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Laajavastuinen 
yrittäjyys 
puunhankinnassa

Laajavastuiset yrittäjät alihankintaverkostoineen vastaavat jo joka kolmannesta korjatusta puukuutiometristä sekä 
merkittävästä osasta puutavaran kuljetuksia, metsänhoitotöitä ja energiapuun hankintaa. Yrittäjien toiminta on mo-
nimuotoista ja vahvassa kasvussa. Liiketoimintamallit, yrittäjien tarjoamat palvelut ja toimintojen ohjaus- ja seuran-
tajärjestelmät ovat avainkysymyksiä mietittäessä puun toimitusketjujen tehokkuutta. Laajavastuisen yrittäjyyden ku-
vaa selvitettiin Metsätehon kyselytutkimuksessa.

Laajavastuisten yrittäjien korjaama puumäärä vuonna 2005 
oli 15,7 milj. m3. Se oli noin 30 % tilastoiduista markkinahak-
kuista ja 67 % toimintamallia harjoittavien yhtiöiden (Metsä-
liitto ja UPM) hakkuista. Näissä yhtiöissä oli 205 puunkor-
juun ja kaukokuljetuksen alue- tai avainyrittäjää vuoden 2006 
alussa. Niiden osuus mainittujen yhtiöiden puunkorjuuso-
pimuksista oli 57 %. Metsähallituksen puunkorjuuyrittäjistä 
noin 25 % katsoi olevansa laajavastuista toimintaa harjoitta-
va. Yhtiöiden kaukokuljetussopimuksista 26 % oli laajavas-
tuisia.

Korjuuyrittäjien tehtävät ovat laajentuneet etenkin suun-
nittelu- ja lisätöihin. Näitä ovat mm. työmaasuunnitte-
lu (91 %:ssa urakointisopimuksista), tarkastusmittaukset 
(84 %), korjuuohjelmien laadinta koneille (68 %), tiestön 
hoito (59 %), leimikoiden ennakkoraivaus (53 %) ja varasto-
jen seuranta (48 %). Energiapuun korjuu ja lähikuljetus oli 
työlajina jo 74 %:lla yrittäjistä. Metsänhoitotyöt eivät kuulu 
vielä kovin monen yrittäjän sopimuksiin: maanmuokkausta 
tekee 29 % ja metsänviljelytöitä 11 % vastanneista. Yrittäjistä 
40 % oli ulkoistanut metsäkuljetuksen osa- tai verkostoyrit-
täjille osittain ja 35 % kokonaan. Manuaalisista hakkuista 
oli 25 %:lla yrittäjistä sopimus metsuri- tai metsäpalveluyrit-
täjän kanssa. Kyselyyn vastanneista kaukokuljetusyrittäjistä  
36 %:lla sopimuksiin kuului kuljetusohjelmien laadinta.

Koneellisen hakkuun tuottavuuteen näyttävät vaikuttavan 
ensisijaisesti muut syyt (toiminta-alue, hakkuiden rakenne) 
kuin toimintamalli tai korjuuyrityksen koko. Konekohtaiset 
hakkuumäärät olivat kuitenkin pienimmät verkostoyrittäjil-
lä ja suurimmat perinteisillä korjuuyrittäjillä. Toimintamal-
lien sisällä vaihtelu oli suurta. Tehokkainta koneiden käyt-
tö oli 1–2 hakkuukoneen yrityksissä (34 000 m3/kone vuon-
na 2005). Kuljetuksissa yrityksen toimintamalli ja autojen 
määrä vaikuttivat selvimmin autokohtaiseen vuositason kul-
jetusmäärään. Laajavastuisilla itsenäisillä yrittäjillä se oli 
30 000 m3/v, perinteisillä yrittäjillä 39 000 m3/v ja yhteisyri-
tyksissä 41 000 m3/v. Yhden auton yrityksissä autokohtainen 
kuljetussuorite oli lähes 45 000 m3/v ja 5–6 auton yrityksissä 
25 000 m3/auto/v.

