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öydä urapolkusi metsästä
Metsäteollisuudessa on monipuolisia töitä monien eri alojen osaajille.
Perinteisten paperimiesten ja metsureiden lisäksi alalla tarvitaan metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajia sekä esimerkiksi puurakentamisen, prosessiteollisuuden, biotuotetekniikan, kemiantekniikan ja
kaupallisen alan koulutettuja
ammattilaisia. Metsäteollisuusyritykset ovat suomalaisista yrityksistä
kansainvälisimpiä, joten alalla on
tarjolla monia mielenkiintoisia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia myös
ulkomailla.

Uudistuva
metsäteollisuus
Metsäteollisuus työllistää Suomessa
noin 42 000 ja koko metsäala noin
160 000 henkeä. Metsäteollisuuden
työvoimasta jää eläkkeelle noin neljäsosa seuraavan 10 vuoden aikana.
Lisäksi alan investoinnit, uudistuminen ja innovaatiot synnyttävät
kysyntää aivan uudenlaiselle osaamiselle ja osaajille.
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Suomalaisella korkeatasoisella osaamisella ja laadukkaalla koulutuksella
hyödynnetään metsien ja puun
monipuoliset mahdollisuudet sekä
varmistetaan suomalaisen metsä
teollisuuden ja koko Suomen
menestyminen ja hyvinvointi.
Metsäteollisuuden kasvun ja uudistumisen kannalta tärkeitä aloja ovat
puurakentaminen ja puun sisustuskäyttö, pakkaaminen, bioenergia,
uudet biopohjaiset tuotteet, eri
materiaalien yhdistäminen puuhun
sekä puunhankinta ja metsätalous.
Kotimaisen puun käytön kasvu lisää
metsäalan työvoiman tarvetta.

Tulevaisuuden työelämä
Työ ja sen muodot muuttuvat.
Astuessaan työelämään nuoret tuovat mukanaan uudenlaisia toimintaja ajattelutapoja. Monikulttuurisuus
ja globalisaatio lisääntyvät, teknologia ja digitalisaatio avaavat uusia
mahdollisuuksia, ja kestävä kehitys
ohjaa monia valintoja.
Jatkuva kehittyminen
Moniosaaminen ja halu jatkuvaan
oppimiseen ovat valtteja työmarkkinoilla. Metsäalan uudistuneet tutkinnot antavat entistä paremmat
valmiudet työelämään. Koulutuksen
antaman vankan perustietämyksen
päälle on helppo rakentaa uutta
osaamista työuran aikana. Työelämässä tarvitaan joustavuutta ja
muutosvalmiutta, sillä maailma
ympärillä muuttuu jatkuvasti.

Vastuullisesti tuotettuja 
palveluja ja tuotteita
Kuluttajan ja asiakkaan tarve palvelulle tai tuotteelle synnyttää työtä.
Kuluttajat haluavat vaikuttaa valinnoillaan. He suosivat uusiutuvista
raaka-aineista valmistettuja tuotteita
ja ymmärtävät niiden merkityksen
ilmastonmuutoksen hillitsijöinä ja
resurssien säästäjinä.
Metsäteollisuus on biotaloutta, jolla
vastataan kuluttajien tarpeisiin.
Puulla voidaan korvata uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja tuotteita. Metsäteollisuuden
tuotteet ovat ympäristöystävällisiä,
kierrätettäviä ja ne soveltuvat elinkaarensa lopuksi bioenergiaksi.
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etsäteollisuuden ammatteja ja koulutusta
PUUNHANKINNAN
A MMATTILAINEN
Metsäteollisuuden puunhankintaan
ja metsäpalveluihin tarvitaan metsänkasvatuksen, puun oston ja
logistiikan ammattilaisia sekä puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjiä. Lisäksi
tarvitaan ammattitaitoisia metsä
koneen ja puutavara-auton kuljettajia, joista jo tällä hetkellä on pulaa.

