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ME ELÄMME METSÄSTÄ

Koillismaan elinvoima kumpuaa metsästä. Laajojen pitäjiemme puuvarat ovat 

tärkeä osa kotitalouksien varallisuutta ja tulovirtaa. Puutoimialan ansiosta 

metsän jalostusarvo jakautuu tuhansiin Koillismaan koteihin.

Puutoimialan yritykset ovat aina tehneet yhteistyötä keskenään ja kuntien 

sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Tämän yhteistyön edelleen tiivistäminen 

edistää uusien rahoitus- ja kehittämiskanavien löytämistä.

Puutoimiala on monien kansainvälisten haasteiden puristuksessa. Keski-

Euroopan metsätuholaisten aiheuttamat suurhakkuut ovat viimeisin haaste. 

Koillismaan hyvin hoidetut ja terveet metsät ovat kuitenkin pitkällä aikajän-

teellä erinomainen raaka-ainepohja menestyksekkäälle teollisuudelle.

Metsäteollisuuden jalostusarvon nosto on kaikkien paikallisten toimijoi-

den tavoitteena. Puusta on kehitteillä lukuisa määrä uusia tuotteita. Meidän 

on löydettävä innovaatiot, joiden avulla menestymme tulevaisuudessakin 

markkinoilla.

Kuusamon kaupunki ja kaikki Koillismaan kunnat ovat vakaasti yhdessä 

yritysten kanssa kehittämässä puutoimialan menestystä!

TOIMITUSJOHTAJA  

JARI HENTILÄN SANAT

Elämä Koillismaalla perustuu luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen 

kestävältä pohjalta. Metsätalous, matkailu sekä alkutuotanto (maatalous, 

porotalous ja kalatalous) yhdessä ja erikseen muodostavat elinvoiman perus-

tan täällä Koillismaalla. Alueen vetovoima, työpaikat sekä yritystoiminnan 

kehitysmahdollisuudet ovat toiminnan ydin. Metsätaloudella, aina kannolta 

lopputuotteeksi, on tässä keskeinen rooli. Metsätaloudella, tai laajemmin 

biotaloudella, nähdään suuret mahdollisuudet hyvinvoinnin luonnissa täällä 

Koillisen kulmakunnalla.

Kädessäsi on uusi Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma, joka linjaa 

toimialan keskeiset painopisteet ja toimintalinjat kilpailukyvyn kehittämisessä 

lähivuosiksi. Ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet alueen yritykset tiiviis-

sä yhteistoiminnassa ja sen toimeenpanoa tulee ohjaamaan yrityksistä koostuva 

erillinen puutoimialaryhmä. 

Johdanto

JARI HENTILÄ

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

JOUKO MANNINEN 

Kuusamon kaupunginjohtaja
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NORTHERN FOREST & WOOD RY:N PUHEENJOHTAJAN SANAT

Metsä on ollut tärkeässä roolissa Suomen kaikissa kehitysvaiheissa historiam-

me alkuajoista lähtien. Metsä on muokannut meidän kulttuuriamme vahvasti, 

mahdollistanut elintasomme rakentamisen sekä luonut uusia, ja yhä uusia, 

mahdollisuuksia teollisuutemme innovaatioille ja tuotteille. Jokaisella meistä 

on vielä tänäkin päivänä suhde metsään ja koemme siellä elämyksiä ja suuria 

tunteita. Vuonna 2020 metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä on 

noin 20 prosenttia ja kasvaa edelleen. Samanaikaisesti metsiemme sisältämä 

puumäärä ja vuotuinen kasvu ovat suurempia kuin koskaan historiamme 

aikana.

Maailmalla puurakentaminen, biotalous ja erilaiset muovin substituutiot 

ovat valtaisa megatrendi. Puun käytön ekologisuus on meille huikea mah-

dollisuus - taas kerran historiamme aikana. Toimimalla oikein ja hoitamalla 

metsiämme nykyistäkin paremmin, pystymme säilyttämään oman paikallisen 

kulttuurimme ja saamme mahdollisuuden elää onnellista elämää täällä pohjoi-

sen puhtaassa luonnossa sopusoinnussa muiden elinkeinojen kanssa. 

