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METSÄKONEYRITYSTEN KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
VUOSINA 1988- 1991 

Juha Rajamäki 

Metsäkoneyritysten kannattavuus parantui 1980-
luvun lopussa keskimäärin lähes tyydyttävälle 
tasolle. Vuonna 1991 yritysten kannattavuuden 
kehitys taittui lievään laskuun. Parhaan nel
jänneksen kannattavuuden tunnusluvut olivat 
hyvät vuosina 1989- 1991. Samana ajanjaksona 
huonoimman neljänneksen kannattavuus oli 
heikko. Metsäteollisuuden taantuma ja kuorma-

traktoreiden ylikapasiteetti ovat vähentäneet ko
neiden työllisyyttä vuosina 1991 ja 1992, mikä on 
heikentänyt metsäkoneyritysten kannattavuuden 
edellytyksiä. Koneellistamisasteen nousuja mark
kinahakkuiden vilkastuminen vuoden 1992lopusta 
lähtien ovat parantaneet erityisesti hakkuuko
neiden työtilannetta. 
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TAUSTAA 

Metsätehon katsauksessa 15/1990 tarkasteltiin 
metsäkoneyritysten kannattavuutta vuosina 1985 -
1988 sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä. Kaikille 
metsäkoneyritysten kannattavuutta kuvaaville 
tunnusluvuille oli tyypillistä suuri hajonta. Parhaan 
neljänneksen yritystoiminta oli taloudellisesti hyvin 
kannattavaa, kun vastaavasti heikoimman neljän
neksen kannattavuuden tunnusluvut olivat erittäin 
huonoja. Yrityskoon kasvu paransi kannattavuuden 
tunnuslukuja niin konemäärän kuin liikevaihdon 
perusteella tarkasteltuna. 

Vuoden 1988 jälkeen metsäkoneyritysten työko
konaisuudet ovat laajentuneet ja taloudellisen suun
nittelun merkitys on korostunut. Viimevuosina sekä 
yrittäjät että urakanantajat ovat olleet kiinnostu
neita metsäkoneyritysten taloudellisen kannatta
vuuden kehityksestä. 

TAVOITE 

Tässä katsauksessa tarkastellaan metsäkoneyritys
ten taloudellisen kannattavuuden kehitystä viime 
vuosina tilinpäätös- ja taseanalyysin tunnuslukujen 
perusteella. Tarkasteluajankohtana uusimmat käy
tettävissä olleet tilinpäätös- ja tasetiedot olivat vuo
delta 1991. Kannattavuusanalyysinlisäksi tarkastel
laan metsäkoneyritysten talouteen vaikuttavien 
tekijöiden kehitystä. 

Metsäkoneyrittäjien kannattavuuden tulkinta pe
rustuu Osuuspankkien Keskusliiton (OKL) yritys
tutkimusosaston toimialatilastoihin ja Pekka Mäki
sen (Metsäntutkimuslaitos, METLA) tutkimukseen 
vuosilta 1988 - 1991. Molemmissa kannattavuuden 
tunnusluvut on laskettu yritystutkimusneuvot
telukunnan suosituksen mukaisesti . OKL:n toimi
alatilastoissa on vuosittain 60 - 70 ja Mäkisen tut
kimusaineistossa 22 metsäkoneyritystä. Aineis
toissa mukana olevat metsäkoneyritykset edustavat 
alalle tyypillisiä keskisuuria ja suurehkoja yrityk
siä, joten tuloksia voidaan pitää kohtuullisen 
edustavina. 