Urakointi usealle asiakkaalle on varsin yleistä, sillä 28 % 
yrittäjistä ilmoitti urakoivansa pääasiakkaansa lisäksi myös 
muille. Toiminnan volyymi oli kasvanut 90 %:lla korjuuyri-
tyksistä uuteen toimintamalliin siirryttyä. Kasvu on perustu-
nut valtaosin pääasiakkaan puunhankinnan lisääntymiseen. 
Vain 5 % yrittäjistä piti asiakasmäärän kasvua tärkeimpänä 
laajentumisen syynä. Kuljetusyrityksistä 70 %:lla oli ollut kas-
vua ja 20 %:lla se oli perustunut asiakkaiden lisääntymiseen. 
Kolmasosa kuljetusyrittäjistä oli sitä mieltä, että toiminta ei 
ole laajentunut toimintamallin muutoksesta huolimatta.
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Laajavastuisten yrittäjien määrä 
toimintamallin mukaan toimialoittain. 
Yrityksistä itsenäisiä oli 37 %, 
alihankintaverkostoja käyttäviä 51 % 
ja yhteisyrityksiä 12 %. Puunkorjuussa 
verkostomuotoisuus oli yleisempää kuin 
puutavaran kuljetuksessa; yleisintä se oli 
Keski- ja Itä-Suomessa. 

Number of diversified independent 
contractors per operational model and 
field of operation. 
Independent contractors totalled 37%, 
subcontracting network contractors 51% and 
joint enterprise contractors 12%.  Network 
contracting is more widespread among 
harvesting contractors than long-distance 
transportation contractors.

Yrittäjien määritelmät tutkimuksessa
Itsenäinen	yrittäjä:	alue-	tai	avainyrittäjä,	jolla	ei	ole	sopimuksia	muiden	yrittäjien	kanssa.
Verkostoyrittäjä:	alue-	tai	avainyrittäjä,	jolla	on	alihankintaverkostossaan	muita	yrittäjiä.
Yhteisyritys:	yhteisyritys	tai	yhteenliittymä,	jonka	nimiin	alue-	tai	avainyrittäjäsopimus	on	tehty.
Perinteinen	yrittäjä:		ei	laajavastuinen	yrittäjä.

Definitions of contractor types in this study
Diversified independent contractor: area or key contractor operating without subcontractors or networked partners.
Network contractor: area or key contractor operating with subcontractors or networked partners.
Joint enterprise: joint enterprise of several entrepreneurs having the contract with the client company.
Traditional contractor:  not a diversified independent contractor (not area or key contractor).

Korjuuyritysten jakaantuminen 
suoriteluokkiin.
Verkostoyrittäjien osuus Metsäliiton ja 
UPM:n korjuumäärästä oli 43 % vuonna  
2005. Yli 100 000 m3/v hakkaavien yrittä-
jien osuus korjuumäärästä oli 42 %. Keski- 
ja Itä-Suomessa niiden osuus oli yli 60 %.

Division of harvesting contractors 
(contracting for Metsäliitto and UPM) per 
annual output volume.

Laajavastuisten ja perinteisten korjuu- ja 
kuljetusyrittäjien keskimääräisten suori-
temäärien kehittyminen 2003–2005.
Keskimäärin laajavastuiset korjuuyrityk-
set korjasivat puuta 112 000 m3 vuonna 
2005. Korjuumäärät kasvoivat vuodessa  
keskimäärin 14 %. Laajavastuisen kulje-
tusyrityksen keskimäärin kuljettama 
puumäärä oli 129 000 m3 vuonna 2005. 
Kaukokuljetuksen suoritemäärät kasvoivat 
aikajaksolla 8 %/vuosi sekä perinteisissä 
että laajavastuisissa yrityksissä. 

Development of average output volume 
of diversified and traditional independent 
harvesting and long-distance transportation 
contractors during 2003–2005.
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Puunkorjuuyritysten keskimääräiset 
kalusto- ja työntekijämäärät 
toimintamalleittain.
Työntekijämäärät vaihtelivat enemmän 
toimialojen kuin toimintamallien 
välillä (keskimäärin 4,8–22,2). Eniten 
työntekijöitä (21,3) oli yrityksissä, jotka 
harjoittavat sekä puunkorjuuta että 
kaukokuljetusta.

Harvesting contractor equipment levels 
and employee numbers on average per 
operational model.

