkilöstömäärät ja toimipaikat ovat

pysyneet suhteellisen samoina aikavälillä 2000-2004. Pientä liikehdintää on kuiten-

kin ollut sekä ylös- että alaspäin. Suomen koko huonekaluteollisuudesta keskittyy

Päijät-Hämeeseen toimipaikkamääristä noin 13 % ja henkilöstömääristä noin 29 %.
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KUVIO 11. Henkilöstömäärien kehitys Päijät-Hämeessä vuosina 2000-2004

6 HENKILÖSTÖMÄÄRÄT TULEVAISUUDESSA

Tulevaisuuden henkilöstömäärä arviot pohjautuvat Hämeen työvoima- ja elinkei-

nokeskuksen tekemään Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimukseen TKTT

2006, jossa tutkittiin puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen ja huonekalujen

valmistuksen tämänhetkistä tilaa sekä tulevaa kehitystä. Taulukoiden yritysten lu-

kumäärät ovat vastanneiden yritysten lukumääriä eivätkä paikkakuntien kokonais-

yritysmääriä. Tästä johtuen lukumäärälliset arvot evät ole yhtä oleellisia kuin pro-

sentuaaliset arvot, joita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti.

Mikäli Suomessa aletaan käyttää puuvarantoamme tehokkaasti, lisää se tietenkin

henkilöstötarvetta, koska silloin myös tuotantoa on lisättävä. Hakkuita lisättäessä

tulevat erityisesti metsäkoneen kuljettajien paikat lisääntymään. Suomen vuotuinen

metsän kasvu on 97 miljoonaa kuutiometriä, josta talousmetsien osuus on 94 mil-

joonaa kuutiometriä. Vuosina 2001-2005 vuotuiset hakkuut olivat noin 56 miljoo-

naa kuutiometriä eli noin 60% suurimmasta kestävästä hakkuu mahdollisuudesta.
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Hakkuita olisi siis mahdollista tehdä enemmän ja silti noudattaa hyvää metsän hoi-

toa. (Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa, Opetusministeriön met-

sä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän väli-

raportti 2007, 9-10.)

6.1 Puuala

Henkilöstömäärän on arvioitu nousevan syksyllä 2006 ja laskevan hieman kevättal-

vella 2007 kuitenkin siten, että kevättalvella arvioitiin olevan enemmän henkilöstöä

kuin haastatteluhetkellä 2006. Henkilöstön määrän kevättalvesta 2006 kevättalveen

2007 on arvioitu nousevan 74 henkilöllä eli 2,6 %:lla. Tarkemmat luvut ovat taulu-

kossa 8.

TAULUKKO 8. Hämeessä haastateltujen puualanyritysten arviot henkilöstönsä

määrästä. Haastattelu on tehty kevättalvella 2006 (Hämeen työvoima- ja koulutus-

tarvetutkimus TKTT 2006).

vastanneiden
kevättal-
vi syksy

kevättal-
vi muutos

muu-
tos

työvoimatoimisto
toimijoiden
lkm 2006 2006 2007 %

Forssa 9 240 251 253 13 5,4
Heinola 8 836 853 858 22 2,6
Hämeenlinnan
seutu 11 173 186 176 3 1,7
Päijät-Häme 24 1509 1622 1534 25 1,7
Riihimäki 6 131 142 142 11 8,4
Yhteensä 58 2889 3054 2963 74 2,6
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TAULUKKO 9. Hämeessä haastateltujen puualanyritysten määrä, jotka ovat arvi-

oineet henkilöstönsä määrässä tapahtuvan muutoksia. Haastattelu on tehty kevät-

talvella 2006 (Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimus TKTT 2006).

