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ALKUSANAT 

Tutkimus tehtiin Metsäntutkimuslaitoksen kansantaloudellisen 

metsäekonomian tutkimussuunnalla. Aiempien koulutustarvetut  

kimusten tietojan osoittauduttua vanhentuneiksi ja puutteel  

lisiksikin nähtiin tarpeelliseksi  laatia uusia ennusteita 

koulutussuunnittelun tietopohjaksi. Uuden  tutkimuksen suo  

rittamista on kiirehtinyt  mm. Helsingin  yliopiston metsäope  

tuksen neuvottelukunta.  Tutkimuksen rahoittivat Metsämiesten 

Säätiö sekä Osuuspankkijärjestön  Kyösti Haatajan Säätiö. 

Sirpa Onttinen toteutti tutkimuksen. Tutkimusta ohjasi  taus  

taryhmä, joka kokoontui kolme kertaa. Ryhmään  kuuluivat 

Seppo Ervasti ja Matti Keltikangas  Helsingin  yliopistosta,  

Pekka  Karakoski ammattikasvatushallituksesta,  Mauno Melvasalo 

ja Jukka Sippola  Suomen  Metsänhoitajaliitosta,  Pentti Näreaho 

Metsäalan Toimihenkilöliitosta sekä Matti Palo Metsäntutki  

muslaitoksesta puheenjohtajana.  Jarmo Mäkelä avusti aineis  

ton käsittelyssä  ja Paula Kämäräinen tekstin käsittelyssä.  

Kiitän kansantaloudellisen metsäekonomian tutkimussuunnan 

puolesta kaikkia edellä mainittuja henkilöitä ja yhteisöjä  

sekä kyselyyn  vastanneita työnantajia.  

Helsingissä  syyskuussa  1987  

Matti Palo  
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1. JOHDANTO 

11. Tausta 

Koulutussuunnittelu koostuu määrällisestä, laadullisesta, 

organisatorisesta,  pedagogis-didaktisesta  sekä lokalisaatio  

ja kustannussuunnittelusta (ks.  esim. Veckman 1970). Määräl  

lisen koulutussuunnittelun peruslähtökohtana voi olla  

Koulutuksen kysyntämenetelmä,  jossa koulutus pyritään  

mitoittamaan siten, että jokaisella  yksilöllä  on mahdolli  

suus  valita haluamansa opiskeluala  

-  Koulutusinvestointimenetelmä,  jossa koulutuksen mitoitus 

perustuu koulutusinvestointien optimointiin 

-  Työvoimamenetelmä,  jolloin koulutusjärjestelmän  ensi si  

jaisena tehtävänä pidetään  työvoiman  tuottamista yhteis  

kunnalle  

Usein on pyritty löytämään mainittujen menetelmien synteesi,  

jota käytetään  koulutusmäärien suunnittelussa. Jos koulutus  

kapasiteetti  mitoitettaisiin vain koulutuksen  kysynnän perus  

teella, se  johtaisi mm. laajamittaisiin lyhyen aikavälin in  

vestointeihin, jotka luultavasti osoittautuisivat pitkällä  

aikavälillä tarpeettomiksi. Lisäksi koulutuksen kysyntään  

pohjautuva  mitoitus johtaisi joillakin aloilla huomattavaan 

työvoiman ylitarjontaan ja työttömyyteen  toisten alojen  po  

tiessa samanaikaisesti työvoimapulaa  (Koulutussuunnittelun...  

1983). 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena lähtökohtana on työvoima  

menetelmä. Yhteiskunnan toimintojen  ja  kehittymisen  kannalta 

on välttämätöntä, että käytettävissä  on työelämän  määrällis  

ten ja laadullisten vaatimusten mukaisesti koulutettua työ  

voimaa. Rajallisten resurssien vuoksi on myös koulutetun  

työvoiman tarpeen ja tarjonnan yhteensovittamista  pidetty  

tärkeänä.  



Tutkimus on jatkoa seuraaville metsäalan toimihenkilöiden 

määrällistä ja laadullista koulutustarvetta käsitteleville 

tutkimuksille: Metsäalan toimihenkilöiden koulutustarve  

1970-luvulla (Veckman 1970) sekä Metsäalan toimihenkilöiden 

kysyntä  ja tarjonta vuoteen  1985 (Helander ja Simula 1977). 

Liikemetsänhoitajien  koulutustarvetta 1980-luvulla ovat sel  

vittäneet Enroth ja Jämsä (1984). Juslin (1977) on käsitel  

lyt  tutkimuksessaan metsäalan toimihenkilöiden täydennyskou  

lutustarvetta. Lehto (1978, 1979 ja 1982) on käsitellyt  

metsäalan koulutuksen  laadullisia tarpeita sekä koulutuksen 

saaneiden että organisaatioiden  näkökulmasta. Muiden alojen  

tutkintokohtaista määrällistä koulutussuunnittelua käsitte  

leviä tutkimuksia ovat  agronomien (Immeli  1981), arkkitehtien 

ja diplomi-insinöörien (Vierros 1978 ja Jahkola ym. 1980) 

sekä ekonomien (Fougstedt 1969) koulutustarvetutkimukset. 

Tanskanen  (1983) on kehittänyt  atk-pohjaisen  työpaikkakehi  

tyksen arviointimenetelmän,  jota on käytetty  diplomi-insinöö  

rien ja arkkitehtien määrällisen tarpeen ennakointiin. 

12. Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena on  

1) Selvittää metsänhoitajien, liikemetsänhoitajien,  metsä  

talousinsinöörien ja metsätalousteknikoitten sijoittumista 

työmarkkinoille:  tämänhetkinen lukumäärä, toimialarakenne,  

työnantajat  ja tehtäväalueet. 

2) Ennakoida sekä lähivuosien että keskipitkän  tähtäimen 

määrällinen koulutustarve. Ennusteen  laatimista varten on 

selvitettävä tulevat kysyntämäärät.  

3) Tutkia koulutuksen  laadullisia tekijöitä eli koulutuksen 

korvautuvuutta ja koulutuksen sisältöä. 

Pyrkimyksenä  oli saada tutkimus määrällisen tarpeen osalta  

koskemaan myös puutalousalan koulutuksen saaneita kuten puu  
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talousinsinöörejä  ja puukaupallisen  linjan metsätalousinsi  

nöörejä, mutta tavoitteesta oli luovuttava aineiston saan  

nissa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi. Kyseisiin  ammattikun  

tiin kuuluvat  ovat useiden eri ammattiliittojen  jäseniä  työ  

tehtävistä ja toimialasta riippuen. Liittojen jäsenrekiste  

reistä ei ollut mahdollista poimia jäseniä näiden saaman 

koulutuksen perusteella. Niinpä tutkimus rajattiin neljään  

metsäalan koulutusryhmään:  metsänhoitajiin,  liikemetsänhoita  

jiin, metsätalousinsinööreihin ja metsätalousteknikoihin. 

13. Käsitteet 

Tässä tutkimuksessa on käytetty  muutamia käsitteitä, joiden  

merkitystä on tarpeen selventää. Metsäalan toimihenkilöitä 

ovat tässä tutkimuksessa kaikki tutkimuksen kohteena oleviin 

koulutusryhmiin  kuuluvat  henkilöt eli kaikki  metsänhoitajat,  

liikemetsänhoitajat, metsätalousinsinöörit ja -teknikot. 

Yleensä vain kaksi jälkimmäistä koulutusryhmää  on tulkittu 

kuuluviksi  metsätoimihenkilöihin. Aiemmasta poiketen  tässä 

tutkimuksessa on käsitelty metsätalouden koulutusohjelmasta  

sekä metsä- ja puutalouden kaupan koulutusohjelmasta  valmis  

tuvia metsänhoitajia erillisinä ryhminä. Jälkimmäisistä 

käytetään tässä  epävirallista  mutta ammattikunnan keskuudessa  

vakiintunutta nimitystä liikemetsänhoitaja.  

Jonkin koulutusryhmän kysynnällä tarkoitetaan kyseisen  koulu  

tusryhmän työllisten määrää lisättynä avoimiksi  tulevien työ  

paikkojen  määrällä. Tässä tutkimuksessa  on kysynnän synonyy  

mina käytetty  myös kysyntämäärää. Vastaavasti  jonkin koulu  

tusryhmän tarjonta tai tarj ontamäärä määritellään työllisten  

ja työttömien  yhteismääräksi.  Kysyntää  ja tarjontaa ei tässä 

yhteydessä ole tarkasteltu ekonometrisesti määrien ja hinto  

jen (palkat) riippuvuuksina.  
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2. TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄ 

21. Primaari- ja sekundaariaineisto ja  käytetty  menetelmä 

Tutkimusaineisto kerättiin sekä  primaari- että sekundaariai  

neistona. Jälkimmäinen saatiin lähinnä Suomen  Metsänhoitaja  

liiton ja Metsäalan  Toimihenkilöliiton (Meto) jäsenrekiste  

reistä. Sen perusteella  selvitettiin nykyiset  toimihenkilö  

määrät työnantajittain. Sekundaariaineistosta saatiin myös  

toimihenkilöryhmiä  koskevaa  demografista  taustatietoa kuten 

ikä- ja sukupuolijakauma,  eläkkeelle siirtyneiden  määrä sekä 

maantieteellinen sijainti. Primääriaineisto kerättiin työn  

antajilta postikyselynä. Työnantajakysely  kohdistettiin 

metsäalan toimihenkilöiden sekä nykyisille  että joukolle ns.  

potentiaalisia  työnantajia.  

Työnantajakyselyn  valitseminen kysynnän ennustemenetelmäksi 

on perusteltavissa  ensinnäkin sillä, että siten voitiin hank  

kia määrällisen kysyntäennusteen lisäksi tietoa myös koulu  

tuksen laadullisista tekijöistä. Toiseksi tutkimuksen koh  

teena olevista koulutusryhmistä  lähinnä metsänhoitajat ja 

liikemetsänhoitajat  toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä 

sekä metsä- ja puutaloudessa että sen ulkopuolella, joten 

kyseisten koulutusryhmien  kysyntää  olisi vaikea ennustaa  

jonkin tehtäväalueen tai elinkeinoalan kehitystä koskevien  

ennusteiden avulla. Luotettaviin ennusteisiin pääseminen 

yleisen taloudellisen tilanteen kehityksen perusteella ei 

useinkaan onnistu pienten, muilla tutkinnoilla korvattavissa  

olevien tutkintojen  ollessa kyseessä. Muina työvoimatarpeen  

ennustemenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi trendin eks  

trapolointia, normiennusteita,  tiheyssuhde-ennusteita  ja nk. 

Mediterranean Regional  Project-menelmää (ks. Fulton ym. 

1982). Työnantajakyselyä  ovat metsäalan työvoimatarve-ennus  

teissa käyttäneet  aikaisemmin Veckman (1970), Helander ja 

Simula (1977) sekä  Enroth ja Jämsä (1984). 



22. Nykyiset  työnantajat  

Työvoimaan  kuuluvista metsänhoitajista  työnantajakysely  kat  

toi 96 %, liikemetsänhoitajista  91 %, metsätalousinsinöö  

reistä 95 % ja metsätalousteknikoista 92 %. Kyselyn ulko  

puolelle jäi 25 kpl muulla  kuin metsäalalla toimivia työnan  

tajia, joiden palveluksessa oli yhteensä  29 metsänhoitajaa  ja  

liikemetsänhoitajaa.  Ulkopuolelle jäivät myös metsänhoitajat  

ja liikemetsänhoitajat,  jotka toimivat maanviljelijöinä  tai 

tilanomistajina tai suorittamansa muun alan lisätutkinnon 

mahdollistamissa tehtävissä muulla kuin metsäalalla (26 kpl)  . 

Kyselyyn ei otettu mukaan ulkomaisia, ulkomailla toimivia 

työnantajia.  Niiden palveluksessa oli yhteensä  40 metsänhoi  

tajaa ja liikemetsänhoitajaa. Kotimaisten yritysten ulko  

maisten tytäryritysten palveluksessa olevat metsätoimihenki  

löt sisällytettiin emoyhtiölle  toimitettuun kyselyyn.  Tunte  

mattomiksi jäi yhteensä  45 metsänhoitajaa  ja liikemetsänhoi  

tajaa sekä  noin 100 metsätalousinsinööriä ja -teknikkoa. 

Metsätalousinsinöörien ja -teknikoiden nykyisiä työnantajia  

oli kyselyssä  yhteensä  147 kpl. Metsänhoitajien  ja liikemet  

sänhoitajien  nykyisiä  työnantajia  oli yhteensä  245 kpl. Työn  

antajat ryhmiteltiin tulosten  esittämistä varten seuraavasti: 

1. Metsähallitus 

2. Muu julkishallinto  
1. Ministeriöt ja keskusvirastot 
2. Seutukaavaliitot 

3. Lääninhallitukset 

4. Kaupungit  ja kunnat 

3. Tutkimuslaitokset 

1. Suomen  Akatemia 

2. Metsäntutkimuslaitos 

3. Muut tutkimuslaitokset 

4. Yliopistot  
1. Helsingin yliopisto  
2. Joensuun  yliopisto  

5. Ammattikasvatushallitus 

1. Keskusvirasto 

2. Metsäoppilaitokset  
3. Maatalousoppilaitokset  

6. Yksityismetsätalous  
1. Keskusmetsälautakunnat 
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2. Metsälautakunnat  

3. Metsänhoitoyhdistykset  ja metsän  

hoitoyhdistysten  liitot 
4. Maataloustuottajain  Keskusliitto 
5. Kartanot ja yhteismetsät  

7. Metsäteollisuus ja raakapuun kauko  

kuljetus  
1. Suurimmat metsäteollisuusyritykset  
2. Muut metsäteollisuusyritykset  
3. Uittoyhdistykset  

8. Metsäalan kauppa 
1. Myyntiyhdistykset  
2. Agentuurit  
3. Puutavaraliikkeet 

4. Puutalo-  ja puusepänteollisuus  
5. Muu  metsäalan kauppa (koneet, 

kemikaalit)  

9. Kuljetus,  laivaus ja huolinta 

10. Konsultti-,  tutkimus-, suunnittelu  

ja tietopalveluyritykset  

11. Pankit ja vakuutuslaitokset 
1. Pankit 

2. Vakuutuslaitokset 

12. Järjestöt  

13. Muut 

1. Säätiöt 

2. Lehdet 

3. Mainostoimistot 

4. Muut 

23. Potentiaaliset työnantajat  

Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  potentiaaliset  työn  

antajat olivat molemmille ryhmille samanaikaisesti potentiaa  

lisia, ts. heillä ei tutkimushetkellä ollut  kummankaan, ylei  

sen tai kaupallisen metsätutkinnon suorittaneita metsänhoi  

tajia palveluksessaan. Vastaavasti metsätalousinsinöörien ja 

-teknikoitten potentiaalisiksi  työnantajiksi katsottiin työn  

antajat, joiden palveluksessa ei kyselyhetkellä  ollut  yhtään 

metsätalousinsinööriä eikä -teknikkoa. 