	 Hakkuu-	 Metsä-	 Korjurit	 Kaivin-	 Lavetit	 Työn-	 Koneita	 Työn-
	 koneet	 traktorit	 	 koneet	 	 tekijöitä	 lavettia	 tekijöitä
	 	 	 	 	 	 työkonetta		 kohden	 yrityksessä
	 	 	 	 	 	 kohden	 	 keskimäärin
	 Harvesters Forwarders Harwarders Excavators Flat-bed  Personnel Machines Average no. 
	 	 	 	 	 trailers	 per  per  of personnel
      machine transporter in company
	 	 	 	 	 	 	 	
Itsenäiset	yrittäjät	 2,7	 2,9	 0,2	 0,1	 1,1	 1,7	 5,4	 9,5
Independent contractors 
(area or key contractors)
Verkostoyrittäjät		*)	 3,0	 2,6	 0,0	 0,4	 1,2	 1,4	 4,9	 8,7
Network contractors
Yhteisyritykset	 4,3	 3,7	 0,0	 0,3	 2,7	 1,6	 3,1	 13,0
Joint enterprises
Laajavastuiset	yrittäjät
keskimäärin			 	3,0	 2,7	 0,1	 0,3	 1,3	 1,5	 4,9	 9,1
Diversified independent 
contractors average
Perinteiset	yrittäjät	 1,8	 2,0	 0,0	 0,2	 0,6	 1,4	 6,7	 5,8
Traditional contractors

*)	 Osayrittäjien	kalusto	ja	työntekijät	eivät	mukana	luvuissa.
 Equipment and employees of subcontractors not included.

Toiminnan suunnittelu ja korjuun 
työohjelmien laadinta.
Yrittäjät tekevät työohjelmansa sitä 
useammin itsenäisesti mitä kauemmin 
laajavastuisena yrittäjänä toimiminen 
on jatkunut. Korjuumäärien kasvaessa 
lisääntyy kuitenkin yhteistyö yrittäjän ja 
yhtiön korjuuesimiehen välillä.

Operational planning and drawing up of 
harvesting work schedules.
Contractors are more likely to draw up 
works schedules independently the longer 
they operate as a diversified independent 
contractor.

Tyytyväisyys yrittämiseen ja 
yritysmalliin.
Yrittäjien tyytyväisyydessä ei ollut eroja 
urakanantajien välillä. Kaukokuljetus-
yrittäjien tyytyväisyys kasvoi yrityskoon 
mukana, mutta puunkorjuussa tilanne 
oli päinvastoin. Pelkästään puunkorjuuta 
harjoittavat yrittäjät olivat hivenen 
tyytyväisempiä kuin muut laajavastuiset 
yrittäjät.

Satisfaction regarding contracting and the 
contractor model.
There were no differences in contractor 
satisfaction between the different customer 
companies.
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Kirjoittajat

Mika Rekilä, Helsingin yliopisto
Tapio Räsänen, Metsäteho Oy

Tutkimuksen teki maat. ja metsät. yo. Mika Rekilä Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitoksella pro gradu -työ-
nään. Työ on osa Metsätehon Informaation hallinta ja standardisointi metsäalan uusissa urakointimalleissa -projek-
tia. Kyselytutkimukset tehtiin maalis–huhtikuussa 2006. Aineistot muodostettiin yrittäjille lähetetyn kyselylomakkeen 
sekä urakanantajille tehdyn kyselyn pohjalta, jossa selvitettiin yrittäjä-, sopimus- ja kalustomääriä sekä eri työlajien 
volyymeja koskevia tietoja. Yrittäjäkysely lähetettiin kaikille Metsäliiton alueyrittäjille (80 kpl), UPM:n avainyrittäjille 
ja niille, joiden kanssa oli sovittu avainyrittäjyyden aloittamisesta vuonna 2006 (160 kpl) sekä Metsähallituksen kaikil-
le korjuu- ja kuljetusyrittäjille (180 kpl). Vastausprosentti oli 35. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja ja kannattavuut-
ta ei selvitetty.

L aajavastuiseen yrittäjyyteen ruvettiin puunhankinnas-
sa siirtymään vuonna 2002, ja tutkimuksen teon aikaan 

muutos oli yhtiöissä osin jo päätöksessä, mutta osin vielä 
kesken. Puutavaran kuljetuksissa ei pääsääntöisesti ole edet-
ty samaan tahtiin kuin korjuussa, mikä näkyy laajavastuisten 
kuljetusyritysten pienenä osuutena. Yrittäjät ovat uuteen toi-
mintamalliin kohtuullisen tyytyväisiä, vaikka siirtymävaiheen 
vaikeudet näkyivätkin vastauksissa kaikenlaisina arvosanoi-
na. Toiminnan volyymin kasvu ei näyttäisi ainakaan puun-
korjuussa riittävän takaamaan tyytyväisyyttä. Moni yrittäjistä 
ilmoittikin, että turhaa suunnittelua ja tuottamatonta työtä on 
vielä liikaa. Myös monialainen toiminta tuo mukanaan uu-
denlaisia tilanteita ja yrityksen sopeutuminen vie aikansa.

