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TIIVISTELMÄ

Metsäteho Oy:n  osakkaille suunnatun kyselytutkimuksen avulla selvitettiin
metsäpalveluyritysten toiminnan laajuutta vuonna 1997 ja arviota vuoden
2005 tilanteesta. Lisäksi kerättiin metsäpalveluyrittäjien työstä saatuja koke-
muksia. Tässä tutkimuksessa metsäpalveluyrittäjällä tarkoitetaan pääosin
manuaalisia metsätyöpalveluja tarjoavia yrittäjiä. Kyselytutkimus on osa Met-
sätehon  laajempaa  Metsäpalveluyrittämisen edellytysten parantaminen -
projektia.

Koneyrittäjät vastasivat vuonna 1997 ja vastaavat jatkossakin lähes satapro-
senttisesti päätehakkuiden ja myöhempien harvennusten puunkorjuusta. Met-
säpalveluyrittäjille tarjotaan huomattava työmäärä ensiharvennuksia ja pääte-
hakkuiden erikoiskohteita, kuten siemenpuiden poistoa sekä koivuvaneritukin
ja muiden erikoispuutavaralajien tekoa.  Toimeksiantajat toivoivat yleensä,
että metsäpalveluyrittäjät vastaisivat hakkaamiensa puiden metsäkuljetuk-
sesta joko omalla kalustolla tai käyttämällä aliurakoitsijoita.

Metsäpalveluyrittäjien osuus metsänhoitotöissä kasvaa nopeasti. Puiden is-
tutuksessa, taimikon perkauksessa ja harvennuksessa sekä uudistusalan rai-
vauksessa metsäpalveluyrittäjien työmäärän osuus nousee kyselyn mukaan
vuoden 1997 noin 10 prosentin tasosta 30 - 40 prosenttiin vuoteen 2005
mennessä.

Tärkeimpinä syinä metsäpalveluyrittäjien käytölle ovat olleet kustannuste-
hokkuus, hallinnon ja työnjohdon helppous, käytön joustavuus tarpeen mu-
kaisesti, puute manuaalisen työn resursseista sekä metsäpalveluyrittäjien am-
mattitaidosta saadut hyvät kokemukset. Ammattitaitoiset metsäpalveluyrit-
täjät ovat tukeneet toimeksiantajan puun ostoa.

Metsäpalveluyrittäjien käyttöä ovat rajoittaneet puute alan yrittäjistä, omien
metsureiden työllistäminen, huonot kokemukset ammattitaidosta, puute sopi-
vista työmaista ja verottajan kielteinen suhtautuminen metsäpalveluyrittäjiin
yrittäjinä.

Metsäpalveluyritysten käyttöä voidaan edistää tarjoamalla riittävästi työtä
asiallisilla sopimuksilla. Toimeksiantajien pitäisi suunnitella metsäpalvelu-
yrittäjien kanssa heille soveltuvaa koulutusta. Metsäpalveluyrittäjien tulisi
markkinoida ja tiedottaa toiminnastaan enemmän sekä tarjota nykyistä laa-
jempia metsäalan palveluja.
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1  JOHDANTO

Metsäteho Oy:n  osakkaille suunnatun kyselytutkimuksen avulla selvitettiin
metsäpalveluyritysten toiminnan laajuutta vuonna 1997 ja arviota vuoden
2005 tilanteesta. Lisäksi kerättiin metsäpalveluyrittäjien käytöstä saatuja ko-
kemuksia. Kyselytutkimus on osa Metsätehon laajempaa Metsäpalveluyrittä-
misen edellytysten parantaminen -projektia. Tässä raportissa tarkastellaan
metsäalan toimeksiantajille suunnatun kyselyn tuloksia. Teemahaastattelun
tulokset on julkaistu Metsätehon raportissa nro 60.

Metsäpalvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa pääosin manuaalista met-
sätyötä ja toimihenkilötyötä sisältävää työsuoritusta. Toimeksiantajat voivat
ostaa näitä palveluja metsäpalveluyrittäjiltä.

2  AINEISTO

Metsäpalveluyritysten laajuutta ja toimintaa koskeva kysely lähetettiin seu-
raaville Metsäteho Oy:n osakkaille: Enso Oyj, Koskitukki Oy, Metsäliitto
Osuuskunta, Metsähallitus, UPM-Kymmene Metsä ja Yksityismetsätalouden
Työnantajat r.y. (metsänhoitoyhdistykset). Kyselyyn vastasivat Enso Oyj:n
22 hankintapiiriä, Koskitukki Oy:n kahdeksan hankintapiiriä, Metsäliiton
kuusi hankinta-aluetta, UPM-Kymmene Metsän neljä hankinta-aluetta ja 123
metsänhoitoyhdistystä.