vastannei-
ta henkilöstön henkilöstön henkilöstön henkilöstön

yrityksiä määrä määrä määrä pysyy
määrä py-
syy

työvoimatoimisto yhteensä
lisääntyy
lkm

vähentyy
lkm samana lkm samana %

Forssa 9 5 1 3 33
Heinola 8 3 5 63
Hämeenlinnan
seutu 11 4 1 6 55
Päijät-Häme 24 7 2 15 63
Riihimäki 6 2 4 67
Yhteensä 58 21 4 33 57

TAULUKKO 10. Hämeessä haastateltujen puutoimialan yritysten arviot kahden

vuoden kuluessa eläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumääristä (vuodet 2006 -

2008) (Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimus TKTT 2006).

henkilöiden eläk-
keelle

eläkkeelle siirty-
vät

vastanneiden yritys-
ten jäämisestä

henkilöt yhteen-
sä,

työvoimatoimisto lukumäärä ilm. yritysten lkm lkm
Forssa 9 3 10
Heinola 8 4 9
Hämeenlinnan
seutu 10 3 7
Päijät-Häme 24 6 31
Riihimäki 5 1 2
Yhteensä 56 17 59

Vuoteen 2008 mennessä on haastattelun perusteella Hämeessä jäämässä arviolta 59

henkilöä eläkkeelle puutoimialan yrityksistä. Vastanneita yrityksiä oli yhteensä 56,

joten keskimäärin jokaisesta yrityksestä olisi jäämässä eläkkeelle vuoteen 2008

mennessä vähintään yksi työntekijä.
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Koska henkilöstötarpeen on arvioitu nousevan lievästi, sekä eläkkeelle siirtyviä

työntekijöitä on keskimäärin yksi työntekijä yritystä kohden seuraavan vuoden ku-

luessa, on selvää että ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Henkilöstömääri-

en nousu on kuitenkin suhteellisen maltillista, eikä mitään suuria yhtäkkisiä henki-

löstömäärien suuria nousuja ole havaittavissa seuraavien vuosien kuluttua. On kui-

tenkin odotettavissa, että suuret ikäluokat alkavat jäädä eläkkeelle seuraavan viiden

vuoden kuluessa. Tästä johtuen varmasti avautuu enemmän työpaikkoja kuin ai-

emmin, vaikka varsinaisten työpaikkojen lukumäärä pysyisikin ennallaan.

6.2 Huonekaluala

Huonekalualan henkilöstömäärä hieman nousee kevättalveen 2007 mennessä ke-

vättalvesta 2006. Tulevaksi henkilöstömääräksi arvioitiin 36 henkeä eli 1,5 %.

Haastatteluun vastanneita yrityksiä oli 63. Tarkemmat arvot ovat taulukossa 11.

TAULUKKO 11. Hämeessä haastateltujen huonekalualan yritysten arviot henkilös-

tönsä määrästä. Haastattelu on tehty kevättalvella 2006 (Hämeen työvoima- ja

koulutustarvetutkimus TKTT 2006).

vastanneiden
kevättal-
vi syksy

kevättal-
vi

muu-
tos

muu-
tos

työvoimatoimisto
toimijoiden
lkm 2006 2006 2007 %

Forssa 8 308 318 321 13 4,2
Heinola 2 122 122 124 2 1,6
Hämeenlinnan
alue 4 28 29 33 5 17,9
Päijät-Häme 42 1800 1808 1808 8 0,4
Riihimäki 7 67 69 75 8 11,9
Yhteensä 63 2325 2346 2361 36 1,5
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TAULUKKO 12. Hämeessä haastatellut huonekalualan yritykset, jotka ovat arvi-

oineet henkilöstönsä määrässä tapahtuvan muutoksia. Haastattelu on tehty kevät-

talvella 2006 (Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimus TKTT 2006).

vastannei-
ta henkilöstön henkilöstön henkilöstön henkilöstön

yrityksiä määrä määrä
määrä
pysyy

määrä py-
syy

työvoimatoimisto yhteensä
lisääntyy
lkm

vähentyy
lkm

samana
lkm samana %

Forssa 8 4 4 50
Heinola 2 1 1 50
Hämeenlinnan
alue 4 2 1 1 25
Päijät-Häme 41 22 6 13 32
Riihimäki 6 3 3 50
Yhteensä 61 32 7 22 36

