
Koneyrittäjien 
vuosi 2018

Koneyrittäjien liitto on valtakunnallinen  
yrittäjä- ja työnantajajärjestö, joka kokoaa  

koneyrittäjät yhteistoimintaan jäsenkunnan  
toimintaedellytysten parantamiseksi.  

Liitto huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta,  
kehittää jäsentensä osaamista ja edustamiaan  

toimialoja, lisää jäsentensä yhteiskunnallista  
arvostusta ja sosiaalista turvallisuutta sekä  

tuottaa näitä tukevia palveluita.
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Puheenjohtaja   
Markku Suominen 

Yhdessä enemmän

Yhdessä 
enemmän on 
teema, jolla 
vietämme 

järjestömme 50-vuo-
tista taivalta. Teema 
kuvaa järjestötyömme 
ydintä. Asioissa, joita 
yksi ihminen ei voi 
juurikaan muuttaa, 
yhteistyöllä voidaan 
saada suuriakin asioita 
aikaan.

Tämä juhlavuosi koko-
aa Koneyrittäjiä monin 
tavoin yhteen: juhlim-
me valtakunnallisesti, 
julkaisemme histori-
amme sekä monet jä-
senyhdistyksemmekin 
viettävät viisikymppi-
siään. Toivon mukaan 
myös vielä keskuudes-

samme olevat liiton ja 
sen jäsenyhdistysten 
perustajajäsenet kyke-
nevät näihin rientoihin 
osallistumaan. Perus-
tajiemme joukossa 
kun oli nuoria, voimak-
kaan koneellistumisen 
aloillemme innoitta-
mia yrittäjiä.

Samalla on hyvä hetki 
kunnioittaa noiden 
järjestömme liikkeelle 
panneiden yrittäjien 
työtä. Meillä myöhem-
min mukaan tulleilla 
on ollut vastassa ka-
tettu pöytä ja toimiva 
organisaatio, jota me 
kukin olemme osal-
tamme vieneet eteen-
päin kulloistenkin 
haasteiden vaatimalla 

tavalla. Eteenpäin on 
myös päästy. Järjes-
tömme painoarvo on 
ollut koko kehityskaa-
rensa nouseva.

Nyt näköpiirissä on 
tuleva vaalikausi, jär-
jestömme uusittavana 
oleva strategia sekä 
monet yhteiskunnal-
liset haasteet alkaen 
huoltosuhteemme 
heikkenemisestä ja 
siitä seuraavasta kes-
tävyysvajeesta, puhu-
mattakaan ilmastotal-
koista.

Koneyrittäjien tehtävä-
nä on huolehtia jäsen-
yritysten toimintaedel-
lytyksistä. Edustamme 
toimialoja, jotka kos-

kevat yhteiskunnan 
perustoimintoja: 
perusinfraa, energia-
tuotantoa sekä met-
sien hyödyntämistä. 
Näiden toimintojen 
tulee pyöriä, jotta ko-
ko yhteiskunta pyörisi 
ja ketkäpä muut näitä 
toimintoja pyörittäisi-
vät kuin koneyrittäjät. 

Tätä taustaa vasten 
koneyrittäjien tule-
vaisuus on valoisa, 
mutta vain yhdessä 
saamme sen vielä pa-
remmaksi.
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Ordförande   
Markku Suominen

Tillsammans mera

Tillsammans 
mera är det te-
ma under vil-
ket vi firar vår 

organisations 50-åriga 
bana. Temat illustrerar 
kärnan för vårt organi-
sationsarbete. I frågor 
som en ensam männ-
iska inte just kan ändra, 
kan vi tillsammans få 
mycket till stånd.

Det här jubileumsår-
et samlar på många 
olika sätt Maskin-
företagarna: vi firar 
landsomfattande, ger 
ut vår historik och 
också många av våra 
medlemsföreningar 
firar sina femtio år. Det 
är att hoppas att de 
medlemmar som ännu 

finns bland oss och 
som varit med som 
grundare av förbundet 
och dess medlems-
föreningar kan delta 
i dessa festligheter. 
Bland våra grundare 
fanns ju unga företa-
gare som inspirerats av 
mekaniseringen inom 
våra branscher.