METSÄKONEYRITYSTEN KEHITYS 

Koneellisen puunkorjuun osuus hakkuista lisään
tynee 80-90 %:iin 1990-luvun puoliväliin mennessä. 
Hakkuukoneen ja kuormatraktorin muodostamasta 
korjuuketjusta on tullut puunhankinnan perusyk
sikkö. Suurempien työkokonaisuuksien myötä yrit
täjien vastuu on kasvanut ja toiminnan vapaus 
lisääntynyt. Työn laadun vaatimukset ovat kasvaneet 
niin korjuujäljen kuin puutavaran laadun suhteen. 
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Laajimmat työtehtävät sisältyvät kokonaisura
kointiin, jossa yrittäjä suorittaa samaan sopimuk
seen sisältyen vähintään koneellisen hakkuun, met
säkuljetuksenja kaukokuljetuksen. Käytännössä ko
konaisurakointiin sisältyymyös suunnittelutehtäviä. 
Tällä hetkellä Suomessa on 25 - 30 toimivaa koko
naisurakointiyritystä. Niiden kapasiteetti oli 5 - 10 
% koneellisesta puunhankinnasta vuonna 1992. 
Metsätehossa on tehty vuonna 1991 tutkimus koko
naisurakoinnista saaduista kokemuksista. Tutki
muksen tulokset on julkaistu Metsätehon katsauk
sena 1/1992. 

Metsäkoneyritysten koko on kasvanut viime vuosina 
nopeasti . Tällä hetkellä metsäkoneyrityksessä on 
keskimäärin kaksi metsäkonetta ja omistajien lisäksi 
kaksi kuljettajaa. Pienimuotoisesta ammatinhar
joittamisesta siirrytään yhtiömuotoiseen yrittämi
seen,jolloin esimerkiksi verotusta voidaan suunnitella 
paremmin. Yrityksen koon ja henkilöstömäärän 
kasvaessa yritystalouden ja johtamisen taidot 
korostuvat. Taloudellisen suunnittelun lisäksi am
mattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät ovat 
metsäkoneyrityksen kannattavan toiminnan edelly
tys. Yrittäjät huolehtivat omien työntekijöidensä 
koulutuksesta tulevaisuudessa yhä enemmän. 

Metsäalan urakoinnin valtakunnallisista ohjemak
suista luovuttiin vuoden 1991lopulla. Keskitetyistä 
maksuista on siirrytty yritys- ja yrittäjäkohtaisiin 
hintaneuvo teluihin. Molemmille osapuolille on tär
keää sopia urakointimaksut, joilla hyvä metsäkone
yritys pääsee taloudellisesti kannattavaan tulokseen. 

Viime vuosina metsäkoneyritykset ovat investoineet 
vuosittain noin 30 % liikevaihdostaan, minkä vuoksi 
niiden velkojen määrä on suuri verrattuna useimpiin 
muihin toimialoihin. Seuraavasta asetelmasta näh
dään Metsätehon keräämät uusien metsäkoneiden 
myyntimäärät Suomessa vuosina 1988 - 1992. 

1988 1989 1990 19911992 

kpl 

Kuormatraktorit 294 317 297 119 85 
Hakkuukoneet 127 210 178 92 126 
(uusalustaiset) 

Yhteensä 421 527 475 211 211 

Metsäkoneyritysten investointitaso on selvästi laske
nut kahden viime vuoden aikana. Metsäkoneiden 
yhteenlaskettu myyntimäärä on vuosina 1991 ja 
1992 ollut alle puolet vuosien 1988 - 1990 tasosta. 
Vakolan metsäkoneiden myyntitilaston mukaan 
kuormatraktoreiden ja hakkuukoneiden myynnin 
arvo on pudonnut vuodesta 1990 vuoteen 1992 noin 
40 % eli noin 464:stä 280 miljoonaan markkaan. 
Viime vuosien aikana yrittäjät ovat urakoineet enti
sellä kalustolla ja lyhentäneet velkojaan. Vähenty
neet investoinnit pienentävät koneiden pääoma-



kustannuksia poistojen osalta. Toisaalta korko
kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti vuoteen 
1992 asti . 

