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Sellu

Energia

-lämpö

-sähkö

Saha

Paperi

Biopolttoaineen jalostus

Kaukokuljetus

(auto, proomu)

Metsuriyrittäjiä

Energiapuun korjaajia / 

hankkijoita

Tienrakentajia

Puunkorjuupalvelujen tuottajia

Käytännön toiminnan johtajia 

metsätyössä 

Terminaalitoimintojen hoitajia

Puun kuljettajia

Ojittajia Muokkaajia,

Istutus,

raivaus

… ja he työllistävät 
> 10 000 ihmistä

Koneyrittäjät puunkäytön arvoketjussa nyt

Vaneri

Lämpöyrittäjyys
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Asiakas 
– Puu haltuun 
– Osto, omistus
– Resurssien hankinta (sop.)
– Yrittäjäyhteyshenkilö
– Korjuun ohjaus esim. 

kuukausitasolla, säätöä 
viikkotasolla

– Puun jalostus
– Tuotteiden myynti

Metsäalan koneyrittäjä
Oman toim. suunnittelu (päivä, viikko, 
kuukausikorjuun ohjaus)
Aluevastuu, kokonaisvastuu metsässä
-Yhteydet metsänomistajaan   

korjuuvaiheessa
- Hakkuu

– Miestyö
– Konetyö

- Mittaus ja sen tarkistus
- Metsäkuljetus
- Laadunvarmistus
- Lisätyöt /-palvelut; teiden auraus, 

sorastus, metsän uudistaminen, 
tienrakennus, ojitus

Autokuljetus (harvemmin)
Vesitiekuljetus (vain muutamilla)

Metsätyön organisointi - nyt

Ohjausta

Puuta

Tietoa

Euroja

Palveluja

Asiakkaan ohjaus vahvaa (metsässä 
vähentynyt, muuten lisääntynyt / kiristynyt)

– Vastaanotto
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• Asiakas 
– Puun tarve
– Palveluiden ja 

puun  hankinnasta 
vastaava henkilö

– Vaatimukset 
palvelulle / tavaralle

– Vastaanotto

– Jalostus
– Myynti

Yrittäjä
Hankinnan ja toimitusten suunnittelu
(Osto)
Hakkuu + metsäkuljetus + muu palvelu

– Miestyö
– Konetyö

Mittaus ja sen tarkistus
Laadunvarmistus / omavalvonta
Oheistyöt; teiden auraus, sorastus, 
Lisäpalvelut; metsän uudistaminen, 
tienrakennus, ojitus
Puun toimitus haluttuun pisteeseen:

- Autokuljetus 
- Vesitiekuljetus
- Juna

Metsätyön organisointi – tulevaisuus ?

Tilauksia

Puuta

Euroja

Palveluja

Taustalla on jo tällä hetkellä havaittava suuntaus,  että puuta käyttävää tahoa 
kiinnostaa  puun tehdashinta ja JOT-toimitus. Se, kuka puun toimittaa ja miten se 
tehdään, kiinnostaa yhä vähemmän tulevaisuudessa.  (JOT=juuri oikeaan aikaan)

+Aliurakointi 
lisääntynee



Metsäalan yrittäjä 2020-luvulla

Avainsanoja:
-Monialainen/ -puolinen palveluntuottaja
(Mutta toisaalta erikoistunut aliurakoitsija

-Useita asiakkaita
-IT (Wood force tai vastaava ) helpottaa 
asioiden johtamista ja toteuttamista:

- tilausten saaminen useilta eri 
asiakkailta netin kautta
- toimenpiteiden suunnittelu
- toimenpiteiden hallinta
- työohjeiden lähettäminen
- tuotannon seuranta on-line
- tilitysten valmistelu / laskutus

- Puun toimitukset – aines- /energiapuu
-aliurakointiverkostot tärkeässä roolissa

- Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen
=Työtapojen kehittäminen
=Verkostojen kehittäminen
=Työergonomian parantaminen
=Kuljettajaa opastavat järjestelmät 
=Tuottavuuden ja kannattavuuden  

seuranta
=Palkkaus suorituksen mukaisesti
=JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

- Koneyrittämisen kilpailukyvystä syntyy 
menestystä ja aiheuttaa 
toimintatapoihin murrosta 
(annetaanko tapahtua ?)