Samtidigt är det ett 
bra tillfälle att hedra 
det arbete som dessa 
företagare gjorde för 
att starta vår organi-
sation. Vi som kommit 
med senare har kom-
mit till ett dukat bord 
och en fungerande 
organisation som vi för 
egen del fört vidare på 
de sätt som varje ut-

maning krävt. Framåt 
har vi också kommit. 
Utvecklingslinjen för 
organisationens be-
tydelse har hela tiden 
varit stigande.

Framför oss har vi den 
kommande valperio-
den, organisationens 
strategi som skall 
förnyas och många 
samhällsutmaningar 
börjande från ökad 
försörjningsbörda och 
därav följande hållbar-
hetsgap, för att inte 
tala om klimattalkot.

Maskinföretagarnas 
uppgift är att sköta 
verksamhetsför-
utsättningarna för 
medlemsföretagen.  

Vi representerar bran-
scher som berör sam-
hällets basfunktioner: 
basinfrastruktur, en-
ergiproduktion och 
utnyttjande av skog. 
Denna verksamhet 
skall snurra så att hela 
samhället snurrar och 
vem annan skulle 
sköta den verksam-
heten än maskinföre-
tagarna.

Mot den här bak-
grunden är framtiden 
för maskinföretagar-
na ljus, men endast 
tillsammans får vi den 
ännu bättre.
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Nousukausi meni jo?

Elimme nousu-
kautta toimin-
tavuotemme. 
Se tapahtui liki 

varkain, sillä kun tilas-
tokeskus jälkikäteen 
totesi, että on ollut 
nousukausi, ennus-
tettiin sen jo olevan 
lopuillaan.

Koneyrittäjien kannalta 
vilkas rakentaminen ja 
metsäteollisuustuottei-
den hyvä kysyntä ei ole 
juurikaan näkynyt yri-
tysten viivan alla. Tässä 
mielessä varautuminen 
huonompiin aikoihin 
ei ole ollut riittävää, 
vaikka verotus on kan-
nustanut taseiden van-
kistamiseen.

Toki meillä Suomessa 
asiat ovat kaikkiaan 
verrattain hyvin. Aina 
on parannettavaa, 
kuten kuuluukin, sillä 
eihän maailma tule 
valmiiksi milloinkaan. 
Suunta on tärkein, ku-
ten olemme oppineet.

Koneyrittäjille tämä 
vuosi oli toiminnalli-
sesti hyvä. Turvesoilla 
ja puunkorjuussa 
tehtiin ennätyksiä eikä 
maarakentaminenkaan 
ehtinyt vielä notkahtaa 
kiitos korjausvelka-
ohjelman ja edelleen 
vilkkaan asunto- ja 
liikerakentamisen.

Edunvalvonnallisesti 
parhaat tulokset saim-

me liikennesektorilla, 
missä monin tavoin 
helpotettiin trakto-
ri- ja urakointikulje-
tuksia. Ajokorttilain 
muutokset helpottivat 
nuorten työllistämis-
tä konealoilla, kun 
kesätöihin voidaan 
ottaa nuoria, joilla 
on T-kortti. Tällä voi-
daan nähdä olevan 
positiivista vaikutusta 
nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisyssä, kun 
käytännöllisesti suun-
tautuneet nuoret pää-
sevät oikeisiin töihin 
silloin, kun halu niihin 
on kova eikä sitä sam-
muteta byrokratialla. 
Samoin 17-vuotiaiden 
mahdollisuus saada 
AB-kortti parantaa 

konetyöalojen mah-
dollisuutta tarjota 
harjoittelupaikkoja, 
kun nuori pystyy 
kulkemaan matkat 
omatoimisesti etääm-
mällekin.

Työmarkkinoilla oli 
turhan paljon vas-
takkainasettelua 
ja levottomuutta, 
mutta Koneyrittäjien 
jäsenyritykset eivät 
juuri kärsineet kevään 
rakennusalan lakoista 
tai syksyn poliittisista 
työtaistelutoimista. 
Hyvä näin.