     TAULUKKO 1    Kyselyyn vastanneiden edustama työmäärä
                               ja työlajin kokonaistyömäärä Suomessa

Työmäärä
Työlaji Kyselyn

työmäärä
Kokonais-
työmäärä

Osuus,
%

 Puunkorjuu, milj. m3   29,6   50,0 59

 Puiden istutus, 1 000 ha   37,7   75,0 50

 Perkaus & harvennus, 1 000 ha   55,7 100,0 56

 Uudistusalan raivaus, 1 000 ha   42,3   70,0 60
 Metsätalouden suunnittelu ja
 inventointi, 1 000 ha 177,2 - -
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Kyselyn aineisto kuvaa hyvin metsäpalveluyritysten käytön laajuutta ja suh-
tautumista metsäpalveluyrittämiseen puunhankintaorganisaatioissa ja metsän-
hoitoyhdistyksissä. Kyselyn avulla kerättiin myös taustatietoa metsäpalvelu-
yrittäjien ja heidän toimeksiantajiensa teemahaastatteluja varten.

Vastaajat kirjasivat alueellaan toimivien metsäpalveluyritysten toimialan ja
yhteystiedot. Yritysten alueellinen sijainti on kuvattu raportin liitteessä 1 ja
yhteystiedot liitteessä 2.

3  TULOKSET

3.1  Puunkorjuu

Kyselyssä tiedusteltiin puunkorjuun toteutusta vuonna 1997 ja arviota vuo-
den 2005 tilanteesta.  Vaihtoehtoisia resursseja olivat omat metsurit, laina-
työvoima, koneyrittäjät, metsäpalveluyrittäjät ja mahdolliset muut työntekijät.
Lainatyövoimalla tarkoitetaan toiselta organisaatiolta määräajaksi lainattavia
työntekijöitä.

         TAULUKKO 2    Koneyrittäjät tekevät neljä viidesosaa
                                   harvennushakkuista

Osuus työmäärästä, %Harvennushakkuun
resurssit Vuonna 1997 Vuonna 2005

 Omat metsurit 17,6   7,1
 Lainatyövoima   0,2   0,1
 Koneyrittäjät 79,6 83,6
 Metsäpalveluyrittäjät   2,3   9,2
 Muut   0,2   0,0

Vuonna 1997 koneyrittäjät hakkasivat neljä viidesosaa harvennuksista. Orga-
nisaatioiden metsurit tekivät alle viidesosan, ja metsäpalveluyrittäjien työmää-
rä oli noin kaksi prosenttia. Jatkossa koneyrittäjien osuuden ennakoitiin hie-
man nousevan, lähes 85 prosenttiin. Jäljelle jäävä 15 % tehdään jatkossakin
manuaalisesti, ja vastaajat ennakoivat, että vuonna 2005 metsäpalveluyrittäji-
en työmäärä on omia metsureita suurempi.

Mikäli metsäpalveluyrittäjien osuus tehdyistä harvennushakkuista on vuonna
2005 noin 10 %, se merkitsee lähes 1,5 miljoonan kuutiometrin hakkuita.
Metsäpalveluyrittäjien hakkuut kohdistuvat pääosin pienirunkoisimpiin ensi-
harvennuksiin.
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         TAULUKKO 3       Koneyrittäjät hakkaavat lähes kaikki
                                      päätehakkuut

Osuus työmäärästä, %
Päätehakkuun resurssit

Vuonna 1997 Vuonna 2005
  Omat metsurit   3,1   1,1
  Lainatyövoima   0,0   0,1
  Koneyrittäjät 95,5 96,0
  Metsäpalveluyrittäjät   1,2   2,7
  Muut   0,2   0,0

Koneyrittäjät hakkasivat vuonna 1997 yli 95 % päätehakkuista, ja heidän
osuutensa ennakoitiin olevan vuonna 2005 samaa suuruusluokkaa. Jäljelle
jäävän 5 % hakkasivat organisaatioiden metsurit ja metsäpalveluyrittäjät.
Metsäpalveluyrittäjien osuuden manuaalisesta työstä  ennakoidaan olevan
noin kaksi kolmasosaa vuonna 2005.

Kolme prosenttia päätehakkuista merkitsisi vuonna 2005 metsäpalveluyrittä-
jille noin miljoonan kuutiometrin hakkuita, jotka kohdistuvat lähes poikkeuk-
setta erikoiskohteisiin. Tyypillisiä manuaalisesti hakattavia kohteita ovat sie-
menpuiden poisto sekä vaneritukkien ja muiden erikoispuutavaralajien teke-
minen.