Koneellisen puunkorjuun kannalta on tärkeää, että 
metsäkoneyrittäjät pystyvät uudistamaan kone
kalustonsa kehityksen mukana. Koneinvestointien 
määrän täytyy kääntyä hallittuun kasvuun lähi
vuosina,jotta metsäkoneiden tekniset ja ergonomiset 
ominaisuudet säilyvät hyvinä. Investoinnit uusiin 
metsäkoneisiin lisääntynevät vuoden 1993 aikana, 
mikäli koneiden hankintahinnan liikevaihtovero pää
tetään maksaa takaisin yrittäjille. 

Metsäkoneyritysten työllisyystilannetta on heiken-
• tänyt koneiden alueellisesti huomattavakin ylika

pasiteetti. Koneyrittäjien liitto tekeejäsenilleen työlli
syyskyselyn vuosittain. Viimeisimmän kyselyn 
(15.10.1991- 15.10.1992) mukaan hakkuukoneiden 
työllisyys parani keskimäärin 4.5 %ja metsätrakto
reiden tilanne säilyi edellisvuoden heikossa tasossa. 
Hakkuukoneiden kapasiteetin käyttöaste oli 77.2 %. 
Seisokit olivat keskimäärin 11.5 viikkoa. Kuor
matraktoreiden vastaavat luvut olivat 61.3 % ja 18 
viikkoa. Selvityksessä todetaan, että metsäkoneiden 
työllisyys on kääntynyt selvään nousuun. 

TILINPÄÄTÖS- JA TASEANALYYSIN 
TUNNUSLUVUT 

Tilinpäätös- ja tasetiedoista ilmenee yrityksen 
taloudellinen tilanne ja kustannusrakenne. Metsä
koneyritysten taloudellista kannattavuutta kuvaa
vat esimerkiksi seuraavat tilinpäätös- ja taseanalyy
sin tunnusluvut: käyttökate, velkaantuneisuus, net
totulos ja sijoitetun pääoman tuotto. Tunnuslukuja 
olisi tarkasteltava kokonaisuutena ja mahdolli
simman pitkällä aikajaksolla. 

Käyttökateprosentti (käyttökate/liikevaihto) kuvaa 
metsäkoneyrityksen toiminnallista kannattavuutta. 
Käyttökate saadaan vähentämällä liikevaihdosta 
muuttuvatja kiinteät kulut. Korkea käyttökatekaan 
ei vielä varmista yrityksen hyvää taloudellista 
kannattavuutta. Käyttökateprosentti on alakohtai
nen tunnusluku,joteneri toimialojenkannattavuutta 
ei voi verrata sen perusteella. 

Nettotulosprosentti on tärkein metsäkoneyrityksen 
kannattavuutta kuvaava, tuloslaskelmaan perustuva 
tunnusluku. Nettotulos saadaan, kun käyttökatteesta 
vähennetään välittömät verot, korkokulut ja pääoman 
poistot. Pitkällä aikavälillä kannattavan yrityksen 
nettotuloksen tulisi olla positiivinen. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (sipo-%) on tärkein 
sekä tuloslaskelmaan että taseeseen perustuva 
tunnusluku. Sipo-% saadaan nettotuloksen ja 
korkokulujen summan suhteena oman ja korollisen 
vieraan pääoman vuoden alun ja lopun keskiarvoon. 

Yleensä yrityksen kannattavuutta voidaan pitää 
hyvänä, kun sijoitetun pääoman tuotto on suurempi 
kuin yrityksen vieraasta pääomasta maksama korko 
ja nettotulos on samanaikaisesti positiivinen. 

Velkaantuneisuusprosentilla tarkoitetaan kokonais
velkojen prosenteiksi muutettua suhdetta liike
vaihtoon. Pääomavaltaisten metsäkoneyritysten 
suhteellisen velkaantuneisuuden arvot ovat useisiin 
muihin toimialoihin nähden huomattavan korkeita. 