Teimme sekä maara-
kennus- että turve-
tuotantoalan työeh-
tosopimuksen varsin 

hyvässä yhteisymmär-
ryksessä työntekijälii-
tojen kanssa.

Kehittämistoimissa pa-
nostimme tuottavuu-
den parantamiseen 
yrittäjien liiketoimin-
nan seurantaohjelmil-
la, mistä mittavin han-
ke oli Datapankki.

Lämpimät kiitokset 
jäsenistölle luottamuk-
sesta, siitä, että Sinä 
olet jäsenemme. 

Samoin kiitokset kai-
kille luottamus- ja 
toimihenkilöille hyvin 
tehdystä työstä ja pa-
noksestanne yhteisen 
tulevaisuuden eteen!

Toimitusjohtaja   
Matti Peltola
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Uppgången redan förbi?

Under vårt 
verksam-
hetsår upp-
levde vi ett 

ekonomiskt uppsving. 
Det skedde nästan i 
smyg, för när statistik-
scentralen i efterhand 
konstaterade att det 
varit en uppgång, fö-
rutspådde man redan 
slutet.

För maskinföretagarna 
har inte det livliga byg-
gandet eller den goda 
efterfrågan på skogsin-
dustriprodukter synts 
under strecket. I den 
meningen har reser-
veringarna för sämre 
tider inte varit tillräck-
liga, även om beskatt-
ningen uppmuntrat till 

att stärka balansen.

Ändå är sakernas 
tillstånd i Finland jäm-
förelsevis goda. Alltid 
finns, som sig bör, an-
ledning till förbättrin-
gar eftersom världen 
aldrig blir färdig. Rikt-
ningen är, som vi lärt 
oss, den rätta.

Verksamhetsmässigt 
var detta år bra för 
maskinföretagarna. 
På torvmossarna och 
inom virkesdrivningen 
gjordes rekord och 
tack vare programmet 
för reparationsskuld 
och ett fortsatt livligt 
byggande av bostads- 
och affärsutrymmen, 
hann inte heller jord-

byggnationen ännu 
börja svikta.

Inom intressebe-
vakningen fick vi de 
bästa resultaten inom 
trafiksektorn där man 
på många sätt fick 
lättnader för traktor- 
och entreprenadtran-
sporter. Ändringar i 
körkortslagen gjorde 
det lättare att syssel-
sätta ungdomar inom 
maskinbranscherna, 
då man kunde ta ung-
domar med T-kort på 
sommarjobb. Det här 
kan anses ha positiv 
effekt inom förebyg-
gandet av ungdomars 
utslagning, då prak-
tiskt inriktade ungdo-
mar kan få ett riktigt 

jobb när de så vill 
och denna vilja inte 
släcks av byråkrati. 
Likaså förbättrar möj-
ligheten för sjuttonå-
ringar att få AB-kort 
möjligheterna för 
maskinbranscherna 
att erbjuda praktikp-
latser då de unga kan 
ta sig fram på egen 
hand också längre 
bort.

Inom arbetsmarkna-
den fanns onödigt 
mycket motsättnin-
gar och oroligheter, 
men Maskinföreta-
garnas medlemsföre-
tag led knappast av 
vårens strejker inom 
byggnadsbranschen 
eller av höstens po-

litiska stridsåtgärder. 
Bra så.

Kollektivavtal för 
jordbyggnads- och 
torvproduktionsbran-
scherna slöts i synner-
ligen gott samförstånd 
med arbetstagarför-
bunden.

Inom utvecklingsverk-
samheten satsade vi, 
genom förbättring av 
uppföljningsprogram 
för företagarnas affär-
sverksamhet, på ökad 
produktivitet. Det 
mest omfattande pro-
jektet var Databank.

Ett varmt tack till 
medlemskåren för 
förtroendet och för 

Verkställande direktör   
Matti Peltola

att Du är vår medlem. 
Tack också till alla fört-
roendevalda och alla 
tjänstemän för att gott 
arbete och för er insats 
den gemensamma 
framtiden till fromma!
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Keväällä puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat neuvottelupäiville Tallinnaan. 
Järjestökurssi pidettiin helmikuussa. 