Kysely  päätettiin kohdistaa mahdollisimman kattavasti metsä  

alalla toimiviin työnantajiin. Lisäksi mukaan  otettiin sub  

jektiivista harkintaa käyttäen metsäalan ulkopuolisia työn  

antajia, joiden oletettiin voivan tulla kyseeseen metsänhoi  

tajien tulevina työnantajina. Menettelyä perusteltiin  sillä, 
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että metsäalan koulutus on suhteellisen pitkälle erikoistunut 

ja siten muilla aloilla todennäköisesti melko tuntematon. 

Näytteiden  avulla arvioitiin saatavan riittävä kuva metsäalan 

ulkopuolisten  potentiaalisten  työnantajien  kiinnostuksesta  ja  

mahdollisuuksista ottaa palvelukseensa metsäalan koulutuksen  

saaneita. 

Metsäteollisuudessa ja metsäalan kaupan parissa toimivat 

potentiaaliset  työnantajat luetteloitiin julkaisusta  Finnish 

Timber and Paper Calendar 1983/1984 ja luetteloa täydennet  

tiin Metsäntutkimuslaitoksen markkinapuun  hankintatilaston 

tiedoilla. Näin saatiin kyselyyn  mukaan kaikki  sahat, joiden  

vuosituotanto oli vähintään 5000 m 3.
 Yhteensä metsäteolli  

suuden ja metsäalan kaupan potentiaalisia  työnantajia  oli 

216, mistä alle 5000 m 3 vuodessa  tuottavien sahojen  määrä oli 

12. 

Julkishallinnosta olivat mukana kaikki ne lääninhallitukset 

ja seutukaavaliitot,  joilla ei ollut metsänhoitajia  palveluk  

sessaan. Potentiaalisten työnantajien  ryhmään arvottiin myös 

23 kaupunkia, joiden metsäpinta-ala oli vähintään 1000 ha.  

Muita työnantajia poimittiin elinkeinoelämän järjestöjen  

jäsenluetteloista. Ne pankit ja luottolaitokset,  joilla ei 

ollut palveluksessaan yhtään metsänhoitajaa  tai liikemetsän  

hoitajaa, tulivat mukaan näistä luetteloista totaalisina. 

Vakuutusyhtiöistä  valittiin ne, joilla oli metsävakuutuksia. 

Konsulttiyrityksistä  poimittiin henkilöstömäärältään suurim  

mat, joiden toimialoina oli mm. maankäytön suunnittelu, mai  

semasuunnittelu,  johdon konsultointi tai tuotekehitys  ja 

tuotesuunnittelu. Mainostoimistoista otettiin mukaan kaksi  

yritystä, joiden  yhtenä erikoistumisalana oli metsäteolli  

suus. 

Kaikkiaan metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  potenti  

aalisia työnantajia  oli 329 kpl  ja metsätalousinsinöörien ja 

-teknikoiden potentiaalisia  työnantajia  427 kpl. Potentiaa  

liset työnantajat  on esitetty  työnantajaryhmittäin  taulukossa  

1. 
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Taulukko 1. Metsäalan toimihenkilöiden potentiaaliset  

työnantajat.  

24. Kyselyn  toteutus ja kato 

Kyselylomaketta testattiin lähettämällä se täytettäväksi  

valtion hallintoa, metsäteollisuutta,  kuljetusta,  tutkimusta,  

yksityismetsätaloutta  ja järjestöjä edustaviin organisaati  

oihin. Varsinainen kysely  (lomake liitteenä 1) postitettiin 

huhti-toukokuun vaihteessa 1986. Vastauksia karhuttiin kaksi  

kertaa, minkä jälkeen pyrittiin saamaan vastaukset suurim  

milta nykyisiltä työnantajilta  puhelimitse  lähettämällä tar  

vittaessa uudet lomakkeet. Epätäydellisiin  vastauksiin han  

kittiin lisätietoa sekä puhelimitse  että kirjeitse.  

Saatekirjeessä  pyydettiin täyttämään  lomake  mieluiten muuta  

man henkilön ryhmässä. Näin haluttiin välttyä siltä, että 

Metsänhoitaj  ien Metsätalousinsinöörien 

ja ja 

liikemetsänhoitaj  ien metsätalousteknikoitten 

potentiaaliset  työnantajat  

1. Julkishallinto 52 51 

2. Tutkimuslaitokset 5 10 

3. Yliopistot 1 3 

4. Yksityismetsätalous 4 2 

5. Metsäteollisuus 128 154 

6. Metsäalan kauppa 88 111 

7. Kuljetus,  laivaus ja 

kuljetus 14  19 

8. Konsultti-, tutkimus- ja 
tietopalveluyritykset 6 17 

9. Pankit ja vakuutus 13  22 

10. Järjestöt 7 19 

11. Muut 11 19 
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tarkempien  henkilöstösuunnitelmien puuttuessa yhden  henkilön 

subjektiivisuus  korostuisi vastauksissa. Kuitenkin vain 11 % 

vastaajista oli täyttänyt lomakkeen  2-5 hengen voimin. 

Vastaajista  32 % kuului organisaationsa  ylempään  johtoon  ja 

59  % lähinnä keskijohtoon. Kahdella kolmanneksella lomak  

keen täyttäneistä nykyisistä työnantajista oli metsäalan 

koulutus. Näin ollen on mahdollista, että liian positiivinen  

suhtautuminen omaan koulutukseen on vaikuttanut vastauksiin. 

Toisaalta koulutuksen tunteminen myös osaltaan helpottaa  

vastaamista. 

Suurten  organisaatioiden  osalta ongelmana oli, mille organi  

saatiotasolle kysely  tulisi lähettää. Päällekkäisyyksien  

välttämiseksi päädyttiin  kyselyn  lähettämiseen keskusyksiköi  

hin, joilta pyydettiin vastaukset koko  yhtymää koskevana.  

Näin yksittäisen  vastaajan työmäärä lomaketta  varten tarvit  

tavien tietojen kokoamiseksi  saattoi olla suurempi  ja vas  

tausaktiviteetti pienempi kuin siinä tapauksessa, että lomake 

olisi jaettu saman organisaation  eri toimintayksiköille.  

Mutta voidaan myös olettaa organisaation  keskusyksiköllä  

olevan parempi kokonaisnäkemys  organisaation  ja henkilöstön 

kehityksestä.  Kyselyn toteutusvaiheessa kävi kuitenkin niin, 

että kolme  suurta metsäteollisuusyritystä  hajautti kyselyn  

eri toimintayksiköilleen. Aineistoa analysoitaessa  näitä 

toimintayksiköitä  käsiteltiin itsenäisinä havaintoyksikköinä.  

Kyselyn  toteuttamista vaikeuttivat metsäteollisuudessa juuri 

kyselyäjankohtana meneillään olleet suuret rakennemuutokset.  

Vastaajat  jättivät fuusioiden ja yrityskauppojen  vaikutukset 

henkilöstömäärään mielellään kokonaan arvioimatta, koska he 

pitivät tehtävää mahdottomana. Vaikeuksia tuotti myös ta  

voittaa henkilöä,  joka olisi suostunut  arvioimaan yhdistyvien  

yritysten metsätoimihenkilöstön kokonaismäärän kehitystä.  

Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  nykyisistä  työnanta  

jista kyselyyn  vastasi 83 % ja potentiaalisista  67 %. Hyväk  

sytyiksi  laskettiin kaikki ne lomakkeet, joissa oli vastattu 

kyselyn kannalta  tärkeimpään  määräennustekysymykseen. Ny  

kyisten  työnantajien määräennusteisiin tehtiin katokorjaukset  

ja täydennykset  kunkin työnantajaryhmän  saman kokoluokan 
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työnantajista (metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  määrä 

vastanneessa  organisaatiossa  = määrä vastaamattomassa tai 

puutteellisesti vastanneessa organisaatiossa) muodostetun  

vertailuryhmän ennusteiden mukaisesti. Lisäksi otettiin 

huomioon vastaajan  mahdolliset yrityksen ja henkilöstön tule  

vaisuutta koskevat maininnat kuten esimerkiksi "metsänhoita  

jien  määrä on pieni ja  pysyy  sellaisena" tai "toiminta loppu  

nee omistajan  jäädessä  eläkkeelle". 

Metsätalousinsinöörien ja metsätalousteknikoitten nykyisten  

ja potentiaalisten  työnantajien  vastausprosenteiksi  tuli 84 % 

ja 70 %. Katokorjaukset  ja täydennykset  määräennusteisiin 

tehtiin kunkin työnantajaryhmän  ennusteiden mukaisesti. Ver  

rattaessa kyselyllä  saatuja  työnantajaryhmittäisiä  henkilös  

tön määrää koskevia tietoja rekisteritietoihin havaittiin 

joissakin  ryhmissä  eroja. Tällöin rekisteritietoja pidettiin 

luotettavampina. Koska vastaajien ennusteet pohjautuivat  

heidän arvioonsa kyselyäjankohdan  henkilöstömäärästä, korjat  

tiin ennusteita vastaavasti niin, että niiden lähtökohtana 

olivat kyselyäjankohdan todelliset henkilöstömäärät. 

Kyselyn ulkopuolelle jääneiden metsätoimihenkilöiden määrän 

oletettiin ennusteissa pysyvän nykyisellä  tasolla. Ulko  

mailla ulkomaisten työnantajien  palveluksessa työskentele  

vistä metsänhoitajista  ja liikemetsänhoitajista  varsin moni 

saavuttaa  eläkeiän tarkasteluajanjakson kuluessa.  On epävar  

maa, missä määrin ulkomailla eläkepoistuman kautta  vapautuvat 

tai uudet työpaikat  täytetään suomalaisilla metsänhoitajilla  

tai liikemetsänhoitajilla. Toisaalta työllisyystilanteen  

vaikeutuessa perinteisillä metsäaloilla on odotettavissa 

aiempaa suurempia  paineita siirtyä nk. lievealoille. 

Potentiaalisten työnantajien vastaamatta jättäminen tulkit  

tiin niin, että kyseinen  työnantaja  ei ole kiinnostunut am  

mattikunnasta eikä todennäköisesti tulevaisuudessakaan ota 

palvelukseensa metsäalan koulutuksen saaneita. 

Vuosituotannoltaan yli 5000  m 3 :n kokoiset sahat olivat kyse  

lyssä kokonaan  edustettuina. Tätä pienemmät 12 sahaa, jotka  

vastasivat kyselyyn, eivät arvioineet tarvitsevansa yhtään 
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metsätoimihenkilöä palvelukseensa vuoteen 2000 mennessä.  

Muiden alojen potentiaaliset työnantajat olivat harkiten 

valittuja näytteitä, eikä aineistosuurennoksia siten tehty. 

Nykyisten  työnantajien  osalta kato jäi  melko pieneksi,  joskin 

siihen kuului muutamia suurehkoja  työnantajia.  Siihen kuului 

kaikkiaan 41 metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  työn  

antajaa,  joista lähes kolme neljännestä toimi metsäteollisuu  

dessa tai metsäalan kaupan parissa. Katoon  sisältyi 12 sel  

laista työnantajaa,  joiden  palveluksessa oli vähintään kaksi  

metsänhoitajaa  tai liikemetsänhoitajaa.  Näistä työnantajista  

seitsemän toimi metsäteollisuudessa, kolme  metsäalan  kaupan 

piirissä  ja kaksi  muilla aloilla. Metsäteollisuuden vastaa  

mattomista työnantajista  neljän  suurimman palveluksessa oli 

yhteensä 39 metsänhoitajaa  ja liikemetsänhoitajaa.  

Metsätalousinsinöörien ja -teknikoitten nykyisten  työnanta  

jien kato koostui 23 metsäteollisuuden ja metsäalan kaupan 

työnantajasta,  joiden palveluksessa oli yhteensä 271 insinöö  

riä ja teknikkoa. Lukumäärää kasvatti yksi vastaamatta jät  

tänyt metsäteollisuuden suurtyönantaja,  jolla oli palveluk  

sessaan kaikkiaan 208 metsätalousinsinööriä ja -teknikkoa. 

Muiden katoon  kuuluneiden työnantajien  palveluksessa työsken  

teli 1-9  metsätalousinsinööriä ja/tai -teknikkoa. 

Potentiaalisten työnantajien  kato keskittyi  voimakkaasti 

kahteen suurimpaan  ryhmään,  metsäteollisuuden ja metsäalan 

kaupan työnantajiin, joista vain hieman yli puolet palautti  

kyselylomakkeen. Muiden työnantajaryhmien  vastausaktiivi  

suutta voidaan pitää  varsin tyydyttävänä. 
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3. TULOKSET 

31. Metsänhoitajat  ja liikemetsänhoitajat  

311. Sijoittuminen työmarkkinoille  vuonna 1986 ja kysyntä  

määrien kehitys  

Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  ikäjakaumat  vuoden 

1986 alussa esitetään kuvassa  1. Ammatissa toimivista 70  % 

oli alle  50-vuotiaita. Kahden  vanhimman ikäluokan osuus on 

pienentynyt  vuoden 1974  46 %:sta 30 %:iin vuonna 1986. Kes  

ki-ikä  oli korkein valtion hallinnon palveluksessa olevilla. 

