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VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 
PUUTAVARAN TEOSSA 

Heikki Vesikallio 

Puutavaran korjuusaa koituu ihmisty~suori
tuksista väLit~mien paLkkakustannusten 
Lisäksi joukko väLiLLisiä kustannuksia. 
VäLiLListen ty~voimakustannusten osuus 
puutavaran teossa on keskimäärin runsaat 
38 % hakkuun bruttopaLkoista. Näistä 
Lain säänn~ksiin ja ty~ehtosopimuksiin 
perustuvat sosiaaLikustannukset ovat noin 
24 %. Muiden väLiLListen kustannusten -
ty6turvaLLisuuden ja terveydenhuoLLon, 
kuLkemiskorvausten ja hakkuumiesten ma.joi
tuksen, anunattiopetuksen ja ty~voiman han
kinnan -määrä on keskimäärin 14 %. Tämän 
vaihteLuväLi oLi tutkituissa yrityksissä 
8.0 •.. 18 . 5 %. On odotettavissa, että met
säty~voiman paLkkarakenne muuttuu. VäLiL
Listen kustannusten osuus kasvaa entistä 
suuremmaksi . Eräissä Keski-Euroopan mais
sa väLiLLiset ty~voimakustannukset ovat 
puutavaran teossa jo suuremmat kuin var
sinainen hakkuupaLkka. 

JOHDANTO 

Esillä olevien puutavaran teon välillis
ten työvoimakustannusten tiedot on koottu 
seitsemän Metsätehon jäsenyrityksen kus
tannuskirjanpidosta vuodelta 1972 ja vuo
den 1973 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukau
delta . Niiden määräysten osalta, jotka 
tulivat voimaan 1973 puolivälistä tai 1974 
alusta, on käytetty ennakkolaskelmien mu
kaista arviolukua. Välilliset kustannukset 

esitetään prosentteina vastaavan ajankoh
dan hakkuun bruttopalkoista. 

SOSIAALIKUSTANNUKSET 

Välillisissä kustannuksissa lain säännök
siin ja työehtosopimuksiin perustuvat mää
r äykset ja sosiaaliset velvoitteet muodos
tavat ns . sosiaalikustannusten erän . Näitä 
ovat sosiaaliturvamaksut, TEL- ja LEL
vakuutusmaksut, tapaturmavakuutusmaksut , 
työttömyysvakuutusrnaksut, vapaa-ajan tapa
turmavakuutusmaksut sekä vuosilomakorvaus 
ja lomaltapaluuraha. Sosiaalikustannusten 
osuus on 34.8 % nettohakkuupalkoista (tau
lukko). Bruttohakkuupalkoista sosiaali
kustannukset ovat 24 . 4 %, sillä näitä kus 
tannuksia ei makseta moottorisahasta, jon
ka osuudeksi lasketaan yleensä 30 %. Tapa
turmavakuutusmaksujen sekä vuosilomakor
vausten määr ät vaihtelevat hieman yrityk
sittäin tapaturmatiheyden ja työsuhteiden 
pituuden mukaan . Tästä aiheutuu enintään 
yhden prosentin muutos edellä esitettyihin 
sosiaalikustannuksiin . 

TYÖTURVALLISUUS JA 
TERVEYDENHUOLTO 

Työnantajan on 1 .7 .1973 alkaen varattava 
työntekijän käyttöön suojakypärä sekä 
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TAUWKKO Välilliset työvoimakustannukset puutavaran teossa 

Kustannukset, % 
Kustannuslaji --

keskiarvo vaihteluväli 

NORMAALIT SOSIAALIKUSTANNUKSET 
NETTOHAKKUUPALKOISTA 

1 Kansaneläkevakuutusmaksu 8. 00 ei vaihtelua 

2 TEL- ja LEL-vakuutusr.laksut 7.00 ei vaihtelua 

3 Tapaturmavakuutusmaksut 7-30 vaihtelu ve.hii is ii 

4 Työttömyysvakuutusmaksut 0 . 40 ei vaihtelua 

5 Vapaa-ajan tapaturmavakuutusmaksut 0 .06 ei vaihtelua 

6 Vuosilomakorvaus ja lomaltapaluuraha 9.80 vaihtelu vähäistä 

7 Vuosilomakorvauksen ja lomaltapaluurahan 
2.23 sosiaalikustannukset -

1-7 Yhteensä nettohakkuupalkoista 34 . 79 -
--

1-7 Yhteensä bruttohakkuupalkoista 
24. 35 -(moottorisahan osuus 30 %) 