Puunhankinnan ammattilaisten
avainosaamista on
• itsenäiset puunkorjuu- ja kuljetustehtävät
• logistiikka, työmaasuunnittelu ja
laadunvalvonta
• metsänhoitopalvelujen markkinointi ja tuottaminen, puun osto
ja asiakaspalvelu
• bioenergian hankinta ja uudet
puunkorjuumenetelmät
Ammatillinen koulutus
Metsäalan perustutkinto:
• metsäenergian tuotannon
koulutusohjelma: metsäenergian
tuottaja
• metsäkoneasennuksen koulutusohjelma: metsäkoneasentaja
• metsäkoneenkuljetuksen
koulutusohjelma: metsäkoneenkuljettaja
• metsätalouden koulutusohjelma:
metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Ammattiopisto Livia (Paimio)
Axxell (Kemiönsaari)
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
( Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna)
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Haapajärven ammattiopisto (Haapajärvi)
Hämeen ammatti-instituutti
( Hämeenlinna)
Jämsän ammattiopisto (Jämsä)
Keudan ammattiopisto (Mäntsälä)
Koulutuskeskus Sedu (Ähtäri)
Lapin ammattiopisto 
(Kemijärvi, Rovaniemi)
Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
(Muhos, Taivalkoski)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
(Saarijärvi)
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
(Valtimo, Iisalmi, Joensuu, Kajaani)
Saimaan ammattiopisto Sampo (Imatra)
Savon ammatti- ja aikuisopisto (Toivala)
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
(Kuru, Kannus, Ruokolahti, Ylöjärvi,
Ähtäri)
Työtehoseura TTS (Nurmijärvi)
WinNova (Ulvila)
Yrkesakademin i Österbotten (Vaasa)

Ammattikorkeakoulutus
Metsätalous: metsätalousinsinööri
Hämeen ammattikorkeakoulu
( Hämeenlinna)
Karelia-ammattikorkeakoulu (Joensuu)
Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemi)
Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mikkeli)
Tampereen ammattikorkeakoulu
( Tampere)
Yrkeshögskolan Novia (Raasepori)

Yliopistokoulutus
Metsätieteet: metsänhoitaja
Helsingin yliopisto (Helsinki)
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

PROSESSIAMMATTILAINEN
Tehtailla tarvitaan tuotannon eri
vaiheissa monipuolisia prosessi- ja
kunnossapidon ammattilaisia sekä
tuotantoesimiehiä. Myös laadunvalvonnassa sekä tutkimuksessa ja
tuotekehityksessä tarvitaan huippuosaamista.

Prosessiammattilaisen
avainosaamista on
• moniosaaminen, prosessien
käyttö- ja kunnossapitotehtävät
• kustannus- ja laatutietoisuus sekä
asiakaslähtöisyys
• tekninen osaaminen ja prosessien
tuntemus
Ammatillinen koulutus
Puualan perustutkinto: 
puuseppä (P)
Prosessiteollisuuden perustutkinto:
prosessinhoitaja (PR)
• biotekniikan koulutusohjelma
• kemiantekniikan koulutusohjelma
• levyteollisuuden koulutusohjelma
• paperiteollisuuden koulutus
ohjelma
• sahateollisuuden koulutusohjelma
Ammatti-instituutti Iisakki, Sasky
(Hämeenkyrö) (PR)
Ammattiopisto Lappia (Kemi) (P, PR)
Axxell (Karjaa) (P)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
(Hamina) (PR)
Haapaveden ammattiopisto 
(Haapavesi) (P)
Hyria koulutus Oy (Hyvinkää) (P)
Jyväskylän ammattiopisto (Jyväskylä) (P)

Järviseudun ammatti-instituutti
(Alajärvi) (P)
Kalajoen ammattiopisto (Kalajoki) (P)
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
( Kokkola) (P, PR)
Keudan ammattiopisto (Järvenpää,
Kerava) (P, PR)
Koulutuskeskus Salpaus (Lahti) (P)
Koulutuskeskus Sedu 
(Kurikka, Ähtäri) (P)
Kouvolan seudun ammattiopisto
(Kouvola) (P, PR)
Lapin ammattiopisto 
(Kemijärvi, Rovaniemi) (P)
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida
(Uusikaupunki) (PR)
Luksia Länsi-Uudenmaan ammattiopisto
(Lohja) (PR)
Nivalan ammattiopisto (Nivala) (P)
Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
(Oulu, Pudasjärvi) (P, PR)
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto
(Siikalatva) (P)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
(Äänekoski) (P, PR)
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
(Joensuu, Lieksa) (P, PR)
Porvoon ammattiopisto (Porvoo) (PR)
Saimaan ammattiopisto, Sampo
( Lappeenranta, Imatra) (P, PR)
Savon ammatti- ja aikuisopisto (Kuopio)
(P, PR)
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
SAMI (Savonlinna) (P, PR)
Stadin ammattiopisto (Helsinki) (P, PR)
Tampereen seudun ammattiopisto,
Tredu (Tampere) (P, PR)
Turun ammatti-instituutti (Turku) (P)
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto,
VAAO (Valkeakoski) (PR)
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Vammalan ammattikoulu, Sasky
(Sastamala) (P)
WinNova (Pori) (P, PR)

