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1. JOHDANTO  

11. Metsäalan koulutustarvetutkimus 

Metsäalan toimihenkilöiden määrällistä 

koulutustarvetta kartoittava tutkimus liittyy  
metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian 

tutkimusosastolla suoritettuun metsänhoitaji  

en,  metsäteknikkojen  ja metsätyönjohtajien  

perus- ja lisäkoulutustarvetta analysoivaan  
tutkimuskokonaisuuteen. Kokonaistutkimuk  

sen  tavoitteena on  ollut metsänhoitajien,  met  
säteknikoitten ja metsätyö  johtajien sekä  mää  
rällisen että laadullisen koulutustarpeen  selvit  
vittäminen. 

Tutkimuksen suorittaminen katsottiin tar  

peelliseksi  kun  vuoden 1969 koulutustarve  
tutkimuksen  tiedot olivat osoittautuneet van  

hentuneiksi ja puutteellisiksikin  koulutusta 
suunniteltaessa (V  ec  k  m a n 1970).  Tämän 
vuoksi etenkin Suomen Metsänhoitajaliitto 

ry,  Metsäteknikkoliitto ry  ja  Metsäalan Työn  

johtajaliitto  ry  kiirehtivät uuden tutkimuksen 
suorittamista. Tässä  tutkimusraportissa  esite  
tään  tuloksia pääosin  metsänhoitajien  osalta. 
Metsäteknikoita ja metsätyönjohtajia  koske  

vat  tulokset  on julkaistu  tutkimuksen kanssa  

samaan aikaan istuneen Metsä- ja puutalouden  
koulutuskomitean mietinnössä (Metsä-  ja 
puutalouden  koulutuskomitean mietintö 11, 

1975), minkä vuoksi  tämä raportti sisältää ko.  

ammattiryhmien  osalta tietoja  ainoastaan lu  
kumääräisestä kehityksestä.  

Koulutustarveprojektin  jäsenet  ja jäsenten  
vastuualueet tutkimuksessa (= tutkimuksen 

osakokonaisuudet)  ovat olleet seuraavat:  

Juslin, H. 1977. Metsäalan toimihenki  
löiden täydennyskoulutustarve.  Folia For 278. 

Helander, M. ja Simula, A-L. 
1977. Metsäalan toimihenkilöiden kysyntä  ja 
tarjonta  vuoteen  1985. Folia For. 332. 

Lehto,  J. 1976. Metsäalan tutkintojen  
laadullinen koulutustarve. Konekirjoite  sekä  
valmisteilla oleva tutkimus. 

Lehto, J. 1978. Metsäalan koulutus 

työnantajien  arvioimana. 

Tässä  tutkimusraportissa  esitetään määrälli  
sen koulutustarvetutkimuksen tavoitteet,  pe  

ruslähtökohta,  aineiston hankinta ja saadut 
tulokset. 

12. Määrällisen koulutustarvetutkimuksen 

tavoitteet 

Koulutussuunnittelu on muodostunut yh  
teiskuntasuunnittelun tärkeäksi osaksi. Yh  

teiskunnan toimintojen  ja kehittymisen  kan  
nalta on välttämätöntä, että käytännössä  on 

työelämän  vaatimusten mukaisesti koulutettua 

työvoimaa  ja että työvoiman  tarjonta vastaa 

kysyntää.  
Koulutussuunnittelu kokonaisuutena muo  

dostuu useista  erillislohkoista. Tällaisia ovat 

esim: määrällinen,  laadullinen,  organisatori  

nen,  pedagogis-didaktinen  suunnittelu sekä  
lokalisaatio-  ja  kustannussuunnittelu. Määräl  
linen koulutussuunnittelu perustuu työvoima  
ennusteisiin. 

Määrällisen koulutustarvetutkimuksen ta  

voitteena on  ennakoida tulevaisuudessa to  

teutettavat koulutusmäärät. Tähän tavoittee  

seen  on  mahdollista päästä  tuntemalla tämän  
hetkinen koulutusvaranto,  tässä  tutkimukses  

sa  siis  metsänhoitaja-,  metsäteknikko- ja työn  

johtajakunnan  rakenne  ja nykyiset  työmarkki  

nat.  

Koulutuksen suunnittelun tulokset näkyvät  
vasta  pitkähkön  ajan  kuluttua. Kestää  aikansa 
ennenkuin suunnittelussa havaitut koulutuk  

sen  puutteet  voidaan korjata.  Pitkästä  opiske  
luajasta  johtuen lopulliset  tulokset  näkyvät  
vasta vuosien kuluttua. Esimerkiksi metsä  

ylioppilaiden  lukumäärän muutos  näkyy  met  
sänhoitajien  tarjonnassa  vasta aikaisintaan 

neljän  vuoden kuluttua opiskelun  aloittami  

sesta. 

Pitkän aikavälin koulutussuunnittelu vaatii 

pohjakseen  ennusteet yleisestä  taloudellisesta 
kehityksestä.  Tällaisten ennusteiden laatimi  
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nen on osoittautunut vaikeaksi. Suunnittelun 

aikaväli  on  pidettävä  melko lyhyenä,  jos  halu  
taan luotettavia tuloksia. Tässä tutkimuksessa 

ennusteet on laadittu vuoteen  1985 saakka. 

Pidemmälle ulottuva tarkastelu ei ollut mah  

dollinen, koska  metsänhoitajien  tarvearvioin  
nit  perustuvat  ainoastaan yksittäisten  yritys  
ten  näkemyksiin  työvoimatarpeen  kehityk  
sestä.  

2. TUTKIMUSAINEISTO 

21. Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus  pyrkii  ennakoiihaan  Suomen  met  

sänhoitajien, metsäteknikoiden  ja  metsätyönjohtajien 
lähivuosien  lukumääräisen  koulutustarpeen. 

Tutkimuksessa käytettiin menetelmää, joka  on va  

kiintunut  yksittäisten  työmarkkinoiden osan määräl  
listä koulutustarvetta  määritettäessä (V eck  m  a  n 

1970). 
Koulutustarve-ennusteen  laatimisessa peruspuit  

teet  ovat seuraavat: 

1) Ennakoitiin  metsäalan  koulutuksen  saaneiden  toi  
mihenkilöiden  tarve vuosina  1980—85 (= ky  

syntä).  
2)  Tutkittiin  metsäalan  koulutuksen  saaneiden  toimi- 

henkilöiden  ikäluokittainen  ja toimialoittainen  
koulutusvaranto  vuonna 1974. 

3) Kuolleisuustodennäköisyysluvuilla ennakoitiin  
metsäalan  toimihenkilöiden  nykyisen  koulutusva  
rannon kehitys vuosina  1980—85 (=  tarjonta). 

4) Vähentämällä  kysyntäennusteesta tarjontaennuste 
saatiin  kokonaiskoulutustarpeen ennuste, joka 
osoitti  1. 1. 1980  mennessä  tarpeellisen  koulutusva  
rannon muutoksen.  Kun  tämä varantoennuste 

muutettiin koulutusvirta-ennusteeksi  sekä otet  

tiin  huomioon  keskeyttävien  osuus sekä  toimihen  
kilöiden  työhönosallistuvuus, päädyttiin lopuksi 
vuotuiset koulutusmäärät osoittavaan koulutus  

tarve-ennusteeseen.  

Tähän menetelmävalintaan  johti lähinnä  aikaisem  

min  metsäalalla  suoritettu  koulutustarvetutkimus  ja 
sen toteuttamisesta saatu tietomateriaali.  Toisaalta  

tiedot  haluttiin  kerätä  siten,  että ne olisivat yhteis  
mitalliset  vuoden 1970 koulutustarvetutkimuksen  

kanssa.  Lisäksi  haluttiin  selvittää, miten aikaisemmat  

ennusteet  olivat  toteutuneet ja täten testata menetel  
män  käyttökelpoisuutta  ja luotettavuutta  koulutus  
suunnittelussa.  