TAULUKKO 13. Hämeessä haastateltujen huonekalualan yritysten arviot kahden

vuoden kuluessa eläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumääristä (vuodet 2006 -

2008) (Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimus TKTT 2006).

henkilöiden eläk-
keelle

eläkkeelle siirty-
vät

vastanneiden yritys-
ten jäämisestä

henkilöt yhteen-
sä,

työvoimatoimisto lukumäärä ilm. yritysten lkm lkm
Forssa 8 3 9
Heinola 2 1 1
Hämeenlinnan
seutu 4 0 0
Päijät-Häme 40 14 52
Riihimäki 7 2 3
Yhteensä 61 20 65

Vuoteen 2008 mennessä Hämeessä on haastattelun perusteella arvioitu huonekalu-

alalta jäävän 65 työntekijää eläkkeelle. haastatteluun vastasi 61 huonekalualan yri-

tystä, joten keskimäärin jokaisesta yrityksestä olisi jäämässä eläkkeelle vuoteen

2008 mennessä vähintään yksi työntekijä.
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7 PUUALAN KOULUTUSTARPEET TULEVAISUUDESSA

Puualan työpaikkojen lisääntyessä ja suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, on

uusille työntekijöille kysyntää. Koska on havaittavissa, että vuoteen 2008 on puu-

alan ja huonekalualan yrityksistä jäämässä keskimäärin Hämeen alueella yksi työn-

tekijä yritystä kohden eläkkeelle, on myös puualan koulutukselle ja uusille työnteki-

jöille kysyntää. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle seuraavan viiden vuoden

kuluessa on odotettavaa, että uusien työntekijöiden tarve puu- ja huonekalualalla

tulee lisääntymään huomattavasti enemmän kuin tämänhetkinen tarve. Havaittavis-

sa on myös, että yritysten nykyistä henkilökuntaan on myös tarpeellista kouluttaa ja

kehittää. Kouluttamisella ei välttämättä tarkoiteta ulkopuolista koulutuksen tarvet-

ta, vaan henkilökuntaa pyritään kehittämään yrityksen sisällä esimerkiksi ulkopuoli-

sella kouluttajalla. Henkilöstön koulutustarpeita oli TKTT:n (Hämeen työvoima- ja

koulutustarvetutkimus TKTT 2006) tutkimuksen mukaan havaittavissa seuraavilla

osa-alueilla: Oman alan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja sen ylläpitäminen,

tiimityön sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja työturvallisuus- ja ensiaputai-

tojen kehittäminen. Ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin voidaan lukea esi-

merkiksi piirustustenlukukoulutus, koneistus ja laitteistokoulutukset.

Puualalle valmistuu nuorisokoulutuksen kautta noin 450 puutekniikan opiskelijaa

vuodessa. Valmistuneet ovat puutekniikan perustutkinnon, amk-insinöörin ja dip-

lomi-insinöörin tutkinnon suorittaneita. Määrä on alle puolet ennakoidusta rekry-

tointitarpeesta. Puualan ja puurakentamisen amk-insinöörejä, diplomi-insinöörejä ja

tohtoreita tarvittaisiinkin kipeästi lisää, sillä nykyiset tutkintomäärät ovat aivan liian

pieniä alan tavoitteisiin verrattuna. (Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suo-

messa, Opetusministeriön metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistarpei-

ta selvittävän työryhmän väliraportti 2007, 39).
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7.1 Nykyisen henkilöstön kehittämistarve puualalla

Puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen haastattelu tehtiin Hämeessä 58 puualan

yrityksessä. Koulutustarvekyselyyn vastasi 29 % yrityksistä, jotka ilmoittivat yh-

teensä 90 työntekijään kohdistuvasta koulutustarpeesta. 21 työntekijää olisi koulu-

tettava heti ja 69 seuraavan vuoden kuluessa. Koska kyselyyn vastasi vain kolmas-

osa yrityksistä, on mahdollista että todellinen koulutustarveluku onkin ainakin kak-

si kertaa niin suuri kuin tutkimuksessa todettiin, ellei jopa kolminkertainen. Valta-

osassa henkilöstön kehittämistarpeissa on kyse ammattikoulutasoisista töistä, eikä

niinkään ammattikorkeakoulutuksen saaneista henkilöistä. Ammattikoulupohjaisis-

sa tehtävissä havaittiin kehittämistarvetta erityisesti varsinaisissa kädentaidoissa ja

oman alan töiden hallitsemisessa. Yleisenä ongelmana oli havaittavissa puutteelli-

nen piirustustenlukutaito. Insinööreillä oli havaittavissa hieman puutteellista excel -

taulukko-ohjelman ja cad-ohjelman hallintaa. Koulutus ja kehittämistarvetta on

havaittavissa eniten puualalla ja tietotekniikassa. Seuraavaksi eniten koulutustarvet-

ta oli havaittavissa rakentamisen alalla ja kuljetuksessa. Vastaavasti suurimmat

koulutettavat ammattiryhmät olivat konepuusepät, puupinnan käsittelijät ja kirves-

miehet. (Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimus TKTT 2006.)

7.2 Nykyisen henkilöstön kehittämistarve huonekalualalla

Huonekalualan 63 haastatellusta yrityksestä vastasi 37 % henkilöstön koulutustar-

vekysymykseen. Yhteensä vastanneiden yritysten koulutustarve kohdistui 413

työntekijään, joista 52 työntekijää tarvittiin heti ja 361 seuraavan vuoden kuluessa.

Koska kysymykseen vastasi alle puolet haastatelluista yrityksistä, saattaa todellinen

koulutustarve kohdistua jopa yli 800 henkilöä. Huonekalualan yrityksissä kohdis-

tuu suurin kehittämistarve puualalle, mutta myös ryhmätyöskentely ja tietotekniik-

kataitoja tulisi kehittää. Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppisopimusharjoittelu

olisi erittäin suotavaa monilla ammattikoulupohjaisilla aloilla esimerkiksi kone-

puusepillä. Oppisopimustyöskentelyä pidettäisiin erityisesti nuorille työntekijöille

erittäin varteenotettavavana vaihtoehtona, jotta käytännön työt opittaisiin mahdol-



43

lisimman hyvin jo ennen varsinaista työelämään siirtymistä. (Hämeen työvoima- ja

koulutustarvetutkimus TKTT 2006.)

8 LAHDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARVE

Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimuksen TKTT 2006 yhteydessä kysyttiin

haastatteluun osallistuneita yrityksiltä myös, onko puu- ja huonekalualan koulutuk-

sella kehittämistarvetta eli tarvitseeko koulutusta kehittää johonkin suuntaan? Tut-

kimuksessa oli havaittavissa, että koulutuksen sisältöä tulisi kehittää, opiskelijoiden

henkilökohtaisia ominaisuuksia tulisi korostaa enemmän ja yhteistyötä yritysten ja

oppilaitosten välillä tulisi parantaa. Tulevaisuuden työelämässä yhtenä suurena

muutoksena aiempaan on myös informaatiomäärän raju kasvu ja sen käyttäminen

työnteon ohessa. Tiedon etsintä ja sen oikeanlainen hyödyntäminen on ja tulee en-

tistä enemmän olemaan työntekijän arkipäivää. Informaatiota etsittäessä tulee osata

myös suodattaa virheellinen tieto, jota esimerkiksi internetistä löytyy paljon, ja

hyödyntää sitä työssään. Koulutuksen sisällön kehittämisellä tarkoitettiin opintojen

kohdistamista juuri sellaiseksi mitä työelämä tarvitsee. Tärkeää olisi myös painottaa

käytännön työkokemusta ja yrittäjyyden ymmärtämistä.

