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Sulapac valmistaa biohajoavia 
kosmetiikkapakkauksia: ”Haluamme 
pelastaa maailman muoviroskalta!”



6.2.2020

Tulen Metsäteollisuus ry:stä: edustaa noin 80:aa 
metsäteollisuutta harjoittavaa jäsenyritystä

Metsäteollisuutta 
ja siihen liittyvää toimintaa 

Suomessa harjoittavien 
yritysten edunvalvonta-

järjestö

Puusepänteollisuus 
ja muu puutuoteteollisuus

Sellun valmistus

Kartongin valmistus

Sahateollisuus

Levyteollisuus

Paperin valmistus ja 
jatkojalostus
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Miksi metsäteollisuus on tärkeä osa Suomea?

- Suomesta n. 75 % on metsää ja puun määrä kasvaa vuosittain.

- Käytämme puusta valmistettuja tuotteita joka päivä.

- Puu korvaa uusiutumattomia raaka-aineita.

- Puu sitoo hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta.

- Puusta tehdyt tuotteet voidaan kierrättää. 

- Metsäteollisuus työllistää ympäri Suomen.

- Metsäteollisuus on suuri vientiala, tuo n. 22 % vientituloista.

METSÄTEOLLISUUS ON OSA TULEVAISUUDEN RATKAISUJA!
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Metsäteollisuuden 
toimipaikat 
Suomessa

6.2.2020



METSÄTEOLLISUUS: UUSIUTUVA INNOVOIJA



Kohti kestävää huomista

• Metsäteollisuuden uudet innovaatiot ja tuotteet 
mullistavat  maailmaa. 

• Puu ja sellu ovat luonnon superraaka-aineita,  
metsäteollisuus on avainasemassa, kun maailma irtautuu 
fossiilisista raaka-aineista tehdyistä tuotteista.

• Puusta tehdyt tuotteet korvaavat ilmastoa ja maapalloa 
enemmän kuormittavia tuotteita.

• Puusta syntyy myös kokonaan uusia 
tuotteita.
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Innovatiivisia ratkaisuja syntyy biomassa-arvoketjun joka vaiheessa

METSÄNHOITO

LUONNON HYVINVOINTI

TUOTANTO
BIOMASSAN VASTUULLINEN

HYÖDYNTÄMINEN

TUOTTEISTUS

KESTÄVÄT INNOVAATIOT

BIOTALOUS
KESTÄVIÄ RATKAISUJA 

MONILLE ERI TOIMIALOILLE



METSÄTEOLLISUUS INNOVOI JA KEHITTÄÄ 
UUTTA 

• Metsäteollisuus palvelee ympäristötietoisten kuluttajien 
tarpeita

• Puusta saadaan monenlaisia tuotteita maailmalle
– Kysyntää on sekä pitkä- että lyhytikäisille tuotteille –

parruista biohajoaviin

• Kallista raaka-ainetta ei tuhlata – resurssitehokkaasti 
mahdollisimman arvokkaita tuotteita

• Sivuvirroista (mm. kuori, puru ja ligniini) uusia innovaatioita 
ja bioenergiaa



Puuperäiset innovaatiot parantavat kestävyyttä monella tapaa
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Sitovat hiiltä Korvaavat muovia Säästävät luontoa

Korvaavat fossiilisia Parantavat sairauksia Pienentävät jalanjälkeä

TUOTTEISTUS



Paperin 
kysyntä laskee

Älykkäät 
tuotteet

Kyberturval-
lisuus ja uudet 

riskit

Hajanaisen 
tiedon 

johtaminen

Koulutus- ja 
osaamistarpeet 

muuttuvat

Reaaliaikainen 
raportointi ja 
työnohjaus

Tuotannon 
optimointi ja 

korkean laadun 
ylläpito

Ennakoiva 
kunnossapito

Työturvallisuus 
paikantamisen 

avulla

Sähköinen 
asiointi 

(puukauppa, 
ostotoiminnot 

ja 
alihankinnat)

