
TOIMINTAKERTOMUS 
  
 
 
 Vuosi oli historian lämpimin maapallolla. Vuosi tullaan muistamaan poliittisista 

riskeistä ja niiden seurauksista. Iso-Britannia äänesti EU:sta eron puolesta ja 
Yhdysvaltojen presidentiksi valittiin Donald Trump. Taloudessa nämä ennakkoon 
yllättävinä pidetyt ratkaisut, vastoin yleistä odotusta nostattivat pörssikursseja 
laajasti. Samalla saimme myös uuden käsitteen Totuuden jälkeinen aika.  

 
 Suomen talouteen maailman talouden veto ei vieläkään yltänyt, vaikkakin 

loppuvuodesta positiivisuutta ilmapiiriin koetettiin viritellä.  
 
 Poliittista keskustelua hallitsivat sote- ja maakuntauudistus sekä liikennejärjestelmiin 

kohdistuvat uudistukset. 
 
 Turvetuotantokesä oli varsin heikko ja hakeyrittäjien tilanne oli edelleen 

poikkeuksellisen huono. Puunkorjuussa tehtiin uusi ennätys, mutta kausivaihtelut 
olivat edelleen riesana.   

 
 Maarakennuksessa hallituksen satsaukset väyliin sekä talonrakennuksen voimakas 

vilkastuminen näkyivät työmäärissä, jotka painottuivat kasvukeskuksiin.  
 
 OTSO saatiin viimein yhtiöitettyä lokakuun alussa. Kestävän metsätalouden 

rahoituslain tukien hakukiellon, metsäkeskuksen hankekäsittelyn hitauden ja 
rahoituslakimuutoksen seurauksena metsänparannustöiden toteutusmäärät 
romahtivat. 

 
  Työmarkkinoilla vatuloitiin kilpailukykysopimuksen tiimoilta. Koneyrittäjien osalta 

metsäkonealalle yhtenä kolmesta sopimusalastamme teimme 
kilpailukykysopimuksen pohjalta työehtosopimuksen. 

  
Järjestötoiminta  
 
 Liiton 16 jäsenyhdistykseen kuului vuoden alussa 2462 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 

116 uutta jäsentä ja 172 jäsenyyttä päättyi. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2406 
jäsentä.  

 
 Liittovaltuusto kokoontui 22. huhtikuuta Helsingissä. Liittovaltuusto vahvisti edellistä 
toimintavuotta koskevat tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjat. 
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Raimo Luoma piti kokousesitelmän 
”Huoltovarmuus ja kotimainen energia”. Liittovaltuuston kokouksen yhteydessä 
luovutettiin liiton toiminnassa ansioituneille Esa-Taavi Haanperälle, Virpi Kalliolle, Irja 
Knuutilalle ja Pekka Kunnakselle Tasavallan Presidentin edellisenä itsenäisyyspäivä-
nä myöntämät kunniamerkit. 
   
Liittokokous pidettiin 29.–30. lokakuuta Seinäjoella ja siihen osallistui runsaat 250 
henkilöä. Virallisia kokousedustajia oli 65. Valtioneuvoston tervehdyksen 
liittokokoukselle toi sisäministeri Paula Risikko ja Seinäjoen kaupungin tervehdyksen 
kaupunginvaltuuston I. varapuheenjohtaja Pertti Mäki-Hakola. Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen piti juhlapuheen.  
 
Liittokokous kutsui liiton kunniajäseneksi Pertti Lehtomäen ja kokouksen avajaisissa 
luovutimme Marko Nummijärvelle ja Timo Tolpalle liiton hallituksen heille myöntämät 
liiton kultaiset ansiomerkit. 



 
Helmikuussa järjestimme järjestökurssin. Toukokuussa järjestimme lajissaan 
ensimmäisen yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien yhteiset neuvottelupäivät 
Tukholmaan suuntautuneella risteilyllä.  

  
 Toimintavuoden aikana toteutimme jäsenhankintakilpailun. Siihen osallistuneet 

jäsenet hankkivat 21 uutta jäsentä. Kilpailuun osallistuneiden määrä on vuosien 
saatossa laskenut. Jäsenyhdistyksistä Itä-Savon Koneyrittäjät saavutti ainoana 
yhdistyksenä toimintavuonna sataprosenttisen jäsenmaksukertymän. 
Keskimääräinen jäsenmaksualttius oli hyvä: 98 prosenttia. 

 
 Yhdistysten syyskokouksissa valittiin uusi puheenjohtaja kahteen yhdistykseen; 

Keski-Suomen ja Lounais-Suomen yhdistykseen. 
 
 Pirkanmaan yhdistys järjesti 9.4. perinteisen lentopalloturnauksen Ikaalisissa. Keski-

Suomen Koneyrittäjät voitti mestaruuden.  
 
 Lapin yhdistys järjesti Valtakunnalliset talvipäivät 15.-17.4. Seniorien vuotuisen 

kokoontumisen toteutimme Pärnussa. Senioritoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi 
liiton hallitus valitsi Reijo Laajaan, joka seuraan tehtävässään toimikunnan 
perustamisesta asti puheenjohtajana toiminutta Timo Rautasta. 

 
 Itä-Savon yhdistyksen venekunta piti Koneyrittäjien lippua korkealla Sulkavan 

Suursouduissa. 
 