--
~!UUT VÄLILLI SET KUSTAJHIUKSET 
BRUTTOHAKKUUPALKOISTA 

8 Työturvallisuustoiminta 0 .28 0 .10 ... 0 . 50 

9 Terveydenhuolto ja sairausajan palkat 1.82 0 . 70 ... 3.20 
10 Kulkemiskorvaukset 

11 Hakkuumiesten majoitus 

12 Ammattiopetus 

13 Työvoinan saannin turvaamiseen 
liittyvät tehtävät 

8-13 Yhteensä br uttohakkuupalkoista 

1- 13 YHTEENS.~ BRUTTOI!AKKUUPALKOISTA 

kuulo- ja silmäsuojaimet. Näiden lisäksi 
yritykset ovat hankkineet vapaaehtoisesti 
muita suojaimia ja antaneet niitä työnte
kijöille ilmaiseksi tai alennetulla hin
nalla. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu myös 
työturvallisuutta koskeva neuvonta-, va
listus- ja opastustyö . Tätä tehtävää var
ten yrityksissä on yleensä erityinen työ
turvallisuusasioiden hoitaja . 

Kussakin metsänhoitajapiirissä on työn
antajan ja työntekijöiden välisenä yhdys
siteenä työturvallisuustoimikunta . Sen 
tehtävänä on antaa lausuntoja työturvalli
suusasioissa, tutkia vakavat tapaturmat 
sekä saada ja antaa informaatiota työtur
vallisuusasioissa . 

Suojavälineiden ja työturvallisuusorgani
saation kustannukset olivat keskimäärin 
0 . 3 % hakkuun bruttopalkoista . Yritysten 
kesken työturvallisuuskustannukset vaihte
livat nelko vähän . Kustannukset määritet-
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8 . 33 5. 50 . .. 10.40 

1. 84 0 .80 ... 3. 50 

0 .97 0 . 40 .. . l. SO 

o. 78 0 .01. .. 2 .00 

-
14 . 02 8 .00 . .. 18 . 50 

38.37 32.35 ... 42 . 85 
--· ~ 

tiin siten , että ne vastaavat suojainten 
osalta vuotuista uushankintatarvetta ja 
että koulutuksen määrä vastaa arvioidun 
koulutustoiminnan laajuutta lähivuosina. 
Työturvallisuuskustannusten osuuden voi
daan siten odottaa pysyvän myös lähivuosi
na tässä esitetyn suuruisena . 

Säännöllisen terveystarkastuksen piiriin 
kuuluvat metsätöistä pääasiallisen toi
meentulonsa saavat metsätyöntekijät . 
Yleensä edellytetään , että työsuhde jatkuu 
yhtäjaksoisesti yli 3 kk:n saman työnanta
jan palveluksessa. Alkutarkastuksen kus
tannukset, jossa pyritään selvittämään 
työntekijän soveltuvuus metsätöihin, ovat 
nykyisin noin 100 mk/henkilö. Vuositarkas
tus maksaa noin 60 mk/henkilö. Työnteki
jälle maksetaan lisäksi tarkastuspäivältä 
metsäalan työehtosopimuksen mukainen pal
väpalkka sekä ateria- ja matkakustan.nukset . 
Työmaakohtaista ensiapuhuoltoa varten kai
kille työntekijöille jaetaan ensiapupakka
ukset. Muita ensiapuhuoltoon liittyvi 
kustannuseriä ovat mm . kuljetuslastojen, 
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opaskirjallisuuden ja lääkekaappien han
kinta ja ylläpito sekä ensiapukurssien jär
jestäminen . 

Työtapaturmista ja työntekijän sairastu
misesta aiheutuva ansion menetys korvataan 
paaasiassa sosiaalikustannuksiin sisälty
vien tapaturma- ja sairausvakuutusjärjes
telmien välityksellä. Nämä järjestelmät 
eivät kuitenkaan korvaa kokonaan työnte
kijän ansion menetystä, vaan työantajan on 
maksettava sairausajalta työntekijälle hä
nen keskiansionsa ja saadun sairaus- ja 
tapaturmakorvauksen välinen erotus . 

Terveydenhuollon ja sairausajan palkkojen 
osuus oli keskimäärin 1.8 %. Terveyden
huollon kustannukset vaihtelivat eri yri
tyksissä melko paljon, mikä johtuu lähin
nä tapaturmien ja sairaustapausten erilai
sesta esiintymistiheydestä. Työterveystar
kastusten ja ensiapuhuollon laajuus oli 
tutkimusajankohtana keskimäärin lähivuosi
en tilannetta vastaavalla tasolla. Toi
saalta työturvallisuustoiminnan lisääntymi
nen oletettavasti r a joittaa työtapaturmien 
määr ää. Onkin todennäköistä, että lähi
vuosina terveydenhuollon kustannusten 
osuus pysyy ennallaan . 