Nuorekkaimpia  aloja olivat metsäalan opetus ja tutkimus sekä 

pankki-  ja vakuutusala.  

Kuva 1. Metsänhoitajat  ja  liikemetsänhoitajat yhdessä 

ikäluokittain vuonna 1986. 

Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  määrä vuonna 1986 ja 

määrän kehitys  työnantajaryhmittäin  vuoteen 2000 saakka on 

esitetty  taulukoissa 2 ja 3. Metsänhoitajien  suurimpia  työl 
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listäjiä ovat  yksityismetsätalous  ja metsäteollisuus, joiden  

palveluksessa on 38 % työvoimaan kuuluvista metsänhoitajista.  

Taulukko 2. Metsänhoitajien  kysynnän  kehitys  vuosina 1986 -  

2000 työnantajaryhmittäin,  nykyiset  työnantajat.  

Liikemetsänhoitajia  työskentelee eniten (28 %) metsäteolli  

suudessa. Työnantajien  arvioiden mukaan metsänhoitajien  ja  

liikemetsänhoitajien  tarve tulevaisuudessa joko pysyy  kuta  

kuinkin vuoden  1986 tasolla tai kasvaa jonkin verran. Sekä  

metsänhoitajien että liikemetsänhoitajien  määrä pienenee 

metsähallituksessa. Metsänhoitajien  kokonaiskysyntä  kasvaa  

73 henkilöllä vuoteen  1992 mennessä ja 44 henkilöllä vuodesta  

1992 vuoteen 2000. Liikemetsänhoitajien  kokonaiskysyntä  

puolestaan kasvaa 13 henkilöllä vuoteen 1992 ja 29 henkilöllä 

vuodesta 1992 vuoteen  2000.  

Työnantaj  aryhmä Metsänhoitaj  ien lukumäärä 

1986 ■Rem 2000 

Metsäha11 itus 178 167 150 

Muu julkishallinto  76 90 97 

Tutkimuslaitokset 141 159 174 

Yliopistot  40 43 45  

Akh 124 130 131 

Yksityismetsätalous  238 255 278 

Metsäteollisuus 241 252 256 

Metsäalan kauppa 41 44 46 

Kuljetus,  laivaus, huolinta 2 1 1 

Konsultti-, tutkimus- ja 

tietopalveluyritykset  21 26 33 

Pankit ja vakuutuslaitokset 35 38 44 

Järjestöt  49 53 49 

Muut 26 24 25 

Ulkomailla (ulkom. työnantaja)  28 28 28 

Yhteensä  1240 1313 1357 
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Taulukko 3. Liikemetsänhoitajien  kysynnän  kehitys  vuosina 

1986 -  2000 työnantajaryhmittäin,  nykyiset  

työnantajat.  

Työnantajat  ilmoittivat metsänhoitajien  ja liikemetsänhoita  

jien jakautuvan eri tehtäväalueille taulukon  4 mukaisesti.  

Taulukon lukuihin ei ole  tehty aineistosuurennoksia eikä 

katokorjauksia,  ja puutteellisia vastauksia on täydennetty  

vain siltä osin kuin se matrikkelitietojen perusteella oli 

mahdollista. Vastaukset kattoivat 82 % metsänhoitajista.  

Liikemetsänhoitajien  osalta sitä vastoin päästiin  vain 58 % 

kattavuuteen.  

Työnantajaryhmä Liikemetsänhoitajien  lukumäärä 

1986 1992 2000 

Metsähal1itus 17 8 5  

Muu julkishallinto  28 24 26  

Tutkimuslaitokset 16 18 20  

Yliopistot  9 12 14 

Akh 34 39 40  

Yksityismetsätalous  11 11 11 

Metsäteollisuus 127 114 118 

Metsäalan  kauppa 77 89 99  

Kuljetus, laivaus, huolinta 7 14 14 

Konsultti-, tutkimus- ja 

tietopalveluyritykset  18 23 31 

Pankit ja vakuutuslaitokset 24 28 32 

Järjestöt  12 13 12 

Muut 34 34 34 

Ulkomailla (ulkom. työnantaja)  12 12 12 

Yhteensä  426  439 468 
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Taulukko 4. Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  tehtävä  

alueet  vuonna 1986 (työnantajien  vastaukset).  

Tehtäväalue Metsä 

luk  UPi j 
ien Li 

. % 

ikemetsän 

lukumäär 

hoitajien  
ä. % 

Metsänhoito ja -parannus 119 11,6 1 0,4 

Metsätalouden suunnittelu 39 3,8 1 0,4 

Raakapuun osto, korjuu  

ja kuljetus  162 15,9 15 6,0 

Raakapuun ulkomaankauppa 5 0,5 11 4,4 
Metsäteollisuuden tuotanto  1 0,1 8 3,2 
Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 3 0,3 9 3,6 
Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 14 1,4 45 O CO H 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 0  0 1 0,4 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 1 0,1 12 4,8 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) kotimaan 
markkinointi 17 1,7 3 1,2 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) vienti- 
markkinointi 7 0,7 5 2,0 

Kuljetus,  laivaus ja huolinta 2 0,2 6 2,4 
Hallinto, henkilöstökoulutus 

ja järjestötehtävät  232 22,7 35 14,0 
Neuvonta  ja tiedotus 14 1,4 1 0,4 

Tutkimus, suunnittelu ja 
konsultointi 204 20,0 32 12,8 

Opetus 136 13,3 36 14,4 

Kehitysmaatehtävät  23 2,3 4 1,6 

Muut kansainväliset tehtävät 2 0,2 0 0,0 

Muut tehtävät 39 3,8 26 10,4 

yhteensä 1020 100,0 249 100,0 
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Saatujen  vastausten mukaan  metsänhoitajia  työskenteli  eniten 

hallinto-, henkilöstökoulutus- ja järjestötehtävissä  sekä 

tutkimus-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Yli 10 % 

metsänhoitajista työskenteli  raakapuun osto-, korjuu- ja  

kuljetustehtävissä  samoin kuin metsänhoito ja -parannus sekä 

opetustehtävissä. Liikemetsänhoitajia  työskenteli  eniten 

mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden vientimarkkinoinnissa 

sekä hallinto-, henkilöstökoulutus- ja järjestötehtävissä.  

Metsänhoitajien  kysynnän kasvu  keskittyy  lähivuosina taulukon 

5 mukaan tutkimus-, suunnittelu- ja konsultointi- sekä 

hallinto-, henkilöstökoulutus-,  järjestö- ja kehitysmaatehtä  

viin. Kysyntä  vähenee kemiallisen metsäteollisuuden tuottei  

den vientimarkkinoinnissa. Muille tehtäväalueille ennakoi  

tiin kysynnän hienoista kasvua tai pysymistä ennallaan. 

Liikemetsänhoitajien  kysynnän kasvua ennakoivat useimmat 

työnantajat tehtäväalueelle "mekaanisen metsäteollisuuden 

tuotteiden vientimarkkinointi". Metsänhoito- ja parannusteh  

tävissä, metsätalouden suunnittelussa ja raakapuun osto-,  

korjuu-  ja kuljetustehtävissä  kysyntä  vähenee hieman. Useim  

miten kysynnän arvioitiin pysyvän nykyisellä tasolla  

(taulukko 6).  
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Taulukko  5. Metsänhoitajien  kysynnän  kehitys  
tehtäväalueittain vuosina 1986-1991.  

++ = kysyntä  kasvaa huomattavasti 
+ = kysyntä kasvaa  jonkin verran  
0 = kysyntä  pysyy ennallaan 
- = kysyntä  vähenee jonkin verran  

= kysyntä  vähenee huomattavasti 

Tehtäväalue Kysynnän  muutos, Vastauksia 

kpl  vastauksia yhteensä  
++ + 0  — — 

Metsänhoito ja -parannus 3 35  2 40  

Metsätalouden  suunnittelu 6 28 34 

Raakapuun osto, korjuu  
ja  kuljetus  7 34 7  48 

Raakapuun ulkomaankauppa 2 18 1 21  

Metsäteollisuuden tuotanto 1 21  22 

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 22 22 

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 3 24 1 28 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 18 18 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 17 1 18 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) kotimaan 
markkinointi 1 1  22 1 25 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) vienti- 
markkinointi 2 1  19 1 23 

Kuljetus,  laivaus ja huolinta 
Hallinto, henkilöstökoulutus 

20  20  

ja järjestötehtävät  14 24 2  40  

Neuvonta  ja tiedotus 2 10  1 13 

Tutkimus
,
 suunnittelu j a  

konsultointi 1 21  18 1 41  

Opetus 4 5 9 

Kehitysmaatehtävät  2 9 3 13 

Muut kansainväliset tehtävät 2 5 7 

Muut tehtävät 4 12 2 18 
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Taulukko  6. Liikemetsänhoitajien  kysynnän kehitys  
tehtäväalueittain vuosina 1986-1991.  

++ = kysyntä  kasvaa  huomattavasti 
+ = kysyntä  kasvaa  jonkin verran  
0 = kysyntä  pysyy  ennallaan  

= kysyntä  vähenee jonkin verran  
= kysyntä  vähenee  huomattavasti 

Tehtäväalue Kysynnän  muutos Vastauksia 

kpl  vastauksia yhteensä 
++ + 0 — — 

Metsänhoito ja -parannus 17 1  18 

Metsätalouden suunnittelu 16 1 17 

Raakapuun osto, korjuu  
ja kuljetus  22 3 1 26  

Raakapuun ulkomaankauppa  5 21 26  

Metsäteollisuuden tuotanto  25 25  

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 3 22 1 26  

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 2  11 32 1  1 47 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 19 19 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 5 21 1 1 28 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) kotimaan 
markkinointi 2 21 23 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) vienti- 
markkinointi 1 20 1 22 

Kuljetus,  laivaus ja huolinta 2 19 1 22 

Hallinto, henkilöstökoulutus 

ja  järjestötehtävät 1 2 12 1 2 18 

Neuvonta  ja tiedotus 2 2 

Tutkimus, suunnittelu ja 
konsultointi 5 8 1  15 

Opetus 3 3 6  

Kehitysmaatehtävät  2 2 4 

Muut kansainväliset tehtävät 1 1  

Muut tehtävät 4 12 2 18 
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312. Määrällinen koulutustarve vuosina 1988-94  

Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  määrällinen koulutus  

tarve vuoteen 1994 on esitetty taulukossa  7. Seuraavassa  

tarkastellaan koulutustarve-ennustetta laskentavaiheittain: 

Laskentavaihe 1. 

Työvoimaan  kuuluvien metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  

lukumäärät saatiin Suomen  Metsänhoitajaliiton  jäsenrekiste  

ristä. Koska ammattikunta on pieni ja järjestäytymisaste  

korkea, saatiin tiedot osittain myös liittoon kuulumattomista 

ja tuntemattomiksi jäi vain 45 henkilöä, jotka oletettiin 

työvoimaan  kuuluviksi. 

Laskentavaihe 2. 

Vuonna  1986 työvoimaan  kuuluvien määrästä vähennettiin eläke  

ja kuolleisuuspoistuma  vuoteen  1992 mennessä. Eläkeikärajana  

pidettiin 62 vuotta. Metsänhoitajien  eläkepoistumaksi  tuli 

198 henkilöä ja liikemetsänhoitajien  eläkepoistumaksi  125 

henkilöä. Liikemetsänhoitajia  siirtyy jakson aikana poik  

keuksellisen runsaasti eläkkeelle. Metsänhoitajien eläke  

poistuman  huippu on sen  sijaan jo sivutettu. Ensi  vuosikym  

menellä molempien ryhmien eläkepoistumat  pienenevät  nuorem  

pien ikäluokkien määrän ammattikunnassa samanaikaisesti kas  

vaessa (vrt. kuva 1).  

Koska Suomen  väestötilaston kuolemanvaaraluvut todettiin tar  

koitukseen liian suuriksi ja saatavilla oli Metsänhoitaja  

liiton omia tilastoja, käytettiin niiden perusteella tar  

kasteluajanjakson  kuolleisuuspoistumana metsänhoitajilla 8 ja 

liikemetsänhoitajilla  4 henkilöä. 

Laskentavaihe 3. 

Ennen vuotta 1987 aloittaneiden opiskelijoiden tiedot on 

kerätty tiedekunnan arkistosta. Vuosina 1981 -  85 aloit  

taneiden lukumäärästä on poistettu opintonsa keskeyttävien  

määrä, joksi arvioitiin metsätalouden koulutusohjelman  mukaan  

opiskelevista  8 henkilöä/vuosikurssi  (Helsingissä  6 ja Joen  

suussa 2) sekä  metsä- ja puutalouden kaupan koulutusohjelman  

mukaan  opiskelevista  1-2 henkilöä/vuosikurssi.  Valmistuvien 
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määrästä vähennettiin myös työhön  osallistumattomat,  metsäta  

louden koulutusohjelman mukaan opiskelevista kolme 

henkilöä/vuosikurssi  ja metsä- ja puutalouden  kaupan koulu  

tusohjelman  mukaan opiskelevista  yksi henkilö/vuosikurssi.  

Vuosina 1981 -  85  aloittaneiden lukumäärään lisättiin kiin  

tiön ulkopuolella opiskelevat  (kaksi  henkilöä/vuosi  metsä  

talouden koulutusohjelmassa  ja yksi  henkilö/vuosi  metsä-ja 

puutalouden kaupan koulutusohjelmassa).  Vuoden  1991 loppuun 

mennessä valmistuvien opiskelijoiden lukumäärään on lisätty 

ne vuonna 1980 tai sitä ennen aloittaneet valmistumattomat, 

joiden voidaan olettaa suorittavan tutkinnon. Arvio 

valmistumisesta perustui  subjektiiviseen  harkintaan. 