 Pohjois-Savon, Karjalan ja Kainuun Koneyrittäjät järjestivät vakiintuneesti kolmen 

yhdistyksen kokouksen. Myös Etelä-Savon, Itä-Savon ja Kaakkois-Suomen 
Koneyrittäjät järjestivät kolmen yhdistyksen kokouksen. 

  
Yleinen edunvalvonta  
 
 Toimintavuoden aikana annoimme 23 (27/2015) lausuntoa. Koostimme toista 

kymmentä normien purkuesitystä, joita veimme eteenpäin eri kanavia pitkin. Tämän 
lisäksi olimme virallisesti ja epävirallisesti yhteydessä lukuisiin poliittisiin päättäjiin ja 
viranomaisiin.  

 
 Valmistauduimme kuntavaaleihin valitsemalla esiin nostettaviksi teemoiksi kuntien 

korjausvelan ja teknisen toimen organisoinnin sekä kuntien energiahankinnat. 
Teetimme eri yhteistyökumppaneiden kanssa teemoista ulkopuoliset selvitykset. 

 
 Koneyrittäjät saivat hyvin kattavat edustukset maakunnallisiin metsäneuvostoihin. 
 
 Painopistealueena edunvalvonnassa olivat ajokortti- ja ammattipätevyyssäädökset, 

energiakysymykset, kestävän metsätalouden rahoituslain aikaansaaminen, 
puutavaran mittaus, tiestön korjausvelka sekä koulutuskysymykset. Traktoreita 
koskeneet ammattipätevyysvaatimukset työkonekäytössä saatiin yksiselitteisesti 
poistetuiksi. Valtioneuvoston esitykseen Energia- ja ilmastostrategiaksi saimme 
linjauksen, jonka mukaan jatkossa tuontihaketta ei lueta omavaraisuutta 
kasvattavaksi sekä tuontipuun energiakäytön selvityksen työn alle Lukessa. Esiin 
nostamamme aihe synnytty laajaa julkista keskustelua. 

  
Kesällä teimme tulosselvityksen yli 600 koneyrityksen tilinpäätöstiedoista. Helmi- ja 
syyskuussa teimme markkinatilannekyselyn jäsenkunnalle. Tuloksista tiedotettiin 
tiedotusvälineille sekä jäsenistölle liiton julkaisuissa ja jäsenkirjeissä. Kokosimme 
jäsenyrityksistä urakoinnin hintatietoja marraskuussa hintatilastoja varten sekä 



toteutimme palkkakyselyn joulukuussa. 
 
Teimme vuoden aikana useita muita kyselyitä edunvalvonnan tueksi. Heti vuoden 
alussa kysyimme metsäalan jäseniltä mielipiteitä kireässä tilanteessa olleiden 
metsäkonealan työehtosopimusneuvotteluiden tueksi ja ilmassa leijuneen lakonuhan 
vuoksi. Maaliskuussa kartoitimme kyselyllä konekustannusindeksien käyttöä ja 
toukokuussa Kemera-tukien hakusulun vaikutuksia koneyrittäjille. Puunkorjuun 
tilannetta asiakastahoittain kartoitettiin laajalla kyselyllä huhtikuussa. 
Metsänparannuksen vastaava kysely toteutettiin toukokuussa.  
 
Syys-lokakuussa teetätimme sidosryhmäkyselyn. Sen toteutti liiton toimeksiannosta 
valtiotieteiden maisteri Sara Haalahti. 
 
Valtioneuvosto kanslian selvityksessä ”Kuka pääsee mukaan? Miten järjestöjen ääni 
kuuluu lakien valmistelussa.” tulimme noteeratuksi aktiivisena järjestönä. 
 

Aloitteet ja lausunnot 
 

06.02. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi laiksi panostustyön turvallisuudesta valtioneuvoston asetukseksi 
panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista 
 
11.02. Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen 

esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi 
lainsäädännöksi 
 
11.02. Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, 
metsätuhojen torjunnasta annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta 
 
18.02 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetusluonnoksesta 

kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista 
 
20.2. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetusluonnoksesta 

kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden 
testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista 
 
22.02. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetusluonnoksesta 

juurikäävän torjunnasta 
 
25.04. Lausunto ympäristöministeriölle valtioneuvoston asetuksesta fluorattuja 

kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden 
käsittelijän pätevyydestä 
 
18.05 Lausunto Hallituksen esityksestä Laki ympäristönsuojelulain 

muuttamisesta, joka koskee talousjätevesien käsittelyyn liittyviä määräyksiä 
 
20.05 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle sen esityksestä 

liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
29.06. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta 

Valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
 



09.08. Lausunto valtiovarainministeriölle energiaveron muutosta koskevasta 
hallituksen esitysluonnoksesta 
 
25.08. Lausunto Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa 

raportista 
 
25.08. Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä maankäyttö- ja 

rakennus-lain muuttamisesta 
 
21.09. Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle valtion 

talousarvioesityksestä vuodelle 2017 metsätalouden osalta 
 
30.09. Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolle 

valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2017 metsätalouden osalta 
 
25.10. Lausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen 

esityksestä liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
31.10. Kirjelmä keskeisille valtioneuvoston jäsenille koskien energia- ja 

ilmastostrategia 2020 sekä tuontipuuta ja omavaraisuutta 
 

16.11.  Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen 
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 
 