Tilinpäätös- ja taseanalyysin tunnusluvuista ilmoi
tetaan yleensä ylä- ja alakvartiilin sekä mediaanin 
arvot. Mediaani tarkoittaahavaintojen keskimmäistä 
lukua, toisin sanoen sen ylä- ja alapuolelle jää yhtä 
monta havaintoa. Yleensä mediaaniarvo on lähellä 
aineiston keskiarvoa, mutta pienehkössä aineistossa 
yksikin täysin poikkeava havainto voi muuttaa 
keskiarvoa huomattavasti mediaanin säilyessä ennal
laan. Yläkvartiilin yläpuolellejää nelj äsosaj a vastaa
vasti alakvartiilin alapuolelle neljäsosa havainto
arvoista. 

KANNATTAVUUS VUOSINA 1988-1991 

Liikevaihto kuvaa yrityksen toiminnan laajuutta. 
Metsäkoneyritysten liikevaihdon alakvartiili- ja 
mediaaniarvot ovat laskeneet vuodesta 1990 vuoteen 
1991 noin 10 % (kuva 1). Suurimman neljänneksen 
liikevaihdon kasvu tasaantui vuoden 1990 tasolle. 
Koska yritysten kustannuksista huomattava osa muo
dostuu kiinteistä kustannuksista (palkat ja pää
omakustannukset), liikevaihdon lasku heikentää 
yritysten yleisiä kannattavuuden edellytyksiä. Vas
taavana ajanjaksona tapahtunut korkotason nousu 
vaikuttaa samansuuntaisesti. Markan arvon heik
keneminen on myös nostanut pääomakustannuksia 
sellaisissa metsäkoneyrityksissä, joissa on valuut
taluottoja. 

LIIKEVAIHDON MUUTOS (OKL), milj.mk 
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Kuva 1. Liikevaihdon kehitys vuosina 1988- 1991, lähde 
OKL:n toimialatilasto 
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Kuva 2. Käyttökatteen kehitys vuosina 1988 -1991, lähde 
OKL:n toimialatilasto 

Käyttökateprosentin arvot ovat laskeneet vuoden 
1990 tasosta (kuva 2). Kuitenkinkäyttökateprosentin 
mediaaniarvo on pudonnut vuonna 1991 ainoastaan 
vuoden 1989 tasolle, noin 38 %:iin ja yläkvartiilin 

-arvo on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut noin 
4 7 %. Vain käyttökate-%:n alakvartiilin arvo on 
laskenut vuodesta 1990 5.4 %-yksikköä ollen vuonna 
1992 noin 27 %. Heikoimman neljänneksen käyttöka
te ei riitä kattamaan suuria pääomakustannuksia. 

Velkojen osuus liikevaihdosta on viimeisen tar
kasteluvuoden aikana hieman pienentynyt koko 
toimialalla (kuva 3). Velkaantuneisuuden mediaa
niarvo on ollut noin 80 %:nja alakvartiili noin 60 %:n 
tasossa viimeiset neljä vuotta. Heikoimman neljän
neksen velkamäärä ylittää OKL:n selvityksen 
mukaan selvästi suhteellisen velkaantuneisuuden 
riskirajan, 100 %. Mikäli velkojen osuutta liike
vaihdosta pystytään pienentämään, voidaan alhai
semmalla käyttökatteella päästä kannattavaan tulok
se en. 
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Kuva 3. Velkaantuneisuuden kehitys vuosina 1988-1991, 
lähde OKL:n toimialatilasto 

Nettotuloksen perusteella metsäkoneyritysten A 
kannattavuus on OKL:n toimialatiiaston mukaan W' 
pysynyt samalla tasolla vuosina 1989-91 lukuun 
ottamatta heikoimman neljänneksen vuoden 1991 
selvää heikentymistä (kuva 4). Parhaimman neljän
neksen nettotulosprosentti on ollut kolmena viimei-
senä vuonna noin 6 % ja mediaanin arvo lievästi 
negatiivinen, vuonna 1991-1.4 %. Käytännössä kan
nattavuudeltaan keskimääräisillä metsäkoneyrityk-
sillä on kor!cojen maksun lisäksi vaikeuksia tehdä 
elinkeinoverolain mukaiset täydet poistot. 