22. Aineiston keruu 

Metsäalan  toimihenkilöiden  määrällisen  koulutus  

tarpeen  kartoittamiseen  tarvittu  aineisto  kerättiin  sekä 
sekundääri-  että primääriaineistona. Sekundaariai  
neisto  muodostui  tarjontaennusteiden laatimisessa  
tarvitusta  tilasto-  ja arkistomateriaalista  (lähinnä 
matrikkelitiedot).  Primääriaineisto  kerättiin  postitse  

työnantajakyselyllä,  jolla hankittiin  toimihenkilötar  
vetta tulevaisuudessa  ennakoiva  tietomateriaali.  Se 

oli  tarpeen  kysyntäennusteiden  laatimisessa.  

Työnantajakysely  päätettiin kohdistaa  pääosin met  
säalan  työnantajiin sillä  metsänhoitajat, metsäteknikot  

ja metsätyönjohtajat toimivat  suurimmaksi  osaksi  

juuri metsällisellä  sektorilla.  Tosin metsänhoitajia 

työskentelee melko runsaasti  mm.  metsäalan  kaupan,  

pankkien ja vakuutuslaitosten  palveluksessa.  Näitten  
toimihenkilöitten  saanti  kyselyn  piiriin osoittautui  
kuitenkin  varsin  vaikeaksi,  sillä  työnantajajoukko on 
heterogeeninen ja yleensä yhden tällaisen  työnanta  

jan palveluksessa  on metsänhoitajia lukumääräisesti  
vähän. Kartoittamista  vaikeutti myös se, että nämä 

työnantajat olivat  suhteellisen  vähän  kiinnostuneita  
vastaamaan kyselyyn.  

Metsäalan työnantajat luetteloitiin  julkaisusta »Suo  

men metsä-  ja puutalouden avain».  Näin  saatu luette  
lo  täydennettiin ja tarkennettiin  Suomen  Metsänhoi  
tajaliiton matrikkelista  saadulla  työnantajaluettelolla 

josta otettiin mukaan  kaikki  ne yritykset  joilla oli  
vuoden  1974 alussa  vähintään  3 metsänhoitajaa pal  
veluksessaan.  Täten  pyrittiin  saamaan mukaan  myös  
metsäalan  kaupan  ja muiden  metsäalojen edustajat.  
Sahat luetteloitiin  teollisuustilaston  sahaluettelosta  

(1972) ja ne ryhmiteltiin  kyselyä  varten raakapuun 

käytön perusteella seuraavasti:  

Pienet  sahat: 5 000—15  000  m3/v 
Keskisuuret  ja  suuret sahat:  15 000  tai yli m3/v  

Teollisuustilaston  sahaluetteloa  täydennettiin li  
säksi  Suomen  Sahanomistajayhdistyksen  jäsenluette  
lon sahoilla.  

Työnantajakyselyn suorittamista  ja eri menetelmä  
vaihtoehtoja punnittaessa 3-jäseninen  projektiryhmä  

päätyi kyselylomaketekniikan valintaan.  Tässä yh  

teydessä neuvoteltiin  myös ns. tukiryhmän kanssa,  

johon ovat  kuuluneet  tutkimuksen  kohteena  olevien  
ammattiryhmien etujärjestöjen edustajat.  

Työnantajakyselyn eri  osa-alueiksi  muodostuivat: 

/. Valtion  hallinto 

1. Metsähallitus  (Helsinki) 

2. Piirikuntakonttorit  

3. Hoitoalueet  

4. VAPO 

5. Ministeriöt  

6.  Maatilahallitus  ja maatalouspiirit 
7.  Muu  valtion  hallinto  

2. Metsäalan  opetus  ja tutkimus 

1.  Helsingin Yliopisto 
2. Ammattikasvatushallituksen metsäopetuksen 

osasto 

3.  Metsäopistot ja -koulut  sekä  metsätyönjohtaja  
ja metsäkonekoulut  
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4. Maatalousoppilaitokset 
5. Metsäntutkimuslaitos  

6.  Muu  metsäalan  tutkimus  ja opetus  (esim.  Met  
säteho  , Työtehoseura)  

3. Yksityismetsätalous 

1. Keskusmetsälautakunnat 

2. Piirimetsälautakunnat  

3. Metsänparannuspiirit 

4. Metsänhoitoyhdistykset  
5.  Metsänhoitoyhdistysten liitot, Maataloustuot  

tajien Keskusliitto  
6.  Kartanot  ja yhteismetsät 

4. Metsäteollisuus  ja raakapuun kaukokuljetus  

1. Suurimmat metsäteollisuusyritykset  
2. Muut  metsäteollisuusyritykset  
3. Uittoyhdistykset  

5. Metsäalan kauppa 

1. Myyntiyhdistykset  
2. Agentuuri- ja puutavaraliikkeet 
3. Metsäkoneiden  ja lannoitteiden  kauppa 

6. Muut metsäalat 

1. Konsultti-  ja metsätoimistot  
2. Kuntien  ja  seurakuntien  metsät  
3. Teollisuuden  järjestöt  
4.  Muu  metsäala  (esim. aatteelliset  yhdistykset,  

etupiirijärjestöt)  

7. Pankit  ja vakuutus  

1. Pankit 

2. Vakuutuslaitokset 

8. Muut alat 

1. Oppi-, kansa-  ja kauppakoulut 
2. Maanviljelijät 
3. Yksityisyrittäjät  
4. Kuljetus ja huolinta  
5. Kauppa (ei  metsäala)  
6. Muu (ei metsäala) 

9. Tuntematon 

10. Ulkomailla  

1. YK:n palveluksessa  
2. Ulkomailla  (muut) 

11. Ei-ammattitoimintaa  

1. Eläkkeellä  

2. Perheenemännät  

3. Työttömät 

Työnantajakyselyä varten laadittiin  kaksi  kysely  
lomaketta  joista  laajempi (liite  1) lähetettiin  suurim  
malle  osalle  työnantajakuntaa ja suppea 2-sivuinen  
(liite 2)  piensahojen edustajille. Laajemman kyselylo  
makkeen  alkuosa  muodostuu  laadullista  peruskoulu  
tarvetta  kartoittavista  kysymyksistä  loppuosan kysy  
mykset  käsittelevät  määrällistä koulutustarvetta. Mo  
lemmat tiedustelut  olivat totaalisia.  

Laajempaa työnantajakyselyn lomaketta  postitettiin 
kaikkiaan  293  heinäkuun  lopussa (1974). Lomakkeita  
karhuttiin  kaksi  kertaa, jonka jälkeen vastauspro  
sentti  oli 82.  Tämän  jälkeen  tehtiin  lähinnä  määrällistä  

puolta koskeva  karhuaminen  puhelimitse, jonka jäl  
keen  vastausprosentti  nousi  90:een. 

Puutteellisia  vastauslomakkeita  jouduttiin täyden  
tämään ja tarkistamaan  puhelimitse. Vastaamatta jät  
täneitä  tai puutteellisesti vastanneita  olivat lähinnä  

keskisuurien  sahojen, metsäalan  kaupan, pankkien ja 
vakuutuslaitosten  sekä  muiden  metsäalojen edustajat. 
Metsäalan  kaupan,  muiden  metsäalojen sekä  pankkien 
ja vakuutuslaitosten  kohdalla  ennusteiden  laatiminen  

työnantajakyselyn pohjalta ei  osoittautunutkaan  mah  
dolliseksi.  