Ammattikorkeakoulutus
AMK-insinööri
• prosessi- ja materiaalitekniikka
Centria ammattikorkeakoulu
( Kokkola)
Hämeen ammattikorkeakoulu
(Hämeenlinna)
Lahden ammattikorkeakoulu (Lahti)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
(Espoo)
Mikkelin ammattikorkeakoulu
( Mikkeli, Savonlinna)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
(Seinäjoki)
Tampereen ammattikorkeakoulu
(Tampere)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku)
Yrkeshögskolan Arcada (Helsinki)

• tuotantotalous
Centria ammattikorkeakoulu
( Ylivieska)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
(Espoo)
Satakunnan ammattikorkeakoulu
(Rauma)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku)
Yrkeshögskolan Novia (Vaasa)

• bio- ja kemiantekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
(Vantaa)

• energia- ja ympäristötekniikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
(Jyväskylä)
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Karelia-ammattikorkeakoulu
(Joensuu)
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
(Kotka)
Lahden ammattikorkeakoulu (Lahti)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
(Espoo)
Mikkelin ammattikorkeakoulu
( Mikkeli)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oulu)
Satakunnan ammattikorkeakoulu
(Pori)
Savonia-ammattikorkeakoulu
( Kuopio)
Tampereen ammattikorkeakoulu
(Tampere)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku)
Vaasan ammattikorkeakoulu (Vaasa)
Yrkeshögskolan Arcada (Helsinki)

Yliopistokoulutus
Diplomi-insinööri, mm:
• kemiantekniikka
Aalto-yliopisto (Espoo)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(Lappeenranta)
Åbo Akademi (Turku)

• prosessitekniikka
Oulun yliopisto (Oulu)

• ympäristö- ja energiatekniikka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(Lappeenranta)
Oulun yliopisto (Oulu)
Tampereen teknillinen yliopisto
( Tampere)

• tuotantotalous
Aalto-yliopisto (Espoo)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(Lappeenranta)

Oulun yliopisto (Oulu)
Tampereen teknillinen yliopisto
( Tampere)
Oulun yliopisto (Oulu)
Tampereen teknillinen yliopisto
( Tampere)

• materiaalitekniikka
Aalto-yliopisto (Espoo)
Tampereen teknillinen yliopisto
( Tampere)

Filosofian maisteri, 
mm. soveltava kemia
Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä)
Helsingin yliopisto (HelsinkI)
Oulun yliopisto (Oulu)
Turun yliopisto (Turku)
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

PUURAKENTAMISEN OSAAJA
Modernit kaupungit kasvavat
puusta ja puurakentamisen ammattilaisista on pulaa. Rakentamisen
osaajia ovat talonrakentajat, rakennusinsinöörit, rakennusarkkitehdit,
rakennusalan diplomi-insinöörit ja
arkkitehdit, jotka tuntevat puun
käytön ja sen monipuoliset mahdollisuudet.

Puurakentamisen osaajan avainosaamista on
• puun käyttö rakennusmateriaalina ja rakennusratkaisuna
• teollisen mittakaavan puu
rakentaminen
• uudet puurakentamisen ratkaisut