25.11. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta 

valtioneuvoston asetukseksi Suomen metsäkeskuksen toiminnasta 
 
29.11. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi eduskunnalle laiksi suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä 
annetun lain muuttamisesta 
 
09.12. Lausunto valtioneuvoston asetuksesta eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maanrakentamisessa 
 
10.12. Lausunto Hallituksen esityksestä laista laajakaistarakentamisen tuesta 

haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta 
 
17.12 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle sen luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi ajoneuvolain ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 
muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikenteessä 
käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta 
 
19.12. Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja 

eräistä siihen liittyvistä laista 
 
 
Maarakennus- ja konepalvelut 
 
 Maarakentamisen ja kunnossapidon arvo kotimaassa oli yhteensä 7,8 miljardia 

euroa, kun mukaan lasketaan investoinnit liikenneväyliin, verkostoihin ja kaivoksiin 
sekä talonrakentamisen pohja- ja piharakentaminen ja kiinteistöjen ulkoalueiden 
hoito.  

  



 Maarakentamisen näkymiä paransi teiden korjausvelan hoitoon suunnattu rahoitus 
sekä talonrakentamisen pohjatöiden lisääntyminen kasvukeskuksissa. 
Loppuvuodesta rakennusten aloitukset kasvoivat yli 15 % edellisvuodesta. Myös 
energiasektorilla rakentaminen on ollut vilkasta.  Maarakennusalan kustannuskehitys 
kuitenkin pysyi maltillisena laskevan öljyn hinnan vuoksi. 

 
 Rakennusalaan vaikutti valtion talouden rahoitusvaje. Vienti yski ja työntekijöiden 

irtisanomiset lisääntyivät. Rakennuttajille tämä näkyi erityisesti rahoituksen 
niukkenemisena ja säästötoimenpiteinä. Kasvukeskuksissa pärjättiin edelleen 
paremmin kuin muualla.  

 
 Maarakennustöiden urakkahinnat olivat alhaalla ja siitä kärsivät urakointiketjun 

loppupäässä olevat yrittäjät. 
 
 Kilpailu oli varsin kireää aliurakoinnissa ja konepalveluiden tarjonnassa. 
  
 Pienten maarakennusyritysten työmäärien erot korostuivat eri puolilla Suomea. 

Talouden kiristymisen vaikutukset leimasivat koko vuotta ja aiheuttivat epävarmuutta 
niin yrittäjissä kuin tilaajissa. Leimallista oli rakennuttajien lisääntynyt kiire. 

 
 Urakoitsijoiden osuus infrarakentamisessa oli kasvussa niin rakennustöissä kuin 

hoidossa ja kunnossapidossa. Töiden siirtyminen kunnilta urakoitsijoille jatkui. 
 
 Kuntien taloustilanne oli heikko. Se rajoitti entisestään kuntien maa- ja 

vesirakennusinvestointeja, mitkä ovat vähentyneet jo usean vuoden ajan. 
Kuntakentässä meneillään oleva voimakas rakennemuutos ei myöskään edistänyt 
investointeja eikä perusparantamista. Tämä heikensi yrittäjien työllistymistä ja loi 
epävarmuutta alalle. 

 
 Perustienpidon rahoituksen jälkeenjääneisyys ja riittämättömyys sekä monien kuntien 

velkaantuminen olivat edelleen keskeisiä huolenaiheitamme. 
 
 Vaikutimme yhdessä alan muiden toimijoiden (Suomen Yrittäjät, MANK ry ja Suomen 

Tieyhdistys) kanssa julkisen rakentamisen määrärahoihin; tiemäärärahojen 
nostamiseen ja vähäliikenteisten teitten liikennepolitiikkaan.  

 
 Korostimme päättäjille ja suurelle yleisölle infrastruktuurin tärkeyttä. 
 
 Korostimme toiminnassamme myös urakkakokojen vaihtelevuutta. Alalla edelleen 

vallitseva suuntaus suuriin urakkakokoihin ei anna maarakennusalan pk- ja mikro-
yritystoiminnan kehittymiselle mahdollisuuksia.  

 
 Lisäksi toimimme buildingSMART Finland Infra toimialaryhmässä, joka levittää tietoa 

tietomallintamisesta ja tukee tietomallipohjaisten prosessien käyttöönottoa, sekä 
osallistuimme InfraRYL Valvova toimikunnan toimintaan sen puheenjohtajana. 
Toimikunta valvoo infrarakentamiseen liittyvien normien päivittämistä. 

 
 Otimme osaa maarakennusalan koulutushankkeisiin alan työvoimatarjonnan 

parantamiseksi. Vaikutimme koulutusmääriin ja opetussisältöihin, nuoriso- ja 
aikuiskoulutuksen aloituspaikkojen turvaamiseen sekä edistimme koulutukseen 

hakeutumista olemalla mukana Vetovoima ry:ssä. Olimme myös mukana MANK:n 
LIKE foorumissa, jonka tarkoituksena on turvata jatko-opiskelumahdollisuudet 
maarakennusalalla.  

 
 Osallistuimme yhdistyksien maarakennusjaostojen tilaisuuksiin pyrkien vireyttämään 



jaostotoimintaa.  
 
 Pidimme yhdessä Infra ry:n sekä muiden maa- ja vesirakentamisalan toimijoiden 

muodostaman koneluokitustyöryhmän kanssa yllä maarakennuskoneiden luokittelua 
verkkopalvelussa. 