Sähköinen 
lupajärjestelmä 

edistää 
investointeja

Verkkokauppa lisää 
pakkauskartongin 

kulutusta

Tilaus- ja 
toimitusketjun 

hallinta ja 
kehittäminen

DIGITALISAATIO LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 
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Digitalisointi metsän hyvinvoinnin ja kestävän käytön turvaamiseksi
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LENNOKIT & SATELLIITIT

MITTAUS & KARTOITUS

VIRTUAALITODELLISUUS

MALLINNUS & SUUNNITTELU

AI & BIG DATA

ENNAKOINTI & OPTIMOINTI

METSÄNHOITO



Panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat 
nousseet miltei 25% viimeisen viiden vuoden aikana

11.11.201914
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METSÄTEOLLISUUS: MAHDOLLISUUKSIEN TEKIJÄ



IHMISTEN JA YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Investoinnit, uudistuminen ja eläköityminen kasvattavat 

osaajien tarvetta: 10 vuotta, neljännes eläköityy

Ala työllistää suoraan n. 41 000 ja 

välillisesti n. 140 000 ihmistä

(tilastot v. 2018)



Julkinen

METSÄTEOLLISUUDEN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 
→ INVESTOINNIT JA ELÄKÖITYMINEN LISÄÄVÄT OSAAJIEN TARVETTA
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Metsäteollisuus ry:n 
jäsenyritysten rekrytoinnit 
alueellisesti
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Vuosina 2016 - 2017 alkaneita työsuhteita yhteensä 2 700.
Luvussa ei ole mukana *kesätyöntekijöitä tai muita lyhyitä 
määräaikaisia työsuhteita.

*Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat työllistäneet 
esimerkiksi 2019 kesällä  5000 kesätyöntekijää

Työsuhteen alkamisesta alle 2 vuotta



Hiukan yli puolella metsäteollisuuden henkilöstöstä 
tekniikan alan koulutus, noin puolella joku muu

Tekniikan koulutus
57%

Kaupallinen, hallinto, 
oikeustieteellinen ja 

yhteiskuntatieteellinen
11%

Maa- ja metsätalousala
9%

Palvelualojen koulutus
3%

Yleissivistävä (lukio)
3%

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne, 
luonnontieteellinen

2%

Humanistiset, kasvatus- ja 
taidealat

1%

Muu tai tuntematon koulutusala
15%

Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustat

6.2.202019



- 1,1 miljoonaa työpaikkaa eli 43% kaikista työpaikoista

- 10 vientiteollisuuden työpaikkaa tuo 13 työpaikkaa muille aloille

Vientiteollisuus (metsäteollisuus, kemianteollisuus ja teknologiateollisuus) 

Suomessa

Lähde: KPMG - Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; 
sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.



Työllistäminen ja palkkaus

• Suomessa ala työllistää suoraan n. 41 000 henkilöä

– välillisesti n. 140 000 henkilöä

• Lisäksi suomalaisissa metsäalan yrityksissä työskentelee 
maailmalla noin 35 000 ihmistä → kansainvälinen ura myös hyvä 
vaihtoehto

• Palkkatietoa metsäteollisuudesta:

– toimihenkilöiden kuukausipalkka 3 100€ - 5 500€, mediaani 4 
300€ 

– teollisuuden aloista (teknologia, rakennus, kemia, 
elintarvike, autoala) korkein palkkaus
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Paperiteollisuuden ansiot Suomi vs. keskeiset 
kilpailijamaat

Vuosiansiot paperiteollisuudessa vuonna 2018
Euroa vuodessa henkeä kohti



Millaista osaamista tarvitaan?

• Metsäteollisuuden alan yritykset painottavat moniosaajuuden tärkeyttä 
tulevaisuuden osaamisessa

– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, mutta työtehtävästä riippuen 
myös muita painotuksia (esim. markkinointiosaaminen, ihmistieteet)

– Yleisten työelämätaitojen korostuminen

– Yhteistyötaidot, projektitaidot

– Kielten osaaminen → kansainvälisyys

– Talousosaaminen (liiketoimintaosaaminen, kansainvälinen kauppa)

– Oppimaan oppimisen taidot, itsensä kehittämisen halu

– Keskeisiä spesifejä osaamisalueita esim. 