Suppea lomake lähetettiin  248:lle  piensahalle. Vas  
tausprosentti  oli kahden  karhuamisen  jälkeen 79.  
Mainittakoon, että pienillä sahoilla  oli metsänhoitajia 
määrällisesti  niin  vähän  palveluksessaan,  että vuoden  
1974  lukumäärät  sekä  ennusteet  vuosille  1980  ja 1985 
jäivät alle  kymmenen metsänhoitajan. 

Valtion  hallinnon, metsäalan  opetuksen ja tutki  
muksen,  yksityismetsätalouden  sekä  metsäteollisuu  
den  vastausprosentit muodostuivat  erittäin  hyviksi,  
vaikka keskisuuret  sahat  vastasivatkin  haluttomasti.  

Verrattaessa kunkin  toimialueen  eri osa-alueittain 

matrikkeleista  (1974) kerättyjä  toimihenkilöiden  lu  
kumääriä  sekä  työnantajakyselyllä  saatuja tietoja näh  
tiin, että lukumäärät  vastasivat  hyvin toisiaan.  Yk  
sityismetsätaloudessa  työnantajakyselyn antamat lu  
kumäärät  ja matrikkelitiedot  osoittautuivat  täysin  toi  
sensa kattaviksi. Niitten toimialojen osa-alueilla, 
joissa matrikkelien  ja kyselyn  lukumäärässä  oli  eroja,  
käytettiin korjauskertoimia luotettaviin ennusteisiin  
pääsemiseksi. 

3. TULOKSET 

31. Metsänhoitajat  

Metsänhoitajien  toimiala- ja ikärakenne 

Tulosten esittämisessä  pääpaino kiinnite  
tään  laadittuihin koulutustarve-ennusteisiin ja  
niiden analysointiin.  Koulutustarve-ennustei  
den perusteiden  ymmärtäminen  vaatii  kuiten  
kin  metsänhoitajien  toimiala- ja ikärakenteen 

sekä  vuosien 1980 ja 1985 toimihenkilötarvet  
ta  esittävän tietomateriaalin tarkastelun. 

Metsänhoitajien  koulutustarve-ennuste teh  
tiin nykyisen  koulutusvarannon määrän  ja  ra  
kenteen  perusteella.  Taulukoissa 1 ja 2  esite  
tään  metsänhoitajien  toimiala- ja ikärakennet  

ta koskevat tiedot,  jotka  on kerätty  Suomen 
Metsänhoitajaliiton  vuosittain julkaisemasta  
pienoismatrikkelista.  Vuosien  1953—1968 tie  
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Taulukko  1. Metsänhoitajat toimialoittain  vuosina  1953 —74.  

Table  1. Forestry  graduates, various  fields, 1953—74. 

Taulukko  2. Eri-ikäisten  metsänhoitajien jakautuminen toimialoittain  vuonna 1974.  

Table  2. Forestry  graduates distributed by  fields and  age  groups, 1974.  

dot saatiin valmiiksi ryhmiteltyinä  Veckma  
nin suorittamasta koulutustarvetutkimuksesta 

(V  eck  ma  n 1970). Vuosia 1971 ja 1974 
koskeva  tietomateriaali sen sijaan  on kerätty  

tässä  tutkimuksessa. Metsänh oi  ta  jakun  taan on 
katsottu  kuuluviksi myös  sellaiset maatalous  
metsätieteiden kandidaatit,  joiden  pääaineena  

on ollut jokin  metsäaine, vaikka  he eivät olisi  
kaan suorittaneet metsätutkintoa. 

Taulukosta 1. nähdään,  että vuoden 1974 
alussa  työvoimassa  oli metsänhoitajia  kaikki  
aan 1 830. Kokonaisuudessaan työvoimaan  
kuuluvien metsänhoitajien  lukumäärä lisään  
tyi  1953—1974 135 metsänhoitajalla.  Lisäys  

Len. Iöä — 'ersons  

Vuosi — Year 

1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 

'oimiala — Field 

/aition  hallinto  
—

 State administra-  

tion   

Metsäalan  opetus ja tutkimus  — 
Forest  training and  reseasch   

vletsäteollisuus  •—  Forest  industry 
..
 

Yksityismetsätalous  — Private  for-  
estry   

Vletsäalan  kauppa — Marketing of  
forest  products   

vluut  metsäalat  — Others  in  forestry  
'ankit  ja vakuutus  —  Banking and  

insurance   

vluut alat — Other  

tuntematon 
—

 Unknown   

[yötön  — Unemployed  
Jlkomailla  

—
 Abroad  

510 

140 

405 

165 

105 

50 

505 

130 

405  

190 

120 

65 

490 

130 

405 

200 

100 

60 

425 

150 

420 

210 

115 

55 

400 

170 

420 

240 

100 

55  

395 

205 

415 

230 

120 

65 

370 

240 

455 

240 

115 

60 

350 

235 

485 

245 

110 

75 

25 

180 

50 

5 

60 

35 

185 

40 

5 

50 

45 

215 

40 

5  

60 

60 

220 

40 

5 

65 

70 

205 

40 

65 

75 

190 

15 

10 

65 

70 

170 

20 

80 

65 

165 

20 

80 

työvoimassa  —  Total labour  force  ..  \  1 695  1 730  1 750  1 765  1 765 1 785  1 820 1 830 

ii työvoimassa  —  Not employed ..
 |  75 95 130 175 215 245 270 325 

1 980 2 090  2 155 

'rosenttia  — }
er  cent 

Ikäryhmä  — Age  group\  
—29 30—39 40—49 50—59 60— Yhteensä 

Total 

Toimiala —  Field 

°/  /o  % % % % % 

Vaition  hallinto  
—

 State  administra- 

tion  

Metsäalan  opetus ja tutkimus  — 
Forest training and  reseasch   

Metsäteollisuus  — Forest  industry 
..
 

Yksityismetsätalous  — Private  for-  

estry   
Metsäalan  kauppa — Marketing  of  

forest  products  
Muut  metsäalat  — Others  in forestry  
Pankit  ja vakuutus  —  Banking and  

insurance   

Muut alat  — Others   

Tuntematon  — Unknown   

Ulkomailla  — Abroad   

8  

27 

31  

13 

6  

6  

11 

17 

37 

12 

6 

4  

17 

10 

27 

15 

6 

3 

26 

9 

20 

14 

7  

4 

32 

7  

24 

7 

1 

4 

19 

13 

27 

13 

6 

4 

1 

2 

1 

5 

3 

4  

6 

6 

11 

2 

3 

3 

11 

1 

5  

2 

18 

3 

2  

3 

9 

1 

5 

Yhteensä  

Total 

f  Prosenttia  —  Per  cent  

\  Henkilöä  —  Persons  .  

100 

235 

100 

350 

100 

400 

100  

715  

100 

130 

100 

1 830 
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vuodesta 1971 vuoteen 1973 oli kuitenkin 

vain 10. Tämä on seurausta  yhä  suuremmasta 
eläkkeelle siirtyvien  joukosta.  

Toimialoittainen tarkastelu osoittaa, että 
valtion hallinnon piirissä työskentelevien  

metsänhoitajien  lukumäärä on jatkuvasti  pie  

nentynyt. Sen  sijaan  metsäalan opetus- ja tut  
kimustehtävissä  toimivien määrä on voimak  

kaasti noussut  vuodesta 1965 vuoteen 1971, 
viimeisen kolmivuotiskauden aikana (1971 — 

74)  lukumäärässä on kuitenkin tapahtunut  

jonkin  verran  laskua. 
Metsäteollisuuden ja yksityismetsätalouden  

palveluksessa  työskentelevien  metsänhoitaji  

en määrät ovat tasaisesti nousseet.  Muilla 

kuin perinteisillä  metsäaloilla (metsäalan  
kauppa,  muut metsäalat, pankit  ja vakuutus, 

ym. alat)  lukumääräiset vaihtelut ovat olleet 
melko epätasaisia.  