Lisää asiakkaita ja uusia tehtäviä
Tulevaisuudessa asiakkaiden määrää haluaisi lisätä joka toi-
nen laajavastuisista yrittäjistä. Innokkaimpia hankkimaan 
lisää asiakkaita ovat yritykset, joissa on sekä puunkorjuuta 
että kaukokuljetusta. Tärkeimmiksi syiksi lisätä asiakasmää-
rää mainittiin yrittäjäriskin pienentyminen, työn tasaisuus ja 
kausivaihteluiden vähentäminen sekä työalueiden pienenty-
minen. Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus, urakanan-
tajien asenteet ja korjuun sesonkihuiput taas arvioitiin suu-
rimmiksi esteiksi. Työtehtävien laajentamisesta oli kiinnostu-
nut 46 % laajavastuisista ja vain 11 % perinteisistä yrittäjistä. 
Puunkorjuun verkostoyrittäjillä ja yhteisyrityksissä halukkuus 
laajentaa tehtäviä oli suurempaa kuin muilla. Kiinnostavimpa-
na yrittäjät pitivät energiapuun korjuuta ja kuljetusta. Omaa 

panostaan korjuun ja kuljetuksen ohjauksessa haluaisi lisätä 
18 % yrittäjistä. Muiksi kiinnostaviksi tehtäviksi mainittiin 
metsänhoitotyöt, puun osto ja kaukokuljetus (10–15 %). 

Itsenäiseen laskutukseen  vai ei?
Yrittäjistä yllättäen vain 28 % haluaisi laskuttaa metsäyhtiötä 
nykyisen tilityskäytännön sijaan. Yrittäjät laskuttavat nykyi-
sin lähinnä puunkorjuun ulkopuolisista töistä sekä pienem-
piä asiakkaita. Puunkorjuuyrittäjät ovat kuljetusyrittäjiä ha-
lukkaampia siirtymään laskutukseen (33 % ja 15 %). Laaja-
vastuisten korjuuyrittäjien innostus oli selvästi laimeampaa 
kuin perinteisten yrittäjien, joista laskutukseen haluaisi siir-
tyä 67 %. Halukkaimpia laskutukseen siirtyjiä olivat pienim-
pään ja suurimpaan suoriteluokkaan kuuluvat puunkorjuu-
yrittäjät (noin 50 %).

Yhteensopivuutta tietojärjestelmiin
Yrittäjät eivät kokeneet yhtiökohtaisia tietojärjestelmiä kovin 
suurena toimintaa rajoittavana tekijänä. Kolmannes vastaa-
jista katsoi silti, että jonkinlaisia rajoituksia on aiheutunut. 
Kielteisimmät kokemukset olivat yhteisyrityksissä. Ongel-
maksi koettiin, että tietylle metsäyhtiölle voi urakoida vain 
tietyillä koneilla, joissa on yhtiön ajoneuvosovellukset. Tämä 
lisää koneiden siirtokustannuksia ja rajoittaa yrittäjän mah-
dollisuuksia tehostaa toimintaansa. Tutkimuksen teon aikaan 
vain Metsäliiton yrittäjillä oli pääsy yhtiön tietojärjestelmään 
toiminnan suunnittelua varten; 76 % heistä olikin tyytyväi-
siä järjestelmään. 

S o-called diversified independent contracting, in which the 
individual contractor, contractor network or affiliation of 

contractors have total responsibility for managing agreed tim-
ber harvesting, long-distance transportation or forestry work 
tasks within their area of operation, has been practiced in 
the Finnish wood procurement sector since 2002. The ques-
tionnaire survey clarified the share and output volumes of 
diversified independent contracting in wood procurement, 

contractors’ operational models and resources, and planning 
and control issues. In some forest companies diversified in-
dependent contracting is already the sole operational model 
in use, and its use in other companies is likely to increase. In 
future, wood procurement must be rationalised by removing 
operational overlap and increasing flexibility and cooperation 
among contractors.
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Puuhuoltoon tehoa uusilla toimintamalleilla ja yhteistyöllä