 
 Osallistuimme Muoviteollisuus ry:n vetämään neuvottelukuntaan, joka valvoo 

muoviputkien hitsausta suorittavien henkilöiden pätevyyttä.  
 
 Toimimme edelleen Rakentamisen Laatu RALA ry:n hallituksessa ja teimme Suomen 

Tilaajavastuu Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen Tilaajavastuu.fi -verkkopalvelusta.  
 
 Järjestimme Maarakennuspäivät huhtikuussa Seinäjoella. Teemana oli 

ympäristörakentaminen ja aiheina muun muassa tuhkan hyötykäyttö Vaasan ja 
Seinäjoen alueella, rantojen ruoppauksen ympäristövaatimukset sekä mallintamisen 
hyödyntäminen ympäristörakentamisessa. Maarakennuspäivillä julkaisimme jäsenten 
käyttöön luotu uusi työyhteenliittymäsopimus. Lisäksi osallistuimme 
yhteistyökumppaniemme tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin muun muassa 
sopimusjuridiikkaa, liikennelupa- ja kunnossapitoasioita. 

 
 Selvittelimme toimintavuoden aikana useita jäsenten erimielisyystapauksia, jotka 

liittyivät konekauppaan, hankintamenettelyyn tai urakkariitoihin. Samoin neuvoimme 
tilaajavastuulain vaatimuksissa jäsenyrittäjiä.  

  
 

Metsä ja energia  
 
Puun osto yksityismetsistä sujui hyvin ja oli noin 41 miljoonaa kuutiometriä. 
Teollisuuden tuotteiden hyvä menekki, sen mukainen puuntarve, runsaaseen 8 
miljoonaan kuutioon jäänyt puun tuonti tarkoitti koko vuonna edellisvuosien tapaan 
korkeita hakkuumääriä.  Teollisuuspuun hakkuiden kokonaismäärä oli Luken 
hakkuutilaston mukaan noin 60 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaikkien aikojen 
korkein määrä. Vuoden aikana puunkorjuu oli tasaisempaa kuin menneinä vuosina.  
 
Selvitimme vuoden aikana puunkorjuuresurssien määrää ja yrittäjille suunnatulla 
kyselyllä resurssien käyttöastetta.  Selvitysten ja laskelmien perusteella päädyimme 
siihen, että Suomessa on noin 400 hakkuukoneketjun verran enemmän kapasiteettia 
kuin hakkuiden määrä edellyttäisi. Hakkuuresurssit ovat jo niin suuret ja tehokkaat, 
että huolimatta kohoavista hakkuumääristä, kapasiteettia on riittävästi kysynnän 
kasvun tyydyttämiseksi.  
 
Energiapuun hankintaa haittasi edelleen edellisvuosilta periytyvät isohkot varastot ja 
kysynnän jatkuva heikkous lämpimien säiden ja alhaisen metsähakesähkön 
tuotantomäärän takia. Metsähakkeen tuotantomäärät vähenivät edelleen ja ne olivat 
noin 7 miljoonaa kuutiometriä. Lisää vaikeutta energiapuun korjuuseen toi Kemera- 
tukijärjestelmän tukkeutuminen hakutulvan takia ja siitä johtunut nuorenmetsän 
korjuutuen ja taimikonhoidontuen hakujen sulkeminen kokonaan huhtikuussa. 
Teimme suoraa vaikuttamistyötä, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä 
vaikuttamista julkisuuden kautta epäselvän tilanteen selkeyttämiseksi. Loppuvuodesta 
Kemera- järjestelmään tehtiinkin tarvittavat lakimuutosesitykset, joiden valmistelussa 
olimme mukana. 
 
Turpeen veron alentamisesta ja metsähakkeesta tehdyn sähköntuotantotuen 
vastaava korotus tulivat voimaan. Turpeen vero laski 1,9 euroon megawattitunnilta ja 
sähköntuotannon tuki nousi pienellä viiveellä EU-hyväksynnän johtuen. Päätökseen 



sisältynyt metsähakkeella tuotetun sähköntuotantotuen kaksiportaisuus tulee tehtyjen 
päätösten mukaisesti voimaan 2019.  
 
Puunkorjuukelit olivat koko vuonna varsin suotuisat, syksyllä suorastaan erinomaiset 
kuivan sään takia. Puunkorjuu olikin edellisvuotta tasaisempaa.   
 
Konekustannusten muutosvauhti oli miinusmerkkinen koko vuoden Tilastokeskuksen 
julkaiseman metsäalan kone- ja kuljetuskustannusindeksin mukaan. Yksittäisistä 
kustannuseristä polttoaineilla oli edelleen suurin vaikutus kustannusten laskuun.   
 
Hyödynsimme virallisia kustannusindeksejä viestinnässä ja neuvonnassa sekä 
sähköisissä jäsenpalveluissa.  Metsäkoneiden, puunkuljetuksen ja hakkureiden 
indeksit päivitettiin ja lisäksi rakennettiin kokonaan uusi turvealan 
konekustannusindeksi. Olimme mukana aktiivisesti indeksien päivitys- ja 
rakentamistyössä.  
 