Metsäalan yritys / yritysryhmä
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KuljetusTehdas

Kotitalousjätteestä 
tehty polttoaine (REF)

Sähkö

Turve

Pelto-
biomassat

Hakkuutähteet

Metsähake

Niitto

GPS

Silppuaminen

Puuraaka-aine

Prosessi-
lämpö

Joustava eri 
polttoaineiden käyttöKuori ja muu 

puutähde

Pelto

Metsä

Metsä

Suo

CHP - laitos

Kaukolämpö

Hakkuutähteiden paalaus

Pienet 
CO  -päästöt

2

Jyrsinturpeen karheaminen

Tarvitaan:

-myynti-/markkinointihenkilöitä 

-ostohenkilöitä

(puu, aliurak.palvelut)

-työnjohtoa

-koneenkuljettajia

-kuorma-autonkuljettajia

-hakkurin käyttäjiä

-metsureita

-bittinikkareita – IT-osaaminen

-hallintohenkilöstöä

-aliurakoitsijoita

-LIIKETOIMINNAN JÄMÄKKÄÄ 
JOHTAMISTA

…



7

Koneyrittäjät puun arvoketjussa

Yhdistävä tekijä metsänomistajan 

ja tehtaan välissä

Puun käyttäjätMetsät

KYSYMYS YLEISÖLLE:

Mitkä tehtävät tässä viitekehyksessä 
olisivat sellaisia, joita ei metsäalan pk-
yritys kykenisi hoitamaan laadukkaasti 
ja kilpailukykyisesti?



TAUSTAMATERIAALIA



Yrittäjät metsäalalla Suomessa 50 – luvulta nykyhetkeen

1950-luku

Metsätyöntekijä - kovaa fyysistä työntekoa oman hevosen kera  ja 
maatalouspohjaisten koneiden kanssa

1960-luku



Metsätyö koneellistuu – yrittäjä on konetyöntekijä, 

”työsuhdeurakoitsija”

1970-luku 1980-luku

Yrittäjä on itse konetyöntekijä 
-erikoiskalustoa kehitetään, 
-tärkeä rooli koneiden kehittäminen ja testaaminen 

Työsuhdeurakoitsija + 
konetyöntekijä + työnantaja 
-palkollisten määrä kasvaa

Yhteisesti sovittujen taksojen aikaa



Metsäalan yrittäjyys 

kehittyy

1990-luku 2000-luku 2010 -luku

Urakoitsija  työnantaja ( suurin metsäalalla),  Monipuolisten palveluiden
tuottaja,  pk - yrittäjä  

3. Hakkuu ja mittaus

5.Metsäkuljetus

9. Muokkaus

6.Energiapuuta

7.Koneenkuljetus

4. Kantokäsittely

8. Omavalvonta

12. Tiedon keruu johtamista ja 
jalostusta varten  + tilitystä varten 

+ muu tarve

1. Tilausten 
vastaanotto ja 
työn suunnittelu

2. Tienhoito

11.Kitkentä

10.Istutus



Metsäyrittäjän - taidot /vaatimukset

kehityskulkua

• Kovaa työntekoa
• ”toimeksiantaja” 

maksaa työstä

1960-luku 1970-luku       1980-luku 1990-luku       2000-luku     2010-luku 

• Kovaa työntekoa
• Oman päivitt. toiminnan 

suunnittelu
• Kassavirran hallinta 
• Keskiteyt neuvottelut 

hinnoista ja ehdoista
• Asiakas mittaa 

tilavuudet (m3) ja 
maksaa työstä

• Työnantajan 
velvollisuudet

• Markkinointi ja myynti
• Uusien palveluiden 

kehitys
• Yrittäjä neuvottelee 

hinnoista ja ehdoista
• Työn kk-suunnittelu
• Päivittäinen johtaminen
• Mittaus ja laskutus
• Laadunseuranta
• Metsäsertifiointivaatim.
• Kassavirran hallinta + rah.
• Liiketoiminnan seuranta
• Henkilöstöjohtaminen
• Yrityksen liiketoiminnan 

johtaminen

Yksi - kaksi asiakasta Yksi – muutamia/useita
asiakkaita 

+TOIMI-
HENKILÖ-
TYÖ 
LISÄÄN-
TYY
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Koneyrittäjät puun arvoketjussa

Yhdistävä tekijä metsänomistajan 

ja tehtaan välissä

Puun käyttäjät,

satoja

Metsät

Satoja tuhansia 

metsänomistajia

Kestävä metsätalous 
tarvitsee elinvoimaisia 
metsäalan urakointi- ja 
palvelu yrityksiä



Metsäteollisuuden toimipisteet Energialaitokset

Puun toimituspisteet - satoja