Metsänhoitajaksi  opiskeleminen on kestänyt  viime vuosina 

keskimäärin 5 1/2 vuotta ja liikemetsänhoitajaksi  opiskelu 

hieman kauemmin. Laskelmissa on oletettu opiskeluajan  olevan 

tulevina vuosina molemmissa ryhmissä  5  1/2 vuotta. 

Laskentavaiheet 4, 5 ja 6. 

Välituloksena laskettiin vuoden 1992 alun kysyntä-tarjonta  

tilanne. Kysyntä perustuu työnantajakyselyn  tuloksiin. Ny  

kyisten  ja potentiaalisten työnantajien  kysyntään  perustuva  

metsänhoitajien ylitarjonta on vuonna 1992 55 henkilöä. 

Liikemetsänhoitajien  osalta vajausta  on 21 henkilön verran.  

Tähän ylitarjontaan ja vajaukseen  ei enää voida vaikuttaa. 

Laskentavaihe 7. 

Vuoden 1992 tarjonnasta vähennettiin 1.1.2000 mennessä eläke  

iän saavuttavat ja kuoleman  kautta poistuvat. Metsänhoita  

jien eläkepoistuma  kyseisenä  ajanjaksona  on 191 henkilöä ja 

liikemetsänhoitajien  75 henkilöä. Saatuun  tarjontaan lisät  

tiin vuosina 1986-87  aloittaneista ne, joiden oletetaan  ole  

van työvoimassa vuonna 2000.  

Laskentavaiheet 8, 9, 10 ja 11. 

Kysyntä perustuu työnantajakyselyn  tuloksiin. Vuosien 1988-  

94 koulutustarve  saatiin vähentämällä kysynnästä tarjonta. 

Kokonaiskoulutustarve kyseisille  vuosille saatiin lisäämällä 

koulutustarpeeseen opintonsa  keskeyttävien  ja työhön  osallis  

tumattomien määrä (14% ja  12%). 
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Taulukko 7. Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  

määrällinen koulutustarve vuosina 1988-94.  

Vuodet  1988 -  94 ovat vuosia, joiden sisäänottomääriä sääte  

lemällä on vielä mahdollista vaikuttaa vuoden  2000 tarjonta  

tilanteeseen. Taulukon  7 laskelman mukaan  metsänhoitajien  

vuotuinen koulutustarve kyseisenä  ajanjaksona  on 9 ja liike  

metsänhoitajien  16 henkilöä. Jos vuoden 1992 ylitarjonnasta 

(55 metsänhoitajaa)  olisi käytettävissä  vain kolmannes vuoden 

2000 tarjonnassa,  metsänhoitajien vuotuinen koulutustarve 

olisi 15 henkilöä. Toisaalta tällöin tulisi vastaavasti 

ajatella, että liikemetsänhoitajien  vajaus  vuonna 1992 täyt  

tyisi muilla kuin liikemetsänhoitajilla ja kysyntä vuonna 

2000 olisi taulukossa 7 esitettyä pienempi.  Käytettäessä  

Metsän- Liikemetsän- 

1. Työvoimaan  kuuluvia v. 1986  1273 452 

2. Näistä työvoimaan  kuulu- 
via v. 1992 1067 323 

3. Vuosina 1986-1991  valmistuvat 

työhön  osallistuvat 344 117 

4. Tarjonta v. 1992 1411 440 

5. Kysyntä  v. 1992  1356 461  

6. Ylitarjonta/vajaus  v. 1992 
+ _ 

+55 -21  

7. Vuoden 1992 tarjonnasta  työ- 
voimaan kuuluvia v. 2000  

+  v. 1986-87  aloittavat, työvoi  
maan v. 2000 mennessä kuuluvat 

=  edelliset yhteensä v. 2000  

1209 

141 

1350 

359 

37 

396  

8. Kysyntä  v. 2000  1404  496 

9. Koulutustarve 1988-94  54 100 

10. Opintonsa  keskeyttävät  ja 

työhön osallistumattomat 8 12 

11. Kokonaiskoulutustarve 1988-94  62 112 

12. Vuotuinen sisäänotto 9 16 
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eläkeikärajana  60 vuotta vuotuinen koulutustarve  olisi noin 

16 metsänhoitajaa/vuosi  ja 18 liikemetsänhoitajaa/vuosi.  

Ammattikunnan todellinen eläkeikäraja  lienee kuitenkin 62-64 

vuotta. 

Ainakin osa liikemetsänhoitajien  vajauksesta  90-luvun alussa  

korvautunee metsänhoitajilla, joten metsänhoitajien  ylitar  

jonta tuolloin näyttäisi olevan  noin 40-50 henkilöä. Tämä 

korvautuminen heijastuu luonnollisesti liikemetsänhoitajien  

tulevaan  kysyntään.  

Ennusteen  tarkkuus heikkenee huomattavasti aikajänteen  kasva  

essa. Laskelmien mukaan liikemetsänhoitajien  nykyinen  si  

säänottokiintiö (20 aloituspaikkaa/v)  vastaa likimain tulevaa 

kysyntää ennustejakson  loppuun saakka. Metsänhoitajista  sen 

sijaan  tulee olemaan huomattava ylitarjonta, mikäli sisäänot  

tokiintiö pysyy  nykyisellä  tasolla (80 aloituspaikkaa/v).  

Laskelmissa on mukana nykyisten  työnantajien  kysynnän  lisäksi 

myös potentiaalisten työnantajien  kysyntä,  jota  voidaan pitää  

epävarmempana. Potentiaalisten työnantajien  kysyntä  vuosina 

1986-91  on 16 metsänhoitajaa ja 4 liikemetsänhoitajaa  ja 

vuosina 1992-99  20 metsänhoitajaa ja 10  liikemetsänhoitajaa.  

Lisäksi kyselyyn  vastanneista potentiaalisista  työnantajista  

moni ilmaisi ehdollisen kiinnostuksensa metsäammattilaisen 

palkkaamiseen. 

Pitempiaikaisten  tilapäisten työstä poissaolojen  vaikutusta 

yleiseen työllisyystilanteeseen  ei ole  otettu laskelmissa 

huomioon. Ihalaisen (1987) mukaan pidempiä  poissaoloja  

työstä oli joka toisella naispuolisella ja joka  viidennellä 

miespuolisella  metsänhoitajalla. Poissaolon syiksi  mainit  

tiin seuraavat  seikat: 

naii 

-  äitiysloma  

set  

38 

(n=BU) i 

% 

menet ( n=lb4 ) 

-  opiskelu  4 % 5 % 

-  sairaus tai työkyvyttömyys  1 % 2  % 

-  muu (lastenhoito,  työttömyys)  9  % 7 % 

-  varusmiespalvelu   3 % 

yhteensä 58 % 17 % 



27 

Metsänhoitajien  ja liikemetsänhoitajien  määrällisen tarpeen 

lisäksi haluttiin selvittää työnantajien  kiinnostus ottaa 

palvelukseensa  metsäalan jatkotutkinnon suorittaneita henki  

löitä. 

Suomen virallisen tilaston (VIC:106 1980 osa VIB) mukaan 

maassamme oli vuonna 1980 työelämässä  52 metsätieteiden toh  

toria ja 37 lisensiaattia. Heistä julkisella sektorilla 

toimi 89 % ja 11 % oli muita palkansaajia. Elinkeinon 

mukaan jaettaessa  heistä 90 % työskenteli yhteiskunnalli  

sissa palvelutehtävissä  ja 10 % maa- ja metsätaloudessa, 

teollisuudessa tai rahoitustoiminnassa. 

Kyselyn tulosten mukaan lisensiaattien ja tohtoreiden lisä  

tarve oli viiden vuoden  kuluessa yhteensä 48 henkilöä. Met  

säntutkimuslaitos arvioi tarvitsevansa heistä 27. Luku ei 

kuitenkaan kuvaa avoimien työpaikkojen  määrää, koska  siinä on 

mukana  myös sisäinen pätevöityminen.  Muissa organisaatioissa  

arvioitiin tarjoutuvan  työtilaisuuksia  21  lisensiaatille ja 

tohtorille. Näistä kaksi  kolmannesta  sijoittuu muiden tutki  

muslaitosten ja yliopistojen  palvelukseen ja kolmasosa kon  

sultti-, tutkimus-, suunnittelu- ja tietopalveluyrityksiin.  

Tulokset  osoittavat, että tohtoreiden ja lisensiaattien työn  

antajakunta  pysyy lähitulevaisuudessa jokseenkin  perintei  

senä.  
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32. Metsätalousinsinöörit ja metsätalousteknikot 

321. Taustatietoja 

Metsätalousinsinööreistä ja -teknikoista noin 70 % oli alle  

50-vuotiaita (kuva 2). Metsätalousteknikoilla kahden nuorim 

man ikäryhmän  osuus korostui;  heistä lähes puolet oli alle 

40-vuotiaita. Yksityismetsätaloudessa  työskentelevistä  met  

sätalousteknikoista 82 % oli alle  50-vuotiaita. Vanhempien  

ikäluokkien osuus  oli suhteellisesti suurin metsähallituk  

sessa. Metsätalousinsinööreistä naisia oli 3,1 % ja met  

sätalousteknikoista 1,3 %. Ammatissa toimivat metsätalous  

insinöörit jakaantuivat  asuinpaikkakuntansa  mukaan  kohtalai  

sen tasaisesti maan eri lääneihin. Metsätalousteknikolta oli 

sijoittunut eniten (29 %) Oulun  ja Lapin  lääneihin. 

Kuva  2. Metsätalousteknikot ja metsätalousinsinöörit 

ikäluokittain vuonna 1986. 
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322.  Sijoittuminen  työmarkkinoille  vuonna 1986 ja  kysyntä  

määrien kehitys  

Metsätalousinsinöörien ja -teknikoiden kysynnän arvioitiin 

kasvavan eniten yksityismetsätaloudessa.  Ammattikuntien 

suurin työllistäjä, metsäteollisuus sitä vastoin tarvitsee 

tulevaisuudessa nykyistä  vähemmän  kyseisiä  metsätoimihenki  

löltä palvelukseensa. Metsätalousinsinöörien kysyntä  kasvaa  

286 henkilöllä ja metsätalousteknikoitten kysyntä 62 henki  

löllä vuoteen  2000 mennessä (taulukot 8 ja 9).  

Tämän lisäksi potentiaaliset  työnantajat  arvioivat tarvitse  

vansa palvelukseensa vuoteen  1992 mennessä 21 ja vuosina 1992 

-2000 29 metsätalousinsinööriä. Metsätalousteknikolta he  

ilmoittivat tarvitsevansa vain kolme  vuoteen  2000 mennessä.  

Taulukko 8. Metsätalousinsinöörien kysynnän kehitys  
vuosina 1986-2000  työnantajaryhmittäin,  
nykyiset työnantajat. 

Työnantajaryhmä Metsätalousinsinöörien 

1986 1992 

lukumäärä 

2000 

1. Metsähallitus 180 180 180 

2. Ammattikasvatus- 

hallitus 195 206 207 

3. Metsäntutkimusla itos  60 60 76 

4. Muu julkinen ala  123 182 193  

5. Yksityismetsätalous  1270 1377 1380 

6. Metsäteollisuus (+Vapo 
turve) 1563 1538 1538 

7. Muut metsäalat 32 32 44 

8. Pankki ja vakuutus 58 67 76 

9. Järjestöt  24 17 19 

10. Muut alat 30  34 41 

Yhteensä  3468  3693  3754  
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Taulukko 9. Metsätalousteknikoitten kysynnän kehitys  
vuosina 1986-2000  työnantajaryhmittäin,  

nykyiset  työnantajat.  

Valtaosa metsätalousteknikoista työskenteli  raakapuun osto-,  

korjuu- ja kuljetustehtävissä  sekä metsänhoito- ja met  

sänparannustehtävissä. Metsätalousinsinöörien keskeisiä  

tehtäväalueita edellä mainittujen lisäksi olivat hallinto, 

henkilöstökoulutus ja järjestötehtävät sekä metsätalouden 

suunnittelu (taulukko 10). Lähivuosina metsätalousinsinöö  

rien kysynnän lisäys keskittyy  paitsi  perinteisiin metsän  

hoito- ja -parannustehtäviin sekä metsätalouden  suunnittelu  

tehtäviin niin myös tutkimus-, suunnittelu- ja konsultointi  

tehtäviin. Myös metsätalousteknikoitten kysyntä  kasvaa  hie  

man perinteisten  tehtävien ohella  tutkimus-, suunnittelu- ja 

konsultointitehtävissä (taulukot 11 ja 12) . Suurin osa  työn  

antajista  arvioi kuitenkin kysynnän pysyvän ennallaan.  

Työnantaj  aryhmä Metsätalousteknikoitten 

1986 1992 

lukumäärä  

2000 

1. Metsähallitus 376 355 330 

2. Ammattikasvatus- 

hallitus 50 75 100 

3. Metsäntutkimuslaitos 50 50 68 

4. Muu julkinen ala  57 71 77  

5. Yksityismetsätalous  1152 1218 1285  

6. Metsäteollisuus (+Vapo 
turve) 2112  2019 1999  

7. Muut alat 86 81  86 

Yhteensä 3883  3869  3945  
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Taulukko 10. Metsätalousinsinöörien ja  metsätalousteknikoitten 
tehtäväalueet  1.1.1986 (vastanneet työnantajat).  