Ammatillinen koulutus
Rakennusalan perustutkinto:
talonrakentaja
Ammatti-instituutti Iisakki
( Hämeenkyrö)
Ammattiopisto Lappia (Tornio)
Ammattiopisto Luovi (Liperi, Muhos,
Tampere)
Ammattiopisto Tavastia (Hämeenlinna)
Axxell (Raasepori, Parainen)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
(Hamina, Kotka)
Etelä-Savon ammattiopisto 
(Pieksämäki, Mikkeli)
Forssan ammatti-instituutti (Forssa)
Haapaveden ammattiopisto (Haapavesi)
Hyria koulutus Oy (Riihimäki)
Jyväskylän ammattiopisto (Jyväskylä)
Jämsän ammattiopisto (Jämsä)
Järviseudun ammatti-instituutti
( Lappajärvi)
Kainuun ammattiopisto
(Kuusamo, Kajaani)
Kalajoen ammattiopisto (Kalajoki)
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
( Kokkola)
Keudan ammattiopisto (Mäntsälä,
Nurmijärvi, Järvenpää)
Koulutuskeskus Salpaus (Lahti, Heinola)
Koulutuskeskus Sedu (Seinäjoki, Ähtäri,
Kurikka, Lapua)
Kouvolan seudun ammattiopisto
( Kouvola)
Lapin ammattiopisto (Kemijärvi,
Sodankylä, Rovaniemi)
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida
(Lieto, Loimaa, Uusikaupunki)
Länsi-Uudenmaan ammattiopisto,
Luksia (Lohja, Vihti)
Mäntän seudun koulutuskeskus, Sasky
(Mänttä-Vilppula)
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Nivalan ammattiopisto (Nivala)
Optima (Pietarsaari)
Omnian ammattiopisto 
(Kirkkonummi, Espoo)
Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
(Oulu, Taivalkoski)
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
(Äänekoski, Viitasaari, Saarijärvi)
Pohjois-Karjalan ammattiopisto (Lieksa,
Kitee, Joensuu, Nurmes)
Porvoon ammattiopisto (Askola)
Raahen ammattiopisto (Raahe)
Rasekon ammattiopisto (Raisio)
Saimaan ammattiopisto, Sampo (Imatra,
Lappeenranta)
Salon seudun ammattiopisto (Salo)
Satakunnan koulutuskuntayhtymä,
Sataedu (Kankaanpää, Kokemäki, Ulvila)
Savon ammatti- ja aikuisopisto
(Siilinjärvi, Kuopio, Varkaus)
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
SAMI (Savonlinna)
Stadin ammattiopisto (Helsinki)
Suupohjan ammatti-instituutti
( Kauhajoki)
Tampereen seudun ammattiopisto,
Tredu (Kangasala, Tampere, Nokia)
Turun ammatti-instituutti – 
Åbo yrkes institut (Turku)
Työtehoseura (Vantaa, Nurmijärvi)
Vaasan ammattiopisto – 
Vasa yrkesinstitut (Vaasa)
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
(Valkeakoski)
Vammalan ammattikoulu, Sasky
(Sastamala)
Vantaan ammattiopisto, Varia (Vantaa)
WinNova (Pori, Rauma, Ulvila)
Ylä-Savon ammattiopisto
(Kuopio, Iisalmi)
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Yrkesakademin i Österbotten (Vaasa,
Närpiö)
Östra Nylands yrkesinstitut Inveon
( Porvoo)

Ammattikorkeakoulutus
Rakennusarkkitehti (RA)
Rakennustekniikka/ Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka: 
AMK-insinööri (RT)
Hämeen ammattikorkeakoulu
( Hämeenlinna) (RT)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK
(Jyväskylä) (RT)
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
(Kajaani) (RT)
Karelia-ammattikorkeakoulu 
(Joensuu) (RT)
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
(Kotka) (RT)
Metropolia ammattikorkeakoulu
( Helsinki) (RA, RT)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oulu) 
(RA, RT)
Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemi)
(RT)
Saimaan ammattikorkeakoulu
( Lappeenranta) (RT)
Satakunnan ammattikorkeakoulu,
SAMK (Pori) (RT)
Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopio)
(RA, RT)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK
(Seinäjoki) (RT)
Tampereen ammattikorkeakoulu
( Tampere) (RA, RT)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku) (RT)
Vaasan ammattikorkeakoulu
(Vaasa) (RT)
Yrkeshögskolan Novia (Raasepori) (RT)

Yliopistokoulutus
Rakennustekniikka:
diplomi-insinööri
Aalto-yliopisto (Espoo)
Tampereen teknillinen yliopisto
(Tampere)

Arkkitehtuuri: arkkitehti

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen avainosaamista on:
• asiakkaiden tarpeiden tunnista
minen ja liiketoiminta
• kansainvälisyys
• liiketalouden ja biotuotteiden
osaaminen

Aalto-yliopisto (Espoo)
Oulun yliopisto (Oulu)
Tampereen teknillinen yliopisto
( Tampere)

Myynnin ja markkinoinnin ammatti
laiselle sopii esimerkiksi kaupallisen
alan tai tekniikan alan pohja
koulutus.

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
Nykyisten ja uusien tuotteiden ja
palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen tarvitaan liiketoi
minnan kehittäjiä, jotka löytävät
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ammatillinen koulutus
Liiketalouden perustutkinto:
merkonomi

Liiketoiminnan kehittäjän avainosaamista on
• asiakkaiden tarpeiden tunnista
minen
• innovointi ja yrittäjähenkisyys
• liiketaloudellinen ajattelu ja
kaupallistaminen
Liiketoiminnan kehittäjälle sopii
hyvin esimerkiksi kaupallinen tai
tekniikan alan koulutus.
MYYNNIN JA MARKKINOINNIN
AMMATTILAINEN
Myyntiin ja markkinointiin tarvitaan
asiakkaat ja kilpailuympäristön tuntevia, pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita hoitavia asiantuntijoita.