Opiskelijan henkilökohtaisia ominaisuuksia olisi hyvä korostaa, esimerkiksi oma-

aloitteisuutta ja oikeaa asennetta työntekoon. Henkilökohtaisessa osaamisessa tulisi

myös paremmin ottaa huomioon opiskelijan aiempi koulutus, ettei opiskelija joutui-

si käymään jo opiskeltuja asioita uudelleen ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi

ammattikoulupohjaisilla opiskelijoilla osa puualan asioista on jo ennestään tuttuja.

Lukiopohjaisille pitkän matematiikan lukeneille opiskelijoille koulutusohjelman

lähes kaikki matematiikan kurssit ovat samoja kuin lukiossa. Yhteistyöllä yritysten

ja oppilaitosten välillä tarkoitettiin lähinnä harjoittelun kehittämistä ja harjoittelu-

paikkojen tarjoamista oppilaille. Opiskelussa olisikin erittäin tärkeää, että panostet-

taisiin harjoittelun laatuun ja siihen, että harjoittelu vastaisi sitä alaa jolta opiskelija

on valmistumassa. (Hämeen työvoima- ja koulutustarvetutkimus TKTT 2006.)
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Erityisesti seuraavat asiat tulevat korostumaan puualalla tulevaisuudessa

(Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa, Opetusministeriön met-

sä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän

väliraportti 2007, 17):

- oman alan vahva perusosaaminen

- kaikkien koulutusalojen vahva materiaali-, tuote- ja laatuosaaminen

- päällikkö-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä markkinointi-, liiketoiminta-

ja talousosaaminen sekä vuorovaikutustaidot

- kansainvälisyys- ja kielitaito

- yrittäjyys

- entistä vahvempi automaatio- ja käynnissäpito-osaaminen

- energia- ja ympäristöalan osaaminen

- kestävä kehitys.

8.1 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus

Nykyisissä koulutusohjelmissa on liikaa yleissivistävää koulutusta, erityisesti am-

mattikouluissa. Opiskeluresursseja tulisi käyttää enemmän ammattikoulutukseen

kuin yleissivistäviin aineisiin, jottei ammatillisten aineiden painotus jäisi liian vähäl-

le. Ammattikoulun puualan koulutusta olisi tutkimuksen mukaan saatava lisää,

koska tulevaisuudessa työpaikkojen määrät lisääntyvät ja suurin osa hyvistä käden-

taitajista on jäämässä eläkkeelle seuraavan viiden vuoden kuluessa. Työssä oppi-
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mista ja työharjoittelua tulisi tutkimuksen mukaan ehdottomasti lisätä ja harjoittelu-

jaksoilla pitäisi olla pidempiaikaista jatkumoa. Myös oppilaitoksen ja yritysten väli-

nen yhteistyö harjoittelujaksojen aikana on havaittu useissa yrityksissä puutteelli-

seksi ja osassa tapauksista se on puuttunut kokonaan. Yhteyden pitoa yrityksen ja

oppilaitoksen välillä tulisi siis ehdottomasti kehittää. Koulutuksessa olisi tärkeätä

huomioida se, minkälaiseen ympäristöön ollaan opiskelijoita kouluttamassa. Kou-

luttajien tulisi tutustua tarkemmin työhön yrityksissä. (Hämeen työvoima- ja koulu-

tustarvetutkimus TKTT 2006.)

8.2 Huonekalujen valmistus

Koulutuksella on tärkeätä taata perinteisten ammattien jatkuvuus (ammattikoulut).