Osallistuimme Kansallisen metsästrategian toteutukseen vaikuttaen maa- ja 
metsätalousministeriön alaisissa metsäneuvostossa, metsäneuvoston 
työvaliokunnassa, strategisissa kärkihankkeissa sekä puumarkkinatyöryhmässä.  
Lisäksi vaikutimme ministeriön väliaikaisessa työryhmässä, jossa etsittiin ratkaisua 
kestävän metsätalouden rahoituslain toiminnan halvaannuttaneeseen ongelmaan, 
joka johtui tukihakemusten ylisuuresta määrästä suhteessa tukien myöntövaltuuksiin 
nähden.    
 
Osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön alaisen puutavaranmittauksen 
neuvottelukunnan työhön. Vuoden alussa tuli voimaan Luonnonvarakeskuksen 
määräys männyn mittauksessa käytettävän tyviprofiilifunktion muutoksesta. 
Tyvifunktion muutos merkitsi kuutiomäärän pienenemistä keskimäärin prosentilla 
männyn osalta; järeissä puissa vähemmän ja pienissä puissa enemmän, jopa liki 3 
prosenttia. Muutos merkitsi yrittäjille tulojen menetystä, koska urakoinnin 
yksikköhinnat eivät muutoksessa nousseet.   
 
Osallistuimme Tapion vetämään metsänhoitosuositukset prosessiin.  
 
Osallistuimme vuonna 2016 alkaneisiin Metsäkeskuksen vetämiin 
omavalvontahankkeisiin. Työ jatkui vuoden päättyessä. 
 
PEFC-metsäsertifiointiin osallistuimme Suomen Metsäsertifiointi ry:n kautta sekä 
opastamalla yrittäjiä esiin nousseissa sertifiointikysymyksissä.  
 
Olimme jäsenenä myös FSC-sertifiointijärjestelmää Suomessa ylläpitävässä 
Vastuullisen metsätalouden yhdistyksessä ns. taloudellisessa kamarissa.  
Osallistuimme FSC:ssä aloitettuun metsäsertifioinnin kriteeristön tarkistusprosessiin.  
 
Seurasimme StanForD 2010 -tiedonsiirtostandardin kehittämistyötä Suomen 
alatyöryhmässä.  Tavoitteemme on, että standardinmukaista tietoa kyettäisiin 
jatkossa hyödyntämään koneyritysten johtamisessa kehitettävien hyötyohjelmien 
avulla. 
 
Kasvinsuojeluaineiden levittäjän tutkintovaatimus tuli voimaan 2015. Teimme 
edelleen vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa, jotta 
tutkintovaatimus poistettaisiin.  
 
Tapasimme kaikkiaan toistakymmentä koneyrittäjien eri asiakastahojen edustajaa 
ennalta suunnitelluissa kahdenkeskisissä tapaamisissa vuoden aikana. Tapaamisissa 



keskeisinä asioina olivat muun muassa kannattavuus, asiakastahokyselystä esiin 
nousseita asioita, männyn tyvifunktion huomioiminen hinnoittelussa, kausivaihtelu ja 
sen vähentäminen, TES-neuvottelujen kokemukset, kunkin asiakastahon 
urakointipolitiikka sekä Koneyrittäjien edistävä rooli metsäsertifiointijärjestelmä 
PEFC:ssä. Lisäksi Storaenson kanssa toteutimme yhteistyössä kesäkorjuukiertueen.  
Kampanjassa toteutettiin neljä näytöstä Etelä-Suomen alueella metsänomistajille ja 
ammattilaisille. 
 
Metsäalan vaikuttamisessa teimme yhteistyötä muiden metsäalan yrittäjä-järjestöjen 
Meto-yrittäjien ja etenkin Metsäalan Kuljetusyrittäjien kanssa. 

 
Tammikuussa järjestimme yhdessä Bioenergia ry:n kanssa Turveristeily -tapahtuman. 
Se sisälsi seminaariosuuden laivalla satamassa Helsingissä sekä risteilyn Helsinki-
Tukholma. Osallistujia oli noin 100 henkilöä – pääosa turvealan yrittäjiä ja 
asiakastahoja. Tilaisuuden ulkopuolisena pääpuhujana oli ministeri Kimmo Tiilikainen.  
 
Huhtikuussa järjestimme energia-asioita käsitelleen iltatapahtuman eduskunnan maa- 
ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenille. 
Tilaisuuteen osallistui kymmenkunta kansanedustajaa ja sama määrä Koneyrittäjien 
edustajia. Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja kokemus oli positiivinen.  
 
Järjestimme yhdessä Finnmetko Oy:n ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien kanssa lokakuun 
alussa Helsingissä Koneyrittäjien metsäpäivä –tapahtuman osana Metsäyhdistyksen 
Metsäpäivät 2016 tapahtumaa. Teemana oli puunhankinnan arvoketjun osien 
kannattavuus. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. 
 
Osallistuimme kansainväliseen toimintaan eurooppalaisten maatalouden, maaseudun 
ja metsäalojen urakointialojen järjestössä Ceettarissa. Liiton edustaja toimi Ceettarin 
varapuheenjohtajana vastaten metsäalan asioista. 
    
Osallistuimme metsätalouden koulutustoimikunnan ja metsäkonealan 
tutkintotoimikunnan työhön. Pyrimme vaikuttamaan metsäalan kuljettajakoulutuksen 
laatuun, ajanmukaiseen sisältöön ja riittäviin resursseihin.  Saimme edustajan 
metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelmaa uudistavaan ryhmään. Osallistuimme 
Opetushallituksen johtamaan metsäalan ennakointityöhön. Näissä asioissa teimme 
tiiviisti yhteistyötä Metsäteollisuus ry:n kanssa.   
 
