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Pudasjärvi on kyliensä kaupunki 
ja profiloitunut hirsi- ja 
puurakentamiseen

Pudasjärven strategiset menestystekijät elinkeinojen osalta

• Jalostunut puuteollisuus – hirsi- ja puurakentaminen laajasti

• Elämyksellinen luontomatkailu 

• Uusiutuva energia 

• Elinkeinorakenteen monipuolistaminen 

• Toimivia yrityksiä noin 450 / PRH lähes 600

• Avoimia työpaikkoja tällä hetkellä 13, (huhtikuussa 155, kesällä 70, 
lokakuussa 43)

Yhtenä kasvun pullonkaulana on ollut osaavan työvoiman saaminen



Teollisuus Pudasjärvellä

Hirsiteollisuus > vahva kasvu, työvoimatarpeet ja 
mittavat investoinnit 

Kontiotuote Oy / Kontio

Kontiolta 3,5 miljoonan euron investointi Pudasjärvelle – tuplaa tuotannon ja 
hakee tekijöitä (talvella voi olla lyhyitä seikokkeja) nyt 240 työntekijää

Hirsivalmistaja Kontiotuote investoi kahteen uuteen linjaan ja tuplaa 
tuotantonsa Pudasjärvellä. 

YHTEISTYÖSSÄ KONTIO JA PROFIN – UUSI HIRSIKERROSTALOASUMISEN 
RAKENNEKONSEPTI KONTIO BLOCK ”Tulevaisuuden kaupungit rakentuvat puusta”.

Profin Profin – Lasiliukuseinät

Apetit on investoinut 2 milj. € uuden pakastepizzalinjastoon 

Pudasjärvellä valmistetaan tällä noin 20 000 pakastepizzaa päivässä ja yhtiö pyrkii 

käyttämään tuotannossa aina mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita.

Apetit - Superior pizza ADVERTISEMENT 2022 EN - YouTube

https://www.kontio.com/fi-FI/kontiotuote-oy/
https://profin.fi/kontio-block/
https://profin.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=4CB5DWKMMZo


Matkailun näkökulmia

Elämyksellinen luontomatkailu

• Elämyksellinen luontomatkailu > vahva kasvu, Suomen 2. paras 2021, 

• Matkailun Master Plan ja matkailun puitesopimus > investointiohjelma ja maankäyttösuunnitelma 
valmistunut 5/2022

• Yli 60 milj. investointisuunnitelma (Matkailun puitesopimus)

• 30% kasvutavoite vuoteen 2027 mennessä > kymmeniä uusia työntekijöitä

• Syötteen matkailualueen vastuullisuushanke PPL > 1.12.2022-31.12.2023

• Syötteen kansallispuisto vuodesta 2020

World Ski Awards –kilpailu, jossa tänä vuonna kaikki Suomen voittajat tulivat Syötteeltä

Hotelli Iso-Syötteen omilla sivuilla kilpailusta lisätietoja: https://hotelli-isosyote.fi/meidan-tarina-ja-uutiset/palkinnot/

- Paras pieni hiihtohotelli: https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-boutique-hotel/2022

- Paras mökkimajoitus: https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-chalet/2022

KIDE-hotellista lisätietoja: https://hotellikide.fi/meista/

- Paras hiihtokeskus: https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-resort/2022

- Paras hiihtohotelli: https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-hotel/2022

https://www.pudasjarvenkehitys.fi/hankkeet/syotteen-matkailualueen-master-plan-ja-investointisuunnitelma/
https://www.luontoon.fi/syote
https://hotelli-isosyote.fi/meidan-tarina-ja-uutiset/palkinnot/
https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-boutique-hotel/2022
https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-chalet/2022
https://hotellikide.fi/meista/
https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-resort/2022
https://worldskiawards.com/award/finland-best-ski-hotel/2022


Millaisia odotuksia / yritysten 
näkökulmasta

• Nopeus > tarve on monesti juuri nyt tai mielellään lähipäivinä

• Joustavuus > myös lyhytkestoisiin tehtäviin tekijä

• Työntekijöiden tunteminen > laadukkaita esityksiä ja asiakkaiden 

tuntemista  > proaktiivisempi toiminta > ottaudutaan asiaan >

• TE-palveluasenne > tartutaan nopeasti asiaan

• Henkilökohtainen palvelu > ainakin mahdollisuus huolelliseen 

mätsäykseen

• Monikulttuurisuus > yhteinen kieli > työpaikan valmiudet > koulutus

• Työnhakijoiden aktiivisuus > ollaan valmiita ottamaan töitä

• Työvoiman liikkuvuus

• Sosiaalisen yrittäjyyden nostaminen merkittäväksi tekijäksi



Millaisia odotuksia

Kehittämisyhtiön puolesta

• Yritysten kehittämisen asialla > tunnetaan yritykset ja heidän tarpeet

• Yritysten kehittäminen vastaa kuntastrategiaa ja elinkeino-ohjelmaa > 
kasvu ja työvoiman tarve on ennakoiduilla toimialoilla

• Yhteistä ennakointia > esim. puurakentamista tavoitellaan kaikissa 
kaupungeissa ja Eurooppaa jälleenrakennetaan isoilla rahoilla > 
puurakentamista ei osata yhtä hyvin kuin betonirakentamista > 
oppilaitosten roolin tunnustaminen

• Luottamuksellinen tiedonvaihto > nyt tieto ei kulje > vahva henkilösuoja

• Kv -rekrymessut > Matka 2023 hyödyntäminen

• P-P:n yhteinen imagohanke >Tuodaan esille alueen luontaisia 
vahvuuksia: mm. Pudasjärvellä on hyvät mahdollisuudet 
hiilineutraalissa, turvallisessa ja terveellisessä asuin- ja 
liiketilatuotannossa > nostetaan esille vastuullista tulevaisuutta



Millaisia odotuksia / tiivistelmä

Kehittämisyhtiön puolesta 

• Yritysten tarpeiden tunteminen ja ennakointi > toimiva palvelu tukee yritysten 
kehittämistä > vahvistaa parhaiten aluetaloutta

• Tavoite yrityskehittämisen ja työvoiman välittämisen osalta ovat yhteisiä > toimitaan 
yritysten kehittämisen asialla ja yrityslähtöisesti

• Työnhakijoiden tunteminen > määrittelevät itse, ovatko työkykyisiä / työhaluisia / 
osatyökykyisiä > kaksi palvelulinjaa > nopea kaista ja sosiaalinen erikseen

• Jos palvelu olisi jatkossa kehittämisyhtiössä? Kärsiikö luottamuksellinen 
yrityskehittäminen, jos verrataan nykyiseen työnvälitystoimintaan > laadulliset tavoitteet > 
pitää olla kaksi linjaa > velvoitetyöllistäminen on oma asiansa

• Kärki edellä, millä toimitaan > rajapinta hallittava

• Laadukas yrityslähtöinen työnvälitys keskiössä + kv

• Sosiaalisen yrittäjyyden nostaminen merkittäväksi tekijäksi

• Rekistereiden hallinta > tiedonkulun joustavuus

• Yhteinen halu olla mukana uudistuksessa

• Yhteiset keskustelut aloitetaan meillä tässä seminaarissa saatujen tietojen pohjalta



Millaisia odotuksia / tiivistelmä

Yritysten tarpeet

Työnvälitys

Oikea tieto ja osaava tekijä 



Kiitos!

Riikka Tuomivaara


