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Työpaikoilla, yhteiskunnassa ja talouselämässä hyvinvointi pohjautuu onnistuneeseen työhön. Hyvinvoiva ja
motivoitunut toimija on avain tuottavaan ja innovatiiviseen työskentelyyn ja kilpailukyvyn vahvistumiseen.
Suomessa toiminnan kehittämiseen työpaikoilla on panostettu jo pitkään, ja hyviä esimerkkejä
onnistumisesta ovat Metsähyvinvointi-ohjelmaan osallistuneet alan toimijoiden kehittämishankkeet.

Kaikilla aloilla suomalaisessa työelämässä on meneillään murros, jonka mittaluokan ajatellaan olevan
teollista vallankumousta vastaava. Globaalit markkinat, talouden painopisteiden siirtymät, digitalisaatio,
sosiotekninen murros ja teknologian kehitys vaikuttavat kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa. Metsäala
on ollut Suomessa teknologioiden käyttöönoton ja verkostomaisen toiminnan edelläkävijä, mutta muutos
haastaa voimakkaasti myös sitä.

Perinteisesti työnantajasuhde, työn teon paikka, työaika, työyhteisö, työntekijän osaaminen ja identiteetti,
työtoverit, esimiehet, asiakkaat, asiakkaan tarve ja tuote tai palvelu ovat olleet melko vakiintuneita,
säännöllisiä ja pääosin ennalta odotettavia. Meneillään oleva murros kuitenkin kyseenalaistaa nämä kaikki.
Muuttuvan työn maailman monimuotoisuuden, uusien toimintamallien ja kompleksisuuden hahmottaminen
ja niiden valjastaminen mahdollisuuksiksi ovat avainasemassa.

Tuotannon, logistiikan, asiakastyön ja toiminnan ohjauksen muodot muuttuvat. Työ hajautuu, muuttuu
osittain monimuotoisemmaksi ja tekijän rooli vastuunottajana korostuu. Työt organisoituvat uusilla tavoilla
ja valta ja vastuut siirtyvät uusille tahoille. Työ on yhä enemmän ajattelutyötä, verkostojen hoitoa ja osin
kasvotonta vuorovaikutusta. Vieraiden kielten osaamistarve kasvaa, kokonaisuudet ovat hajautuneet
hankalasti hahmotettavaksi verkostotalouden mosaiikiksi eikä työaikaa voi enää jäsentää kahdeksan tunnin
työpäiviksi. Työntekijän on entistä enemmän osattava ohjata työntekoa itse ja työpaikan on opittava
uudella tavalla tukemaan osaamista, kyvykkyyttä, työyhteisöjä, verkostoja, esimiestyötä ja teknologian
käyttöä. Puhutaan resilienssistä, kyvystä selviytyä ja toimia arjen vaihtelussa onnistuneesti.

Työssä asioiden ja verkostojen tilannesidonnaisuus, yhteis- ja seurannaisvaikutukset ja erilaiset kytkökset
vaativat nopeaa ja valtuutettua päätöksentekoa, motivoituneita tekijöitä ja hyvää, uudenlaista taustatukea.
Oman työnsä ja verkostomaisen toiminnan asiantuntijuus ja johtamisen toimintamallit on vietävä vielä
nykyistä korkeammalle. Uusien teknologioiden käyttöönotot ja uuden tiedon kiihtyvä tarjonta sekä työn,
työpaikkojen ja muun elämän rajojen liudentuminen muuttavat tapaa tehdä työtä, hakea tukea ja toimia
osana työyhteisöjä ja työnantajana.

Työn tekemisen ja johtamisen osaaminen vaatii tietoista kehittämistä ja myös tietoista täysin uuteen
laajentamista. Se, mikä toimii muilla aloilla ei välttämättä toimi meillä. Jokaisessa työpaikassa ja jokaisen
työn ääressä on löydettävä omaa työtä parhaiten tukevat toimintamallit ja tavat löytää into ja yhteinen
motivaatio työn tekemiseen. Omien verkostojen ja oman alan yhteistyö ja toisiinsa peilaaminen tuottaa
kuitenkin paljon apua etsintään, menestys rakennetaan yhdessä. Tässä metsäalan yhteisellä johtamisen
kehittämisellä ja Metsäalan Johtamisakatemialla on loistava mahdollisuus onnistua luomaan lisää
kilpailukykyä alalle ja hyvinvointia kaikille alalla toimiville tulevaisuudessakin.
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