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TOIMINNAN TARKOITUS
Olemme metsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten 

uudistumiskykyinen verkosto ja jäsentemme osaamisen moderni 
kehittäjä. Edistämme alan vetovoimaa ja olemme kotimaassa ja 

kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani.

Jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäminen
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VISIO, TARKOITUS JA ARVOT 2020-2025

Visio
Teemme yhdessä puupohjaisen tulevaisuuden.

Toiminnan tarkoitus
Olemme metsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten uudistumiskykyinen 

verkosto ja jäsentemme osaamisen moderni kehittäjä. Edistämme alan 
vetovoimaa ja olemme kotimaassa ja kansainvälisesti haluttu 

yhteistyökumppani.

Arvot
Yhteistyö – Luotettavuus - Uudistuminen



puunjalostusinsinoorit.fi

STRATEGISET TEEMAT 2020-2025

JÄSENISTÖN 
AMMATILLISEN 
OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

YHTEISÖLLISYYDEN JA 
VERKOSTOITUMISEN 
EDISTÄMINEN

ALAN VETOVOIMAN 
PARANTAMINEN

INNOVAATIOIDEN 
TUKEMINEN JA 
EDISTÄMINEN



puunjalostusinsinoorit.fi

STRATEGISET TEEMAT 2020-2025

JÄSENISTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

Osaamiseen panostaminen on aina ollut PI:n toiminnan ydintä, ja 
tulee olemaan jatkossakin. Uuden digitaalisen oppimisympäristön, 
ForestBioFactsin rakentamisella ja saamisella laajaan käyttöön on 
keskeinen rooli. Uusien digitaalisten palvelujen rinnalla jäsenistön 
ammatillista osaamista kehitetään myös jatkossa tarjoamalla 
seminaari- ja koulutustoimintaa, stipendejä, harjoittelupaikkoja ja 
mentorointia, huomioiden myös muuttuvan työelämän aiheuttamat 
muutokset jäsenistön tarpeisiin.

YHTEISÖLLISYYDEN JA 
VERKOSTOITUMISEN EDISTÄMINEN

Monipuoliset, kaikille tai eri jäsenryhmille suunnatut tilaisuudet 
laadukkaine ohjelmineen ja muut verkostoitumismahdollisuudet 
pysyvät tärkeinä yhdistykselle. Jäsenkunnan erilaistuminen 
taustoiltaan ja työtehtäviltään pyritään huomioimaan. Fyysisten 
tapaamisen lisäksi PI etsii uusia digitaalisia keinoja 
verkostoitumiseen järjestämällä verkkoseminaareja eri kumppanien 
kanssa. ForestBioFacts ja sen jatkuva päivitystyö luo uudenlaisen 
alustan alan korkeakoulujen ja teollisuuden verkostoyhteistyölle.

ALAN VETOVOIMAN PARANTAMINEN
Metsäteollisuuden hyvien puolien viestiminen alan tuleville ja 
nykyisille opiskelijoille on tärkeä osa PI:n toiminnan tarkoitusta. 
Uusien osaajien houkuttelu alalle on jopa metsäteollisuuden 
kohtalonkysymys. Vetovoimaviestinnässä jatketaan hyviksi koettuja 
toimintamuotoja mm. järjestämällä FBI-päivä-tapahtuma vuosittain 
sekä tukemalla alan opiskelijakiltoja. ForestBioFactsin kautta 
jaetaan tietoa alasta nuorille ja oppilaitoksille ja lähestytään nuoria 
heille ominaisia kanavia pitkin, näkymällä opiskelija-
rekrytointitapahtumissa sekä järjestämällä mm. hackathoneja.

INNOVAATIOIDEN TUKEMINEN JA 
EDISTÄMINEN

Alan tutkimus ja samalla siitä nousevat innovaatiot ovat tärkeitä 
metsäteollisuuden menestykselle ja uudistumiselle. Jäsenistömme 
kiinnostus alan kehitykseen ja innovaatioihin on suuri, ja välitämme 
tietoa näistä jäsenillemme tapahtumissa, eri mediakanavissa sekä 
ForestBioFactsissa. Nuorten tutkijoiden tukeminen stipendein ja 
järjestämällä pitchaus-koulutusta on konkreettista työtä 
tavoitteiden eteen. Lisäksi hackathonit ja innovaatiokilpailut ovat 
kiinnostavia uusia avauksia. PI toimii myös kumppanina alan 
tutkimuslaitosten, -ohjelmien ja konferenssien kanssa.
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PI:N ARVOT 2020-2025

YHTEISTYÖ
Teemme hyvää ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä jäsentemme, metsäteollisuuden eri 
toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Uskomme yhdessä tekemisen voimaan niin PI:n sisällä kuin 
ulkoisten kumppanien kanssa. Jaamme tietoa avoimesti ja luottamuksella, ja pyrimme kumppanuuksien 
avulla parempaan vaikuttavuuteen matkalla kohti strategisia tavoitteitamme. 