Oppilaitosten opettajilla on liian vähän käytännön kokemusta. Myös itse koulutus-

organisaatiot ovat noin 20 vuotta jäljessä koulutuksesta ja tuotekehityksestä siitä

mitä maailmalla ja yrityksissä tapahtuu ja tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Orga-

nisaatiota ja opetusta tulisi kehittää ja päivittää se nykyaikaa vastaavaksi.  Suurta

tarvetta olisi myös työnjohtajille, joita valmistui vielä 1990-luvun teknikkokoulu-

tuksesta, nykyinen insinööritutkinto kun ei vastaa tätä tarvetta. Koulutuksessa olisi

tärkeätä huomioida se, minkälaiseen ympäristöön ollaan opiskelijoita kouluttamas-

sa. Työssä oppimista ja työharjoittelua tulisi tutkimuksen mukaan ehdottomasti

lisätä ja harjoittelujaksoilla pitäisi olla pidempiaikaista jatkumoa. Harjoittelua tulisi

myös ehdottomasti suorittaa useammassa kuin yhdessä yrityksessä, jotta opiskelija

saisi alasta mahdollisimman laajan kuvan. Tutkimuksen mukaan oppilaitosten ja

yritysten yhteistyötä tulisi tiivistää ja luoda jämäkämpi kontaktiverkosto yritysten ja

oppilaitosten välille. Tärkeää olisi, että alalle tulisi oikeasti asiasta kiinnostuneita,

eikä sellaisia opiskelijoita, jotka ” eivät parempaa keksineet”. Opiskelijoiden laadul-

la pystytään jo kehittämään paljon koulutusta. (Hämeen työvoima- ja koulutustar-

vetutkimus TKTT 2006.)
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9 LAHDEN STRATEGIA- JA TOIMENPIDESUUNNITELMA

Tulevaisuudessa puualalla ja huonekalualalla tullaan siirtymään entistä enemmän

teknisempiin ja automatisoidumpiin ratkaisuihin.  Tulevaisuudessa tullaan huomi-

oimaan erityisesti asiakkaan tarpeet eli pyritään asiakasohjautuvuuteen.  Erityisesti

pienissä yrityksissä tulee yksilön moniosaaminen korostumaan entistä enemmän.

Työntekijän tulisi pystyä lähes kaikkiin töihin pienissä yrityksissä.

Lahden ammattikorkeakoululla on lukuisia etuja verrattuna muihin puualan opiske-

lumahdollisuutta tarjoaviin oppilaitoksiin. Pyrkiessäni Lahden ammattikorkeakou-

luun mainosti koulu tarjoavansa elämää kaikilla mausteilla. Lahdessa tämä toteu-

tuukin, onhan itse kaupunki melkoisen kansainvälinen ja koulu tarjoaa paljon erilai-

sia opintosuuntauksia ja valinnaisia opintokursseja. Jos Lahden AMK tarjosi aiem-

min elämää kaikilla mausteilla, voisi se tulevaisuudessa mainostaa itseään esimer-

kiksi sillä, kuinka lähellä se on kaikkea. Lahden AMK:lla on erittäin hyvä maantie-

teellinen sijainti, joka parani entisestään, kun Lahti-Kerava oikorata valmistui. Hel-

singin ja Lahden etäisyys muuttui ajallisesti noin 40 minuuttiin junalla kuljettaessa.

Oikorata mahdollistaa pääkaupunkiseudulta kotoisin oleville opiskelijoille mahdol-

lisuuden asua opintojensa aikana kotona tai ainakin tutussa ympäristössä. Oikorata

helpottaa myös yhteistyötä pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. Koska tulevaisuu-

dessa kaikki koneistuu entistä enemmän, kannattaa Lahden Ammattikorkea koulun

jatkossakin panostaa automaation opetukseen. Automaatiota on opetettu Lahdessa

mielestäni jo suhteellisen suuri määrä, mikä on ollut osalle opiskelijoille jo hieman

liian vaikeaa. Tämän ongelman välttämiseksi tulisikin automaation opetukselle va-

rata lisää tunteja, mutta pitää kurssien sisältö samana. Nykyinen materiaalimäärä

nykyisellä tuntimäärällä on aivan liikaa, jotta siitä jäisi jotain opiskelijan mieleen.