Northern Forest & Wood Ry on yhdistys, jonka kautta voimme vaikuttaa tu-

levaisuuteemme ja tuoda esille metsiemme mahdollisuudet. Metsä- ja puuteol-

lisuuden jalostusarvo voidaan kaksinkertaistaa investoimalla järkevästi. Uusien 

tuotteiden avulla teollisuuden sivutuotteiden arvo voidaan moninkertaistaa ja 

samalla voidaan kehittää uusia tuotteita. Automaatio, digitalisaatio, tekoäly, 

bioteknologia ja monet muut uudet innovaatiot mahdollistavat puun hyödyn-

tämisen eri muodoissaan kaikkialla maailmassa. Markkinat ovat rajattomat ja 

meidän arvokkain omaisuutemme on metsä, joka uudistuu ja voi hyvin.

Nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen seurauksena metsien merkitys ja 

arvo ovat nousemassa aivan uudelle tasolle. Hiilen sitominen, muovin korvaa-

minen, uusiutuva energia ja uudet metsästä saatavat tuotteet ovat nyt jokapäi-

väisessä keskustelussa mukana. Rakentamisessa puun käyttö kasvaa tasaisesti 

kaikkialla maailmassa. Sellusta tehdään vaatteita, lääkkeitä, pakkauksia, 

komposiitteja ja jopa ruokaa. Ekologisille, puun solurakenteen eri osista synty-

ville tuotteille markkinat ovat ennennäkemättömän suuret. Ihmiset kaikkialla 

maailmassa ovat alkaneet ymmärtää, että tulevaisuus on uusiutuvissa luonnon-

varoissa eli metsissämme.

Koillismaan metsien hyvinvointi tuo hyvinvointia ihmisille, luo uusia työ-

paikkoja, pelastaa osaltaan maapalloa ja mahdollistaa meille onnellisen elämän 

luonnon keskellä.

PEKKA TUOVINEN

Northern Forest & Wood ry:n  
hallituksen puheenjohtaja
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1. Koillismaan metsä- ja puutoimialan  
visio vuoteen 2025

Koillismaan metsä- ja puutoimiala on kokonaisvaltaisen puunjalostamisen vastuullinen 
edelläkävijä. Toimiala tähtää paikallisen puun jalostusasteen nostoon ja puutuotteiden 
kestävään hyödyntämiseen sekä uusiin puuhun perustuviin tuotteisiin ja palveluihin.

METSÄ- JA PUUTOIMIALAN MENESTYMISEN 

JA VISION SAAVUTTAMISEN KANNALTA 

TÄRKEITÄ MENESTYSTEKIJÖITÄ OVAT:

• Nykyisten synergioiden entistä parempi tunnistaminen ja hyödyntäminen 

sekä yhteistyön syventäminen toimialan sisällä ja eri toimialojen välillä

• Osaamiseen ja verkostoitumiseen panostaminen

• Vastuullisen metsätalouden ja puutoimialan kehittäminen sekä toimin-

taympäristöstä huolehtiminen

KOILLISMAAN METSÄ- JA PUUTOIMIALAN 

VISIO TUKEE KUUSAMON JA TAIVALKOSKEN 

VISIOITA (VISIO 2021), JOIDEN MUKAAN:

• Kuusamo on Pohjolan elinvoimainen luontopääkaupunki, jonka menesty-

minen perustuu puhtaan luonnon ja sen raaka-aineiden kestävään käyttöön 

• Taivalkosken elinvoimaisuus lähtee luonnonvarojen monipuolisesta 

hyödyntämisestä
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2. Metsäalan kehittäminen  
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Kansallinen metsästrategia 2025 kuvaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet,  
joihin julkinen valta keskittyy osana alan yhteistä kehittämistä.

Metsästrategiassa metsäala kattaa metsätalouden ja puuta jalostavan teollisuu-

den lisäksi myös metsien muihin sekä aineellisiin että aineettomiin tuottei-

siin perustuvan tuotan- non, jalostuksen ja palvelut sekä julkishyödykkeet. 

