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• Kolme kertaa?
• Viisi kertaa?
• Yli kymmenen kertaa?
• Niin monta kertaa ettei enää muista?
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Kuinka monen tehtävän sisältö on uran aikana muuttunut



• Metsänomistajakunta muuttuu (ikä, sukupuoli, asuinpaikka, 
koulutustaso, metsän merkitys)

ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot korostuvat
• Y-sukupolvi työelämässä

joustavuus, itsensä kehittäminen, vapaa-aika
• Teknologia muuttuu töissä ja kotona                        

rutiinit vähenevät, osaaminen!, jatkuva tavoitettavuus
• Metsien, niiden käytön ja niihin perustuvien tuotteiden 

arvostus yhteiskunnassa muuttuu 
metsäammattilaisten hallittava ja pystyttävä 
vastaamaan yhä monimutkaisempiin kysymyksiin  

• Organisaatiot madaltuvat      
itseohjautuvampi työ, asiantuntijuus korostuu 
esimiehen roolin muuttuminen 
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Muutos on pysyvä olotila



10-20 vuotta eteenpäin, missä olemme?



• Tulevaisuudessa yrittäjät yhä keskeisemmässä roolissa
• Yrittäjät muuttuvat työn suorittajista yhä selkeämmin 

palveluntarjoajiksi
• Yhä useampi metsäalalle valmistuva työskentelee 

yrittäjien palveluksessa tai mikroyrittäjänä
• Automaatio helpottaa koneiden ja laitteiden käyttöä mutta 

tehokkuusvaatimus tekee niistä ”tuotantolaitoksia”
– Kuljettajasta tulee operaattori
– Koneiden hinnat ja tehokkuus kasvavat
– Vuosisuoritteet ja -työaika kasvavat -> vuorotyö lisääntyy
– Joustavuus: erilaisia työtehtäviä eri vuodenaikoina
– Palveluketjut ja erikoistuminen: verkostoituminen, 

huoltosopimukset, aliurakointi
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Yrittäjien rooli muuttuu ja kasvaa



• Osaamis- ja tehokkuusvaatimuksen kasvaessa erikoistuminen, asiantuntijuus ja 
verkostoituminen lisääntyvät
– Linjaorganisaatiosta kohti asiantuntija- / prosessiorganisaatiota

• Osaaminen ja oppiminen korostuvat - tehtävät, työnkuvat, tekniikka muuttuvat:
– Oma vastuu ammattitaidon ylläpitämisessä ja koulutustarpeiden tunnistamisessa kasvaa
– Poisoppiminen vanhasta!

• Omaehtoinen työnteko: työajasta työtuloksiin
– Itsensä johtaminen, olennaiseen keskittyminen

• Esimiestyö muuttuu:
– Johdat ihmisiä, mutta et välttämättä niitä prosesseja joissa toimit
– Tiedolla ja tavoitteilla johtaminen: haasteena tunnistaa olennaiset mittarit (KPI) ja seurata niitä
– Läsnäolon ja pysähtymisen taito korostuu – ihmiset tarvitsevat edelleen onnistumisen 

kokemuksia ja arvostuksen tunnetta
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Asiantuntijuus, osaaminen, tulokset ja esimiestyö



• Työyhteisön toimintatapojen ja 
pelisääntöjen tulee tukea teollista 
tehokkuutta eli joukkuepeliä

1. Selkeä työnjako 
2. Hoidetaan oma työ kunnolla 

loppuun (myös dokumentit)
3. Ketjussa seuraava voi jatkaa 

luottavaisin mielin

• Asiakas arvioi onnistumisemme

07/11/20187

Teollinen tehokkuus = 
joukkuepeliä



• Miten järjestämme perehdytykset ja koulutukset ja tuemme henkilökunnan 
omaehtoista osaamisen kehittämistä?

• Miten hyödynnämme työnkiertoa aiempaa paremmin?
– Jatkuva tehtävien vaihto – oppimiseen kuluva aika – rutinoituminen

• Miten saamme ammattilaisia eri puolille maata? 
– Etätyö – päivittäisen työyhteisön tuoma hyöty

• Miten hyödynnämme joustavaa työaikaa kuormittamatta ihmisiä
– ”Aina tavoitettavissa” – aivojen kaipaama palautumisaika

• Lainsäädäntö ja sopimuskulttuuri muuttuvat hitaammin kuin itse työ ja tarpeet
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Työnantajan ja työn kehittämisen haasteita



Tekniikkaa saa rahalla, ihmiset tekevät 
erot yritysten välillä
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