
 
  Tiedote   

 

  Julkaisuvapaa 13.8.2019 

 
Jyväskylän Messut Oy tuottaa elämyksiä ja 
tuloksellisia kohtaamisia. 
 

Jyväskylän Messut Oy 

Y-tunnus 0626505-0 
PL 127, 40101 JYVÄSKYLÄ 

www.paviljonki.fi 

 

 
 

Puuala tarvitsee työntekijöitä 
 
Suomen puutuoteala tarvitsee työntekijöitä. Nykyisten työntekijöiden ja alan yrittäjien 

eläköityminen lisää työpaikkojen määrää merkittävästi lähivuosina. Puumessut on alan 
näyteikkuna, jossa puualaan pääsee tutustumaan kätevästi ja tapaamaan merkittäviä 
työnantajia. 

 
- Vaikka absoluuttisten työpaikkojen määrä tuskin kasvaa, niin eläköityminen lisää työpaikkoja 

kaikkialla puutuoteteollisuudessa, puutuotealan toimialapäällikkö Inkariina Sipiläinen Kainuun 
ELY-keskuksesta toteaa. Erityisen tärkeää on Sipiläisen mielestä löytää usealle pienelle puualan 
yritykselle jatkaja. – Puuala tarjoaa paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja työtä erilaisissa 

tehtävissä, Sipiläinen lisää. 
 
Puualalle kouluttautuneet voivat työskennellä tuotannon töiden lisäksi myös esimerkiksi 

myynnissä, ja koneiden asennuksessa. Esimerkiksi Puumessuilla laajalla rintamalla esiintyvät 
puualan konetoimittajat etsivät puualaa ymmärtäviä työntekijöitä erinäisiin työtehtäviin.  
 

Penope Oy:ssä on nähty puualan työvoimahaasteet. Puumessuilla näytteilleasettajana oleva 
yritys toimittaa muun muassa puutuoteteollisuuteen tuotantokoneita ja -linjoja. – Vaikka meillä 

on ollut varsin pieni vaihtuvuus henkilöstöpuolella ja hyvä tilanne rekrytointien kanssa tähän 
mennessä, niin haaste työvoiman saannissa tulee lisääntymään, toimitusjohtaja Miikka Kivistö 
pohtii.  

 
Kivistö on myös kuullut asiakkailtaan samaa viestiä, että motivoituneita nuoria on vaikea saada 
yritykseen töihin. – Nuoren ei tarvitse olla koulussa huippuoppilas, sillä yritykset kyllä kouluttavat 

omiin töihinsä uudet työntekijät. Tärkeää on, että tietää miten sitä puuta työstetään ja miten 
tarvittavat koneet toimivat, Kivistö painottaa. 

 
Automaatio on osa puualaakin nykyään, joten työtehtävät ovat muuttuneet ja kädet ovat 
tehtaassa usein näppäimistöllä koneen ohjaimien sijaan. – Puualalla on paljon arvostettuja ja 

mielenkiintoisia työpaikkoja tarjolla ja puu eikä sen käyttäminen häviä koskaan Suomesta, Kivistö 
toteaa.  
 

Puumessuilla järjestetään opinto-ohjaajille ja aineenopettajille Puuala tutuksi -info 
perjantaiaamuna 6.9. Tilaisuuden tavoitteena on kertoa metsä- ja puualan koulutuksesta ja  
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työtilanteesta opettajille, jotka ovat avainasemassa kertomassa siitä opintosuuntaa miettiville 
nuorille. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Puumiehet ry ja Suomen Metsäyhdistys. 

 
Puumessut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 4.–6. syyskuuta. Puumessut tuo toimialan 
yritykset ja ammattilaiset saman katon alle. Tapahtuma esittelee saha- ja levyteollisuuden 

uusinta tekniikkaa, monipuolista puusepänteollisuutta ja huippunykyaikaista 
puuntyöstöteknologiaa. Tänä vuonna mukana on myös biotalous ja sen innovaatiot. 

 
 
Lisätietoja messuista:  

Jyväskylän Messut Oy 
myyntipäällikkö Hannu Mennala 
puh. 050 591 5428  

hannu.mennala@paviljonki.fi 
 
Lisätietoa Puuala tutuksi -tilaisuudesta: 

Puumiehet ry 
toiminnanjohtaja Hanna Luoma 

puh. 040 187 1005 
hanna.luoma@puumies.fi 