Päivitetyssä strategiassa huomioidaan aiempaa selke- ämmin muun muassa 

keinot ilmastokestävyyden ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Strategian visio ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoin-

nin lähde” korostaa metsistä saa- tavaa monipuolista hyvinvointia ja sitä, että 

metsät tarjoavat ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Strategiset pää-

määrät muodostavat puolestaan kokonaisuuden, jossa tavoitteena olevaa hyvin-

voinnin kas- vua tarkastellaan kolmesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta:

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö  

metsiin perustuville liiketoiminnoille. 

2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.

3. Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-

risesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

Metsäalan keskeisiä kilpailukykytekijöitä ovat alan osaaminen, kestävyys, puun 

ja kilpailukykyisten tuotan- nontekijöiden saatavuus, toimiva infrastruktuuri 

sekä pitkälle kehittynyt teknologia.
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Metsästrategian visio ja päämäärät muodostavat 

kolmion, jonka ytimessä on tavoiteltu kasvava 

hyvinvointi, ja kärkinä toisiinsa linkittyvät  

strategiset päämäärät.

Alueelliset metsäohjelmat ovat laadittu yhteistyössä maakunnan toimijoiden 

kanssa. Ohjelma on laadittu maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen 

perusteella ja se toteuttaa Kansallista metsästrategiaa. Pohjois-Pohjanmaan 

metsäohjelma 2016 - 2020 on koko metsäalan ja maakunnan yhteinen ohjelma, 

jonka visioksi on kirjattu:

POHJOIS-POHJANMAAN METSIEN 

LISÄÄNTYVÄT MAHDOLLISUUDET 

HYÖDYNNETÄÄN BIOTALOUDESSA 

KATTAVASTI JA KESTÄVÄSTI.

Ohjelma ulottuu yli toimiala- ja hallinnonalarajojen ja sen tehtävänä on luoda 

mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä sekä antaa suuntaviivat alueen metsien 

hoidolle, käytölle ja suojelulle, puun käytölle ja jatkojalostukselle  

sekä metsien monikäytölle. 

VUOTEEN 2020 TÄHDÄTÄÄN KOLMEN 

STRATEGISEN LINJAUKSEN MUKAISESTI:

1. Metsäbiotalous nostetaan seuraavalle tasolle

2. Toimintaympäristön rajoitteita haastetaan tahdolla ja uusilla ratkaisuilla

3. Metsäbiotalouden merkitys ja odotukset näkyvät alueella



9

3. Koillismaan puutoimialan 
kehittämisohjelman taustaa

Metsä- ja puutoimialan toimijoiden välisen yhteis-

työn kehittäminen sekä tutkimus-, koulutus- ja 

kehittämisorganisaatioiden yhteistyön lisääminen 

ovat merkittäviä elinvoimaisuutta lisääviä tekijöi-

tä, joilla voidaan tukea alueen yritysten liiketoi-

mintaa. Toimialalla on Koillismaalla pitkät perin-

teet, vahvaa osaamista ja menestyviä yrityksiä, 

joiden toiminnan kehittämistä halutaan tukea.

Yksi Koillismaan 2014+ elinvoimaohjelmas-

sa määritetty painopistealue on metsäklusteri, 

johon luetaan kuuluvaksi mm. metsä- ja sahateol-

lisuus sekä puun jatkojalostus. Metsäklusterin 

tavoitteena on toimialan yritysten tuottavuuden, 

työllistävyyden ja kansainvälisyyden kehittymi-

nen sekä Koillismaan metsien tehokas, järkevä ja 

ekologinen monikäyttö puunjalostuksen, ener-

giantuotannon, virkistyskäytön ja aluetalouden 

vahvistamiseksi. Jatkojalostusta ja bioenergiarat-

kaisuja kehitetään tuotekehityksen ja tutkimusyh-

teistyön avulla.