Mäkisen tutkimuksessa nettotuloksen lukuarvojen 
kehitys on olluthyvin samanlaista vuoteen 1990 asti . 
Tämänjälkeen metsäkoneyritysten nettotulokset ovat 
pudonneetvuonna 1991 tasaisesti noin 5 %-yksikköä. 
Nettotuloksen mediaanin arvo oli vuonna 1990 
niukasti positiivinen, mutta laski vuonna 1991 -3 .7 
%:iin. 

NETTOTULOS-% (METLA) 10 _____ ____; __ _:__ 
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Kuva 4. Nettotuloksen kehitys vuosina 1988-1991 , lähteet OKL:n toimialatilasto ja METLA (P. Mäkinen) 
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Mäkinenjakoi tutkimuksessaan metsäkoneyritykset 
liikevaihdon perusteella kolmeen luokkaan: pienet 
(alle 1.5 milj . mk), keskisuuret (1.5 - 3.0 milj. mk) ja 
suuret yritykset (yli 3.0 milj. mk). Pienten yritysten 
nettotulos-% oli -8.5, keskisuurten -5.1 ja suurten 
noin nolla. Nettotuloksen perusteella voidaan tode
ta, että suurten yritysten kannattavuus oli selvästi 
pieniä parempi. Liikevaihdon ja nettotuloksen 
riippuvuus ei kuitenkaan ollut suoraviivaista, vaan 
myös pienistä yrityksistä löytyi kannattavuudeltaan 
hyviä, ja vastaavasti kaikkien suurten yritysten 
menestys ei ollut keskimääräistä parempi. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin vaikuttaa 
• oleellisesti korkokulujen määrä. Vuosina 1990 ja 

1991lainojen korkotaso nousi korkealle, mikä nosti 
myös sipo-%:n arvoa vastaavana aikana. METLAn 
tutkimuksen mukaan metsäkoneyritysten korkorasi t
teen mediaaniarvo nousi vuonna 1991 noin 10 %:iin. 
Vuoden 1992 lopulla korot ovat kääntyneet selvään 
laskuun. 

Sijoitetun pääoman tuoton kehitys on samanlaista 
molempien aineistojen perusteella (kuva 5). Sipo
%:n yläkvartiilin lukuarvot ovat olleet kolmena vii
meisenä vuotena noin 20 %, OKL:n toimialatilaston 
perusteella vuonna 1990 jopa noin 25 %. Vuoteen 
1990 asti sijoitetun pääoman tuotto on kehittynyt 
parempaan suuntaan kaikilla tasoilla. Vuonna 1991 
sipo-%:n yläkvartiilija mediaaniarvo ovat laskeneet 
hieman, mutta heikoimman neljänneksen arvo 
selvästi, lähes 10 %-yksikköä. 

Metsäalan koneyrittäjät muodostavat OKL:n toi
mialatilastossa puunkorjuun toimialan. Sijoitetun 
pääoman tuottoprosentin perusteella voidaan par
haiten verrata eri toimialojen kannattavuutta. Toi
mialatilastossa oli yhteensä 73 toimialaa vuonna 
1991. Sipo-%:n mediaaniarvon perusteella vain 
kolmen toimialan kannattavuus oli parempi kuin 

SIPO-% (OKL) 
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puunkorjuun. Vastaavasti 69 toimialaa oli kan
nattavuudeltaan heikompia. Nettotuloksen perus
teella 21 toimialaa oli kannattavuudeltaan parempia 
ja 50 heikompia kuin puunkorjuu. 

PÄÄTELMÄT 

Metsäkoneyritysten taloudellinen tilanne kehittyi 
parempaan suuntaan 1980-luvun lopussa. Vuonna 
1990 metsäkoneyritysten kannattavuus oli metsä
koneyritysten tilinpäätös- ja taseanalyysin tunnus
lukujen perusteella keskimäärin lähes tyydyttävää 
tasoa. Kaikille tunnusluvuille oli tyypillistä suuri 
hajonta. Puunkorjuu on selvinnyt yleisestä lamasta 
vuoteen 1991 asti kohtuullisen hyvin moniin muihin 
toimialoihin verrattuna. 