Eri-ikäisten  metsänhoitajien  jakautuminen  
toimialoittain esitetään taulukossa 2. Alle  

29-vuotiaista metsänhoitajista  työskentelee  
suurin osa  metsäteollisuuden sekä  metsäalan 

opetuksen  ja tutkimuksen parissa. Yli 30- 
vuotiaista (30—39)  työskentelee  lähes 40 % 
metsäteollisuudessa. Sen sijaan 40—49 vuo  
tiaat työskentelevät  tasaisesti  lähes kaikilla 
sektoreilla: 27  % metsäteollisuudessa,  17 % 
valtionhallinnon piirissä,  15 % yksityismetsä  
taloudessa ja 11 % muilla aloilla. Yli 50-vuo  

tiaat toimivat enimmäkseen metsäteollisuu  

dessa ja valtion hallinnon palveluksessa,  
myös  muilla aloilla on runsaasti  yli  50-vuo  
tiaita metsänhoitajia.  

Alla  oleva yhteenveto  osoittaa,  että v. 1974 

metsänhoitajakunnan  ikäjakauman painopis  
te oli  voimakkaasti keskittynyt  vanhoihin 
ikäluokkiin: 

Ikä: 

—29 : 230 

30—39: 350 

40—49: 395 

50—59: 720  

60— : 135 

1 830 henkilöä 

Valtion hallinnon palveluksessa  olevista 

metsänhoitajista  yli  puolet  oli  50-vuotiaita tai 
vanhempia.  Sen  sijaan  metsäalan opetuksen  

ja tutkimuksen piirissä  eri ikäluokkiin kuu  
luvat metsänhoitajat  ovat melko tasaisesti  
edustettuina. Metsäteollisuudessa,  metsäalan 

kaupassa  ja muilla metsäaloilla ikäjakaumat  

ovat melko tasaiset,  suhteellisesti eniten on 
kuitenkin 50—59 vuotiaita (Taulukko  3.). 

Taulukosta 4 nähdään,  miten yleis- ja puu  

kaupallisen  linjan suorittaneet metsänhoita  

jat ja MMK:t ovat jakautuneet  eri  toimialoil  
le. Yleislinjalta  valmistuneet ovat sijouttu  

Taulukko  3. Eri toimialoilla  työskentelevien metsänhoitajien ikärakenne  vuonna 1974. 

Table  3. Age structure  of  forestry  graduates  by fields. 1974.  'rosenttia  — 'er cent 

Ikäryhmä — Age  groupl 
—29 30—39 40—49 50—59 60— Yhteensä —  

Total 

—  Field 

o/ 
/o % 0/  

/o % % % 
/aition  hallinto  

—
 State administra-  

tion  

vletsäalan  opetus ja tutkimus  —  
Forest training and  research   

Yksityismetsätalous  — Private  for-  

estry   
Metsäteollisuus —  Forest  industry ..  
Vletsäalan  kauppa — Marketing of  
forest products   

viuut metsäalat  — Others  in forestry  
'ankit  ja vakuutus  —  Banking and  

insurance   

Viuut alat 
—

 Other  

Jlkomailla  —  Abroad   

tuntematon — Unknown   

5 

25 

12 

14  

14 

19  

11 

26 

17  

27 

20 

21 

19  

18 

25 

22 

18  

17  

53 

26 

42 

30 

46 

37 

12  

5  

4 

7 

2 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

4 

2 

13  

12  

17  

12 

27 

7  

40 

27 

13  

25 

35 

46 

44 

43 

4 

13  

3 

13  

100 

100 

100  

100 

yövoimassa  —  Total labour  force  \  13  19 22 39 100 

ii työvoimassa  —  Not  employed ..
 |  91 100 

;ä — Total 11 17 19 34 19 100 



Taulukko 4. Työvoimaan kuuluvien  metsänhoitajien toimialarakenne  vuonna 1974; yleis-  ja puukaupalli  
nen linja.  

Table  4. Forestry  graduates, field and degree, 1974.  

Taulukko  5. Työvoimaan kuuluvien  metsänhoitajien lukumäärät  toimialoittain  vuosina  1971 ja 1974 sekä  
ennusteet vuosille  1980 ja 1985.  

Table  5. Forestry  graduates in 1971  and  1974  with  forecasts  for 1980  and 1985.  

neet perinteisille  metsäsektoreille (valtion  

hallinto, opetus ja tutkimus,  metsäteollisuus, 

yksityismetsätalous).  Puukaupallisen  linjan 
suorittaneet ovat lähinnä metsäteollisuuden 

(32  %) ja metsäalan kaupan  (14  %) tehtävissä. 

Metsänhoitajien  ennakoitu  toimiala- ja  ikärakenne 
vitosina 1980—1985 

Taulukkoon 5 on koottu työvoimaan  kuu  
luvat metsänhoitajat toimialoittain vuonna 

1971 ja 1974 sekä  ennusteet vuosille 1980 ja  
1985. Valtion hallinnon,  metsäalan opetuksen  

ja tutkimuksen,  metsäteollisuuden sekä yksi  

tyismetsätalouden  tarve-ennusteet perustu  
vat työnantajien  tekemiin tarvearviointeihin 
Metsäalan kaupan,  muiden metsäalojen, pank  
kien ja vakuutuslaitosten sekä muiden alojen 

palvelukseen  hakeutuvien ja ulkomaille si  

joittuvien metsänhoitajien  lukumäärät on 
ennusteissa pidetty  suunnilleen nykyisellä  ta  
solla. Näitten alojen  osalta ennusteet  ovatkin 

1277084414 9 

Linja  - — Degree  

Yleislinja  — B.F. Puukaupallinen  linja  
B.  F. (wood marketing ) 

Toimiala 
—

 Field 

Valtion hallinto  —  State administration   

Metsäalan  opetus  ja tutkimus  — Forest training and research  . ..  
Metsäteollisuus  —  Forest  industry   

Yksityismetsätalous  — Private  forestry   
Metsäalan  kauppa —  Marketing of  forest products   
Muut  metsäalat  — Others  in forestry   
Pankit  ja  vakuutus  —  Banking and  insurance   
Muut alat — Other  

Tuntematon — Unkown  x )   
Ulkomailla  — Abroad   

22 

15  

24 

17  

3  

4 

2 

5  

5  

3  

10 

5 

32 

2 

14 

5 

7 

10 

10 

5 

r..  T ,
 , Prosenttia  — Per cent   

Yhteensä —lotat < 
TT
 , ...... n 

L  Henkilöä — Persons   

100  

1 360 

100 

470 

L) Tuntemattomia  (123) ei  tässä  ole  jaettu eri  toimialojen kesken. 

[ ) Unkown  (123) remain  outside  of classification  

Henkilöä  —  Person. 