Haasteena on kuitenkin tutkimus-, kehi-

tys- ja innovaatiotoiminnan fyysinen etäisyys 

Koillismaalta ja alueen yrityksistä. Etenkin pie-

nillä yrityksillä on korkea kynnys olla yhteydessä 

kaukana oleviin tutkimus-, kehittämis- ja inno-

vaatiotoimijoihin, varsinkin kun alueen sisäinen 

yritysten välinen yhteistyö toimialan kehittämi-

seksi on vähäistä. Samoin etäisyys toimialan yri-

tysten päämarkkina-alueista muodostaa haasteen 

yritysten tehokkaalle toiminnalle, jota kuitenkin 

yhteistyön lisäämisellä, verkostoitumalla sekä tut-

kimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyön kautta 

voidaan jatkossa paremmin tukea.

Puunjalostuksen arvoketjun uudistaminen on 

yksi maakunnallisen biotalouden kehittämisstra-

tegian 2015 – 2020 avaintoimenpiteistä. Toimiala 

on alueellisesti merkittävä ja alan kehittämisessä 

on runsaasti menestymispotentiaalia: poliittiset 

ohjauskeinot ja lainsäädäntö tukevat siirtymistä 

vähähiilistä taloutta kohti, markkinakysyntä puu-

pohjaisille tuotteille on voimakkaassa kasvussa 

ja tutkimustieto uusista korkean jalostusarvon 

tuotteista lisääntyy. Arvoketjun kokonaisvaltainen 

kehittäminen – metsäbiomassan tuotannon tehos-

taminen, käytön kasvava lisääminen ja monipuo-

listaminen, jalostusarvon nosto sekä sivuvirtojen 

hyödyntäminen – on kuitenkin välttämätöntä 

toimialan kilpailukyvyn lisäämiseksi ja uusien 

liiketoimintaedellytysten parantamiseksi.

Metsäsektori on liikevaihdolla mitattuna Koillismaalla aluetaloudellisesti 
merkittävin toimialaryhmä, mutta alan yritysten yhteinen ja suunnitelmallinen 
kehittämistoiminta on ollut vähäistä. 

KUUSAMO HIRSITALOT OY, KUVA: HANS KOISTINEN
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LIIKEVAIHTO KOILLISMAALLA, M€

35 

Metsätalous ja puunkorjuu

197 

Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 

(pois lukien huonekalut)

3 

Huonekalujen valmistus

KOILLISMAAN METSÄSEKTORIN 

TOIMIPAIKAT V. 2018

142 

Metsätalous ja puunkorjuu

15 

Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 

(pois lukien huonekalut)

4 

Huonekalujen valmistus
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HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 

KOILLISMAALLA

165 

Metsätalous ja puunkorjuu

285 

Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 

(pois lukien huonekalut)

20 

Huonekalujen valmistus

Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä 

alan toimijoiden kanssa. Kehittämisohjelmaa laadittaessa alueen metsä- ja 

puutoimialaryhmän toiminta virallistui yhdistysmuotoiseksi, kun Northern 

Forest & Wood ry rekisteröitiin maaliskuussa 2020. Yhdistyksen tarkoituksena 

on edistää Koillismaan alueella metsä- ja puutuotealan yhteistoimintaa sekä 

puurakentamista, lisätä alan vetovoimaa ja kehitystä sekä toimia edunvalvo-

jana. Lisäksi yhdistyksen tehtävänä on huolehtia Koillismaan puutoimialan 

kehittämisohjelman toteuttamisesta, seurannasta ja päivittämisestä.

4. Northern Forest  
& Wood ry
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5. Kehittämisohjelman painopisteet, 
tavoitteet ja toimenpiteet

Puutoimialan kehittämisohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

Koillismaan vastuullisella metsä- ja puutoimialalla on huomattava kasvu- ja 

kehityspotentiaali ja se toteutuu toimialat ylittävällä yhteistyöllä ja toimintaym-

päristön kehittämisellä.

YRITYSKEHITYS

Kilpailukykyä vahvistetaan perusliiketoiminnan kehityksellä sekä uusilla toi-

mintatavoilla ja tuotteilla.

TYÖVOIMA JA OSAAMINEN 

Metsä- ja puutoimialalla on tulevaisuudessa huomattava työvoimahaaste: 

Ammattibarometrin 2019 mukaan pulaa on mm. kirvesmiehistä ja rakennus-

puusepistä, metsätaloustyökoneiden ja raskaan kaluston kuljettajista, metsu-

reista ja metsätyöntekijöistä sekä puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöistä.

