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Työvoimaa Kainuun metsiin–
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Löydät meidät Facebookista 
nimellä MetsäRekry -hanke



Kainuun Biotalouden osaamisen 
kehittäminen KBO-hanke, 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 2017

Kainuuseen tarvitaan 400 uutta työntekijää 
metsäalan tehtäviin. 

Metsä Pyykkönen Ky, Paltamo



1. Metsäalan mainetyö, hanke tekee mainetyötä ja brändää 
Kainuun metsätoimialan
2.Työvoimaselvitys, hanke selvittää Kainuun metsäalan 
toimijoiden rekrytointitarpeet ja kartoittaa tarjolla olevan 
työvoiman
3.Työllistymispolkujen viitottaminen, hanke toimii linkkinä 
työnantajien, potentiaalisen työvoiman ja työllistymistä 
edistävien palveluntarjoajien välillä, kokoaa kaksi ryhmää 
erillisrahoituksella toteutettavaan työvoimakoulutukseen
4.Tiedonvälitys, hanke jakaa hyviä toimintatapoja ja –malleja 
kuinka metsäyrittäjyyttä voidaan toteuttaa ympärivuotisesti

Hankkeen tavoitteet



Metsä Pyykkönen Ky, Paltamo



• hankkeella on omat FB- ja instagram sivut, viestintä ja 
tiedottaminen ovat tärkeä osa hanketyötä

• hanke selvittää metsätalouden avoimet työpaikat 
kontaktoimalla alan yrittäjät, työnantajien koulutusedellytykset 
sekä potentiaaliset työntekijät ja tulevat yrittäjät yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa

• luo yhteyksiä työnantajiin ja työllistymistä edistäviin 
palveluntarjoajiin, ohjaa heikossa työmarkkinatilanteessa olevia 
metsäalan työllistymispoluille

• välittää uusien yritysten syntyä palvelevaa tiedonvälitystä ja 
ohjaa yrittäjyyttä tukeviin palveluihin sekä edistää 
ulkomaalaisen työvoiman hyödyntämistä

Hankkeen toimenpiteet



Suomen MetsätKuntoon Oy, 
Suomussalmi

Metsä Pyykkönen Ky, Paltamo



• hanke on onnistunut tähän mennessä saamansa palautteen 
perusteella tuomaan metsätoimialaa esiin ja lisännyt alan 
tunnettavuutta, edesauttanut avoimien työpaikkojen 
näkyvyyttä sekä kehittänyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä 
Kainuussa 

• hanke on ollut mukana useissa eri tapahtumissa ja kontakteissa 
edesauttamassa metsäalan veto-ja pitovoimaisuuden 
parantamista, olemme onnistuneet luomaan hyvät ja laajat yli 
maakunnalliset verkosto-ja yhteistyökumppanuus suhteet

• valtakunnan tasolla on havahduttu metsätoimialan osaavan 
työvoiman saatavuuden ongelmiin ’Oppimassa ohjaamossa 
raportti’ hanke on tehnyt samoja havaintoja mitä tässä 
tutkimuksessa on noussut esiin

Hankkeen tulokset



• hanke on järjestänyt 33 tiedotustilaisuutta (tavoite oli 5) 
osallistujia on ollut 1499 henkilöä eri kanavissa (tavoite oli 50)

• hanke on ollut mukana 10 rekrytointitapahtumassa (tavoite on 
12), hanke on tavannut 23 rekrytoijaa (tavoite oli 20)

• työttömiä on kontaktoitu yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa 253 (tavoite oli 50)

• metsäalasta kiinnostuneita on kontaktoitu 346 (tavoite oli 50)
• koululaisille on toteutettu 6 yritysvierailua (tavoite oli 5)
• työvoimakoulutus metsänistutus- ja raivaussahan käyttö on 

alkamassa Kuhmossa ja Suomussalmella toukokuussa

Hankkeen tuloksia



Paltamo 1.10.2019



Kajaani 2.10.2019



Suomussalmi 9.10.2019



Kainuun ammattiopisto, Kajaani



• yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää, 
verkostomaiseen toimintapaan ja sen kehittämiseen on 
erityisesti panostettava yli maakunnallisesti

• päällekkäistä työtä kannattaa pyrkiä välttämään, 
mieluummin tulisi panostaa tiedon ja parhaiden 
käytänteiden jakamiseen

• hankkeen kohderyhmien sitouttaminen hanketyöhön 
pysyvien muutosten aikaan saamiseksi on tärkeää, 
Kainuussa hanke on perustanut osaamisen kehittämisen 
työryhmän

• metsäalan veto-ja pitovoimaisuuden eteen on tehtävä 
paljon työtä

Mitä olemme oppineet ?



Metsä Pyykkönen Ky, Paltamo



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Päivi Ylä-Outinen 
Projektipäällikkö 
puh.050 475 272 

paivi.yla-outinen@metsakeskus.fi 

Jouni Karppinen
Projektineuvoja
puh.0504350505

Jouni.Karppinen1@metsakeskus.fi
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