Vuosi — Year 

1971 1974 1980 1985 

Toimiala —  Field 

/"aition hallinto—State  administra-  

tion  

Metsäalan opetus ja tutkimus  —  
Forest  training and research   

vletsäteollisuus  —  Forest  industry  
Yksityismetsätalous  —  Private  for- 

estry   

vletsäalan  kauppa — Marketing of 
forest  products   

vluut metsäalat  — Others  in forestry 
>ankit  ja  vakuutus  —  Banking and  

insurance   

vluut alat 
—

 Other  

funtematon 
—

 Unknown   

[yötön — Unemployed  
Jlkomailla  — Abroad   

370 

240  

455 

240  

115 

60 

350 

235  

485  

245 

110 

75  

345 

300 

560 

315 

325 

365 

610  

320 

70 

170 

20 

65  

165 

20 

515 515 

80 80 

*■0voimassa 
—

 Total labour  force . 1 8 2u 1 830  2 035  2 135 



10 

varsin varovaiset. Kokonaisuudessaan muilla 

kuin perinteisillä  metsäaloilla toimivien luku  
määrän on arvioitu nousevan 20:llä henki  

löllä ajanjaksona  1974—1980. 
On syytä korostaa tehtyjen ennusteiden 

ehdollisuutta, sillä ennusteet perustuvat pää  
osin yksittäisten  työnantajien  tekemiin sub  

jektiivisiin arviointeihin, jotka kerättiin ke  
sällä 1974, jolloin metsä-  ja puutalouden  pii  
rissä elettiin vielä suhteellisen voimakasta 

korkeasuhdannetta. Lisäksi  muilta kuin  pe  
rinteisiä metsäaloja koskevien ennusteiden 

»epätarkkuus»  saattaa heikentää kokonais  
ennusteiden luotettavuutta. 

Metsäalan toimihenkilöiden nykyisen  kou  
lutusvarannon kehitys  vuonna 1980—1985 

on tutkimuksessa ennakoitu eläkkeelle  jäämis  

tä ja kuolleisuustodennäköisyyksiä  hyväksi  

käyttäen. Eläkeikänä on pidetty  65 vuotta ja  

kuolleisuuspoistuma  on laskettu Suomen vi  
rallisen tilaston eloonjäämistodennäköisyyk  
sien perusteella  (Suomen  tilastollinen vuosi  

kirja 1972). 
Vuonna 1974 työvoimaan  kuuluneista met  

sänhoitajista  siirtyy eläkkeelle tai kuolee noin 
280 henkilöä vuoteen 1980 mennessä  ja edel  
leen noin 345 1980—1985 välisenä aikana. 

Vuosittainen kokonaispoistuma  suurenee 
koko ajan siirryttäessä  tarkasteluajanjakson  

loppupuolelle.  Kokonaispoistuman  huippu  
sattuu kuitenkin vuosille 1985—1988,  jotka 
varsinaisesti ovat nyt käsillä olevan tutki  
muksen ulkopuolella.  Vuosina 1985—1990 
Poistumaksi on arvioitu n. 410 henkilöä. 

Vuoden 1990 jälkeen metsänhoitajakunnan  

kokonaispoistuma  pienenee,  mikä on otetta  

va huomioon määrällistä koulutusta suunni  

teltaessa. 

Metsänhoitajien määrällinen koulutustarve lähi  
vuosina 

Seuraavassa tarkastellaan metsänhoitajien  
lähivuosien määrällistä koulutustarve-ennus  

tetta laskentavaiheittain. 

Laskentavaihe 1 

Työvoimaan  kuuluvien metsänhoitajien  lu  
kumäärä on saatu metsänhoitajamatrikkelis  
ta. Lukumäärään sisältyvät  sekä metsänhoi  

tajat että maatalous-metsätieteiden kandidaa  
tit. Mainittakoon,  että  vuonna 1974 toimi  
alaltaan tuntemattomia metsänhoitajia tai 

maatalous—metsätieteiden kandidaatteja  oli 
aluksi 123. Nämä selvitettiin eri henkilöiltä 

kyselemällä  siten, että tuntemattomiksi jäi 
ainoastaan 20 henkilöä. 

Laskentavaihe 2 

Eläkeikänä pidettiin  65 v. Kuolleisuuspois  
tuma on laskettu Suomen virallisen tilaston 

eloonjäämistodennäköisyyksien  perusteella.  

Todennäköisyydet  ovat koko  kansan mies  

puolisten  henkilöiden keskiarvoja.  

Laskentavaihe 3 (taulukko  6) 
31 ja 32: 

Ennen vuotta 1974 aloittaneiden opiskeli  

joiden tiedot on kerätty tiedekunnan arkis  

tosta. Vuosina 1970—73 aloittaneiden luku  

määrästä  on poistettu opintonsa  keskeyttä  
neet (242 —12 = 230).  Lisäksi 1. 1. 1980 men  

nessä  valmistuvien opiskelijoiden  lukumää  

rään  on lisätty  ne ennen vuotta 1970 aloitta  
neet valmistumattomat, joitten voidaan olet  
taa  suorittavan tutkinnon. Arviointi valmis  

tumisesta perustui  subjektiiviseen  harkintaan. 
33:  

Vuonna 1974 aloitti 70 uutta opiskelijaa  

ja vuonna 1975 syksyllä  kiintiö käsitti 80 

uutta opiskelijaa.  Oletettiin, että näistä kes  

keyttää  opintonsa  neljä/kurssi, jäännös  yh  
teensä  142. Opiskelijoiden  koulutusajan  on 
oletettu pysyvän  entisellään. Taulukosta 7 
ilmenevät vuosittain valmistuneiden metsän  

hoitajien lukumäärät vuosina 1956—73. 

Laskentavaiheet 4, 5, 6. (taulukko  6) 

Välituloksena laskettiin millaiselta metsän  

hoitajien kysyntä-  ja  tarjontatilanne  näyttää  
1. 1. 1980. Vuoden 1980 kysyntäennustetta  
ei kuitenkaan ollut mahdollista käyttää  jat  

kossa,  koska  metsänhoitajien  tarjontaan  en  
nen 1. 1. 1980 ei ole enää mahdollista vai  

kuttaa. Vajausta  näyttäisi  olevan noin sadan 

metsänhoitajan  verran. Vuoden 1980 kysyn  
täennusteen  laatimisesta ks.  laskentavaihe 8. 

Laskentavaihe 7. (taulukko  6) 

Poistettiin 1. 1. 1985 mennessä  eläkkeelle 

jäävät  ja kuoleman kautta  poistuvat. Kohdan 
3 luvuista ei ole laskettu kuolleisuuspoistu  

maa. Kyseessä  ovat vastavalmistuneet nuoret 
ikäluokat, joiden osalta kuolleisuuspoistuma  

jää  lyhyen  tarkastelujakson  puitteissa niin 

pieneksi,  että sillä ei  ole tässä  käytännön  mer  

kitystä.  



11 

Taulukko  6. Metsänhoitajien lähivuosien  määrällinen  koulutustarve.  

Table  6. The  educational  requirements of forestry graduates in the near  future. 

Taulukko  7. Vuosittain  valmistuneet  metsänhoitajat (Metsänhoitajamatrikkeleiden mukaan). 

Table  7. Number  of  forestry graduates by  year  of  graduation.  

Ien! löä  —  'erson.  

