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Esityksen sisältö

1.Turpeen tuotanto ja käyttö (MENNYT AIKA)

2.Koneyritysten tulokset 2012-2016  (MENNYT AIKA ja NYT)

3.Konetyöalojen markkinatilanne ja lähinäkymät (NYT ja LÄHITULEVAISUUS)

4. Tulevaisuus

Esitettävät kannattavuus- ja näkymätiedot perustuvat Koneyrittäjien liiton jäseniä
koskeviin selvityksiin
a)kannattavuusselvitykseen, jossa oli mukana 602 koneyrityksen tilinpäätöstiedot
b)markkinatilanneselvitykseen, jossa oli 279 vastaajaa
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Tuotanto ja käyttö
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TURPEEN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTANNOSSA

4Lähde: Tilastokeskus

Käyttö 2016 vs. 2011 ~ - 45%



TURPEEN TUOTANTO
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Tuotanto 2017 vs. 10 v:n KA  = -50%



Koneyritysten liiketulokset 2012-2016

Tulostiedot perustuvat Asiakastieto Oy:ltä 
hankittuihin koneyritysten tilinpäätöstietoihin, 
jotka on koostanut ja analysoinut tilitoimisto 

BSH Partners OY

6



Huom!  Tilinpäätöstietoihin on tehty palkkakorjaus 
eli on lisätty palkkakustannuksia seuraavasti 
yrityksen liikevaihdon perusteella:

Liikevaihto Palkkakorjaus 
Alle 70 000 € 10 000 € 
70 000–400 000€ 20 000 €
Yli 400 000 € 30 000 €

Miksi?
Palkkakorjauksella aineiston yrityksiin ”pakotetaan” em. suuruinen 
palkkakustannus yrittäjän työpanoksesta. On yleistä, että palkka 
otetaan osinkona, jolloin se ei vaikuta liiketulokseen.



Koneyritysten liikevaihto vuosina 2012–2016

Lähde: Asiakastieto, BSH Partners, Koneyrittäjät 8



Koneyritysten liiketulos-%
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Huom! Mediaani on järjestykseen laitetun aineiston keskihavainto  (esim. 330 metsäkoneyrityksen joukosta 
mediaani on järjestyksessä 165. yrityksen liiketulos).

Vuoden 2016 tulosluku on tosiasiassa 2015 toiminnan kuva. Useimmat 2016 päättyneet tilukaudet olivat katkenneet 
jo alkuvuonna 2016, joten tulos kertoo vuodesta 2015. Sen jälkeen on ollut kaksi samankaltaista hyvin kehnoa 
kesää. Tuloksenteon edellytykset ovat säilyneet huonoina 2015-2017. 



10



Koneyritysten omavaraisuus 2012-2016
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Markkinatilannekysely lokakuu 2017
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Koneyritysten maksukäyttäytyminen

Turvealan yrittäjät eivät poikkea  
maksukäyttäytymisen suhteen muista 

koneyrittäjistä
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Koneyritysten sopeutustoimet maksujen suhteen
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Oletteko joutuneet viimeisen 3 kk:n kuluessa (kesä-syyskuu 2017) ? 

Johtopäätös: 
Maksujen 
viivästyttäminen 
trendinomaisesti 
lievästi 
lisääntynyt.

Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekyselyt 2009-2017

Turve *
* 

* 

* 

* 



Kassatilanteenne puoli vuotta eteenpäin nykyisen kaltaisella toiminnalla?
Kassavarojen riittäyys koneurakointialoilla

15Lähde: Koneyrittäjät markkinatilannekysely, syyskuu 2017, 2016, 2015, 2014

Turve *

* * 

* 



KONEURAKOINTIPALVELUIDEN NÄKYMÄT 

Kysyntä
Hinnat
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Näkymät – palveluiden kysyntä
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KAIKKI

TURVE



Muuta

• Kalustoa on vähennetty
• Kalustoa tullaan vähentämään
• Liiketoiminnan siirtoa muille aloille
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TULEVAISUUS
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• Energian tuottaminen  polttamalla (sähkö/lämpö
EI KOVIN HYVÄLTÄ NÄYTÄ

• Uudet mahdollisuudet  ; biohiili, komposiitit, 
sammal, …
 uutta liiketoimintaa myös urakointiin;

VOLYYMI ja OSAAMINEN muuttuu
• Turvetuotannosta yhä useammalle 

urakointiyrityksille sivuliiketoimintaa
 siirrytään muille aloille, OSAAMISPAKO?

• Pientuotanto, jonka parissa satoja yrityksiä,
on  ajettu ahtaalle jo nyt, tulevaisuus synkkä
 OSAAMISPAKO?
 Jatkamme vääryyden korjaamistyötä

20



Miten estettäisiin, ettei homma lahoa sisältäpäin?
KOPIO SÄHKÖPOSTISTA  YRITTÄJÄLTÄ, MAANOMISTAJALTA LOKAKUU 2017:  (tätä viestiä tulee koko ajan)

Terve!  Voisiko Koneyrittäjät viedä asiaa eteenpäin?
Hakkeen tuonti venäjältä on huolestuttavasti kasvanut viime vuosina.  Itä-Suomessa venäjän haketta 
polttaa jo lähes joka laitos. Hinta on jopa Ouluun ja Vaasaan tuotuna kilpailukykyinen! Suomalaisia 
yrityksiä on jo mennyt konkurssiin ja satoja työpaikkoja menetetty. Puhumattakaan kansantalouden 
tappioista!

Voimalaitokset iloitsee halvasta raaka-ainesta ja eivät välitä mistä tulee, saavat poltosta saman tuen kuin 
suomalaisestakin tavarasta!  Yleensä hakkeen toimittajana/välikätenä on suomalainen firma, joten ei 
kiinnitä niin huomiota. Rekoissa saattaa lukea jopa: Kotimaista Energiaa Metsästä, mutta venäläiset 
rekkarit!!!!

Tänä talvena aloittaneet polttoturpeenkin tuonnin.....

Täällä me metsänomistajat ihmettelemme kun hake ei mene kaupaksi, 
edellä mainittu iso syy ja uhkaa kasvaa koko ajan.
Osa poliitikoista ei ota vakavasti tätä, ja voimalaitokset ja metsäteollisuus vähättelee asiaa.
Ei taida olla eurooppalaisittain sertifioiduista metsistä tuo hake? Ja hiilidioksidilaskelmat taitaa pettää 
pahankerran?
Kuulemma terminaaleissa sekoittavat suomalaisen sekaankin,  ettei herättäisi huomiota.
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