Monelle opiskelijalle onkin pääasia päästä kursseista vain läpi, ei niinkään automaa-

tiotekniikan oppiminen. Tunteja lisäämällä tätä voitaisiin välttää ja tehdä kurssista

opiskelijoille mielekkäämpi.
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Mahdollinen ehdotus Lahden ammattikorkeakoulun puualan opiskelun arvoista,

visiosta ja missiosta:

- arvot: kansainvälinen yhteistyö ja kestävä kehitys

- visio: Lahden Ammattikorkeakoulusta Suomen johtava puualan

koulutuskeskus

- missio: Lahden Ammattikorkeakoulu tarjoaa Lahden (ja muun

Suomen) puuteollisuudelle ammattitaitoista ja koulutettua työvoimaa

riittävästi.

9.1 Toimenpidesuunnitelma

Lahden Ammattikorkeakoulun puutekniikan opinto-ohjelmissa tulisi erityisesti pa-

nostaa työharjoittelun määrään ja sen laatuun. Olisi tärkeää, että harjoittelut suori-

tettaisiin useassa eri yrityksessä opiskelujen aikana. Koulun ja yritysten yhteistyötä

ja tiedonkulkua tulisi lisätä ja parantaa, ja tärkeää olisi kontaktiverkon laajuus, jot-

tei yritysyhteistyö jää vain alueelliseksi Lahden alueella. Harjoittelun laadun valvon-

taa tulisi myös parantaa.

Panostettava olisi atk-osaamiseen ja erityisesti tekniseen piirtämiseen tietokoneella

sekä piirustusten lukutaitoon. Puuala on koko ajan automatisoitumassa ja tämän

takia on erittäin tärkeätä hallita perustietokoneohjelmat (Word, Excel ja Power

point) sekä Cad- ja Solid works -ohjelmat. Automaation opetukseen on hyvä pa-

nostaa samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä, koska se sai erityistä arvostusta yri-

tysmaailmassa, jossa sitä tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Automaation

opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään tulevaa koneistunutta työympäristöään

paremmin. Automaation tämän hetken tuntimäärä kurssin sisältöön nähden on kui-

tenkin täysin riittämätön, joten tuntimäärää tulisi ehdottomasti lisätä ja sisältö kurs-

seilla säilyttää entisellään.
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Kielten opetukseen olisi hyvä lisätä saksan kieli pakolliseksi, koska saksa on edel-

leen tekniikan kieli ja sitä tullaan usein tarvitsemaan työelämässä varsinkin markki-

nointi- ja myyntitöissä. Koska puuala on erittäin kansainvälistä, tulisi kielten ope-

tukseen panostaa.  Eräs muutosehdotus olisikin se, että jotkin pakolliset kurssit

opetettaisiin englannin kielellä tai että kurssin perusasiat opetettaisiin englanniksi ja

tarkempi syventyminen tehtäisiin esimerkiksi jatkokurssilla suomeksi. Muutoin

kielten opetus olisi hyvä pitää entisellään.

Koulutusorganisaatiota tulisi kehittää nykyaikaisemmaksi ja valinnaisten kurssien

valinta helpommaksi, jotta valinnaiset kurssit eivät rajoittuisi liiaksi koulun asetta-

miin kymmeneen suositeltavaan eri valinnaiseen kurssiin. Valinnaiset kurssit eivät

saa olla ”pakollisia”. Oppilaiden tiedossa pitäisi olla selvästi se, mitkä kurssit ovat

pakollisia ja mitkä valinnaisia. Viimeistään kurssia vetävän opettajan tulee tietää

onko kyseinen kurssi opiskelijoille pakollinen vai ei. Näin ei ainakaan meidän vuo-

sikurssillamme ole aina ollut.