Ammattiopisto Lappia (Tornio)
Ammattiopisto Tavastia (Hämeenlinna)
Axxell (Tammisaari, Karjaa, Parainen)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
(Hamina, Kotka)
Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu
( Pieksämäki, Mikkeli)
Forssan ammatti-instituutti (Forssa)
Haapajärven ammattiopisto (Haapajärvi)
Haapaveden Opisto (Haapavesi)
Helmi Liiketalousopisto (Helsinki)
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto,
Sasky (Huittinen)
Hyria koulutus Oy (Hyvinkää, Riihimäki)
Ikaalisten kauppaoppilaitos, Sasky
( Ikaalinen)
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos (Vantaa)
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
( Kokkola)
Keudan ammattiopisto (Nurmijärvi,
Sipoo, Kerava)
Koulutuskeskus Salpaus (Heinola, Lahti)
Koulutuskeskus Sedu (Lapua, Seinäjoki)
Kouvolan seudun ammattiopisto
( Kouvola)
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Lapin ammattiopisto
(Kemijärvi, Sodankylä, Rovaniemi)
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida
(Lieto, Loimaa, Uusikaupunki)
Länsi-uudenmaan ammattiopisto, Luksia
(Vihti, Lohja)
Mäntän seudun koulutuskeskus, Sasky
(Mänttä-Vilppula)
Omnian ammattiopisto (Espoo)
Optima (Pietarsaari)
Oulaisten ammattiopisto (Oulainen)
Oulun seudun ammattiopisto, OSAO
(Oulu)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
(Äänekoski)
Pohjois-Karjalan ammattiopisto 
(Lieksa, Kitee, Joensuu, Nurmes)
Porvoo International College (Porvoo)
Porvoon ammattiopisto (Porvoo)
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu (Raahe)
Rasekon ammattiopisto (Raisio)
Saimaan ammattiopisto, Sampo
( Lappeenranta, Imatra)
Salon seudun ammattiopisto (Salo)
Sataedu (Kankaanpää)
Savon ammatti- ja aikuisopisto
(Kuopio, Iisalmi, Varkaus)
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,
SAMI (Savonlinna)
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
(Helsinki)
Suupohjan ammatti-instituutti
( Kauhajoki)
Tampereen seudun ammattiopisto,
Tredu (Lempäälä, Virrat, Ylöjärvi,
Tampere, Orivesi)
Turun ammatti-instituutti – 
Åbo yrkesinstitut (Turku)
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Vaasan ammattiopisto (Vaasa)
Validia Ammattiopisto (Järvenpää)
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto,
VAAO (Valkeakoski)
WinNova (Pori, Rauma)
Yrkesakademin i Österbotten (Närpiö)
Yrkesinstitutet Prakticum
( Helsinki, Espoo)

Ammattikorkeakoulutus
Liiketalous, tradenomi
Saimaan ammattikorkeakoulu
( Lappeenranta)
Centria ammattikorkeakoulu
(Kokkola)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
( Helsinki, Porvoo)
Hämeen ammattikorkeakoulu
( Hämeenlinna, Valkeakoski)
Högskolan på Åland (Maarianhamina)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK
(Jyväskylä)
Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaani)
Karelia-ammattikorkeakoulu (Joensuu)
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
(Kouvola)
Lahden ammattikorkeakoulu
(Lahti)
Lapin ammattikorkeakoulu
(Tornio, Rovaniemi)
Laurea-ammattikorkeakoulu 
(Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Lohja)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
( Helsinki)

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mikkeli)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oulu)
Satakunnan ammattikorkeakoulu,
SAMK (Rauma, Pori, Huittinen)
Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopio)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK
(Seinäjoki)
Tampereen ammattikorkeakoulu
( Tampere)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku)
Vaasan ammattikorkeakoulu (Vaasa)
Yrkeshögskolan Arcada (Helsinki)
Yrkeshögskolan Novia (Vaasa, Turku)

Svenska handelshögskolan (Helsinki)
Tampereen yliopisto (Tampere)
Turun yliopisto (Turku)
Vaasan yliopisto (Vaasa)
Åbo Akademi (Turku)

Lisäksi metsäteollisuudessa työskentelee mm. juristeja, tutkijoita, assistentteja, muotoilijoita, taloushallinnon ja viestinnän ammattilaisia,
ympäristö- ja energia-asiantuntijoita. Ja paljon muita. Urapolku
metsäteollisuuteen voi löytyä
monilla erilaisilla koulutustaustoilla.

Yliopistokoulutus
Taloustieteet: kauppatieteiden
maisteri, ekonomi
Aalto-yliopisto (Espoo)
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio, Joensuu)
Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(Lappeenranta)
Oulun yliopisto (Oulu)

Lisätietoja:
metsateollisuus.fi/alalle-toihin
metsäpuhuu.fi
kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/metsateollisuus/
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