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Koneyrittäjien 

liitto ry

• energia-, maarakennus- ja 

metsäalan koneyrittäjien 

yrittäjä- ja työnantajajärjestö

• perustettu 1969  

• 16 jäsenyhdistystä

• ~ 2400 jäsenyrittäjää 

• henkilökunta 18 (liitto + 

Finnmetko Oy)
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Liiton toiminnassa painottuvat
1. Edunvalvonta

2. Työmarkkinatoiminta 

- 3 työehtosopimusta ; 

metsäkone- , maarakennus- ja  turveala

- Olemme metsätalouden  ja turvealan suurin työnantajataho 

3.     Viestintä  ;  ulkoinen, sisäinen, www.koneyrittajat.fi,  KL-uutiset , 

uutiskirjeet, Koneyrittäjälehti , KL appi (mobiili)

4.    Neuvonta ja koulutus ; lakimuutokset, sertifiointi, tes

5.    Osaamisen kehittäminen ; kehitysprojektit, gradut, oppaat,   

Datapankki

6.    Kaupallinen yhteistyö = jäsenten hankinnat edullisiksi

7.    Vapaa-ajan virkistystoiminta ; yhdistystaso järjestää
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http://www.koneyrittajat.fi/


Finnmetko Oy 
Koneyrittäjien liiton omistama yhtiö

• Järjestää konealan näyttelyjä ja  

seminaareja (maanrakennus-, 

energia-, metsä- ja 

metsänparannuspäivät) 

• Julkaisee ja myy Koneyrittäjä-

lehteä

• Myy Koneyrittäjien Datapankki -

palvelua
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Sellu

Energia
-lämpö
-sähkö

Saha

Paperi

Biopolttoaineen jalostus

Kaukokuljetus
(auto, proomu)

Metsuriyrittäjiä

Energiapuun korjaajia / 
hankkijoita

Tienrakentajia

Puunkorjuupalvelujen tuottajia

Käytännön toiminnan johtajia 
metsätyössä 

Terminaalitoimintojen hoitajia

Puun kuljettajia

Ojittajia Muokkaajia,
Istutus,
raivaus

… liikevaihto 1,2-1,3 

mrd €

…työllistävät > 10 000 

ihmistä

(Kone)yrittäjät puunkäytön arvoketjussa

Vaneri

Energia:
Lämpöyrittäjyys
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• Asiakas 

– Puun tarve

– Puun osto

– Palveluiden ja 

puun  hankinnasta 
vastaava henkilö

– Palvelukuvaukset 
(Vaatimukset 
palvelulle / tavaralle)

– Vastaanotto

– Jalostus

– Myynti

Yrittäjä

(Puun osto)

Hankinnan ja toimitusten suunnittelu

Hakkuu+metsäkuljetus+muu palvelu

– Miestyö

– Konetyö 

Mittaus ja sen tarkistus

Laadunvarmistus  /  omavalvonta

Oheistyöt; teiden auraus, sorastus 

Puun toimitus haluttuun pisteeseen:

- Autokuljetus 

- Vesitiekuljetus

- (Juna)

Lisäpalvelut; 

- metsän uudistaminen, 

- tienrakennus, 

- ojitus/suometsien hoito

- tiedon tuottaminen

- siirtopalvelut

Metsätyön organisointi

Tilauksia

Puuta

Euroja

Palveluja



Metsäalan yrittäjä 2020-luvulla
Avainsanoja:

-Monialainen/ -puolinen palveluntuottaja

(tai erikoistunut aliurakoitsija)

-Useita asiakkaita

-IT (Wood force tai vastaava) helpottaa 

asioiden johtamista ja toteuttamista:

- tilausten saaminen useilta eri 

asiakkailta verkon kautta

- toimenpiteiden suunnittelu

- toimenpiteiden hallinta

- työohjeiden lähettäminen

- tuotannon seuranta on-line

- tilitysten valmistelu  /  laskutus

-aliurakointiverkostot tärkeässä roolissa

- Puun toimitukset – aines- /energiapuu

- Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen

=Työtapojen kehittäminen

=Verkostojen kehittäminen

=Työergonomian parantaminen

=Kuljettajaa opastavat järjestelmät 

=Tuottavuuden ja kannattavuuden  

seuranta

=Palkkaus suorituksen mukaisesti

=JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN



Metsäalan yritys / osaamisalueet
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KuljetusTehdas

Kotitalousjätteestä 
tehty polttoaine (REF)

Sähkö

Turve

Pelto-
biomassat

Hakkuutähteet

Metsähake

Niitto

GPS

Silppuaminen

Puuraaka-aine

Prosessi-
lämpö

Joustava eri 
polttoaineiden käyttöKuori ja muu 

puutähde

Pelto

Metsä

Metsä

Suo

CHP - laitos

Kaukolämpö

Hakkuutähteiden paalaus

Pienet 
CO  -päästöt

2

Jyrsinturpeen karheaminen

Tarvitaan:

-myynti-/markkinointihenkilöitä 

-ostohenkilöitä

(puu, aliurak.palvelut, muut 

palvelut)

-työnjohtoa / suunnittelua

-koneenkuljettajia

-kuorma-autonkuljettajia

-hakkurin käyttäjiä

-metsureita

-bittinikkareita – IT-osaamista

-hallintohenkilöstöä

-aliurakoitsijoita

-LIIKETOIMINNAN JÄMÄKKÄÄ 

JOHTAMISTA



Kaikkea ei ole järkevää yrittää 
tehdä itse 

→ yhteistyötä yrittäjien  välille



Yrittäjien yhteistyö 1

✓Alihankintayhteistyö perinteisessä 
puunhankinnassa (hakkuu, ajo)

✓Puunkorjuun oheistöiden hankinta (tien 
auraus, suunnittelupalvelut, kaluston siirrot, 
laadunvarmistus)

✓Lisäpalveluiden hankinta (tien kp, ojitus, 
muokkaus, istutus, tiedonkeruu)



Yrittäjien yhteistyö – kaikkea ei tarvitse tehdä itse –

osta!
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KuljetusTehdas

Kotitalousjätteestä 
tehty polttoaine (REF)

Sähkö

Turve

Pelto-
biomassat

Hakkuutähteet

Metsähake

Niitto

GPS

Silppuaminen

Puuraaka-aine

Prosessi-
lämpö

Joustava eri 
polttoaineiden käyttöKuori ja muu 

puutähde

Pelto

Metsä

Metsä

Suo

CHP - laitos

Kaukolämpö

Hakkuutähteiden paalaus

Pienet 
CO  -päästöt

2

Jyrsinturpeen karheaminen

LISÄTYÖT

-laadunvarm.

-suunnittelu

PUUNKORJUUN 

ALIURAKOINTI

OHEIS

TYÖT



Yrittäjien yhteistyö 2  - mitä muuta 
voisi kehittää /lisätä

✓Puunhankintayhteistyö:

✓Sertiryhmä - suunnittelu – mh-työt – puun 
osto/myynti – myynnin tuki – korjuu – kuljetus -
muut palvelu

✓Rekrytointiyhteistyö  / Koulutusyhteistyö

✓työntekijöistä vajausta, koulutusresurssit 
yrityksissä pienet, rekrytointiosaaminen ohutta, 
markkinointiosaaminen vähäistä → yhteistyöllä 
koulutusta, työnopastusta, ulkomaista työvoimaa



Kysymys

• Miten puunhankintakenttä muuttuisikaan, jos 
meillä olisi puupörssi?

– Ehdot täyttävillä myyjillä pääsy pörssiin

– Ostaja ei ennen kauppaa tiedä, kuka laadun 
täyttävän puun toimittaa  hyväksyttyyn hintaan

– Hinta määräytyisi pörssissä

Katso esimerkki bioenergia-alalta: https://finbex.fi/

https://finbex.fi/


Yrittäjien yhteistyö 3  - mitä muuta 
voisi kehittää /lisätä

✓Edunvalvontayhteistyö

✓Pienellä alalla ”paljon” yrittäjäjärjestöjä

✓Osa yrityksistä järjestäytymättömiä
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Yrittäjä 

Tiet ja 
väylät

Ilmaston
muutos

Bioenergia

Metsä- ja 
muut 

strategiat

Työvoima

Ympäristö-
asiat 

/kestävyys

Tutkimus ja 
kehittäminen

-Energia-

tehokkuus

Vaikuttamiskartta

-Monimuotoisuus
-Vedet
-Tuhot
-Linnut

-PEFC, FSC

-Koulutus

-Työturvallisuus
-Kestävyyskrit

-Päästöt
(motors)

-Lulucf

Maaseudun 
kehittäminen

Cap

Metsäserti-
fiointi

-Työehdot

-Työlainsäädäntö

Kemera

KMS

Biotal.str.

-Tuet

Big Data ja sen 
hyödyntäminen

Liikenne

-Energiapol. 



Edunvalvonnan kenttä

Metsäteollisuus/
Energiateollisuus

MTK

MKY

Teollisuusliitto 
/ AKT

EK

Meto
yr.

Kone
yr.

Ympäristöjärjestöt

Saavatko yrittäjät äänensä kuuluviin ja vaikutusta metsätaloudessa 

merkitystään vastaavalla tavalla?
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Koneyrittäjät puun arvoketjussa

Yhdistävä tekijä metsänomistajan 
ja tehtaan välissä

Puun käyttäjät,
satoja

Metsät
Satoja tuhansia 

metsänomistajia

Kestävä metsätalous 

tarvitsee elinvoimaisia 

metsäalan urakointi- ja 

palvelu yrityksiä