Jo nykytoiminta edellyttää monipuolista ja kehittyvää erikoisosaamista. 

Toiminnan, tuotteiden, palveluiden sekä uuden yritystoiminnan kehittäminen 

nostaa osaamisvaatimusta entisestään.

Näille alueille on tunnistettu painopisteet ja niille on laadittu toimenpide-ehdotukset. 
Puutoimialan kehittämisohjelma on havainnollistettu vieressä olevassa kuvassa.
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LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN 

KEHITTÄMINEN

• Metsä- ja puutoimialan  

tunnettuus ja hyväksyttävyys

• Yhteistyö

• Puun kokonaisvaltainen  hyödyntäminen

• Metsien kestävä käyttö

• Puurakentaminen

• Väylät

YRITYSKEHITYS

• Paikallinen synergia ja työnjako

• Markkinointi-, myynti- ja vientiyhteistyö

• Logistiikka

• TKI-toiminta ja verkostoituminen

• Uudet yritykset, tuotteet sekä palvelut

TYÖVOIMA JA OSAAMINEN

• Työvoiman saatavuus

• Nykyisen osaamisen kehittäminen

• Uutta osaamista alueelle
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5.1 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

Tavoite: Rakennetaan pohja vastaamaan toimialan kasvuhakuisuutta ja –mahdollisuuksia. 
Vahvistetaan metsä- ja puutoimialan sisäistä yhteistyötä sekä lisätään yhteistyötä muiden 
toimialojen kanssa. Edistetään vastuullisen metsä- ja puutoimialan ja metsien kestävän käytön 
hyväksyttävyyttä ja tunnettuutta. Entistä suurempi osa puusta jalostetaan paikallisesti ja 
puutuotteiden käyttö alueella kasvaa rakentamisessa.

KUVA: METSÄSÄÄTIÖ
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PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:

METSÄ- JA PUUTOIMIALAN 

TUNNETTUUS JA 

HYVÄKSYTTÄVYYS

 √ Lisätään yhteistyötä muiden toimialojen kans-

sa. Erityisesti matkailualan kanssa voidaan 

edistää kanssakäymistä ja tiedotusta sekä 

kehittää Koillismaan vastuullisen metsä- ja 

puutoimialan tunnettuutta. Pitkäaikaisten 

hyötyjen lisäksi yhteistyön syventäminen voi 

tuoda kaikille toimialoille välittömiä liiketoi-

mintamahdollisuuksia (esim. elämyksellisyy-

den ja vastuullisten puutuotteiden yhdistämi-

nen matkailuun, paikallisten puutuotteiden 

hyödyntäminen matkailurakentamisessa)

 √ Paikallisen media- ja vaikuttajayhteistyön 

kehittäminen

YHTEISTYÖ

 √ Yhteistyö toimialan sisällä ja muiden toimialo-

jen välillä on selvästi alihyödynnetty voimava-

ra, jota tulee lisätä. Yhteistyö luo edellytykset 

toimintaympäristön kehittämiseen huomat-

tavasti paremmin kuin yksittäisten yritysten 

ponnistelut.

PUUN KOKONAISVALTAINEN 

HYÖDYNTÄMINEN

 √ Nykyisen yritystoiminnan kehittäminen ja yh-

teistyön syventäminen luovat mahdollisuuksia 

entistä kokonaisvaltaisempaan puun jalostus-

arvon paikalliseen kehittämiseen. 

 √ Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 

(TKI) panostetaan verkostoitumalla alan 

tutkimuksen ja opetuksen kanssa Koillismaan 

alueella ja yli aluerajojen 

 √ Toimiala ja sidosryhmät luovat aktiivisesti 

mahdollisuuksia uusille puuhun perustuville 

tuotteille ja yrityksille sekä palveluille

METSIEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ

 √ Yhteistyö muiden toimialojen kanssa sekä 

puutoimialan vastuullisuuden yhteinen 

kehittä- minen ja viestintä edistävät met-

sien kestävää käyttöä sekä tietoisuutta siitä. 