KULKEMISKORVAUKSET JA 
HAKKUUMIESTEN MAJOITUS 

Metsäalan työehtosopimuksen mukaan työnte
kijällä on oikeus kulkemiskorvaukseen , jos 
työmatkan pituus ylittää 3 km:n . Pääosa 
työmatkoista (60 ... 70 %) tehdään nykyisin 
henkilöautolla . l·fuut työmatkoihin käyte
tyt kulkuneuvot ovat polkupyör ä , mopedi ja 
moottoripyörä . Er äät yritykset j ärjestävät 
työmaakuljetuksia pienoisbusseilla. l-tatkat 
asunnolta työpaikalle ovat yleensä varsin 
pitkiä, ja tämän vuoksi kulkemiskorvaukset 
lisäävät työvoimakustannuksia huomattavan 
paljon. Niinpä kulkemiskorvaukset olivat 
keskimäärin 8. 3 % hakkuun bruttopalkoista . 
Kulkemiskorvauksen osuus vaihteli melko 
paljon eri yrityksissä. 

Henkilöauton osuuden ennustetaan hieman 
lisääntyvän lähitulevaisuudessa. 1etsä
työvoiman vakinaistuminen lisännee työmat
kojen keskimääräisiä pituuksia . Kulkemis
välineiden käytön rakenteen muutoksen sekä 
henkilöautojen käyttökustannusten voimak
kaan nousun johdosta kulkemiskorvaukset 
kasvavat todennäköisesti lähitulevaisuu
dessa hieman hakkuupalkkoja nopeammin. 
Kulkemiskorvausten keskimääräiset kustan
nukset noussevat l ähivuosina runsaaseen 
10 %:iin hakkuun bruttopalkoista . 

Työnantajan on j ärjestettävä työntekijö~ 
1 .7.1973 lukien kuiva ja lämmin ruokailu-

ja lepopaikka kaikilla sellaisilla työ
mailla , jotka kestävät yli 3 viikon ja 
joissa työskentelee vähintään kolme työn
teki j ää . Taukotupien yrityksille aiheut
tamat kokonaiskustannukset ovat teht~jen 
ennakkolaskelmien mukaan noin 40 p/m . 
Yleisimmäksi taukotupaluokaksi oletetaan 
tällöin noin 3 000 mk:n hintaiset pientau
kotuvat . Siirto työmaalta toiselle voi
daan tehdä pääasiassa henkilöauton avulla. 
Taukotupien keskimääräisiksi kustannuksik
si saadaan noin 0.6 % hakkuun bruttopal
koista. 

Taukotupien lisäksi yritykset joutuvat yl
läpitämään hakkuumiesten majoitusta varten 
tietyn määrän kiinteitä kämppiä tai asun
tovaunuja. Niiden keskimääräiset kustan
nukset olivat 1.2 % bruttohakkuupalkoista. 
Yritysten kesken kämppäkustannuksissa oli 
huomattavaa vaihtelua. Kun kämppä- .ja tau
kotupakustannuksia käsitellään yhtenä erä
nä, hakkuumiesten majoituskustannuksiksi 
tuli keskimäärin 1. 8 % bruttohakkuupal
koista . Taukotupakustannukset arvioitiin 
lähivuosien näkymien perusteella. On kui
tenkin mahdollista, että taukotupien ta
sovaatimukset kasvavat, jolloin myös nii
den kustannukset kohoavat . Kämppäkustan
nusten osalta kustannusten nousu on ole
tettavasti melko vähäinen , sillä niiden 
käyttö vähenee hitaasti. Hakkuumiesten ma
joituskustannusten suhteellinen osuus hak
kuun bruttopalkoista on siten todennäköi 
sesti myös l ähivuosina edell~ esitetyn 
suuruinen tai hieman kasvava. 

AMMATTIOPETUS JA 
TYÖVOIMAN HANKINTA 

Yritysten järjestämä ammattiopetus kohdis 
tuu yleensä vakinaisessa työsuhteessa ole
viin metsätyöntekijöihin, ja se käsittää 
pääasiassa hakkuumenetelmiä , työtekniikkaa 
ja työmaasuunnittelua koskevan koulutuksen . 
Huomattavimman kustannuserän koulutuksessa 
muodostavat koulutettavien oetsätyönteki
jöiden palkkakustannukset, sillä he saavat 
koulutusajalta metsäalan työehtosopimuksen 
mukaisen päiväpalkan . Koulutustehtäviä var
ten yritysten on myös palkattava henkilö
kuntaa , minkä lisäksi koulutuksesta aiheu
tuu vähä isessä määrin myös materiaalikus
tannuksia . 