Tehtäväalue Metsätalous-  Metsätalous- 

insinöörien teknikoitten 

% 

Metsänhoito ja -parannus 405 15,3 851 29,0 

Metsätalouden suunnittelu 341 12,9 4 0,1 

Raakapuun osto, korjuu  
ja kuljetus  1291 48,9 1875 63,9 

Raakapuun ulkomaankauppa 4  0,2  0 0,0 

Metsäteollisuuden tuotanto 2 0,1 1  0,0 

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 4 0,2  2 0,1 

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 1 0,0 0  0,0 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 0 0,0 0  0,0 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 0 0,0 0 0,0  

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) kotimaan 
markkinointi 8 0,3 2 0,1  

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) vienti- 
markkinointi 3 0,1 0 0,0 

Kuljetus,  laivaus ja huolinta 4 0,2 0 0,0 

Hallinto, henkilöstökoulutus 

ja järjestötehtävät  410 15,5 26 1,0 

Neuvonta  ja tiedotus 27 1,0 82 2,8 

Tutkimus,  suunnittelu ja 
konsultointi 54 2,1 30 1,0 

Opetus 5 0,2 47 1,6 

Kehitysmaatehtävät  11  0,4 6  0,2 

Muut kansainväliset tehtävät 0 0,0 0  0,0 

Muut tehtävät 69 2,6 7 0,2 

Yhteensä 2639  100,0 2933  100,0 



32 

Taulukko 11. Metsätalousinsinöörien kysynnän  kehitys  
tehtäväalueittain vuosina 1986-1991.  

Tehtäväalue Kysynnän muutos  

kpl  vastauksia 
++ + 0 - — 

Vastauksia 

yhteensä 

Metsänhoito ja -parannus 2 13 45 2 62 

Metsätalouden suunnittelu 3 8 26 37 

Raakapuun osto, korjuu  
ja kuljetus  1 16 37 12 1 67 

Raakapuun ulkomaankauppa 3 18 21 

Metsäteollisuuden tuotanto 22 22 

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 2 1 21 24 

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 20 1 21 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

makkinointi 18 18 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 17 17 

Muiden tuotteiden (koneet  
lannoitteet ym.)  kotimaan 
markkinointi 5 18 23 

Muiden tuotteiden (koneet  
lannoitteet ym.) vienti- 
markkinointi 1 17 18 

Kuljetus, laivaus ja huolinta 20 20 

Hallinto, henkilöstökoulutus 

ja järjestötehtävät  1 3 11 1 17 

Neuvonta  ja tiedotus 2 3 3 1 9 

Tutkimus
, suunnittelu j a 

konsultointi 16 10 26 

Opetus 4 3 7 

Kehitysmaatehtävät 1 7 1 9 

Muut kansainväliset tehtävät 1 1 2 

Muut tehtävät 6 6 12 

++ = kysyntä  kasvaa  huomattavasti 
+ = kysyntä  kasvaa  jonkin verran  
0  = kysyntä  pysyy  ennallaan  
-  = kysyntä  vähenee  jonkin verran  
— = kysyntä  vähenee  huomattavasti 
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Taulukko 12. Metsätalousteknikoitten kysynnän  kehitys  
tehtäväalueittain vuosina 1986-1991.  

++ = kysyntä  kasvaa huomattavasti 
+ = kysyntä  kasvaa  jonkin verran  
0 =» kysyntä pysyy  ennallaan 
- = kysyntä  vähenee jonkin verran  

= kysyntä  vähenee huomattavasti 

Tehtäväalue Kysynnän muutos Vastauksia 

kpl  
++ 

vastauksia 

+ 0 - —  

yhteensä  

Metsänhoito ja -parannus 2 10  33 3 48 

Metsätalouden suunnittelu 1  17 1 19 

Raakapuun osto, korjuu  
ja kuljetus  2 15  39 7 5 68 

Raakapuun ulkomaankauppa 17 17  

Metsäteollisuuden tuotanto  19 1 20  

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

markkinointi 1 18 19  

Mekaanisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 19 19 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden kotimaan 

makkinointi 17 17 

Kemiallisen metsäteollisuu- 

den tuotteiden vienti- 

markkinointi 16 16 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) kotimaan 
markkinointi 1  17 1 19 

Muiden tuotteiden (koneet 
lannoitteet ym.) vienti- 
markkinointi 16 16 

Kuljetus,  laivaus ja huolinta 1  17 18 

Hallinto, henkilöstökoulutus 
ja järjestötehtävät  2  4 6 

Neuvonta ja tiedotus 1 2 2 5 

Tutkimus
, suunnittelu j a 

konsultointi 1 7 5 1 14 

Opetus 1 2  3 

Kehitysmaatehtävät  2 1 3 

Muut  kansainväliset tehtävät 1  1 2 

Muut tehtävät 1  4 5 
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323. Määrällinen koulutustarve  vuosina 1988-9  

Metsätalousinsinöörien ja -teknikoitten koulutustarve-ennus  

teet on esitetty  taulukoissa 13 ja 14. Ennusteet  on laadittu 

seuraavasti: 

Laskentavaihe 1. 

Työvoimaan  kuuluvien metsätalousinsinöörien ja metsätalous  

teknikoitten lukumäärät saatiin Metsäalan Toimihenkilöliiton 

jäsenrekisteristä.  Liittoon kuulumattomien osuus, noin 3 %, 

lisättiin rekisteristä saatuihin lukumääriin. 

Laskentavaihe 2. 

Vuonna  1986 työvoimaan  kuuluvien määrästä vähennettiin eläke  

ja kuolleisuuspoistuma  vuoteen 1992 mennessä. Meto:n aineis  

tosta laskettiin keskimääräiseksi eläkkeelle siirtymisiäksi  

vuosina 1984-86 60,5 vuotta. Näin alhainen keskimääräinen 

eläkkeelle siirtymisikä johtuu viime vuosina työttömyyseläk  

keelle siirtyneiden  suuresta  määrästä. Vuosina 1982-83  eläk  

keelle  siirtymisikä oli lähempänä 62 vuotta. Tulevina vuo  

sina eläkkeelle siirtymisikä lienee keskimäärin 62 vuotta, 

mitä ikärajaa käytettiin  taulukoiden 13 ja  14 koulutustarve  

laskelmissa. Eläkepoistumaksi  vuoteen  1992 mennessä tuli 518 

metsätalousinsinööriä ja 465 metsätalousteknikkoa. 

Kuolemanvaaralukujen  suuruus  riippuu paljolti paitsi  henkilön 

sukupuolesta ja iästä myös työtehtävien  laadusta. Suomen  

väestön keskimääräinen kuolleisuusluku on 1 %. Koska työteh  

tävien laadun  mukaan  ryhmiteltyjä kuolemanvaaratilastoja  ei  

ole tehty, ja koska toimihenkilötason tehtävissä toimivien 

kuolemanvaaraluvut ovat todennäköisesti pienempiä  kuin työ  

ikäisen väestön keskimääräiset luvut, käytettiin taulukoiden 

13 ja 14 laskelmissa vuotuisena kuolleisuuslukuna 0,5 %. 

Suomen  Metsänhoitajaliiton  aineistossa vastaava luku on vain 

0,12 %. Taulukoiden 13 ja 14 kuolleisuuspoistumat  ajanjak  

sona 1986-91  ovat  siten metsätalousinsinöörien ryhmässä  96 

ja metsätalousteknikoitten ryhmässä  110. Liittoon kuulumat  

tomien ikärakenne- eikä muitakaan tietoja ollut saatavissa,  

joten heidän eläke- ja kuolleisuuspoistumaosuutensa  työvoi  

maan kuuluvista oletettiin saman suuruisiksi kuin jäsentie  
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doista lasketut vastaavat osuudet. Koska  liiton ulkopuolis  

ten osuus ammattikuntiin kuuluvista oli vain 3 %,  mahdollisen 

virheen merkitys jää vähäiseksi. 

Laskentavaihe 3. 

Opintonsa  keskeyttävien  osuudeksi arvioitiin metsätalousinsi  

nöörilinjalla 3 % ja metsätalousteknikkoiinjalla  5 %. Ammat  

tikasvatushallituksen tekemän vuosina 1980-84 valmistuneisiin 

metsätalousinsinööreihin ja -teknikoihin kohdistuneen kysely  

tutkimuksen mukaan päätoimisia  jatko-opintoja suoritti 1 % 

metsätalousinsinööreistä ja 11 % metsätalousteknikoista. 

Nämä vähennettiin ammattiin valmistuneista. 

Laskentavaiheet 4, 5 ja 6. 

Vuoden 1992  alun tarjonta saatiin lisäämällä kohdan 2 jäl  

jellä olevaan  työvoimaan  vuoteen 1992 mennessä valmistuvat 

työhön osallistuvat henkilöt. Kysyntä perustuu työnantaja  

kyselyn tuloksiin. Erona  metsänhoitajien  ja liikemetsänhoi  

tajien koulutustarvelaskelmiin kysynnässä  ei ole otettu huo  

mioon tarkkojen tietojen puutteen vuoksi tuntemattomia ja 

liittoon kuulumattomia henkilöitä. Mikäli ko. ryhmät sisäl  

tyisivät kysyntään,  kasvaisi  sekä metsätalousinsinööri- että 

metsätalousteknikkolinjojen  vuotuinen sisäänotto arviolta 10 

- 15 henkilöllä. Tarjonnan  ja kysynnän erotuksena  saatiin 

vuoden 1992 tilanne. Tuolloin metsätalousinsinööreistä on  

ylitarjontaa  57 henkilöä nykyisten  ja potentiaalisten  työnan  

tajien  kysynnän  perusteella. Metsätalousteknikoista puoles  

taan on ylitarjontaa 464 henkilön verran.  

Laskentavaihe 7. 

Vuoden 1992 tarjonnasta  vähennettiin 1.1.2000 mennessä eläk  

keelle  siirtyvät ja kuoleman  kautta työvoimasta  poistuvat  

samoin perustein kuin laskentavaiheessa 2. Metsätalousin  

sinöörien eläkepoistumaksi  tuli 806 ja metsätalousteknikoit  

ten 712 henkilöä. Kuolleisuuspoistumat  kyseisellä  kaudella 

olivat 119 ja 145 henkilöä (taulukko 13). 

Taulukossa 14 on esitetty  laskelmavaihtoehto,  jossa olete  

taan, että puolet metsätalousteknikoiden vuoden 1992 ylitar  

jonnasta hakeutuu  muille, metsäalan ulkopuolisille  aloille 
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eikä ole enää mukana  vuoden  2000 tarjonnassa. Metsätalous  

teknikot työskentelevät  nykyisin lähes pelkästään  perintei  

sissä metsäalan tehtävissä, mihin koulutustarvelaskelmakin 

heidän osaltaan rajoittuu. Heikon työllisyystilanteen  vuoksi 

metsäalan ulkopuolelle hakeutumaan  joutuvat  ovat siten poissa  

metsäalan työmarkkinoilta. Heidän palaamisensa  takaisin 

metsäalalle 8  vuoden  tarkasteluajanjakson  kuluessa  on epäto  

dennäköistä,  mikäli työnsaantimahdollisuudet  eivät parane. 

Potentiaalisten työnantajien  osoittama kiinnostus metsäta  

lousteknikolta kohtaan oli hyvin  vähäinen. Metsätaloustekni  

koiden mahdollisuudet sijoittua työhön  metsäalan ulkopuolelle 

ovat käytännössäkin  rajoitetummat kuin muilla metsäalan toi  

mihenkilöillä. Postikyselyn  tulokset voivat kuitenkin poi  

keta tilanteesta,  jossa aktiivisesti haetaan  työtä. 

Laskentavaiheet 8, 9, 10, 11 ja 12.  

Vuoden 2000 kysynnän ja vuonna 2000 vanhasta  työvoimasta  

jäljellä olevan  tarjonnan  (kohta 7) erotuksena  saadaan  koulu  

tustarve vuosina 1988-96. Kokonaiskoulutustarve kyseisille  

vuosille saatiin lisäämällä koulutustarpeeseen opintonsa  

keskeyttävien  ja työhön  osallistumattomien määrä. 

Vuodet 1988-96  ovat vuosia, joiden aloituspaikkamääriä  sääte  

lemällä on vielä mahdollista vaikuttaa vuoden 2000 tarjonta  

tilanteeseen. Metsätalousinsinöörilinjan  ylioppilasluokilla  

opiskeluaika  on 4,5 vuotta ja peruskoulupohjaisilla luokilla 

5,5 vuotta. Viimeinen vuoden 2000 tarjontamääriin  vaikuttava 

sisäänottovuosi ylioppilailla on 1995 ja peruskoulun käy  

neillä 1994, ja vaikuttavien vuosien määrä siten ylioppilas  

luokilla 8 ja peruskoulupohjaisilla  7. Metsätalousinsinöö  

rien vuotuiseksi sisäänotoksi saatiin nykyisten  työnantajien  

kysynnän  perusteella 126 henkilöä. Kun laskelmissa otettiin 

huomioon myös potentiaalisten  työnantajien  kysyntä, vuotui  

seksi  sisäänotoksi saatiin 130 metsätalousinsinööriä. Vuonna  

1987 metsätalousinsinöörilinjalla  on 126 aloituspaikkaa.  Met  

sätalousinsinöörien kysyntä  ja tarjonta ovat 90-luvun jälki  

puoliskolla  tasapainossa,  mikäli aloituspaikkamäärät  pidetään  

nykyisellä  tasolla.  



37 

Metsätalousteknikkolinjalla  ylioppilaspohjainen koulutus 

kestää  3,5 vuotta ja peruskoulupohjainen  4 vuotta. Vaikut  

tavien vuosien määrä on 9. Vuotuiseksi sisäänottokiintiöksi 

saatiin ensimmäisessä laskelmavaihtoehdossa 60 henkilöä (tau  

lukko  13) ja toisessa laskelmavaihtoehdossa 89 henkilöä (tau  

lukko 14) . Vuonna  1987 metsätalousteknikkolinjalla  on 214  

aloituspaikkaa. Tulevina vuosina koulutustarve näyttää ole  

van enintään noin 40 % tästä määrästä. 