Osallistuimme metsäkonekoulujen neuvottelupäiville kaksi kertaa toimintavuoden 
aikana. Teimme yhteistyötä metsäkonekoulujen kanssa Kurvaa metsään -
hankkeessa. Tuimme työpanoksella ja taloudellisesti Metsäopetus-fi -kampanjaa, joka 
edistää metsäalan tunnettuutta ja pyrkii saamaan lisää nuoria 
metsäkonekuljettajakoulutukseen.  
 
Metsänparannus 
 
Metsänparannustoimintaa leimasi edellisvuosista pienentyneet toteutusmäärät ja 
OTSOn yhtiöittämisen mutkikkuus.  
 
Metsänparannustyöryhmän kokouksissa käsiteltiin asiakastahokyselyä ja -
tapaamisten antia, valtakunnallisen metsätienormiston uudistusta, tuloskyselyä ja 
metsätalouden tukijärjestelmän muutostarpeita.   

 
Osallistuimme Metsätehon hallinnoimaan Metsätienormiston uudistustyöhön.  
 
Turve 



 
Turvetuotanto onnistui Suomessa huonosti. Turvetta tuotettiin kesän aikana yhteensä 
vain vajaa 11 miljoonaa kuutiometriä, mikä ei vastaa edes nykyistä erittäin alhaista 
vuotuista kysyntää. 
 
Turvetuotantokausi oli koko Suomessa kehno. Toukokuu oli hyvä taikka kohtalainen 
tuotanto-olosuhteiltaan, mutta märkä kesä vaikeutti merkittävästi turvetuotantoa.  

 
Osallistuimme aktiivisesti turve- ja puuenergia-alan edunvalvontaan Bioenergia ry:n 
kautta ja yhteistyössä sen kanssa. Edustajamme olivat sekä Bioenergia ry:n 
hallituksessa että sen puuenergia-, turve- ja lämpöyrittäjävaliokunnissa.  
 
Olimme mukana turvealan toimijoiden rahoittamassa ja Bioenergia ry:ssä 
toteutettavassa Turvetalkoot - hankkeessa, jolla pyritään parantamaan turvealan 
imagoa. 
 
Turvealalle rakennettiin uusi konekustannusindeksi yhdessä Bioenergia ry:n ja 
Tilastokeskuksen kanssa.  
 

 Työmarkkinatoiminta  
 

Metsäkonealan työehtosopimuksen osalta olimme toimintavuoden alkaessa 
sopimuksettomassa tilassa ja Puuliiton julistaman työtaistelutoimien, ylityökiellon 
kohteena. 
 
Tammikuussa lakonuhan alla saavutimme Puuliiton kanssa valtakunnansovittelijan 
toimistossa neuvotteluratkaisun, joka peruutti lakonuhan ja joka tuli hyväksytyksi 
uutena vuoden mittaisena työehtosopimuksena. Koneyrittäjien kannalta keskeistä oli 
ratkaisun sisältämä mahdollisuus jättää toteuttamatta määrävuosikorotuksia 
paikallisesti sopien. 
 
Keväällä neuvottelimme kilpailukykysopimusta mukailevan uuden helmikuussa 2017 
alkavan vuoden mittaisen työehtosopimuksen, missä palkkoja korottamatta alan 
työajan pidentäminen toteutetaan vähentämällä työajanlyhentämispäivien 
lukumäärää. 
 
Lokakuussa sovimme Rakennusliiton kanssa maarakennusalan 
työehtosopimukselle vuoden jatkon palkkoja korottamatta. 
 
 Irtisanoimme syyskuussa turvetuotantoalan työehtosopimuksen syyskuussa, mitä 
koskevat työehtosopimusneuvottelut olivat kesken vuoden päättyessä. 
 
Edistimme metsä- ja rakennusalojen työturvallisuustyötä Työturvallisuuskeskuksen 
alaisissa Metsäalan työalatoimikunnassa ja Rakennus- ja putkijohtoalan 
työalatoimikunnassa.   

 
Aloitimme metsäkonealan työturvallisuusoppaan päivitystyön yhteistyössä sosiaali- 
ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa.  
 
Osallistuimme metsäalalle julkaistun suunnattavan Ulkomaisen työvoiman –oppaan 
valmisteluun ohjausryhmätasolla.  
 
Osallistuimme Opetusministeriön alaisten metsä- ja rakennusalan 
koulutustoimikuntien sekä opetushallituksen alaisten metsä- ja rakennusalan 
tutkintotoimikuntien työskentelyyn. Vaikutimme ammatillisen koulutuksen 



rakenteellisen uudistuksen tekemiseen. Saimme pidettyä metsäkoneasentajan 
koulutuksen osana metsäkoneenkuljettajakoulutusta.  
 
Osallistuimme metsäalan koneopetusta antavien koulujen oppilaitosyhteistyöhön.  
Tuimme Kurvaa Metsään –kampanjaa sekä osallistuimme konekoulujen 
neuvottelupäiville.  
 
Ylläpidimme VAP-rekisteriä huoltovarmuus- ja sotilasviranomaisille varmistamaan 
kriisiaikojen puunkorjuun henkilöresurssit. Toteutimme VAP-kyselyn jäsenistölle. 
 