       TAULUKKO 4   Koneyrittäjiltä siirtyy harvennushakkuun
                                metsäkuljetusta metsäpalveluyrittäjille

Osuus työmäärästä, %Harvennushakkuun metsä-
kuljetuksen resurssit Vuonna 1997 Vuonna 2005

  Koneyrittäjät 97,9 92,1
  Metsäpalveluyrittäjät   1,8   7,7
  Muut   0,3   0,1

Koneyrittäjät vastasivat vuonna 1997 lähes kaikesta harvennushakkuiden
metsäkuljetuksesta. Metsäkuljetusta siirtyy jatkossa metsäpalveluyrittäjille
lähes samassa laajuudessa kuin harvennushakkuita. Toimeksiantajat toivoi-
vat, että metsäpalveluyrittäjät tarjoaisivat myös metsäkuljetuspalveluja.

         TAULUKKO 5    Koneyrittäjät kuljettavat päätehakkuiden
                                   puutavaran tienvarteen erikoiskohteita
                                   lukuun ottamatta

Osuus työmäärästä, %Päätehakkuun metsä-
kuljetuksen resurssit Vuonna 1997 Vuonna 2005

   Koneyrittäjät 98,9 97,3
   Metsäpalveluyrittäjät   0,8   2,7
   Muut   0,2   0,1
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Koneyrittäjät kuljettivat vuonna 1997 ja kuljettavat jatkossakin lähes kaiken
puutavaran metsästä tienvarteen. Metsäpalveluyrittäjien osuuden päätehak-
kuiden metsäkuljetuksesta ennakoitiin kasvavan vuonna 2005 samalle kolmen
prosentin tasolle kuin heidän osuutensa päätehakkuista. Myös päätehakkuus-
sa useimmat toimeksiantajat toivoivat, että puiden hakkaaja vastaa myös nii-
den metsäkuljetuksesta tienvarteen.

3.2  Metsänhoitotyöt

Metsänhoitotöiden vaihtoehtoisia resursseja olivat omat metsurit, koneyrit-
täjät, metsäpalveluyrittäjät ja mahdolliset muut työntekijät. Ryhmään "Muut"
kuuluivat muun muassa metsänomistajat ja  metsäalan harjoittelijat.

  TAULUKKO 6    Puiden istutusta siirretään omilta metsureilta
                            metsäpalveluyrittäjille

Osuus työmäärästä, %
Puiden istutuksen resurssit

Vuonna 1997 Vuonna 2005
   Omat metsurit 68,4 44,4
   Koneyrittäjät   0,6   1,8
   Metsäpalveluyrittäjät   8,3 34,3
   Muut
   esim. metsänomistajat ja harjoittelijat 22,7 19,5

Toimeksiantajien metsurit tekivät vuonna 1997 yli kaksi kolmasosaa puiden
istutuksesta. Ryhmän "Muut" osuus säilyy jatkossakin noin viidesosana istu-
tustöistä. Metsäpalveluyrittäjien työmäärän ennakoitiin nelinkertaistuvan
ajanjaksolla ja olevan vuonna 2005 yli kolmasosa puiden istutuksista. Koko
maassa se merkitsisi noin 26 000 hehtaarin istutustöitä.

  TAULUKKO 7    Huomattava osuus taimikon perkauksesta ja
                            harvennuksesta siirtyy metsäpalveluyrittäjille
                            vuoteen 2005 mennessä

Osuus työmäärästä, %Taimikon perkaus- ja
harvennusresurssit Vuonna 1997 Vuonna 2005

   Omat metsurit 75,7 47,4
   Koneyrittäjät   0,0   0,5
   Metsäpalveluyrittäjät 11,0 41,5
   Muut
   esim. Metsänomistajat ja harjoittelijat 13,3 10,5

Toimeksiantajien metsurit tekivät vuonna 1997 kolme neljäsosaa taimikon
perkauksista ja harvennuksista. Huomattava osa heidän työmäärästään siirtyy
metsäpalveluyrittäjille, joiden suorittaman taimikon perkauksen ja harvennuk-
sen arvioitu työmäärä on vuonna 2005 lähes 42 000 hehtaaria. Taimikon per-
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kausta ja harvennusta ei nähty jatkossakaan luontevana työlajina koneyrittä-
jille. Metsänomistajat ja metsäalan harjoittelijat yms. tekevät jatkossakin
näistä töistä  kymmenisen prosenttia.