Jos eläkkeelle siirtymisikä olisi tulevaisuudessakin keski  

määrin 60  vuotta, tarvittaisiin metsätalousinsinöörilinjalle  

160 ja metsätalousteknikkolinjalle  82 uutta  opiskelijaa  vuo  

sittain. 

Taulukko 13. Metsätalousinsinöörien ja metsätalous  
teknikoitten määrällinen koulutustarve 

vuosina 1988-96.  

Metsät 

insinö 

1. Työvoimaan  kuuluvia v.1986  3707 4138 

2.  Näistä työvoimaan  kuuluvia 
v. 1992 3093  3563  

3. Vuosina 1986-91  valmistuvat 

työhön  osallistuvat 678  770  

4.  Tarjonta v.1992  3771 4333 

5.  Kysyntä  v.1992  3714  3869 

6. Ylitarjonta/vajaus  v.1992  
+  

+57 +464 

7. Edellisistä työvoimassa  v. 2000 2846 3476 

8. Kysyntä  v.2000  3783 3945 

9. Koulutustarve 

vuosina 1988-96  937 469 

• 
O H Opintonsa  keskeyttävät  ja 

työhön osallistumattomat 
-mti 3% ja 1% 
-mtt 5% ja 11% 

37 75 

ii. Kokona  i skoulutusta  rve  

vuosina 1988-96  974 544 

12. Vuotuinen sisäänotto 130 60  
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Taulukko 14. Metsätalousteknikoitten määrällinen 

koulutustarve vuosina 1988-96.  

33. Koulutuksen  laadulliset tekijät 

331. Koulutuksen  korvautuvuus  

Koulutuksen korvautuvuutta tarkasteltiin kaksisuuntaisesti. 

Ensiksi  tiedusteltiin metsäalan koulutuksen saaneiden korvaa  

mista muun koulutuksen tai/ja metsäalan muuntasoisen koulu  

tuksen saaneilla kun kyselyäjankohtana  metsäalan koulutuksen  

saaneen henkilön hallussa oleva toimi tulevaisuudessa vapau  

tuu. Toiseksi kysyttiin  muun alan koulutuksen  saaneiden 

Metsätalous- 

1. Työvoimaan kuuluvia v.1986  4138 

2. Näistä työvoimaan  kuuluvia 
v. 1992 3563 

3. Vuosina 1986-91  valmistuvat 

työhön osallistuvat 770  

4. Tarjonta v.1992  4333 

5. Kysyntä  v.1992  3869 

6. Ylitarjonta/vajaus  v.1992 
+ 

+464 

7. Edellisistä työvoimassa  v. 2000 3253 

8. Kysyntä  v.2000  3945 

9. Koulutustarve  

vuosina 1988-96  692  

10. Opintonsa keskeyttävät  ja  

työhön osallistumattomat 
-mtt 5% ja 11% 

111 

11. Kokonaiskoulutustarve 

vuosina 1988-96  803 

12.  Vuotuinen sisäänotto 89  
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korvaamista metsäalan koulutuksen saaneilla. Koulutuksen 

korvaamis- eli vaihtopäätöksen  lisäksi tiedusteltiin, mikä on 

korvaava koulutus  ja tällaisten korvaamisten/vaihtojen  luku  

määrä .  

Taulukosta 15 havaitaan, että vain noin 10 % työnantajista  

aikoi korvata  metsäalan toimihenkilöitä muun alan  koulutuksen  

saaneilla. Joka kolmas vastaaja  ei ottanut asiaan kantaa. 

Kysymystä  pidettiinkin  odotetusti vaikeana, koska ratkaise  

vimpana  tekijänä  avoimia toimia täytettäessä  ei niinkään ole  

hakijan koulutus, vaan työnantajan  saama käsitys  hakijan  

persoonallisuudesta  sekä hakijan  työkokemus (ks.  esim. Enroth 

ja Jämsä 1984). 

Taulukko 15. Metsäalan  koulutuksen  saaneen korvaaminen muun 

alan  koulutuksen  saaneella.  

Vaikka kysymys  oli muotoiltu siten, että kyliä-vastaus edel  

lytti jo melko varmaa koulutuksen vaihtopäätöstä,  niin vaih  

tojen lukumäärää koskevaan  kysymykseen  vastasi vain 26 työn  

antajaa. Useimmiten kyseessä oli yhden tai kahden metsätoi  

mihenkilön korvaaminen muuntasoisen metsällisen koulutuksen 

tai muun koulutuksen  saaneella. Metsänhoitajat  menettävät 

jonkin verran työpaikkoja,  mikäli metsähallinnon ja ammatti  

kasvatushallituksen joidenkin  virkojen ja toimien kelpoisuus  

vaatimuksia koskeva väljennysesitys  toteutuu. Korvautuvuutta  

työnantajaryhmittäin tarkasteltaessa  havaittiin, että kuusi  

metsäalan kaupan parissa toimivaa työnantajaa aikoi korvata  

metsänhoitajan  jonkin muun koulutuksen saaneella ja seitsemän 

metsäteollisuusyritystä  halusi saada metsätalousteknikoiden 

sijalle muita toimihenkilöitä. 

Koulutus  Korvaaminen muulla  

Ei  Ei o saa sanoa Yhteer  is 

Metsänhoitaja  11 % 56 % 33 % 100 % 

Liikemetsänhoitaj  a 10 % 47 % 43 % 100 % 

Metsätalousinsinööri 8 % 62 % 30 % 100 % 

Metsätalousteknikko 15 % 55 % 30 % 100 % 
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Kyselyhetkellä  metsänhoitajan  hallussa olleisiin avoimiksi 

tuleviin toimiin aiottiin valita muun koulutuksen saaneita 

seuraavasti: 

metsänhoitaja  -> maat.- metsät, lis. tai 

liikemetsänhoitaja 3 kpl  

" metsätalousinsinööri, 

puutalousinsinööri  

tai insinööri 5 kpl  

" ekonomi tai muu 

taloudellis-hallin 

nollinen tutkinto 6 kpl  

" biologi, juristi tai 

mmk (muut kuin metsä  

opinnot) 6 kpl  

Vastauksia oli kussakin korvaavassa ammattiryhmässä niin 

vähän, että niitä voidaan pitää täysin  satunnaisina. Muiden 

metsäalan koulutusryhmien  kanssa kilpailevista  koulutusryh  

mistä saatiin niin ikään niukasti havaintoja. Työnantajista  

22 aikoi palkata muun alan  koulutuksen saaneen tilalle metsä  

alan toimihenkilön. 

332. Koulutuksen  sisältö 

Työnantajilta pyydettiin arvioita siitä, kuinka hyvin  metsän  

hoitajien, metsätalousinsinöörien ja metsätalousteknikoitten 

koulutuksen eri osa-alueet valmentavat  opiskelijaa  tuleviin 

työtehtäviin.  Liikemetsänhoitajista  on olemassa samoja  kysy  

myksiä  käsittelevää tutkimustietoa vuodelta 1982 (Enroth ja 

Jämsä 1984), joten tässä selvitys rajoitettiin mainittuihin 

kolmeen  muuhun koulutusryhmään. Nykyisten  työnantajien  ar  

viot metsänhoitajien  oppiaineiden  tai opetuksen osa-alueiden 

tärkeydestä  tulevien työtehtävien  kannalta  käyvät  ilmi taulu  

kosta 16. 
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Taulukko 16. Nykyisten  työnantajien  arvio metsätalouden 

koulutusohjelman  osa-alueiden tärkeydestä,  

työnantajien  palveluksessa olevien metsän  

hoitajien lukumäärillä painotetut  keski  
arvot. 

Opetuksen osa-alue  X s Sijaluku  

1. Johtamistoimi 

ja hallinto 2,69 0,56 1 

2. Esiintymistaito  

ja viestintä 2,57 0,50 2  

3. Atk 2,15 0,58 3 

4. Vieraat kielet 2,00 0,63 4 

5. Laskentatoimi ja 

taloudellisuusanalyysit  1,99 0,70 5 

6. Taimitarhatuotanto 1,00 0,62 19 

7. Metsänkäsittely-  
menetelmät 1,97 0,74 6 

8. Metsätuhot 1,83 0,60 7 

9. Ympäristönsuojelu  1,78 0,60 8 

10. Metsien moninaiskäyttö  1,72 0,66 9 

11. Maankäytön  ekonomia 
12. Metsien inventointi 

1,25 0,62 16 

ja seuranta  1,70 0,72 10 

13. Kestävät hakkuumahdol- 

lisuudet ja niiden edel- -  

lyttämät toimenpiteet  1,68 0,76 11 

14. Atk ja satelliittikuvat 1,15 0,69 18 

15. Puunhankintaorganisaation  
tieto- ja  suunnittelu- 

järjestelmät 00  in H 0,87 12 

16. Puutavaran  laadun ja 

mittojen vaikutus 

jalostusprosessiin  1,43 0,79 14 

17. Puunhankintaorganisaa-  
tion ja puunjalostajien  

yhteistyömallit  1,31 0,88 15 

18. Kansantaloudellinen 

metsäekonomia 1,25 0,63 16 

19. Kehitysmaiden  metsä- 
talous  ja -teollisuus 0,71 0,80 20 

20. Muu kansainvälinen metsä- 

talous ja -teollisuus 1,20 0,67 17 

21. Raakapuun markkinointi 1,46 0,83 13  

Vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeä = 5 

tärkeä = ) 

ei kovin tärkeä = L 

tarpeeton = (  ) 
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Metsänhoitajien  koulutuksessa kaikki työnantajaryhmät  koros  

tivat johtamistoimen  ja hallinnon, esiintymistaidon  ja vies  

tinnän sekä  atk:n ja vieraiden kielten merkitystä. Metsälli  

sissä aineissa hajontaa oli enemmän, koska vastaus  riippui  

organisaation  toimintaympäristöstä. Metsällisistä opetuksen 

osa-alueista korkeimman keskiarvon sai osa-alue metsänkäsit  

telymenetelmät. Nykyisten  työtehtävien kannalta  tarpeetto  

mimpana opetusaineena  pidettiin kehitysmaiden  metsätaloutta 

ja -teollisuutta. Samansuuntaiset tulokset saatiin, kun  

keskiarvot laskettiin ilman painoja. Myös potentiaaliset  

työnantajat  pitivät yleisiä valmiuksia antavia oppiaineita  

tärkeimpinä. 

Työnantajaryhmittäisessä  tarkastelussa havaittiin, että oppi  

aineessa esiintymistaito  ja viestintä jokaisen ryhmän vas  

taus  jakauman  keskiarvo  oli vähintään 2. Atk ja satelliitti  

kuvat sekä kansantaloudellinen metsäekonomia eivät saaneet 

missään työnantajaryhmässä  vastausjakauman  keskiarvoksi  arvo  

sanaa 2 tai sen yli. Kielitaitoa arvostivat keskimäärin 

eniten metsäalan kaupan sekä  konsultti-, tutkimus-, suunnit  

telu- ja tietopalvelualan  työnantajat. Laskentatoimen ja 

taloudellisuusanalyysien  tuntemusta arvostivat erityisesti  

pankit. Metsänkäsittelyn  menetelmät saivat vastausjakauman  

keskiarvoksi  yli 2 ryhmissä  tutkimuslaitokset,  ammattikasva  

tushallitus (oppilaitokset)  ja yksityismetsätalous.  Konsult  

ti-, tutkimus-, suunnittelu- ja tietopalveluyritykset  pitivät 

maankäytön  ekonomiaa erittäin tärkeänä oppiaineena,  kun mui  

den ryhmien vastausten keskiarvot sitävastoin jäivät alle  

arvosanan 2. Metsien inventoinnin ja seurannan sekä  kestävät 

hakkuumahdollisuudet arvioivat konsultti-, tutkimus-, suun  

nittelu- ja tietopalvelualan  työnantajat  keskimäärin tärkeäm  

miksi kuin muut työnantajaryhmät. 

Metsätalousinsinöörien ja -teknikoiden koulutuksessa työnan  

tajat arvostivat erityisesti harjoittelua  käytännön työelä  

mässä. Myös johtamista ja hallintoa sekä äidinkieltä ja 

esiintymistaitoa  pidettiin tärkeinä oppiaineina.  Metsälli  

sistä aineista puunhankintaa  pidettiin tärkeimpänä. Metsä  

talousteknikon koulutuksessa  pidettiin metsäkoneoppia keskei  
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simpiin ja tärkeimpiin  oppiaineisiin  kuuluvana (taulukko 17) 

Taulukko  17. Nykyisten  työnantajien arvio metsätalous  
insinööri- ja metsätalousteknikkokoulutukseen 
kuuluvien oppiaineiden  tärkeydestä,  työn  
antajien  palveluksessa olevien metsätalous  
insinöörien ja metsätalousteknikoiden 
lukumäärillä painotetut keskiarvot.  

Vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeä = 3 

tärkeä = 2 

ei kovin tärkeä = 1 

tarpeeton - 0 

Metsätalous- Metsätalous- 

insinööri teknikko 

Oppiaine  X s X  s 

1. Johtaminen ja 
hallinto 2,53 0,51 2,56 0,54 

2. Äidinkieli ja 
esiintymistaito  2,50 0,50 2,21 0,55 

3. Vieraat kielet 0,97 0,52 0,61 0,54 

4. Metsä- ja 
puutalous 1,78 0,67 1,75 0,69 

5. Metsätalouden 

suunnittelu 2,32 0,94 1,62 0,59 
6. Puuntuottaminen 2,43 0,80 2,41 0,82 
7. Puunhankinta 2,66 0,55 2,89 0,39 
8. Metsäkoneet 1,99 0,59 2,30 0,59 
9. Puuteknologia  1,44 1,00 1,36 1,00 

10. Ekologia  1,69 0,52 1,58 0,54 
11. Metsien 

moninaiskäyttö  1,60 0,54 1,57 0,54 

12. Harjoittelu  
käytännön 

työelämässä  2,66 0,49 2,77 0,43 
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4. TULOSTEN  TARKASTELU 

41. Metsäalan toimihenkilöiden koulutustarve Ruotsissa 

Ruotsissa tehtiin vuosina 1982 - 83 maatalousministeriön 

toimeksiannosta laaja metsäalan toimihenkilöiden koulutusta  

koskeva  työryhmäselvitys  (Högre skoglig... 1983). Selvityk  

sen kysyntämäärät vuoteen 2000 perustuvat osaksi työnanta  

jille tehtyyn postikyselyyn  ja haastatteluihin sekä osaksi  

selvitystyöryhmän  omiin arvioihin. 