Olimme aktiivisesti mukana Metsäkoulutus ry:n perustamisessa. Liiton edustaja 
valittiin järjestön hallitukseen varapuheenjohtajaksi.  

 
Kehittämistoiminta  
  

Kehittämisideoiden arvioimiseksi ja kehittämishankkeiden seuraamiseksi 
muodostettiin keväällä liiton toimistolle kehittämisryhmä. Vuoden aikana käsiteltiin 
kaikkiaan 28 ideaa, joista 9 menossa kehittämishankkeeksi, kolme edunvalvontaan, 
16 ideaa on jatkokäsittelyssä ja 2 esitystä on hylätty.  
 
Laadimme haketustoimintaan alan pitkään kaipaamat Yleiset sopimusehdot. 
 
Järjestimme jäsenyhdistysten toimesta jäsenille tieturva- ja työturvallisuus ja 
kasvinsuojelukoulutusta sekä direktiivin mukaista kuorma-auton kuljettajien 
ammattipätevyyden jatkokoulutusta.  

 
Julkaisimme koneyrittäjien käyttöön uuden työyhteenliittymäsopimusmallin. 
 
Ylä-Savon ammattiopiston kanssa kehittämämme koulutushanke, joka on tarkoitettu 
pienille maarakennusalan yrityksille, oli käynnissä Pohjois-Savossa ja Karjalassa 
kokovuoden. 
 
Yhteistyössä TTS:n kanssa kirjoitimme Koneyrittäjän liiketoimintaoppaan metsä- ja 
maarakennusalalle. 
 
Jatkoimme Kymppi-iltojen järjestämistä, joissa keskeiset teemat olivat kannustava 
palkkaus ja siihen sisältyvä tietokoneohjelma, koneyritysten kannattavuustilastot, 
työhyvinvointia työn sujuvoittamisesta ja siihen liittyvät lyhyet videofilmit.    
Tilaisuuksia järjestettiin keväällä neljä ja niihin osallistui 47 henkilöä.   
 
Järjestimme yhdessä Metsäalan Kuljetusyrittäjien kanssa Kilpailukyvyn parantaminen 
taimesta tehtaalle – ideakilpailun. Sen tavoitteena oli löytää ideoita, joilla kone- ja 
kuljetusyritysten liiketoiminnan kannattavuutta voitaisiin parantaa. Ideakilpailu tuotti 
lähes 40 ideaa, joista voittajaksi raati valitsi Timo Komulaisen idean 
Leimikkotietopalvelusta. Lisäksi palkittiin ideat osaamiskartoituksista koneyritysten 
tuottavuuden parantamiseksi ja puutavara-autojen hyötykuorman kasvattamiseksi.  
 

 Olimme mukana seuraavissa edistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeissa : 
- Kurvaa metsään –kampanja, Metsäkonekoulut ja sidosryhmät 
- Metsä Puhuu -viestintähanke metsäalan maineen ja imagon nostamiseksi, Suomen 
Metsäyhdistys 
- Liiketoimintaoppaat metsä- ja maarakenusaloille,TTS 
- Puustotietojen inventointimenetelmät, Metsäteho 
- Metsätieto ja sähköiset palvelut, MMM 
- Metsätiedon hallinta ja hyödyntäminen, Suomen metsäkeskus 



- Metsäkoneiden seurantatutkimus, Luke 
- Metsätienormin uudistaminen, Metsäteho 
- Kannusteilla työhyvinvointiin –hanke, Koneyrittäjät 
- Metsäkonealan työturvallisuus -opas, Työturvallisuuskeskus 
- LOG INNO – Työhyvinvoinnista tuottavuutta kone- ja kuljetusyrityksille, Tampereen 
amk  
- Uudistuva metsäyrittäjä, Hämeen amk  
- Onni tulee puun takaa, Metropolia  
- Juurikäävän torjunnan omavalvonta -hanke, Suomen metsäkeskus 
- Korjuuresurssien tehokas käyttö -lopputyö Helsingin yliopisto 
 
Joulukuussa tehtiin päätös vuonna 2017 toteutettavasta kokeiluhankkeesta, jossa 
luodaan tuotantoympäristö työkoneissa tuotettavan tiedon pilvivarastoinnille ja 
luodaan edellytykset tietovaraston käytölle yritystason operatiivisessa seurannassa 
sekä vertailutiedon tuottamiseen jäsenyrityksille.   
          

 
Järjestö- ja yhteistyösuhteet  
 

Toimintavuoden päättyessä liitto oli jäsen seuraavissa järjestöissä: Auto- ja 
Tieforuumi, Ceettar, Helsingin Kauppakamari, MANK ry, Maaseudun Terveys- ja 
lomahuolto ry, Metsäkoulutus ry, PEFC Suomi- Suomen Metsäsertifiointi ry, 
Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry, Rakentamisen Laatu RALA ry, 
Suomalais-venäläinen  Kauppakamari, Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen 
Tieyhdistys ry, Suomen Yrittäjät ry ,Työtehoseura ry, Vastuullisen metsätalouden 
yhdistys ry (FSC)  sekä Veronmaksajain Keskusliitto ry. 

 
 Jatkoimme yhteistyötä Tilaajavastuu.fi-palvelun käytöstä jäsenyrityksissä  
 Samoin jatkoimme yhteistyötä A-Katsastuksen kanssa. Perintäpalveluissa jäsenistön 

käytössä oli jäsenetuna tarjottava Lindorff Oy:n perintäpalvelu. 
 