– prosessien energia- ja materiaalitehokkuus

– puubiomassan hyödyntäminen

– älykkäiden tuotteiden tekeminen ja kehittäminen 

– biojalostamo- sekä puurakentaminen

– ympäristöasioiden hallinta, vastuullisuuskysymykset



Monipuolisiin työtehtäviin tarvitaan paljon erilaista 
osaamista

Yrittäjyysosaaminen

Prosessiosaaminen ja koko 
arvoketjun ymmärtäminen

Metsänkasvatus- ja 
hakkuumenetelmien 
tuntemus

Teknologiaosaaminen

Ympäristöosaaminen

Vuorovaikutus, viestintä ja 
kommunikointitaidot

Työturvallisuusosaaminen 
ja oman työkyvyn 
ylläpitäminen 

Tutkimus- ja 
kehittämisosaaminen

Monialaisuus

Asiakasosaaminen

Raaka-aineosaaminen

LÄHDE: Metsäalan osaamistarpeiden ennakointi, Opetushallitus, raportti 
julkaistu 2017



OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS: METSÄTEOLLISUUS RY:N 
JÄSENKYSELYN TULOKSIA



Kyselyn toteuttaminen ja keskeiset tulokset

• Kysely toteutettu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille vuoden 2018 – 2019 vaihteessa

– Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toimialat: sellun, kartongin ja paperin valmistus sekä 
jatkojalostus, saha- ja levyteollisuus, puusepänteollisuus ja muu puutuoteteollisuus

• Vastausten kattavuus 65% jäsenyritysten henkilöstömäärästä laskettuna

• Analyysi metsäteollisuudesta keskimäärin kokonaisuutena

• Osaavan työvoiman tarve: investoinnit ja eläköityminen lisäävät osaajien tarvetta

• Millaista osaamista on ollut haastava saada, top 5:

– Kunnossapito- ja huoltotehtävät

– Valmistus- ja käyttötehtävät

– Tutkimus- ja tuotekehitys

– Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät

– Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät

Koottu 21.2.201927



• Millä koulutusaloilla on ollut työntekijöiden osalta rekrytoinnissa haasteita 

– Sähkö- ja automaatioalan ammatti- ja perustutkinto sekä erikoisammattitutkinto

– Prosessiteollisuuden ja kone- ja metallialan ammattitutkinto

– Puualan (puusepän alan) ammattitutkinto (puualan osaamisen lisäksi myyntiosaaminen)

→Ammattiosaamisen tason vaatimukset nousussa: perustutkinnosta kohti ammattitutkintotasoista 
osaamista. Myös pelkkä peruskoulu ei enää riitä. 

• Millä koulutusaloilla on ollut toimihenkilöiden osalta rekrytoinnissa haasteita

– Kone- ja sähkötekniikan insinööri (AMK)

– Puunjalostustekniikan diplomi-insinööri (YO)

– Prosessitekniikan insinööri (AMK)

– Kemian tekniikan diplomi-insinööri (YO) ja muut diplomi-insinöörit (tuotantotalous, konetekniikka, 
muu tekniikka) (YO)

– Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi (AMK)

• Oppisopimuksen käytön kattavuus on 80% henkilöstöstä 

• Kesätyöntekijöiden määrän arvioidaan olevan n. 5000 kesällä 2019

• Rekrytointihaasteet usein paikallisia: pienille paikkakunnille haasteellista saada osaavaa työvoimaa

• Hyvä työmarkkinatilanne lisää kilpailua osaavasta työvoimasta
Koottu 21.2.201928



METSÄT JA METSÄTEOLLISUUS 
TARJOAVAT RATKAISUJA GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN



• Vuonna 2018 uudistetut metsäteollisuuden 
vastuullisuussitoumukset vuoteen 2025 ohjaavat 
metsäteollisuutta entistäkin vastuullisempaan toimintaan. 
Sitoumukset kattavat ympäristövastuun lisäksi aiempaa 
tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet.