TAULUKKO 8    Metsänomistajilla on huomattava rooli uudistusalan
                          raivauksessa

Osuus työmäärästä, %
Uudistusalan raivauksen resurssit

Vuonna 1997 Vuonna 2005
   Omat metsurit 43,0 28,8
   Koneyrittäjät   0,1   0,3
   Metsäpalveluyrittäjät   7,5 30,7
   Muut
   esim. Metsänomistajat ja harjoittelijat 49,4 40,1

Puolet uudistusalan raivauksesta vuonna 1997 toteuttivat ryhmään "Muut"
kuuluvat työntekijät, lähinnä metsänomistajat. Jatkossa heidän osuutensa
säilyy edelleen merkittävänä ollen noin kaksi viidesosaa uudistusalan raivauk-
sista vuonna 2005. Omien metsureiden työmäärän osuus pienenee vajaasta
puolesta noin kolmannekseen. Metsäpalveluyrittäjät tekevät uudistusalan
raivauksesta   noin  kolmasosan  vuonna 2005,  mikä  vastaa noin 22 000
hehtaarin raivausta.

3.3  Metsätalouden suunnittelu ja inventointi

Metsätalouden suunnittelun ja inventoinnin vaihtoehtoisia resursseja olivat
omat toimihenkilöt, metsäpalveluyrittäjät ja mahdolliset muut työntekijät.
Ryhmään "Muut" kuului muun muassa Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-
pio.

        TAULUKKO 9    Omat toimihenkilöt tekevät jatkossa pääosin
                                  metsätalouden suunnittelun ja inventoinnin

Osuus työmäärästä, %Metsätalouden suunnittelu- ja
inventointiresurssit Vuonna 1997 Vuonna 2005

   Omat toimihenkilöt 51,1 71,6
   Metsäpalveluyrittäjät   8,8 10,2
   Muut
   Metsätalouden kehittämiskeskus
    Tapio yms.

40,1 18,1

Organisaatioiden toimihenkilöt tekivät noin puolet metsätalouden suunnitte-
lusta ja inventoinnista vuonna 1997. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
osuus oli hieman alle puolet, ja metsäpalveluyrittäjät tekivät loput, alle kym-
menen prosenttia työmäärästä. Vuonna 2005 omat toimihenkilöt tekevät ky-
selyn mukaan yli kaksi kolmasosaa metsätalouden suunnittelusta ja inven-
toinnista. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tekemä työmäärä puolit-
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tuu noin viidennekseen ja metsäpalveluyrittäjien työmäärän osuus nousee
noin kymmeneen prosenttiin.

3.4  Kokemuksia metsäpalveluyrittämisestä

Metsäpalveluyrittämisestä saatuja kokemuksia kysyttiin toimeksiantajilta seu-
raavilla kysymyksillä:

1. Kerro kolme tärkeintä syytä, miksi olette käyttäneet metsäpalveluyrityk-
siä?

2. Kerro kolme tärkeintä syytä, mitkä ovat rajoittaneet metsäpalveluyritys-
ten käyttöä alueellasi?

3. Millä keinoilla voidaan edistää metsäpalveluyritysten käyttöä?

Jokaisen vastaajan painoarvo oli sama tulosten laskennassa. Metsänhoitoyh-
distysten joukosta otettiin satunnaisesti 50 vastausta, jotta heidän painoar-
vonsa suhteessa muihin vastaajiin ei olisi liian suuri.

    TAULUKKO 10   Kustannustehokkuus on ollut tärkein syy
                               metsäpalveluyritysten käyttöön

Miksi olette käyttäneet mp-yrityksiä? Osuus vastauksista,
%

   Kustannustehokkuus 30

   Hallinnon ja työnjohdon helppous 27

   Yrittäjien korkea ammattitaito 17

   Käytön joustavuus 12

   Lisäresurssien tarve   7
   Muut syyt
   esim. työturvallisuus ja toiminnan kehittäminen   7

Kustannustehokkuus sekä hallinnon ja työnjohdon helppous olivat yleisimmät
perustelut metsäpalveluyritysten käytölle. Useissa vastauksissa korostettiin
myös metsäpalveluyritysten poikkeuksellisen hyvää ammattitaitoa, josta oli
tullut joissain tapauksissa jopa toimeksiantajalle paikallinen "ostovaltti" puu-
kauppaan. Metsäpalveluyritysten käyttöä pidettiin myös joustavana, sillä pal-
veluja voitiin ostaa niitä tarvittaessa. Osalla organisaatioista ei ole enää käy-
tössä omia metsureita, jolloin manuaalista työtä sisältävät metsätyöt täytyy
ostaa tarvittaessa alihankintana.
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    TAULUKKO 11    Puute yrittäjistä rajoittaa eniten metsäpalvelu-
                                yritysten käyttöä