Selvityksen  mukaan metsäalan toimihenkilötarpeen  kasvua on 

odotettavissa yksityismetsätaloudessa. Metsähallituksen ja 

metsäteollisuuden työpaikat  sitä vastoin joko vähenevät tai 

pysyvät  nykyisellä  tasolla vuoteen  2000  saakka.  Ruotsalainen 

metsäntutkimus on laajentunut  voimakkaasti 1970-luvun  puoli  

välistä alkaen. Työryhmä pitää tämän kehityksen jatkumista  

todennäköisenä, joskin uusien työpaikkojen  tarjonnan huippu  

on jo 1980-luvun alkupuolella ohitettu. Työtehtävät ulko  

mailla ovat lisääntyneet  nopeasti. Lähinnä metsänhoitajien  

kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan ulkomailla. Metsäalan 

toimihenkilöiden kysyntä  kasvaa  myös opetustehtävissä.  Met  

säalan ulkopuolisen  kysynnän kehitystä  on vaikea ennakoida, 

mutta sen merkitys tulee joka tapauksessa olemaan  marginaali  

nen. 

Koulutusmäärien pysyessä vuoden 1982 tasolla metsäalan toimi  

henkilöiden kokonaismäärä vuonna 2000 on lähes sama kuin 

vuonna 1982  eli 5600 -  5700 henkilöä. Kokonaistarjonta  ja 

kokonaiskysyntä  olisivat tuolloin tasapainossa.  Koulutusryh  

mittäin tarjonta ei kuitenkaan vastaa tulevan  vuosikymmenen  

kysyntää.  Metsätalousteknikoiden (skogstekniker)  vinoutuneen 

ikärakenteen vuoksi -  lähes puolet työikäisistä  metsätalous  

teknikoista oli vuonna 1982 vähintään 50-vuotiaita -  vuotui  

set eläkepoistumat  ovat  suuria. Metsätalousteknikoiden määrä 

vuonna 1982  oli 3450 ja vähenee opiskelijamäärien  pysyessä  

ennallaan  2870:een.  Määrä ei kata työmarkkinoiden  tarvetta. 

Resurssien on laskettu riittävän 40 uuteen oppilaspaikkaan  

vuosittain, ja tämänsuuruista lisäystä  työryhmä suosittelee. 
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Metsätalousinsinöörilinjan (skogsmästare) aloituspaikkoja  

lisättiin vuodesta 1981 alkaen 30:sta 45:een. Toistaiseksi 

ei ole riittävästi tietoa lisäyksen  vaikutuksesta työmarkki  

noihin. Kysyntää  saattaa lisätä se, että metsätalousinsinöö  

rikoulutus on muuttunut lähes kokonaan metsätalousteknikoiden 

jatkokoulutukseksi.  Selvitystyöryhmä  päätyi suosittelemaan 

jatkossakin  noin 45 oppilaan  vuosikiintiötä. Näin menetellen 

metsätalousinsinöörien määrä kasvaa 875:sta 1250:een vuoteen  

2000 mennessä. 

Metsänhoitajakoulutukseen  (jägmästare)  vuosittain otettavien 

opiskelijoiden  määrää lisättiin vuodesta 1980 alkaen 40:sta 

60:een. Työryhmän mukaan  metsänhoitajien  kokonaiskysyntä  ei 

kuitenkaan ole lisääntymässä  eikä suuria eläkepoistumia  ole 

odotettavissa. 1980-luvulla metsänhoitajien  koulutus  jaet  

tiin kolmeen suuntautumisvaihtoehtoon,  jotka ovat luonnonva  

rojen, hallinnon ja markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto. 

Linjajaon  yhtenä tarkoituksena olikin laajentaa  metsänhoita  

jien työmarkkinoita. Luonnonvaroihin tai markkinointiin 

erikoistuvista opiskelijoista  osan odotetaan hankkiutuvan 

muihin kuin metsänhoitajan  perinteisiin tehtäviin. Mikäli 

näin ei käy, pyritään opiskelijamääriä  pienentämään. Toi  

saalta  pyritään  ottamaan huomioon myös koulutuksen kysyntä  ja 

koulutuskapasiteetti.  Uusien opiskelijoiden  määrän ollessa 

vuosittain 60 metsänhoitajien kokonaismäärä kasvaa 1300:sta 

1600:een  vuosina 1983 -  2000.  

Lyhyen tähtäimen työmarkkinatilannetta  kuvaa hyvin Ruotsin 

Tilastokeskuksen (Statistiska centralbyrän) vuosittain jul  

kaisema työvoimabarometri. Barometri koskee  pääasiassa  kou  

lutusryhmiä,  joilla on pitkähkö koulutusaika,  ja tiedot sitä 

varten kerätään  työnantajakyselyn  avulla. Tarkoituksena on  

saada tuoretta ja yksinkertaista  tietoa työmarkkinatilan  

teesta työnantajien  näkökulmasta. Työnantajaotokselta  tie  

dustellaan, millaiseksi he arvioivat tietyn koulutuksen  saa  

neiden hakijoiden saatavuuden ja rekrytointitilanteen  edel  

lisvuoteen verrattuna samoin kuin miten he arvioivat tietyn  

koulutuksen  saaneiden lukumäärän palveluksessaan kehittyvän  

seuraavien kolmen vuoden aikana. Otoksen koko  on 2000  
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työnantajaa,  ja kyselyn  vastausprosentti  on korkea,  lähes 95  

%. 

Barometri antaa tietoa eri koulutusryhmien  työmarkkinatilan  

teesta ja kysynnän kehityksestä  lähivuosina. Lisäksi baro  

metrin tuloksista pitemmältä ajanjaksolta voidaan tehdä pää  

telmiä koulutusalojen  työmarkkinatilanteen pysyvyydestä  tai 

vaihtelevuudesta esim. suhdanteiden mukaan  (Arbetskraftsbaro  

meter 1986, ks. myös Jämsä 1986). Vuoden  1986 työvoimabaro  

metrin mukaan  vastavalmistuneita metsänhoitajia  ja metsäta  

lousteknikolta oli runsaasti työnhakijoina  ja vastavalmistu  

neita metsätalousinsinöörejä  oli työnhakijoina  suunnilleen 

kysyntää  vastaava  määrä. Työkokemusta hankkineista metsätoi  

mihenkilöistä sen  sijaan oli jonkin verran  puutetta. Työnan  

tajat arvioivat, ettei metsätoimihenkilöiden kysynnässä  vuo  

sina 1986 -  89 tapahdu oleellisia muutoksia. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työnantajaryhmittäinen  

kysyntä  näyttää kehittyvän  Ruotsissa  hyvin samansuuntaisesti 

kuin Suomessa. Koulutusmäärien pysyessä  ennallaan  ei  metsä  

alan  toimihenkilöiden kokonaismäärä Ruotsissa sanottavasti 

muutu vuoteen 2000 mennessä, kun se Suomessa  kasvaa  noin 17 

%. Metsäalan koulutussuunnittelun keskeisin ongelma Ruot  

sissa  onkin tällä hetkellä lähinnä se, että kolmen  koulutus  

ryhmän keskinäinen rakenne  ja kysynnän  rakenne tulevaisuu  

dessa eivät vastaa toisiaan. 

42. Aiemmat määräennusteet ja tutkimuksen yhteenveto 

Metsäalan toimihenkilöiden kysyntä-  ja tarjontamäärien ennus  

teita on laadittu aiemmin vuosille 1973 ja 1978 (Veckman 

1970) sekä  vuosille 1980 ja 1985 (Helander ja Simula 1977). 

Liikemetsänhoitajien koulutustarve-ennuste  on laadittu vuo  

sille 1984 - 1987 ja kysyntä-tarjontatilannetta  on selvitetty  

vuoteen  1992 (Enroth ja Jämsä 1984). Tämä tutkimus tehtiin 

samaan tapaan kuin mainitut aikaisemmat tutkimukset. 

Veckman (1970) käytti kysyntäennusteissaan ylä- ja ala-ar  

vioita. Vuoden 1973 alaennusteet, varovaiset arviot työvoi  
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maan kuuluvien metsänhoitajien,  liikemetsänhoitajien  ja  met  

säteknikoitten (nyk.  metsätalousinsinöörien)  tarpeesta vasta  

sivat melko hyvin toteutuneita määriä vuonna 1974. Metsä  

työnjohtajien  (nyk.  metsätalousteknikoitten)  toteutunut  määrä 

oli jonkin verran korkeampi  kuin yläennuste. Vuoden  1985  

määräennuste oli metsänhoitajien ja liikemetsänhoitajien  

toteutunutta määrää huomattavasti suurempi. Metsänhoitajien  

vuotuiseksi koulutustarpeeksi  1970-luvun lopulla arvioitiin 

115 henkilöä,  kun  toteutunut  vuosittainen sisäänotto tuolloin 

oli 80 henkilöä. Reiluihin yliarvioihin  päädyttiin myös 

metsäteknikoitten ja metsätyönjohtajien  osalta. Syynä olivat 

metsäalan työnantajien  liian optimistiset suhdanneodotukset. 

Jonkin verran tuloksiin ovat vaikuttaneet myös toteutuneita 

suuremmat kuolleisuuspoistuma-arviot.  

Enrothin ja Jämsän (1984) mukaan nykyiset  työnantajat  arvioi  

vat palveluksessaan olevien liikemetsänhoitajien  määräksi 

vuonna 1992 519 henkilöä. Kysely  tehtiin vuonna 1982. Neljä 

vuotta myöhemmin  työnantajien  arvio liikemetsänhoitajien  mää  

rästä vuonna 1992 oli 457 henkilöä. Ero voi johtua ensinnä  

kin siitä, että ennustejakson  lyhentyessä arviot  tarkentuvat. 

Toisena syynä suurehkoon  62 henkilön eroon tuloksissa voi 

olla se, että jotkut vastaajat  eivät ole ehkä pitäneet  lii  

kemetsänhoitajia  ja metsänhoitajia eri ryhminä, vaan jäl  

kimmäisiä on sisällytetty  vuoden 1982 pelkästään  liikemetsän  

hoitajia koskeneeseen kyselyyn.  

Nykyisten  työnantajien  osalta vuoden  1986 työnantajakyselyn  

aineisto on erittäin kattava. Potentiaaliset työnantajat  

olivat osaksi näytteitä  omasta alastaan, ja heidän vastaus  

aktiivisuutensa oli alhaisempi  kuin nykyisten työnantajien.  

Saadut vastaukset lienevät kuitenkin riittävän luotettavia 

antamaan  kuvan potentiaalisista  työmarkkinoista.  

Kyselymenetelmää käytettäessä  oletetaan, että työnantajilla  

on pitkän aikavälin ennusteet tuotannonalan kehityksestä  ja 

työvoimatarpeestaan. Työnantajien henkilöstösuunnittelun 

tarkkuudessa on kuitenkin suuria eroja. Osa työvoimantarve  

ennusteista voi perustua pelkkään  arvailuun, mitä on vaikea 

kontrolloida postikyselytekniikkaa  käytettäessä. Lisäksi 
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tämäntapaisten  ennusteiden epävarmuus  kasvaa huomattavasti 

ennustejakson  pidentyessä.  Ensimmäisen ennustejakson  1987-  

1991 tuloksia voidaan pitää suuruusluokaltaan melko 'realis  

tisina'. Määräennusteisiin vuosille 1992  -  2000 on suhtau  

duttava kriittisemmin. Tulevalla vuosikymmenellä  nyt  saadut 

tulokset on nähtävä senhetkisen taloudellisen ym. tilanteen 

valossa. 

Metsänhoitajien,  liikemetsänhoitajien  ja metsätalousinsinöö  

rien kysynnän  kasvu  vuoteen 2000 mennessä on nykyisten  työn  

antajien  arvioimana 8 - 10 %. Metsätalousteknikoitten kysyn  

nän arvioitiin lisääntyvän  vain vajaat  2 %. Liikemetsänhoi  

tajien ja metsätalousinsinöörien nykyiset koulutusmäärät 

näyttäisivät  vastaavan  tulevaa työmarkkinoiden  tarvetta. Sen  

sijaan metsänhoitajista  ja metsätalousteknikoista alkaa olla  

lisääntyvää  ylitarjontaa 1990-luvulla, mikäli koulutusmäärät 

pysyvät  nykyisellä  tasolla.  

Metsänhoitajakoulutuksen  laadullisista tekijöistä työnantajat 

pitivät  tärkeimpinä  ns. yleisiä valmiuksia antavia oppiainei  

ta. Metsätalousinsinöörien ja -teknikoitten oppiaineista  

työnantajat  arvostivat  erityisesti puunhankintaa  sekä har  

joittelua käytännön työelämässä. 