• Vastuullisuussitoumuksilla on tärkeä rooli myös YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

• Vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on tärkeä osa toiminnan 
kehittämistä.

• Yhden kaadetun puun tilalle istutetaan neljä puuta.

• Suomessa on Euroopan eniten tiukasti suojeltuja metsiä.

• METSO-ohjelma kannustaa vapaaehtoiseen suojeluun

• Suomalaiset metsät ovat monikäyttömetsiä - puun tuotanto, 
luonnon monimuotoisuus sekä virkistysarvot (laajat 
jokamiehenoikeudet) voidaan sovittaa yhteen.

• Metsäsertifiointi (PEFC ja FSC) kattaa yli 90 % talousmetsistä ja 
ottaa huomioon kestävyyden kaikki osa-alueet.

Metsäteollisuus toimii vastuullisesti

- 95 % KAATOPAIKKAJÄTTEET

- 57 % JÄTEVEDEN MÄÄRÄ

- 64 % HIILIDIOKSIDI

- 87 %    HIUKKASET

- 61 % RAVINNEPÄÄSTÖT 

(sis. typpi ja fosfori)

Päästövähenemät tuotantoon suhteutettuna 
vuosina 1992-2018.



Metsäteollisuus on osa kiertotaloutta



Metsiemme puumäärä kasvaa vauhdilla
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• Sellu on puupohjainen, uusiutuva ja biologisesti hajoava materiaali, josta jalostetaan paperia, 
pehmopaperia, kartonkia ja erikoispapereita – kestävän kehityksen biotuotteita.

• Sellun tuotanto on myös uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisen ja tuottamisen kannalta 
välttämätön perusprosessi.

• Pohjoisen havumetsävyöhykkeen puista sellu saa ainutlaatuista kestävyyttä, joten siitä voidaan tehdä
hyvin kovia sekä taipuisia, läpinäkyviä ja kuultavia materiaaleja.

• Sellu soveltuu hyvin uusiin innovaatioihin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi 3D-tulostettaviin tuotteisiin, 
vaatteisiin, hygieniatuotteisiin, komposiitteihin, suodattimiin, nano- ja mikroselluloosaan ja 
selluloosakalvoihin. 

• Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat kärjessä tuotekehityksessä – innovoinnin edellytyksenä ovat 
investoinnit myös tulevaisuudessa.

Sellu on monipuolinen materiaali, joka 
mahdollistaa uusia innovaatioita



Puurakenteissa hiili säilyy pitkään

• Pitkäikäiset puutuotteet, kuten puurakennukset, ovat ympäristöystävällisiä ja 
varastoivat ilmakehän hiiltä pitkäksi aikaa.

• Keskiverto suomalainen puinen omakotitalo varastoi puurakenteisiinsa noin 
30 tonnia ilmasta peräisin olevaa hiilidioksidia. Tämä vastaa yhden kuluttajan 
keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä.

• Hiili säilyy rakenteissa parhaimmillaan satoja vuosia.

• Substituutio: puutuotteiden valmistuksesta syntyy verrattain vähän fossiilisia 
hiilidioksidipäästöjä, joten ne vähentävät päästöjä korvatessaan monia muita 
materiaaleja.

Lähde: Puuinfo
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SUOMALAISEN METSÄTEOLLISUUDEN TUOTTEITA VIEDÄÄN 
YMPÄRI MAAILMAA
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Suurimmat markkinat vientiarvon mukaan (2016)
Saksa 16,3%
Britannia 8,4%
Kiina 7,3%
Yhdysvallat 6,6%
Belgia 5,3%
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URA TULEVAISUUDEN ALALTA!

METSÄTEOLLISUUDESSA MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ PAREMMAN HUOMISEN ETEEN –
TYÖSKENTELEMÄLLÄ TEOLLISUUDESSA PÄÄSEE OSAKSI NIITÄ RATKAISUJA, JOITA KESTÄVÄN 

TULEVAISUUDEN ETEEN TEHDÄÄN!