Sijoitetun pääoman tuoton yläkvartiilin arvo oli 
vuonna 1990 18 - 25 % ja nettotulos 6 - 7 %, jolloin 
kannattavuutta voidaan pitää hyvänä. Parhaimman 
neljänneksen kannattavuus laski hieman vuonna 
1991, noin vuoden 1989 tasolle. Sijoitetun pääoman 
tuotto oli molempien aineistojen perusteella 18- 20 % 
ja nettotulos Mäkisen aineistossa noin 2 %ja OKL:n 
toimialatilastossa 6 %. Positiivisen nettotuloksen ja 
huomattavasti yleistä korkotasoa suuremman sijoite
tun pääoman tuoton perusteella parhaimman nel
jänneksen kannattavuus voidaan tulkita edelleen 
hyväksi. 

Keskimääräisten metsäkoneyritysten kannattavuus 
parani 1980-luvun loppupuolella. Vuonna 1990 
mediaaniyrityksen sijoitetun pääoman tuotto oli 13 -
15 %. Nettotulos oli Mäkisen aineiston perusteella 
lievästi positiivinen ja OKL:n aineiston perusteella 
hieman negatiivinen. Mäkisen aineiston keski
määräisen yrityksen kannattavuutta voidaan pitää 
tyydyttävänä ja OKL:n tyydyttävää tasoa heikom
pana. 
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Kuva s. Sijoitetun pääoman tuoton kehitys vuosina 1988-1991, lähteet OKL:n toimialatilasto 
ja METLA (P. Mäkinen) 
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Mediaaniyrityksen kannattavuus säilyi vuonna 1991 
OKL:n toimialatilaston perusteella lähes vuoden 1990 
tasossa. Mäkisen aineistossa kannattavuuden 
heikkeneminen erityisesti nettotuloksen osalta oli 
selvempää. Nettotulos-%:n mediaanin arvo laski -4.4 
%:iin ja sijoitetun pääoman tuotto aleni noin 15:stä 
12 %:iin. 

Metsäkoneyritysten heikoimman neljänneksen 
kannattavuuden tunnusluvut ovat olleet heikkoja 
1980-luvun lopun suotuisasta kehityksestä huoli
matta. Vuonna 1991 erityisesti näiden yritysten 
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taloudellisen kannattavuuden tunnusluvut ovat 
pienentyneet voimakkaasti vuoteen 1990 nähden. 
OKL:n toimialatilaston mukaan nettotulos-%:n arvo 
oli noin -20 ja sipo-%:n -8. Mäkisen aineistossa 
vastaavat luvut olivat noin -8 ja 0. Näiden yritysten 
toiminnan jatkuminen, ainakin entisessä laajuu
dessa, on epätodennäköistä. 

Asiasanat: metsäkoneyritykset, kannattavuus 

LOGGING CONTRACTORS' PROFITABILITY SITUATION IN 1988-1991 

On the average, logging contractors' profitability 
situation improved towards the end ofthe 1980s to a 
level considered to he almost satisfactory. In 1991 the 
said profitability experienced a slight decline. The 
key profitability parameters of contractors placed in 
the best quartile were good in the years 1989- 1991. 
The worst quartile's profitability for the same period 
was poor. Deeline in forest industry production and 
over-supply in forwarder capacity led to a reduction 

in forwarder capacity utilisation during 1991 and 
1992. This in turn weakened the circumstances 
influencing logging contractors' profitability. A rise 
in the degree ofmechanisation in timber harvesting 
and an upswing in commercial fellings since the end 
of 1992 have improved the degree of machine 
utilisation, especially in the case ofharvesters. 

Key words: logging contractors, profitability 
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