Tutkittujen 
keskimäärin 
Yritysten 
vaihtelivat 

yritysten koulutusmenot olivat 
1.0 % hakkuun bruttopalkoista. 
kesken koulutuskustannukset 
verraten paljon . 

Työmeneteloien kehittyessä tuottavuuden 
kasvu edellyttää entistä tehokkaampaa 
jatko- ja t äydennyskoulutusta . Koulutus
toiminnan laajeneminen on todennäköist~ , 

3 



15 

10 

0 

59.3 
1 = A=attiopetus 0 
2 • Ty~t~allisuus 

tou:unta 

3 • Kulkmiskorva
ukset -

~ 

2.0 

1 r;l 3 

4 = Terveydenhuolto ja 
sairausajan paL\at 

5 ,. Hakkui.U:1iesten ~joi tus 

6 • Työvoiman saannin turvaa
miseen liittyvät tehtävät 

~ 
13 . 4 -

F 

4 5 6 

Kuva. Sosiaalikustannuksiin sisältymättörnien 
välillisten työvoimakustannusten rakenne 

ja yritykset joutunevat palkkaamaan kou
lutustehtäviä varten lisää työmaaneuvojia 
ja muuta koulutushenkilökuntaa . Siksi lähi
tulevaisuudessa on nähtävissä koulutuskus
tannusten suhteellisen osuuden kasvua. 

Työvoiman saannin turvaamiseksi yritykset 
ovat pyrkineet vakinaistamaan työntekijöi
tä sekä parantamaan heidän asunto-olojaan 
avustamalla asuntojen hankinnassa , maksa
malla osan asunnon vuokrasta sekä jossakin 
määrin myös rakentamalla asuntoja ja vuok
raamalla niitä vakinaisessa työsuhteessa 
oleville metsureille . 

-1etsäteho Review 2/1974 

Eräissä yrityksissä metsätyöntekijöille on 
pyritty luomaan vapaa-ajanviettomahdolli
suuksia järjestämällä loma-ajan asuntoja 
ja viihdytys- ja virkistystilaisuuksia . 

Myös henkilökuntalehden ja muun tiedotus
toiminnan ylläpito aiheuttaa kustannuksia. 

Mainitut kustannukset kohdistuvat osaksi 
yrityksen koko henkilökuntaan ja niiden 
jakaminen hakkuumiesten osalle on vaikeaa . 
Tutkituista yrityksistä saadun arvion mu
kaan työvoiman saannin turvaamiseen liit
tyvät kustannuserät olivat vuonna 1972 
keskimäärin 0 . 6 % hakkuun bruttopalkoista. 
Lähivuosina näiden kustannusten osuuden 
arvioidaan kasvavan 1.0 ... 1 . 5 %:iin . 

Tässä käsiteltyyn kustannuserään voidaan 
liittää vielä ne kustannukset, jotka ai
heutuvat työsuhdeasiain hoidosta. Työn
antajan on korvattava l uottamusmiehille 
ansion menetys ja koulutuksen muut suora
naiset kustannukset enintään kuukauden 
ajalta, jos luottamusmiehet osallistuvat 
omiin t ehtäviinsä välittömästi liittyville 
kursseille . Yritysdemokratiakokeilut 
toteutunevat myös lähitulevaisuudessa. 
Tämän sekä luottamusmiesjärjestelmän aihe
uttamista kustannuksista on toistaiseksi 
hyvin vähän kokemuksia . Esimerkiksi 
eraassä suuressa yrityksessä aloitetun 
yritysdemokratiakokeilun toteutuksen 
kustannuksiksi arvioidaan 0 .7 ... 1 .0% 
hakkuun bruttopalkoista . 

INDIRECT LABOUR FOOCE COSTS IN CUITI NG TIMBER 

In the harvesting of timber , many indirect 
costs arise from the human work input in 
addition to the direct payroll costs . Ac
cording to data collected from the cost 
accounting records of seven Finnish forest 
industry companies for the years 1972 and 
1973, the share of indirect labour force 
costs 1n the felling and preparation of 
timber is on average over 38 per cent of 

gross wages . Statutory and contractual 
social outlays account for about 24 per 
cent of them . The amaunt of other indirect 
costs- work safety and public health , 
travel allowances and the billeting of 
loggers, occupational instruction and 
recruitment of labour - averages 14 per 
cent . Its r ange of variation was 8 .0 ... 
18. 5 per cent in these seven companies . 
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