Laskentavaihe —  Calculation step Metsänhoitajat  — 

Forestry graduates 

..
 Työvoimaan kuuluvia  metsänhoitajia 1974 — Number  working in 1974  

!.  Näistä  työvoimaan kuuluvia  1980  — Number of (1) remaining in  the  labour  force  
in 1980   

i.  Vuoteen  1980  mennessä  valmistuvat  opiskelijat:  — Presents  students  finishing before  
1980   

31.  Ennen  1970 aloittaneet  — Students  beginning before 1970   
32. Vuosina 1970 —73 aloittaneet  — Students beginning 1970—73   

33. Vuosina 1974—75  aloittaneet  (70  +  80 opisk.)  — Students  beginning 1974—75  
(70+80 students)   

1 826 

1 546 

387 

15 

230 

142 

k  Tarjonta 1980  (2+3)  —  Supply in  1980  (2+3)   
>. Kysyntä  1980  — Demand  in 1980   
>.  Vajaus 1980  (5—4) —

Balance 1980 (5—4)   

1 933 

2 038  

105 

Työvoimaan kuuluvia  metsänhoitajia 1985  = Tarjonta — Number  working in  1985  
= Supply   

I. Kysyntä  1985  — Demand  in  1985   

1 589 

2 137 

). Kokonaiskoulutustarve  vuoteen 1985 (8—7) — Total  educational  requirements in 
1985 (8—7)  

[0.  Vaihdettavissa  olevat  vuodet  (1976—80) — Number  of  years  in  which  educational  
inputs can  be  varied   

[1.  Laskennallinen  koulutustarve  (9: 10) — Basic  educational  requirements (9: 10)  ....  
L2.  Opintonsa keskeyttävät  ja työhön osallistumattomat  —  Number  of non-active  

graduates and drop-outs  

548 

5 vuotta/year 
110 

5 

!  3. Vuotuinen  koulutustarve  (11 +  12) — Total  annual  educational  requirements (11 +  12)  115/vuosi I'year 

Hen  löä 
—

 Persons  

Vuosi — Year Mhy — B.F. Mhp 
B.F. (wood  marketing)  

Yhteensä 
—
 Total 

1956   

1957   

1958   

1959   

1960   

[961   

[962   

1963   

1964   

1965   

1966   

1967   

1968   

1969   

[970  

1970  

1972   

!973  

29 

17 

23 

26 

24 

33 

32 

19 

18 

21 

24 

32 

24 

40 

32 

39 

34 

28 

9 

4 

15 

9 

14 

6  

5 

12  

10 

21 

12 

16 

14  

10  

17  

15 

7 

15 

38 

21 

38 

35 

38 

39 

37 

31  

28 

42 

36 

48 

38 

50 

49 

54 

41 

43 

VIhy  = yleinen metsätutkinto  

Mhp =  kaupallinen metsätutkinto  
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Laskentavaihe 8. 

Kysyntä  saatiin seuraavasti: Valtion hallin  

to, metsäalan opetus ja tutkimus,  metsäteol  
lisuus ja  yksityismetsätalous:  kysyntä  näillä 
aloilla perustuu  työnantajakyselyyn.  
Muut alat: Oletettu että kysyntä  säilyy  suu  
rinpiirtein ennallaan. 

Laskentavaihe 9. 

Kokonaiskoulutustarve saatiin vähentämäl  

lä kysynnästä  tarjonta. 

Laskentavaiheet 10, 11. 

Niiden vuosien lukumäärä,  joina metsän  

hoitajien koulutusmääriin voidaan vaikuttaa, 

on viisi (1976—80).  Laskennallinen koulutus  
tarve  saatiin jakamalla  kokonaiskoulutustarve 
vaihdeltavissa olevien vuosien lukumäärällä. 

Täten vuosittaiseksi  koulutustarpeeksi  saa  
tiin 110 opiskelijaa/y.  

Laskentavaihe 12. 

Tässä vaiheessa arvioitiin vuosittain kes  

keyttävien  sekä  työhönosallistumattomien  lu  
kumäärä = 5. 

Lopulliseksi  vuosittaiseksi koulutustar  
peeksi  saatiin 115 uutta opiskelijaa/vuosi.  

Metsänhoitajia  koskevien  tulosten tarkastelu 

Metsänhoitajia  koskevien  ennusteiden luo  
tettavuutta analysoitaessa  ja niitä käytäntöön  
sovellettaessa on muistettava seuraavat seikat: 

1. Perinteisten metsäalojen  metsänhoitaja  
tarvetta koskevien ennusteiden pohjana  ovat 

työnantajien  subjektiiviset  arvioinnit,  jotka 
kerättiin kesällä  1974, jolloin metsä-  ja puu  
taloudessa vallitsi voimakas korkeasuhdan  

ne. Tuloksiin on ilmeisesti vaikuttanut myös  
se kuka kyselylomakkeen  on täyttänyt  (met  

sänhoitaja  tai jonkin  muun koulutuksen saa  
nut). 

2. Muita kuin perinteisiä metsäaloja  kos  
kevat tarvearvioinnit saattavat olla varovai  

sia. On  kuitenkin muistettava, että esim. 
vuosina 1971—74 muilla aloilla toimivien 

määrä  on pysynyt  vakiona. Tämä saattaa,  tie  
tysti osittain olla seurausta  siitä,  että sopivia,  
lähinnä puukaupallisen  koulutuksen saaneita 

metsänhoitajia  ei ole ollut riittävästi  tarjolla 

jolloin on tapahtunut korvautumista eli 

»puukauppiaat»  ovat menettäneet  koulutuk  

sen kannalta soveliaita työpaikkoja.  
3. Yksityismetsätalouden  ja metsäopetuk  

sen ja  tutkimuksen metsänhoitajakunnan  laa  
jentaminen  on suuresti riippuvainen  rahoi  
tuksen järjestämisestä.  

Taulukon 5 mukaan yksityismetsätalouden  

metsänhoitajatarpeen  kokonaiskasvu vuo  
desta 1974 vuoteen 1980 oli 29 %, mutta 
vain 2 % vuosina 1980—1985. Ilmeisesti 
kasvu  todellisuudessa tulee ajoittumaan  ta  
saisemmin kuin on arvioitu. Jos  koko  en  
nusteajanjaksolle  (1974 —1985) arvioitu met  

sänhoitajatarpeen  kasvu 245:stä 320:een ta  

pahtuisi  tasaisesti,  se edellyttäisi  noin 7:n 
uuden metsänhoitajavakanssin  perustamista  
vuosittain yksityismetsätalouteen. Mainitta  

koon, että v. 1965—1971 yksityismetsäta  
loudessa toimivien metsänhoitajien  lukumää  
rä  ei kasvanut  ollenkaan,  ja vuodesta 1968 
vuoteen  1974 vain 15:llä henkilöllä (tauluk  
ko 1). 

Metsäalan opetuksen ja tutkimuksen pii  
rissä  metsänhoitajatarpeen  on ennakoitu kas  

vavan vielä nopeammin  kuin  yksityismetsä  
taloudessa. Vuosina 1974—1985 tarpeen on 
ennakoitu kasvavan 11—12 uuden metsän  

hoitajavakanssin  vuosivauhtia. Tällaisen kas  

vun toteutuminen vaikuttaa jonkin verran 

epärealistiselta;  toisaalta on muistettava,  että 
periodien  1965—1971 kasvu  oli  keskimäärin 

12 metsänhoitajaa vuosittain,  kuitenkin niin, 

että kasvu oli vuosina 1968—1974 vain noin 

5  metsänhoitajaa/vuosi.  
Myös metsäteollisuuden metsänhoitajatar  

peen on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa 
vuosittain noin 11—12 metsänhoitajalla.  Vuo  
sina 1965—1971 keskimääräinen vuosittai  

nen kasvuvauhti oli  noin 5—6 metsänhoita  

jaa ja vuosina 1968—1974 noin 11 —12 met  

sänhoitajaa.  
4. Tarjonnan  ja kysynnän  vertailu osoittaa,  

että 1. 1. 1980 metsänhoitajakunnan  vajaus  
on noin 100 metsänhoitajaa.  Vuoden 1980 
alkuun mennessä  valmistuvien määrään  ei 

kuitenkaan enää  pystytä  vaikuttamaan, täten 

vajaus kasautuu vuosiin 1980—1985. 
Toisaalta vuosina 1980—1985 koulutetta  

vien (valmistuvien) määrä  ei yhtäkkisesti  
saa olla liian suuri,  sillä kysynnällä  pitää  olla  
aikaa sopeutua tarjontaan.  

5. Tarvelaskelmissa ei ole lainkaan otettu 

huomioon mahdollisia kehitysmaista  tulevia  
opiskelijoita.  
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6.  Naisopiskelijoitten määrän  lisääntymi  

nen metsäalalla saattaa jonkin verran  vaikut  
taa työmarkkinoihin.  

