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1  Johdanto

Yhteistyö toimeksiantajan ja yrittäjän välillä on oleellinen osa puun-
hankintaa.



Tässä esitteessä käsitellään mahdollisuutta kehittää 
puunkorjuun ja kuljetuksen yrittäjyyttä kumppanuutta
soveltamalla. Sisältö pohjautuu pääosin Metsätehon 
kumppanuutta käsittelevän kysely- ja haastattelututki-
muksen tuloksiin. Tutkimuksessa haastateltiin toimeksi-
antajien eri organisaatiotason asiantuntijoita ja puun-
korjuun yrittäjiä.

Yhteistyö toimeksiantajan ja yrittäjän välillä on aina ollut
oleellinen osa puunhankintaa. Kumppanuudella voidaan
edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen yleistymistä.
Tavoitteena on eri osapuolten toiminnan tehostuminen 
ja taloudellisen tuloksen parantuminen.
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Kumppanuus (partnership) on yleinen yritysten

välinen yhteistyömuoto. Se on toimeksiantajan

ja palvelun tarjoajan (esitteessä = yrittäjän)

välistä avointa ja luottamuksellista yhteistyötä.

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää osa-

puolten toimintaa yhteisten tavoitteiden poh-

jalta läpi koko toimintaketjun. Yhteistoiminta

perustuu  kumppaneiden tarpeiden selvittämi-

seen ja huomioonottamiseen sekä yhteistyön

tulosten jakamiseen yhdessä hyväksyttyjen

periaatteiden mukaisesti.
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2  Miksi yhteistyötä?

♦ Mikä on yhteistyön merkitys?

♦ Mitä yhteistyö on?

♦ Mikä on sopiva yhteistyön taso?

Toimeksiantajan ja yrittäjien yhteinen tehtävä on täyttää asiakkaina 
olevien tuotantolaitosten tarpeet.

2.1  Yhteistyön merkitys

Puunhankinnassa toimeksiantajan ja yrittäjien yhteinen
tehtävä on täyttää asiakkaina olevien tuotantolaitosten
tarpeet. Nopeastikin muuttuvien tavoitteiden toteuttami-
nen vaatii tiivistä yhteistyötä ja toimivaa tiedonvälitystä.

Yrittäjälle yhteistyön kehittäminen merkitsee pitkäjäntei-
syyden lisääntymistä ja mahdollisuutta suunnitella liiketoi-
mintansa entistä paremmin. Kumppanuuden avulla yrittä-
jän tavoitteet ja näkemykset tulevat toimeksiantajan tie-
toon. Yhteistyö luo perustaa rakentavalle neuvotteluilma-
piirille.
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Puunkorjuussa yhteistyötä tarvitaan mm. työmäärän, työ-
maiden ketjutuksen ja resurssien käytön suunnittelussa.
Työmaatasolla yhteistyötä tarvitaan mm. puutavaran laa-
dun ja mittojen, työnjäljen ja ympäristöasioiden hallinnas-
sa. Puutavaran autokuljetuksessa yhteistyötä tarvitaan eri-
tyisesti ajo-ohjelmien viimeistelyssä ja niiden toteutuksen
seurannassa.

Myönteinen kuva puunkorjuun ja kuljetuksen yrittämises-
tä tukee puukauppaa, lisää luottamusta koneelliseen kor-
juuseen ja puutavaran mittaukseen sekä lisää kiinnostusta
metsäalaa kohtaan.

2.2  Yhteistyön muodot

Tiedonkulku on osa kumppanuutta. Tiedonkulussa on tär-
keää, että se on oikea-aikaista. Työhön ja sen toteuttami-
seen liittyvä kaksisuuntainen tiedonkulku varmistaa ohjei-
den läpimenoa ja tukee puunhankinnan toimivuutta.

Yhteistyö perustuu ihmisiin ja toimiviin ihmissuhteisiin.
Toiminnan avoimuus ja pitkäjänteisyys ovat yhteistyön
perusta.

Yhteistyön toteuttamisen muotoja ovat mm.

• kehityskeskustelut
• yhteiset kehityshankkeet
• henkilökohtainen yhteydenpito
• yhteiset koulutustilaisuudet
• yhteiset retket yms. tilaisuudet.
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Kehityskeskustelut

Toimeksiantaja voi toteuttaa järjestelmällisiä kehityskes-
kusteluja yrittäjien kanssa. Kehityskeskusteluissa etsitään
yhteisiä tavoitteita. Ne perustuvat mm. osapuolten näke-
myksiin tulevaisuudesta, palautteeseen toiminnasta ja
ongelmien kartoitukseen. Avoimen keskusteluilmapiirin
luomiseksi kehityskeskustelut tulisi toteuttaa muulloin
kuin sopimusneuvottelun yhteydessä.

Kehityskeskusteluissa etsitään yhteisiä tavoitteita ja sitoudutaan niihin.

Toimeksiantajan
tavoitteet

Yrittäjän
tavoitteet

Yhteiset tavoitteet

Toimenpiteet

Yhteiset kehityshankkeet

Ongelmakohtien etsiminen ja niiden ratkaiseminen yhdes-
sä ovat oleellinen osa kumppanuutta. Kehittämiselle myön-
teinen ilmapiiri edistää kummankin osapuolen toimintaa.