Metsä- ja puutoimiala tähtää yhteisen kestävän 

toimialamielikuvan luomiseen sekä alueellisen 

arvoketjun esiintuomiseen. Toiminnan ja vies-

tinnän tueksi toimiala edistää hiilijalanjäljen 

arvioimista ja kehitystä.

PUURAKENTAMINEN

 √ Puurakentamisen lisääminen on vastuulli-

nen, ympäristöystävällinen ja taloudellisesti 

erinomainen ratkaisu Koillismaan kaikille 

toimialoille. Metsä- ja puutoimiala kehittää 

ja edistää puurakentamisen ratkaisuja ja 

puurakentamista. 

VÄYLÄT

 √ Koillismaan liikenneyhteyksiä metsä- ja 

puutoimialan ja myös muun käytön tarpei-

siin tulee kehittää entistä toimivammaksi 

ja ympäristöystävällisemmäksi (esimerkiksi 

Taivalkosken rata).
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5.2 YRITYSKEHITYS

Tavoite: Lisää kilpailukykyä ja hyvinvointia paikallisesta 
puusta nykytoimintaa kehittäen ja uusia ratkaisuja hakien.

TEEMAT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:

PAIKALLINEN SYNERGIA  

JA TYÖNJAKO

 √ Tunnistetaan paikallinen yritysten välinen 

synergia ja erikoisosaaminen. Tämän avulla 

optimoidaan, tehostetaan ja syvennetään 

nykyistä yhteistoimintaa ja kehitetään puun 

arvoketjuja. 

MARKKINOINTI-, MYYNTI-  

JA VIENTIYHTEISTYÖ

 √ Luodaan yhteinen toimialamielikuva alueen 

metsä- ja puutuotteille ja hyödynnetään osaa-

minen yritysten välillä aikaisempaa laajem-

man yhteistyön avulla.

LOGISTIIKKA

 √ Yhteiskuljetusten ja vähähiilisten logistiikka-

ratkaisujen edistäminen.

TKI – TOIMINTA 

 √ Verkostoidutaan alan opetuksen ja tutkimuk-

sen kanssa. Kuvataan alueen nykytoiminta, 

tuotteet ja sivutuotevirrat sekä haetaan aktiivi-

sesti ratkaisuja niiden jalostukseen  

ja uusiin avauksiin.

 √ Edistetään yritys- tai yritysrypäskohtaisia 

kehittämisohjelmia ja toimenpiteitä

UUDET YRITYKSET, TUOTTEET 

SEKÄ PALVELUT

 √ Verkostoidutaan alan opetuksen ja tutki-

muksen kanssa. Luodaan yhteinen toimiala-

mielikuva alueen metsä- ja puutoimialalle ja 

hyödynnetään sitä uusien yritysten ja osaajien 

rekrytoinnissa. 

LÄHDE: METSÄSÄÄTIÖ
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5.3 TYÖVOIMA JA OSAAMINEN

Tavoite: Työvoiman saatavuuden ja osaamisen tulee vastata alan kasvavaa työvoima- ja 
osaamistarvetta. Luodaan työntekijöille ja yrittäjille toimialan sisäisellä ja toimialojen rajat 
ylittävällä yhteistyöllä “erinomaisen elämisen eväät Koillismaalla”. 

TEEMAT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:

TYÖVOIMAN SAATAVUUS

 √ Toimialan ja alueen markkinointi sekä rekry-

tointitoimenpiteet yhteistä vastuullista metsä- 

ja puutoimialan mielikuvaa hyödyntäen

 √ Yhteistyö muiden toimialojen ja alueen kunti-

en ja sidosryhmien kanssa: 

• Sesonkiluonteisen työvoiman hyödyntämi-

nen toimialojen välillä

• Yhteiset rekrytointitoimenpiteet tee-

malla “koko perheelle elämisen eväät 

Koillismaalla” 

 √ Yhteinen työvoimapankki alan osaajista

 √ Verkostoituminen alan opetuksen kanssa

 √ Yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen

• Työnantajamielikuva

• Kansainväliset rekrytoinnit

NYKYISEN OSAAMISEN 

KEHITTÄMISEKSI VAHVISTETAAN:

 √ Työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen 

malleja 

 √ Lean-koulutukset (tai vastaavat) tuottavuuden 

ja kilpailukyvyn edistämiseksi

 √ Teema- ja täsmäkoulutuksia puutoimialan 

yritysten henkilöstölle 

 √ Ympäristöosaamista ja -viestintää

 √ Tuotekehitys- ja yrittäjäosaamista

 √ Yritysten välistä yhteistyötä ja kumppanuuksia

UUTTA OSAAMISTA  

ALUEELLE SAADAAN:

 √ Metsä- ja puutoimialan ja muiden alojen yhtei-

sillä rekrytointitoimenpiteillä 

 √ Verkostoitumalla ja syventämällä yhteistyötä 

alan opetuksen (yliopistot, ammattikorkea-

koulut, ammattioppilaitokset) ja tutkimuksen 

kanssa 

 √ Aktivoitumalla yrityskohtaisissa tai yhteisissä 

kehittämishankkeissa luodaan pohja uusien 

osaajien hakeutumiselle alueelle
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Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelmaa laadittaessa alueen toimijat perustivat Northern 
Forest & Wood ry:n, jonka tehtävänä on mm. kehittämisohjelman laadinta,  
toteuttaminen ja päivittäminen.  

Yhdistys määrittää jatkotoimenpiteiden tar-

kemman sisällön, toteuttamisjärjestyksen ja 

-aikataulun sekä päivittää kehittämisohjelman. 

Kehittämisohjelmaa toteuttaville hankkeille hae-

taan ulkopuolista rahoitusta parhaiten soveltuvis-

ta rahoituslähteistä. Toimialaryhmän tiivistynyt 

yhteistyö ja selkeä kehittämisohjelma auttavat 

entistä paremmin myös yksittäisten yritys- tai 

yritysrypäskohtaisten kehittämisohjelmien ja 

investointien rahoituksen järjestelyssä.

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä kehittämisoh-

jelmaa toteuttavana jatkotoimenpiteenä toimiala-

ryhmässä on noussut esiin tarve yhteisen kestävän 

toimialamielikuvan luomiselle sekä alueellisen 

arvoketjun esiintuomiselle. Tämä yhteistyön 

lisääminen edesauttaa yritysten liiketoimintamah-

dollisuuksien kehittymistä, kansainvälistymistä, 

investointimahdollisuuksia sekä tutkimus-, kehit-

tymis- ja innovaatiotoimintaa. Alueen metsä- ja 

puutoimialan arvoketju halutaan tuoda näkyviin, 

suunnitella ja rakentaa yhteinen toimintamal-

li sekä löytää alueen arvoketjulle kehittämis- ja 

kansainvälistymismahdollisuuksia. Näillä toimen-

piteillä halutaan lisätä myös alan tunnettuutta ja 

houkuttavuutta. 

Uusi yhteinen toimintamalli mahdollistaa 

erilaisille asiakassegmenteille kokonaisvaltaisen, 

vastuullisen ja helpon asiakaskokemuksen sekä 

palvelupolun. Lisäksi yhteinen toimialamieliku-

va luo asiakkaalle vahvan viestin vastuullisesta 

Koillismaan metsä- ja puutuoteteollisuudesta. 

Näillä ensimmäisillä kehittämistoimenpiteillä 

tähdätään alueen yritysten, tuotteiden ja palvelui-

den kilpailukyvyn parantamiseen sekä luodaan 

pohjaa uusille tuotteille, palveluille ja yrityksille. 

Yhteinen toimintamalli vie toimialan sisäisen ja 

myös eri toimialojen välisen yhteistyön  

uudelle tasolle.

Kehittämisohjelman toteutumista tarkas-

tellaan ja toimenpiteitä päivitetään vuosit-

tain Northern Forest & Wood ry:n toimesta. 

Ohjelmakauden aikana seurataan toimialan yri-

tysten liikevaihdon, viennin ja työpaikkojen sekä 

muiden toimialaryhmän määrittämien tarkoituk-

senmukaisten mittareiden kehittymistä. 

6. Jatko- ja seurantatoimenpiteet