7. Koulutusajan  lyhentämisellä  tai piden  
tämisellä on välittömästi vaikutusta koulu  

tettavien määrään.  

32. Metsäteknikot ja  metsätyönjohtajat  

Metsäteknikkojen  ja työnjohtajien  toimialarakenne 

Metsäteknikkoliitto ry:n ja Metsäalan 

Työnjohtajaliitto  ry:n  jäsenmatrikkeleiden  pe  

rusteella on laadittu metsäteknikkojen  (tau  
lukko 8) sekä  metsätyönjohtajien  (taulukko  
9)  toimialarakennetta vuosina 1965—1974 
koskevat  taulukot. 

Metsäteknikkojen  ja metsätyönjohtajien  määrälliset 

koulutustarpeet  lähivuosina 

Työnantajakyselyn  perusteella  on metsä  
teknikoiden ja metsätyönjohtajien  tehtäväta  
soperusteinen  kysyntä  toimialoittain vuo  
teen 1985 ennakoitu taulukossa 10. 

Taulukko  8. Ammatissa toimivat metsäteknikot  toimialoittain  v. 1965 —1974.  

Table  8. Forest  technicians  by  fields in 1965—1974.  

Taulukko  9. Ammatissa  toimivat  metsätyönjohtajat  toimialoittain  v. 1965—1974.  

Table  9. Forest  foremen by  fields in  1965—1974.  

Hen!  dl löä  — Persons  

Vuosi — Year 

1965 1968 1971 1974 

"oimiala — Field 

Jaition hallinto —  State administra-  

tion   

Metsäalan  opetus ja tutkimus  — 
Forest  training and  research   

Metsäteollisuus  — Forest industry 

Yksityismetsätalous  — Private  for-  
estry   

Muut  metsäalat  — Others  in  forestry  
'ankit  ja  vakuutus  —  Banking and  

insurance   

Muut  alat —  Others   

370 

70 

1 810 

1 080  

170 

i  

330 

100 

1 720  

1 090  

200 

320  

105 

1 830 

1 130 

100 

300  

95 

1 965 

1 100 

95 

60 

90 

90 

1902
) 

70 

150 

70 

120 

Yhteensä  — Total I  3  650  3 720  3 705 3  745  

! )  sisältään  100 työtöntä 
'■)  100 unemployed included  

Henkilöä  — Persons 

Vuosi — Year 

1965 1968 1974 

Toimiala — Field  

Valtion hallinto  
—

 State administration   

Metsäalan  opetus  ja tutkimus  — Forest training and  research  
Metsäteollisuus  — Forest  industry   

Yksityismetsätalous  — Private  forestry   
Muut metsäalat  — Others  in  foretsry   
Muut alat —  Others   

620  

70 

2 720  

320 

90 

30 

560 

110 

2 370  

480  

60 

70 1

)  

550 

130 

2 540 

665  

50 

100 

Yhteensä  
—

 Total   3 850 3 650  4 035  

')  Sisältää  40 työtöntä. 
l )  40  unemployed included.  
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Taulukko  10. Esimiestason  ja työnjohtajatason toimihenkilöt  toimialoittain  vuoteen 1985.  

Table  10. Forecast  number of  managers  at two levels  to 1985, by  fields.  

Verrattaessa  taulukkojen  8,  9 ja 10 lukuja,  
voidaan todeta n. 1 110 metsäteknikon toi  

mivan työnjohtotason  tehtävissä.  
Vuoden 1974 työvoimaan kuuluneiden 

lukumääräistä kehitystä  vuoteen 1985 arvi  
oitaessa  tulee huomioida 

— eläkkeelle siirtyminen  (vanhuus-  ja työ  

kyvyttömyyseläke)  
— kuolleisuustodennäköisyydet  
Vuotuiseksi poistumaksi  on  täten arvioitu  

metsäteknikoilla 3  % ja metsätyönjohtajilla  

4%-  

Näitä perusteita  käyttäen  metsä-  ja puu  
talouden koulutuskomitea (emt.  s. 6) on to  
dennut vuotuisen koulutustarpeen  olevan 
metsäteknikoilla ja metsätyönjohtajilla  tau  
lukon 11 mukaiset. 

Jos otetaan huomioon, että vuonna 1974 
metsäteknikoista toimi työnjohtotasolla  1 110 
eli  runsaan seitsemän vuoden koulutuskapa  
siteetti  ovat  vuotuisen koulutustarpeen  luvut 
ylemmän opistoasteen osalta  liian suuria,  
mikäli ei pidetä  vallitsevan tilanteen jatku  
mistä suotavana. 

Vuosina 1981—85 Vaihtuma Lisätarve  Yhteensä 

'lempi opistoaste  
Jempi opistoaste  

118 

188 

31  

59 

149~150  

247~250  

"htei 
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Tehtävä-  | Ylimmän j Tutkimus-,  
ryhmät j tason  johto-, kehittämis-,  j  Koulutus-  

\i  
Vuosi

 j  
hallinto-

 
ja

 
ja

 
ja

 
opetus-

 l valvonta- suunnittelu- tehtävät  
I tehtävät tehtävät 

Eri 

tasot 

1) Johtavassa  asemas-  
sa olevat MH:t, 

joilla  yleensä  on 

akat. koulutuksen  

saaneita alaisia ks.  

alaviite 1. 

1974 

1980 

1985  

i 

2) Muut  metsänhoi-  
tajat 

ks.  alaviite 2. 

1974 

1980 1  

1 

1985  

3) Esimiestaso 

ks.  alaviite 3. 

1974 

1980  

1985  

4) Työnjohtajataso  j  
ks.  alaviite 4. 

1974  

1980  
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II ;entt> PUUNJALOSTUS (JALOSTUSPROSESSIIN LIITTYV, \T TEHT, *T) 

TEHTÄVÄRYHMÄT 

Tehtävä-  

ryhmät Ylimmän tason Tuotesuunnittelu- 

!  Vuosi johto-,  hallinto- ja ja kehittämis- 

Eri : j valvontatehtävät tehtävät 
tasot | 

Tuotantoon 

liittyvät 

tehtävät 

Muut, mitkä? 

Luku-  

määrä 

kaikkiaan 

1) Johtavassa  asemas- 
sa olevat MH:t, 

joilla  yleensä  on 

akat. koulutuksen  

saaneita alaisia  ks.  

alaviite 1. 

1974 

1980 

1985 

2) Muut  metsänhoi- 

tajat  

ks.  alaviite 2. 

1974 

1980 

1985 

3) Esimiestaso 

ks.  alaviite 3. 

1974 

1980 

1985  

4) Työn  johtajataso  

ks.  alaviite 4. 

1974 

1980  

1985  

alaviite 1. Esim. sahanjohtaja  tai vast.  

ilaviite 2. Muut, 1:lle tasolle kuulumattomat MH:t 

Javiite 3. Esim. sahanhoitaja  (sahateknikko, metsäteknikko, puutalousteknikko  tai vast.) 

Javiite 4.  Työnjohtajakoulutuksen  saaneita tai pitkän  linjan  miehiä 

III TEHTÄVÄKENTTÄ: METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN MARKKINOINTI JA MUU METSÄLÄN  KAUPPA 

(MM. METSÄKONEET- JA LANNOITTEET) * 

TEHTÄVÄRYHMÄT 

Tehtävä-  !  
ryhmät | 

i Vuosi 

Eri 

tasot 

Ylimmän 

tason  johto-, Tuotteiden 
hallinto- ja myynti-  

valvonta- tehtävät 

tehtävät 

Markkinoinnin 

Tuotteiden suunnittelu ja 

menekin- tutkimus sekä  

edistämis- niihin liittyvät 
tehtävät johto- ja val- 

vontatehtävät 

Muut, mitkä? 