Mikä on rajoittanut mp-yritysten käyttöä? Osuus vastauksista,
%

  Puute yrittäjistä 36

  Omien metsureiden työllistäminen 23

  Yrittäjien puutteellinen ammattitaito 12

  Puute sopivista työmaista 11

  Verottajan kielteinen suhtautuminen   8
  Muut syyt
  esim. asenteet ja tiedonpuute 10

Metsäpalveluyritysten käyttöä on rajoittanut eniten lähinnä alueellinen puute
alan yrittäjistä. Osa puunhankintaorganisaatioista on myös sopinut, että met-
säpalveluyrittäjien palveluksia ei käytetä niin kauan kuin on omia metsureita.
Lisäksi osalla toimeksiantajista oli ollut huonoja kokemuksia metsäpalvelu-
yrittäjien työn laadusta ja ammattitaidosta. Metsäpalveluyrittäjille soveltuvien
työmaiden löytyminen koettiin myös ongelmaksi. Joillakin alueilla verottajan
suhtautuminen metsäpalveluyrittäjiin on ollut nihkeää.

       TAULUKKO 12    Riittävä työmäärä ja asiallinen sopimus
                                   edistävät parhaiten metsäpalveluyrittämistä

Miten voidaan edistää mp-yritysten
käyttöä?

Osuus vastauksista,
%

 Riittävä työmäärä ja asiallinen sopimus 29

 Yrittäjäkoulutus 22

 Verottajan asennemuutos 18
 Ensiharvennushakkuupalvelujen tar-
jonta 10

 Markkinointi ja tiedottaminen   9

 Laajojen palvelujen tarjonta   4
 Muut syyt
 esim. verkottuminen ja tehdasmittauksen
 kehittäminen

  8

Toimeksiantajat voivat parhaiten edistää metsäpalveluyrittäjien käyttöä tar-
joamalla heille riittävästi työtä ja tekemällä ajallisesti pitkiä, esimerkiksi vuo-
sitason sopimuksia. Yhdessä suunnitellun koulutuksen avulla varmistetaan
yrittäjien ammattitaidon ylläpito ja kehittyminen. Kyselyn vastauksissa toi-
vottiin myös verottajan myönteisempää suhtautumista metsäpalveluyrittäjiä
kohtaan. Toimeksiantajien mielestä yrittäjät eivät markkinoi ja tiedota tar-
joamistaan palveluista riittävästi.
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4  JOHTOPÄÄTÖKSET

Metsäpalveluyrittäjistä on syntynyt uusi voimavara perinteisen koneyrittämi-
sen ja työsuhteisten työntekijöiden väliin. Useimmat metsäpalveluyrittäjät
tekevät manuaalisia metsätöitä, jotka sisältävät lähinnä puutavaran hakkuun
ja metsänhoitotyöt. Näiden lisäksi osalla on valmiudet laajempiin puutavaran
kaukokuljetuksen ja oston käsittäviin puunhankintapalveluihin. Metsäpalve-
luyrittäjille halutaan antaa jatkossa yhä suurempi osuus metsätöistä.

Koneyrittäjät hakkaavat ja kuljettavat lähes kaiken puutavaran tienvarteen
tavanomaisissa harvennus- ja päätehakkuissa. Metsäpalveluyrittäjien palve-
lujen lisääntymistä toivottiin ensiharvennus- ja erikoistyömailla.

Metsäpalveluyrittäjät hakkaavat puuta lähinnä manuaalisesti, mutta jatkossa
osa yrittäjistä investoi myös hakkuulaitteisiin. Useat metsäpalveluyrittäjät
joko omistavat itse kuormatraktorin tai ostavat metsäkuljetuspalvelut aliura-
kointina, jolloin yrittäjä vastaa hakkaamiensa puiden korjuusta tienvarteen.
Metsäpalveluyritys olisi luonteva välimuoto myös varsinaiseen koneyrittämi-
seen siirryttäessä.

Metsänhoitotöiden toteutuksessa painopiste siirtyy toimeksiantajien omilta
metsureilta metsäpalveluyrittäjille nopeasti. Puiden istutus, taimikoiden per-
kaus ja harvennus sekä uudistusalan raivaus nähtiin soveltuvan hyvin paikalli-
sille metsäpalveluyrittäjille. Metsänhoitotöiden koneellistaminen ja energia-
puun korjuu voivat vaikuttaa metsätöiden toteutukseen lähivuosina huomat-
tavasti.