 Jatkoimme vakuutusyhteistyötä If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa, mikä täytti 

kunnioitettavat 40 vuotta. Vakuutusyhtiön kanssa yhteistyöelimenä olevassa 
koneyrittäjätoimikunnassa kehitettiin vakuutustuotteita ja -palveluita jäsenkuntaa 
paremmin palveleviksi. 

 
 Jatkoimme yhteistyötä Signia Tilintarkastus Oy:n kanssa. Oikeudellisissa 

asiantuntijapalveluissa jatkoimme yhteistoimintaa kolmen asianajotoimiston kanssa.  
 
 Uutena jäsenetuna toteutettiin Synsam-ketjun kanssa suojalasit vahvuuksilla. 
  
 Teimme kuntolomayhteistyötä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa. 

Kuntolomatoimintaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen varoin. 
 
Viestintä ja markkinointi 
 
 Julkaisimme kahdeksan numeroa KL-uutisia toimintavuoden aikana. Hankimme 

jäsenille jäseneduksi Finnmetko Oy:ltä Koneyrittäjä-lehden vuosikerran sekä 
Koneyrittäjä-kalenterin.Liiton toimihenkilöt kirjoittivat merkittävän osan 
Koneyrittäjälehden artikkeleista. 

 
 Hankimme Bioenergia-lehden vuosikerran energia- ja metsäkonealan jäsenille 

yhteistyössä Bioenergia ry:n kanssa. Järjestön ruotsinkieliset jäsenet saivat 
ruotsalaisen Skogsteknik- lehden ja Företagar INFO -lehtien vuosikerrat.  

 



Sisäisessä tiedotuksessa tärkeänä teemana oli yritystoimintaa haittaavan turhan 
byrokratian karsiminen. Jatkoimme myös Kymppiliikkeen tavoitteen esillä pitämistä.  
Jäsenille tiedotettavia muita tärkeitä aiheita vuoden aikana olivat mm. tukimuutokset 
niin sähköntuotannossa, kantokäsittelyssä ja Kemerassa. Erityisesti Kemera-tuen 
ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset näkyivät tiedotuksessa. Työmarkkinatilanne eli 
koko vuoden ajan, mikä näkyi myös sisäisessä tiedotuksessa. 
 
Ulkoisessa tiedotuksessa pidettiin esillä korjausvelkaohjelmaa ja sen kohteita, 
energiantuotannon huoltovarmuutta ja energialaitosten omistajaohjauksen tärkeyttä 
sekä konetyöalojen investointeja sekä erityisesti loppuvuonna 
ylikapasiteettiongelmaa. Otimme julkisuudessa kantaa myös Liikennekaari-esitykseen 
useissa yhteyksissä.  
 
Järjestimme liittokokouksen yhteydessä tiedotustilaisuuden, jossa julkaisimme kesällä 
tehdyn tulosselvityksen sekä syksyn markkinatilannekyselyn tuloksia.  
 
Tiedotimme systemaattisesti yhdistysten vuosi- ja syyskokousten aikana 
ajankohtaisteemoista valtakunnallisille tiedotusvälineille sekä alue- ja paikallislehdille.  
 
Järjestimme Tiedotussavotta-kilpailun yhdistyksille. Palkinnon voitti Satakunnan 
Koneyrittäjät. Kannustuspalkinnon saivat Itä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan 
Koneyrittäjät. Palkinnot luovutettiin yhdistysten sihteereille liittokokousillallisen 
yhteydessä. 

 
Esittelimme Koneyrittäjien toimintaa omalla osastollamme FinnMETKO-näyttelyssä 
Jämsässä. Muista messuista osallistuimme Sarka-tapahtumaan Seinäjoella sekä 
Okra-tapahtumaan Oripäässä. 

 
Uudistimme nettisivumme ja tiedotimme ajankohtaisia asioita jäsenkunnalle 
sähköisellä uutiskirjeellä. 

 
 
Talous  
 

Liiton talous oli vakaa toimintavuonna. Taseen loppusumma oli 2 674 501,80 euroa.  
 
Liiton omistaman Finnmetko Oy:n taloudellinen toiminta oli tappiollinen 
toimintavuoden maaliskuussa päättyneen tilikauden osalta. Yhtiön päätoiminnot 
päättyneellä tilikaudella olivat Koneyrittäjä-lehden julkaiseminen, laatukonsultointi 
sekä näyttely- ja koulutustoiminta. Toimintavuoden päättyessä kulumassa ollut 
tilikausi on muodostumassa voitolliseksi. 
 

Lopuksi 
 Toimintavuoden toteutimme liiton vuoteen 2020 ulottuvaa strategiaa. 
  
 Strategian mukaan liittomme noudattaa toiminnassaan arvoinaan avoimuutta, 

luotettavuutta sekä yrittäjyyttä. Liitto on toiminnassaan avoin, luoviin ratkaisuihin 
pyrkivä sekä aktiivisesti uudistuva. Jäsenkunta toimi vireästi ja teki siten 
mahdolliseksi oman järjestönsä aktiivisen edunvalvontatyön. 

 
 Esitämme parhaat kiitoksemme yhteistyöstä ja tuloksellisesta toiminnasta kaikille 

liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan osallistuneille. 
 
 
Helsingissä 28.2.2017 – käsitelty liittovaltuustossa 28.4.2017 