Luku-  

määrä 

kaikkiaan 

1) Johtavassa  asemas-  
sa olevat MH:t,  

joilla  yleensä  on 

akat. koulutuksen 

saaneita alaisia ks. 

alaviite 1. 

1974 

1980 

1985 

2) Muut metsänhoi- 

tajat 

ks.  alaviite 2. 

1974 

1980  

1985  

3) Muut metsäalan  
toimihenkilöt 

ks. alaviite 3. 

1974 

1980  

;  

1985 

Alaviite 1. Esim. toiminnanjohtaja,  osastopäällikkö,  johtoryhmään  kuuluva henkilö, esikuntaosaston päällikkö  

Alaviite 2. Muut, 1:lle tasolle kuulumattomat MH:t  

Alaviite 3. Metsäteknikot 

*

 Täyttäkää tässä yhteydessä  myös kysymys  6 
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IV kKEI  "Ä: ME' DPETUS  SEKÄ TUTKI CIM ITTYVi HAI .LINTO 

TEHTÄVÄRYHMÄT 

Tehtävä-  

ryhmät 
Vuosi | 

Eri 

tasot 

Opetus-  ja  
koulutus-  

tehtävät 

Tutkimus- 

tehtävät 

Hallinto- 

tehtävät 

Muut, mitkä? 

Luku- 

määrä  

kaikkiaan  

1) Ylempi  taso: 
johtavassa asemassa  
olevt MH:t  joilla 
yleensä on akat. 
koulutuksen saanei- 

ta alaisia, 

ks. alaviite 1. 

1974  

1980  

1985  

2) Alempi  taso 
ks.  alaviite 2. 

1974  

1980  

1985 

3) Muut metsäalan  
toimihenkilöt 

ks.  alaviite 3. 

1974  

1980 

1985 

4) Työnjohtajataso  

ks.  alaviite 3. 

1974 

1980 

1985 

Javiite 1.  Esim. professori,  apulaisprofessori,  erikoistutkija,  osastopäällikkö,  johtajaopettaja  
tlaviite 2. Esim. tutkija, assistentti,  akateemisen tutkinnon  suorittanut opettaja,  ylitarkastaja,  tarkastaja  

alaviite 3. Esim. opistotasoisen  tutkinnon suorittanut opettaja  (useimmiten  metsäteknikko) 

Javiite 4. Esim. koulutasoisen tutkinnon suorittanut henkilö (useimmiten  metsätyönjohtaja  tai vastaava)  

V TEHTÄVÄKENTTÄ: MUUT KUIN I— IV TEHTÄVÄKENTTIIN SISÄLTYNEET TEHTÄVÄT 

TEHTÄVÄRYHMÄT * 

Tehtävä-  :  

ryhmät 

Eri  

tasot 

: 

Vuosi j 
i Luku-  

määrä 

kaikkiaan I  
i  

1) Ylempi  taso: 
mm. MH:t, joilla  

yleensä  on akat. 
koulutuksen  saa- 

neita alaisia  

1974  

1980 

1985 

2) Alempi  taso:  

muut metsänhoi- 

tajat 

1974 

1980 

:  

I 
I  
I  

1985 

3) Muut metsäalan 

toimihenkilöt 

ks.  alaviite 1  

1974 

1980 

1985 

Suorittakaa itse tehtäväryhmiin  jako. 

alaviite 1.  Metsäteknikot 
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Ryhmittely 1974  1980 1985  

Kotimaan markki- j 

nointi kp»  | kpi  kpi  

Vientimarkkinointi kpl  | kpij  kpi  

Sekä kotimaan että 

vientimarkkinointi j kpl  j kpi_i kpi 

Kaikkiaan { M.  kpi|  kp»  
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14. Yrityksenne  harjoittama  tuotantotoiminta: 

Käyttäkää  niin montaa rastia  (x)  kuin  on  tarpeellista.  

1. Sahateollisuus (joko  pelkkä saha tai saha sekä höyläämö)  

Suuruusluokka  vuosituotannon mukaan: 

1. 1— 5*000 m
3 ( ) 

2. 5 001— 15 000 m 3 ( ) 

3. 15 001— 50 000 m 3 ( ) 

4. 50 001—125  000 m
3

 ( ) 

5. >125  000 m
3 ( ) 

2. Puutaloteollisuus ( ) 

3. Levyteollisuus  (vaneri,  lastu- ja  kuitulevy) ( ) 

4. Kemiallinen puunjalostus ( ) 

5. Muu puunkäyttöön  liittyvä, mikä?  

15. Raakapuun hankintamäärät 

Ilmoittakaa yrityksenne  raakapuun  hankintamäärät vuosina 

1968, 1970 ja 1973 sekä  tehkää  vuosien 1975, 1980 ja 1985 en- 

nakkoarviot. (Vastaukset kuorellisina kiintokuutiometreinä).  

1. Raakapuun  hankintamäärä v. 1968 

2. » » v. 1970 

3. » » v. 1973 

4. Ennakkoarvio  vuodelle v. 1975 

5. » » v. 1980 

6. » » v. 1985 

!6. Kuinka hankkimanne raakapuu käytetään  (%:na)?  

Selvittäkää viime vuoden tilanne ja tehkää ennakkoarviot vuo- 

sille 1975, 1980 ja 1985.  

Käyttöryhmät 1973  1975  1980 1985  

1.  Mekaaninen  

puunjalostus*  %  %  % %  

2.  Kemiallinen 

puunjalostus**  %  % %  %  

3.  Muu,  mikä?  

I 

% % % % 

Yht. 100% 100% 100% 100% 

* mekaaniseen puunjalostukseen  sisällytetään  tässä mm. sahat, 

höyläämöt,  vaneri-, lastulevy-,  kuitulevy-,  puutalo-,  ja puusepän-  
tehtaat sekä hiomot. 

If * Kemialliseen puunjalostukseen  sisällytetään  mm. selluloosa-,  

paperi-  ja kartonkitehtaat sekä niiden jatkojalostusta suorittavat 

tehtaat.  

»euraaville riveille voitte  tehdä omat huomautuksenne: 



Liite 2 

METSÄALAN TOIMIHENKILÖIDEN MÄÄRÄLLINEN 

KOULUTUSTARVE TULEVAISUUDESSA 

1. Työnantajan nimi  (yritys) :   

osoite :  

2. Mahdollisia  lisätietoja 

antaa tarvittaessa Nimi :  

Puh. :  

3. Kuinka  monta toimihenkilöä  Teillä  oli palveluksessanne 1.1.197^ 

kaikkiaan  metsäalan tehtävissä? toimihenkilöä  

k. Kuinka monta toimihenkilöistä  oli  

metsän- metsätekni- metsätyönjoh- 

hoitajia koita tajia/vastaavia  

1. 1.1970  

1.1.1974 

Kuinka arvelette toimihenkilötar  eenne kehitt  än tulevaisuudessa  

Tehkää  vuosien  1980 ja 1985 ennakkoarviot  oman kokemuksenne  ja näke-  

myksenne pohjalta 

Tarvitsemme metsän- metsätekni- metsätyönjoh- 

hoitajia koita tajia/vastaavia  

1980  

198 



2 

Yrityksenne suuruusluokka.  

Käyttäkää rastia  (x) 

Suuruusluokka vuosituotannon mukaan  

1. - 5.000 m
3 ( )  

2. 5.001 - 15.000 " ( )  

3. 15.001 - 50.000 " ( )  

k. 50.001 -  125.000 " ( )  

5. > 125.000 " ( ) 

Seuraaville  riveille  voitte tehdä omat huomautuksenne  
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