Henkilökohtainen yhteydenpito

Henkilökohtainen ja oikea-aikainen palaute on oleellinen
osa mielekästä työtä. Kehittynytkään tietotekniikka ei kor-
vaa henkilökohtaista tapaamista ja työmaakäyntejä.
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Yhteiset koulutustilaisuudet

Yhteisissä koulutustilaisuuksissa opitaan ymmärtämään
myös toisen osapuolen näkökulmaa. Yrittäjien lisäksi 
myös heidän työntekijänsä voivat osallistua koulutustilai-
suuksiin. Ammatillisen tietopohjan yhtenäisyys auttaa 
mm. ohjeiden ymmärtämistä samalla tavalla.

Yhteiset retket

Yhteiset retket esimerkiksi alueen tuotantolaitoksiin autta-
vat ymmärtämään niiden laatuvaatimuksia. Yhteisiä retkiä
voi järjestää myös alan näyttelyihin ja messuihin tai koko-
naan alan ulkopuolisiin tapahtumiin.

2.3  Yhteistyön taso

Ennen kumppanuuteen ryhtymistä sen hyödyt tulee mää-
ritellä. Suuri osa hyödyistä syntyy osapuolten omassa liike-
toiminnassa. Kumppanuudesta tulee olla hyötyä molem-
mille osapuolille. Kumppanuus ei tarkoita kilpailun rajoitta-
mista.

Kumppanuudesta syntyvää lisäarvoa voi pohtia mm. seu-
raavien tekijöiden suhteen:

• kyseessä olevan toiminnan merkitys?
• yrittäjän riippuvuus toimeksiantajasta?
• toimeksiantajan riippuvuus yrittäjästä?
• tarvittavan erityisosaamisen määrä?
• tarvittavan erikoiskaluston määrä?
• tiedonvälittämisen tarve?
• asiakaspalvelun merkitys?
• kehitystyön tarve?
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3  Miten yhteistyö 
vaikuttaa?

♦ Miten yhteistyö liittyy sopimus-
käytäntöön?

♦ Miten kumppani valitaan?

Kannustavaksi koettu sopimuskäytäntö on toimeksiantaja-yrittäjä-
suhteen peruspilari.
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3.1  Sopimuskäytännön 
kehittäminen

Pitkäjänteinen ja kannustavaksi koettu sopimuskäytäntö 
on tärkeä kumppanuustekijä. Vuosityömäärän mitoittami-
sessa on hyvä ottaa huomioon molempien osapuolten
tavoitteet. Yhteisymmärrys taksarakenteesta ja sen perus-
teista on tärkeää.

Sopimusneuvottelujen ilmapiirin tulee olla avoin ja luotta-
muksellinen. Neuvottelujen jälkeen on tärkeää, että molem-
mat osapuolet kokevat saaneensa mahdollisuuden vaikuttaa
sopimuksen sisältöön.

3.2  Kumppanin valinta

Toimeksiantajalle luontevia kumppaneita ovat puunkorjuun
ja kuljetuksen yrittäjät, jotka yleensä

• tuntevat toiminta-alueen
• tuntevat toimeksiantajan vaatimukset
• tuntevat toimeksiantajan toimintatavan
• ovat valmiita sitoutumaan toimintaan pitkäjänteisesti 
• ovat tuttuja alueen metsänomistajille
• onnistuvat kouluttamaan ja pitämään hyvät kuljettajat
• tarvitsevat vähän ohjausta ja valvontaa sekä
• tuntevat alueen tuotantolaitokset.

Kun yrittäjät ovat ”itseohjautuvia”, toimihenkilöt voivat suun-
nata aikaansa toiminnan laadun kehittämiseen.
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4  Miten puheista 
todeksi?

Toiminnan kehittämisessä on tärkeä kertoa ajoissa, mitä ollaan 
tekemässä ja miksi.
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Toiminnan kehittämisen avainkohtia ovat avoimen tiedon-
kulun lisääminen sekä yhteisten ongelmakohtien ja ratkai-
sumallien etsiminen. Toiminnan kehittämisessä on tärkeä
kertoa ajoissa, mitä ollaan tekemässä ja miksi.

Kumppanuuden toteuttamisessa voidaan hyödyntää 
toimeksiantajan ja yrittäjän tuntemia laatu- ja ympäristö-
järjestelmiä. Ne tehostavat yhteistyön hallintaa ja auttavat
asiakastarpeiden tiedostamisessa. Tulevaisuu-dessa on 
yhä tärkeämpää, että yrittäjältä saadaan toimeksiantajan
ohjausjärjestelmiin oikeaa ja tarkkaa tietoa.

Kumppanuus toteutuu viime kädessä ihmisten
välisessä kanssakäymisessä käytännön tasolla.
Yhteistyö vaatii eri osapuolilta kanssakäymisen
taitojen kehittämistä. Hyvä lopputulos syntyy
ihmisten valmennuksen, motivoinnin ja koulutuk-
sen avulla.
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Hyvä lopputulos syntyy ihmisten
valmennuksen, motivoinnin ja
koulutuksen avulla.
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