Kurssien korvaavuus pitäisi saada helpommaksi, jottei opiskelija joutuisi enää opis-

kelemaan asioita, jotka hän jo osaa. Osa esimerkiksi matematiikan kursseista on

samoja kuin lukiossa ja osa puualan kursseista samoja kuin ammattikoulussa. Näin

vältyttäisiin opiskelijoiden turhautumiselta. Opinto-ohjelmaa tulisi myös noudattaa

sellaisena, kuin se on alun perin oppilaiden tullessa sisään oppilaitokseen ollut.

Erittäin tärkeää olisi saada opintojaksojen opintopisteet paremmin vastaamaan

opiskelijan tekemää työmäärää. Toisilla kursseilla opiskelija joutuu tekemään valta-

vasti harjoitustöitä ja toisilla kursseilla riittää helpon kokeen läpäiseminen ja silti

molemmista kursseista saadaan saman verran opintopisteitä. Ymmärrettävää tie-

tenkin on, että vapaasti valittavien kurssien suorittaminen on helpompaa kuin pa-

kollisten, mutta eroja on kuitenkin ollut havaittavissa eri pakollisten kurssien välil-

lä.

Opettajien arvostelun tulisi olla myös samalla linjalla. Matematiikan opetuksessa on
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ollut eroja arvostelussa eri opettajien välillä. Erityisen suurta närää kanssaopiskeli-

joideni keskuudessa on herättänyt matematiikan tukiopetus. Matematiikan kursseil-

la joutuu todella tekemään töitä, että saa arvosanaksi esimerkiksi kakkosen. On

erittäin väärin näitä opiskelijoita kohtaan se, että tukiopetuksen kautta voi saada

kakkosen huomattavasti pienemmällä työmäärällä, kuin itse kurssilta kakkosen

saaneet opiskelijat. Tukiopetusta kun pidetään kaksi kertaa ja sen jälkeen on koe ja

kokeessa kysytään lähes samat laskut, joita aikaisemmilla kerroilla on harjoiteltu.

Tukiopetuksessa jätetään myös paljon asioita opettamatta, joita normaalin kurssin

jo pelkästään läpäisemiseen vaaditaan.
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10 YHTEENVETO

Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan opetus on kaiken kaikkiaan erittäin

tarpeellista, ja tarpeellisuus tulee erityisesti korostumaan seuraavan viiden vuoden

kuluessa, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja puualan työpaikkoja alkaa to-

denteolla vapautua. Korkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden määrä puualalla

on huomattavasti vähäisempää kuin mitä työelämässä vuosittain tarvittaisiin. Puu-

alan opiskelumahdollisuus pitää ehdottomasti säästää Lahdessa ja mielellään lisätä

sisään otettavien opiskelijoiden määrää, jotta tarjonta vastaisi työmarkkinoiden

kysyntää. Korkeakoulukoulutusta tarvitaan erityisesti, koska ala on koko ajan

muuttumassa teknisemmäksi ja tieto-taitoa tulisi olla koko ajan enemmän. Myös

valtavan informaatiomäärän käsittely työelämässä vaatii koulutusta. Opetusohjelma

vastaa suhteellisen hyvin nykypäivän työelämän vaatimuksia, muutamia poikkeuk-

sia lukuun ottamatta. Opetuksen laatuun tulee panostaa ja pitää kurssit suhteellisen

tasa-arvoisina toisiinsa nähden.

 Myös Koulutuskeskus Salpauksen ammattiopetuksen tärkeys tulee lisääntymään

tulevina vuosina, koska erityisesti kädentaitojen osaajat ovat vähentymässä koko

ajan, vaikka kysyntää on todella paljon. Erityisesti Lahden alueella tullaan jatkossa-

kin tarvitsemaan puualan koulutusta, koska suuria puualana yrityksiä on keskitty-

nyt Päijät-Hämeeseen.
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