Metsäalan koulutusta pidettiin varsin kilpailukykyisenä.  Ha  

vainnot koulutuksen vaihtojen lukumääristä ja korvaavista 

koulutuksista jäivät niin vähäisiksi, ettei niiden perus  

teella voitu tehdä yleistettäviä  päätelmiä.  
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Liite 1. Kyselylomake  

METSÄNTUTKIMUSLAITOS Kansantaloudellisen metsäekonomian 

tutkimussuunta Kornetintie 8 00380  HELSINKI p. 90/556  276 

METSÄALAN TOIMIHENKILÖIDEN KOULUTUSTARVEKYSELY Organisaatio:  Osoite:  Vastaajien asema organisaatiossa:  Lisätietoja antaa tarvittaessa:  puh:  Organisaation koko henkilökunnan määrä yhteensä:  Huoml Tässä kyselyssä metsänhoitaja = yleisen metsätutkinnon tai metsätalouden koulutusohjelman suorittanut, liikemetsänhoitaja = kaupallisen metsätutkinnon tai metsä- ja puutalouden kaupan koulu- tusohjelman suorittanut. Metsäalan opistotasoisen koulutuksen uudistamisen myötä myös ammat tinimikkeet ovat muuttuneet seuraavasti: vanha vastaava uusi ammattinimike ammattinimike  metsäteknikko = metsätalousinsinööri puutalousteknikko = puutalousinsinööri metsätyönjohtaja = metsätalousteknikko sahatyönjohtaja - sahateollisuusteknikko puuteollisuusteknikko (levylinja) = levyteollisuusteknikko Tässä kyselylomakkeessa köytetään lyhyyden vuoksi vain uusia ammattinimikkeitä, joilla tarkoitetaan yhtälailla sekä uusia että vastaavia vanhoja ammattinimikkeitä. 
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1. Kuinka suureksi arvioitte organisaationne palveluksessa olevien alla lueteltujen metsäalan toimihenkilöiden lukumäärän vuosien 1992 ja 2000 alussa? Samalla pyydämme lukumäärätiedot 1.1.1986. Toimihenkilöryhmä Lukumäärä vuoden alussa 1986 1992 2000 Metsänhoi taj ia Liikemetsänhoitaj ia Metsätalousinsinöörejä Puutalous insinöörejä Puukaupan metsätalous- insinöörejä Metsätalousteknikoi ta Sahateollisuusteknikoita Levyteollisuusteknikoita 
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2. Miten arvioitte organisaationne  palveluksessa olevien metsäalan  

toimihenkilöiden lukumäärän kehittyvän  (vain suunta  ja voimakkuus, 

ei absoluuttisia määriä) eri tehtäväalueilla lähimmän viiden vuoden  

aikana? Vastausvaihtoehtoina ovat  lukumäärän huomattava kasvu (++),  

lukumäärän  kasvu  (+), pysyminen  ennallaan  (0), väheneminen (-),  huo- 

mattava  väheneminen ( —). Kukin henkilö voi sisältyä vain yhteen 

tehtäväalueeseen. Täyttäkää  (rasti  ruutuun) vain niiden toimi- 

henkilöryhmien  ja tehtäväalueiden osalta, joita organisaatiossanne  

nyt on ja joita organisaatioonne  on suunnitteilla. Täyttäkää myös  

lukumäärätiedot 1.1.1986. 

PÄÄASIALLINEN TEHTÄVÄALUE LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄN KEHITYS 

1.1.86 ++ + 0 — — 

A. METSÄNHOITO JA -PARANNUS  

Metsänhoitajia  

Liikemetsänhoitajia  

Metsätalousinsinöörejä 

Puutalousinsinöörejä  

Puukaupan metsätalous- 

insinöörejä  

Metsätalousteknikoita 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita  

B. METSÄTALOUDEN SUUNNITTELU  

Metsänhoitajia  

Liikemetsänhoitajia  

Metsätalousinsinöörejä  

Puutalousinsinöörejä  

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä  

Metsätalousteknikolta 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita 
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LUKUMÄÄRÄ 

1.1.86 

LUKUMÄÄRÄN 

++ + 0 

KEHITYS 

F. MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN 

TUOTTEIDEN 

KOTIMAAN MARKKINOINTI  

Metsänhoitajia  

Li ikemetsänhoi taj ia  

Metsätalousinsinöörejä  

Puutalousinsinöörejä  ■ ■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä  
1 1 ■ 1 

Metsätalousteknikoita 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita  

G. MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN 

TUOTTEIDEN 

VIENTIMARKKINOINTI 

Metsänhoitajia  

1  1 i  1 
Liikemetsänhoitajia  

Metsätalousinsinöörejä  

Puutalousinsinöörejä  ■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä 
1 ■ ■ ■ ■ 

Metsätalousteknikoita 

Sahateollisuustekni koita 

Levyteollisuusteknikoita  ■ ■ ■ 

H. KEMIALLISEN METSÄTEOLLISUUDEN 

TUOTTEIDEN 

KOTIMAAN MARKKINOINTI 

Metsänhoitajia  

1  i  1 1 
Li ikemetsänhoita j  ia 

Metsätalousinsinöörejä 

Puutalousinsinöörejä  ■ K ■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä 

Metsätalousteknikolta 

1 1 
■ 

■ 1 ■ 
■ 
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LUKUMÄÄRÄ 

1.1.86 

LUKUMÄÄRÄN 

++ + 0 

KEHITYS  

I. KEMIALLISEN  METSÄTEOLLISUUDEN 

TUOTTEIDEN 

VIENTIMARKKINOINTI 

Metsänhoitajia  

Li  ikemetsänhoi tai ia 
* 

Metsätalousinsinöörein 

Puutalousinsinööreiä ■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä  
1 ■ ■ 

Metsätalousteknikoita 

■ 

J. MUIDEN TUOTTEIDEN 

(KONEET, LANNOITTEET YM.)  

KOTIMAAN MARKKINOINTI 

Metsänhoitaiia 

1  1 i  I  
Liikemetsänhoitai ia 

Metsätalousinsinööreiä 

Puutalousinsinöörejä  
H 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä 
■  ■ ■ 1 

Metsätalousteknikolta 

Sahateollisuusteknikoita  
.. ...  

Levyteollisuusteknikoita i  ■ 

K. MUIDEN TUOTTEIDEN 

( KONEET
, LANNOITTEET YM .) 

VIENTIMARKKINOINTI 

Metsänhoita j ia 

1 1 1 
Li  ikemetsänhoi tai ia 

Metsätalousinsinööreiä 

Puutalousinsinööreiä 1 Hi  ■ ■ ■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä 
1 ■ ■ 1 ■ 

Metsätalousteknikolta 1   1 1 1 
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LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄN KEHITYS 1.1.86 ++ + O  L. KULJETUS, LAIVAUS JA HUOLINTA Metsänhoitajia  Liikemetsänhoitajia  Metsätalousinsinöörejä  Puutalousinsinöörejä  Puukaupan metsätalous- insinööre jä  Metsätalousteknikoita  Sahateollisuusteknikoita  Levyteolli suusteknikoi ta  M. HALLINTO, HENKILÖSTÖKOU- LUTUS JA JÄRJESTÖTEHTÄVÄT Metsänhoitajia  Li ikemetsänhoitaj ia  Metsätalousinsinöörejä _  Puutalousinsinöörejä  Puukaupan metsätalous- insinööre jä  Metsätalousteknikoita  Sahateollisuusteknikoita  Levyteollisuusteknikoita  N. NEUVONTA JA TIEDOTUS Metsänhoitajia  Liikemetsänhoitajia  Metsätalousinsinöörejä  Puutalousinsinöörejä  Puukaupan metsätalous- insinöörejä  Metsätalousteknikoi ta  Sahateoll isuusteknikoita  Levyteollisuusteknikoita  
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LUKUMÄÄRÄ 

1.1.86 

LUKUMÄÄRÄN 

++ + 0 

KEHITYS  

0. TUTKIMUS, SUUNNITTELU  

JA KONSULTOINTI 

Metsänhoitajia  

Li ikemetsänhoi taj ia 

Metsätalousinsinöörejä 

Puutalous insinöörejä  

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä  

Metsätalousteknikoita 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita  

P. OPETUS  

Metsänhoitaj  ia 

• 

Liikemetsänhoitajia  

Metsätalousinsinöörejä 

Puutalousinsinöörejä  H ■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä  
■ ■  1 ■ ■ 

Metsätalousteknikoi ta 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita  

Q. KEHITYSMAATEHTÄVÄT  

Metsänhoitaj  ia 
l  l  l  1 1 

Li ikemetsänhoitajia  

Metsätalousi nsinöörejä ■ 

Puutalousinsinöörejä  H H ■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä 
■ ■ 1 1 

Metsätalousteknikolta 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita  
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LUKUMÄÄRÄ 

1.1.86 

LUKUMÄÄRÄN 

++ + 0 

KEHITYS 

R. MUUT KANSAINVÄLISET 

TEHTÄVÄT 

Metsänhoitajia 

Liikemetsänhoi taj ia 

Metsätalousinsinöörejä  

m Puutalous ins incörejä ■ ■■ 

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä  
■ 1 ■ ■ ■ 

Metsätalousteknikoita 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita  

S. MUUT TEHTÄVÄT,  MITKÄ? 1 
Metsänhoitajia  

Li ikemetsänhoitaj ia 

Metsätalousinsinöörejä 1— 

Puutalousinsinöörejä  ■ ■ ■1  

Puukaupan metsätalous-  

insinöörejä  
■ ■ l ■ ■ 

Metsätalousteknikolta 

Sahateollisuusteknikoita 

Levyteollisuusteknikoita  
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3. a) Onko suunnitelmissanne täyttää avoimeksi tulevia nyt metsäalan  

toimihenkilöiden hallussa  olevia toimia vastaavantasoisen metsä- 

alan koulutuksen saaneilla henkilöillä vai muuntasoisen metsäalan  

koulutuksen tai/ja  muun koulutuksen saaneilla henkilöillä? 

b) Entä kääntäen: oletteko täyttämässä muun kuin metsäalan  koulu-  

tuksen saaneen henkilön hallussa olevaa, vapautuvaa tointa metsäalan 

koulutuksen saaneella henkilöllä? 

Toimen nykyisen haltijan 

koulutus  

Koulutuksen  vaihto tointa 

uudelleen täytettäessä  

Ei Kyllä, mikä koulutus,  

(rasti  ruutuun) vaihtojen lukumäärä  

a) Metsänhoitaja  

Liikemetsänhoitaja  

Metsätalousinsinööri 

Puutalous insinööri 

Puukaupan metsätalous-  

. . . 

insinööri  

Metsätalousteknikko 

Sahateollisuusteknikko 

Levyteollisuusteknikko 

b)  Ei metsäalan  koulutus, 

mikä? 

Ei Kyllä,  mikä metsäalan  koulutus, 

vaihtojen lukumäärä  
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4. Kuinka  tärkeitä mielestänne  ovat metsänhoi 

sisältyvät seuraavat oDoiaineet  tai koulutuksen 

taian koulutukseen  

osa-alueet niiden  

tehtävien kannalta, joihin yleisen  metsätutkinnon tai metsätalouden  

koulutusohjelman suorittanut metsänhoitaja  voi organisaatiossanne  

sijoittua? Käyttäkää arvosteluasteikkoa 0-3, jossa 3=erittäin tär- 

keä, 2=tärkeä, l=ei kovin  tärkeä, 0=tarpeeton. 

3 2  1 0 

a. Johtamistoimi ja hallinto 

b. Esiintymistaito  ja viestintä 

c. Atk 

d. Vieraat kielet 

e. Laskentatoimi ja 

taloudellisuusanalyysit  
■ 

f. Taimitarhatuotanto 

q. Metsänkäsittelymenetelmät 

h. Metsätuhot  

i. Ympäristönsuojelu  

j. Metsien moninaiskäyttö 

k. Maankäytön ekonomia 

1. Metsien inventointi ia seuranta  

m. Kestävät hakkuumahdollisuudet 

ia niiden edellyttämät toimenpiteet 
■ 

n. Atk ia satelliittikuvat 
Hl 

o. Puunhankintaorganisaation tieto- 

ia  suunnitteluiäriestelmät 
■ 

p. Puutavaran laadun ja mittojen 

vaikutus ialostusorosessiin 
■ 

q. Puunhankintaorganisaation  ja 

puunialostaiien yhteistyömallit  
■ 

r. Kansantaloudellinen  metsäekonomia 
HU 

■ 
t. Muu  kansainvälinen metsätalous 

ia -teollisuus 

u. Raakapuun markkinointi 

Muita mielestänne tärkeitä oppiaineita  tad  

koulutuksen  osa-alueita: 
■ ■ 
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5. Kuinka tärkeinä nidätte seuraavia a) metsätalousinsinöörin 

b)  metsätalousteknikon  koulutukseen  sisältyviä ODDiaineita niiden 

tehtävien kannalta, joihin metsätalousinsinöörit tai -teknikot voivat 

organisaatiossanne sijoittua? Käyttäkää  arvosteluasteikkoa 0-3, 

jossa 3=erittäin tärkeä, 2=tärkeä, l=ei kovin tärkeä, 0=tarpeeton. 

a) Metsätalousinsinöörin oppiaineet '3210 

a. Johtaminen ja hallinto 

b. Äidinkieli ja esiintymistaito  

c. Vieraat kielet 

d. Metsä- ja puutalous 

e. Metsätalouden suunnittelu 

f. Puuntuottaminen 

g. Puunhankinta 

h. Metsäkoneet  

i. Puuteknologia 

j. Ekologia 

k. Metsien moninaiskäyttö 

1. Harjoittelu käytännön työelämässä 

Muita mielestänne tärkeitä oppiaineita:  

b) Metsätalousteknikon oppiaineet  3 2 1 0 

a. Johtaminen ja hallinto 

b. Äidinkieli ja esiintymistaito  

c. Vieraat kielet  

d. Metsä- ja puutalous 

e. Metsätalouden  suunnittelu 

f. Puuntuottaminen 

g. Puunhankinta 

h. Metsäkoneet  

i. Puuteknologia 

j. Ekologia 

k. Metsien moninaiskäyttö  

1. Harjoittelu käytännön työelämässä  

Muita mielestänne tärkeitä oppiaineita:  
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6. Onko organisaatiossanne seuraavien viiden vuoden aikana odotettavissa tehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää metsätieteiden lisensiaattien tai tohtoreiden ottamista palvelukseen? Kyllä O Lukumäärä  Ei □ 7. Huomautuksia KIITOS VAIVANNKÖSTKNNE! 
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