LUOTETTAVUUS
Tarjoamme luotettavaa tietoa ammatillisen osaamisen kehittämiseen tapahtumissamme, julkaisuissamme 
ja muussa toiminnassa. Olemme luotettava ja haluttu yhteistyökumppani erilaisiin projekteihin niin 
kotimaassa kuin kansainvälisesti. Palvelemme jäseniämme luottamusta herättäen täsmällisesti ja 
vastuullisesti. Luotamme toisiimme ja kumppaneihimme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

UUDISTUMINEN
Haluamme itse jatkuvasti uudistua ja samalla tukea metsäteollisuuden uudistumista. Etsimme uusia 
toimintamuotoja jäsentemme palvelemiseksi. Pyrimme myös edistämään metsäteollisuuden uudistumista 
ja tuomaan esille alan uutta tietoa ja innovaatioita. Kehitämme omaa ja jäsentemme ammatillista 
osaamista ajassa kiinni toimien.
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PI:N MENESTYKSEN KULMAKIVET JA TOIMINTAA 
OHJAAVAT PERIAATTEET 2020-2025

OSAAVA JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ
PI:n tavoitteena on tarjota työntekijöilleen turvallinen sekä 
palkitseva työpaikka, joka mahdollistaa ammatillisten kyvykkyyksien 
ja verkoston kehittymisen. Yhdistys välittää kaikista 
työntekijöistään, heidän hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan sekä 
kunnioittavasta ja reilusta kohtelusta. Johtajuus on merkittävä PI:n
menestyksen ja toimintakulttuurin kehittämisen avaintekijä, johon 
panostetaan.

AKTIIVINEN JÄSENISTÖ
Jäsenilleen ja luottamushenkilöilleen PI tarjoaa ainutlaatuisen ja 
uudistumiskykyisen verkoston. Olemme aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa henkilö- ja yritysjäsentemme suuntaan, ja 
kehitämme toimintaamme yhteistyössä heitä kuunnellen. Myös 
sidosryhmillemme ja muille yhteisöille haluamme olla luotettava ja 
haluttu kumppani.

VAHVA JA VAKAA TALOUS
PI:n taloutta hoidetaan ammattimaisella ja kestävällä tavalla, 
varmistaen yhdistyksen vahvat ja vakaat taloudelliset resurssit niin 
lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassaan PI toimii 
pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, eikä käy spekulatiivista kauppaa. 
Omaisuuden hoidon ytimessä ovat pitkäaikaiset sijoitukset hyvää 
osinkotuottoa tarjoaviin kotimaisiin pörssiyrityksiiin.

VASTUULLINEN TOIMINTA
Kaikki PI:n toiminta toteutetaan vastuullisesti, kestävästi ja korkeita eettisiä 
periaatteita noudattaen. Lakien, sääntöjen ja hyvien tapojen noudattaminen 
kuuluvat kaikille. Nämä huomioiden PI ja sen työntekijät sitoutuvat toimimaan 
oikein ja PI:n hyväksi kaikessa toiminnassaan. Kaikki toimintaamme osallistuvat 
henkilöt sitoutuvat noudattamaan kilpailu- ja muita voimassaolevia lakeja ja 
sääntöjä. Yhdistyksen tapahtumissa ja toiminnassa ei sallita häirintää tai mitään
muuta asiatonta käytöstä.
Kunnioitamme ihmisiä ja ihmisoikeuksia, otamme ympäristövaikutukset ja 
monimuotoisuuden huomioon päätöksissämme ja valinnoissamme, ja meillä on 
nollatoleranssi lahjonnan suhteen. Vältämme henkilökohtaisista intresseistä tai 
suhteista johtuvia eturistiriitoja liiketoimintaratkaisuissa ja rekrytoinneissa, 
noudatamme kilpailulakeja toiminnassamme ja käsittelemme luottamuksellista 
tietoa varoen ja sääntöjen mukaisesti sekä huolehtimalla riittävästä 
tietoturvasta.
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SUUNNITELTUJA TOIMENPITEITÄ 2020-2025

Jäsenistön amma-
tillisen osaamisen 

kehittäminen

• ForestBioFacts: uusi 
digitaalinen 
oppimisympäristö 

• Seminaarit &  
aamiaistilaisuudet

• PulPaper

• Mentorointi

• Paperi ja Puu –lehti

• Webinaarit yritysten 
kanssa

• Digitaalisuuden 
lisääminen alan 
koulutuksessa

Yhteisöllisyyden ja 
verkostoitumisen 

edistäminen

• Seminaarit & iltajuhlat

• Aamiaistilaisuudet,
myös maakuntiin

• Sähköinen 
jäsenmatrikkeli

• Senioritapahtumat

• Webinaarit esim. 
sisaryhdistysten kanssa

• PI mukaan myös 
korkeakoulujen ja 
kiltojen järjestämiin 
opiskelijoiden 
työelämätapahtumiin

• ForestBioFacts: uusi 
konsepti verkostotyöhön

Alan vetovoiman 
parantaminen

• ForestBioFacts: tietoa 
alasta nuorille ja 
kouluille

• FBI-päivä

• Nuorten Forum ja 
kiltojen tukeminen

• Mentorointi ja 
stipendit

• Lukiolaiskampanjat ja 
hackathonit

• Muut opiskelija-
rekrytapahtumat

• Alan työroolien 
esittelyt ja 
luentosarjat korkeakou
luissa

Innovaatioiden 
tukeminen ja 
edistäminen

• Paperi ja Puu -lehti

• Nuorten tutkijoiden 
tuki & pitch-
koulutus

• Stipendit ja 
palkinnot

• Biotuotealan 
innovaatiokilpailun 
perustaminen 
yhteistyössä muiden 
tutkimusalan 
toimijoiden kanssa

• ForestBioFacts:
tietoa alan     
innovaatioista
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