Huhtikuisessa liittovaltuus-
tossa luovutettiin kunniamer-
kit toiminnassamme ansioi-
tuneille Aatto Rekolalle, Arto 
Peltomaalle, Mika Jormakalle 
ja Sirpa Heiskaselle. 

Järjestötoiminta

Jäsenmäärä

2362 jäsentä 16 jäsenyhdistyksessä vuoden lopussa

Vahdinvaihtotilaisuudessa 
paljastettiin Asko Piiraisen 
muotokuvamaalaus. Markku 
Suominen aloitti puheenjohta-
jana ja Marko Vainionpää vara-
puheenjohtajana. Liittokokous 
oli Oulussa lokakuun lopussa.
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Yksi tärkeimmistä edunvalvonnan painopistealueista oli liikennelainsäädäntö, 
jota muiden aiheiden ohella pidimme esillä tavatessamme päättäjiä ja viranomai-
sia. Annoimme vuoden aikana 19 lausuntoa.  Luvanvaraisuutta urakointikuljetuk-
sissa karsittiin tavoitteidemme mukaan. Traktorikuljetukset turvattiin ja nyt alle 
60 kilometriä tunnissa kulkevien traktoreiden kuljettamiseen riittää T-kortti eikä 
liikennelupaa tarvita. Muistutimme, ettei työkoneiden polttoaineverotusta tule 
kiristää. Työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen keinoina toimme esiin 
teknistä kehitystä sekä koneiden nykyistä energiatehokkaampaa käyttöä.  

Yleinen edunvalvonta
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Metsätraktoreiden nosturitarkastuksista 
luopumista valmisteltiin. Työvoimapula 
konetyöaloilla huolestutti. Koneyrittäjien 
elokuinen kysely kertoi, että puolet kone-
yrityksistä koki työvoimavajausta ajoittain.  
FinnMETKO 2018 -näyttelyn aikaan vies-
timme konetyöalojen kannattavuusselvi-
tyksestä, jossa esiin nousi huoli siitä, ettei 
liikevaihdon kasvu näy yritysten tuloksessa.

m
egafoni: pixabay
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Vilkas rakentaminen keskittyi kasvukeskuksiin. Pienten maarakennusyritysten työtilan-
teissa eri puolella Suomea oli eroja. Kuntien heikko taloustilanne rajoitti maa- ja vesira-
kennusinvestointeja ja suuret urakat olivat edelleen vallitseva suuntaus. Huhtikuussa 
järjestimme Helsinki–Tallinna-akselilla Maarakennus- ja metsänparannuspäivät. Tee-
moina oli muun muassa energiatehokkuus ja uudet tavat julkisissa hankinnoissa.

Maarakennus ja konepalvelut Metsä ja energia

Puukauppa sujui hyvin. Teollisuuspuuta korjattiin enemmän kuin koskaan aiem-
min, noin 65 miljoonaa kuutiometriä. Kausivaihtelu oli aiempia vuosia pienempää 
ja energiapuun kysyntä oli hyvää. Tietosuojan hallinta metsäurakoinnissa -opas 
laadittiin yhteistyössä Metsätehon kanssa, jotta uuden EU:n tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) asettamiin vaatimuksiin vastaaminen olisi helpompaa. Järjestimme toista-
kymmentä tapaamista asiakastahojen kanssa. Tapahtumissamme käytiin läpi muun 
muassa energiaverotusta ja kausivaihtelua. 
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Metsänparannus 
Metsänparannusta oli aiempiakin vuosia vähemmän, ja Kemera-varoja jäi käyttä-
mättä. Ehdotimme hankkeiden kokoonjuoksuun joko palkkiota tai julkista toimijaa. 
Maanmuokkauksen tekijöitä ei ollut tarpeeksi. 

Turvetuotanto
Turvekesä oli hyvä ja turpeella oli kysyntää. Ajoimme pienten turvetuotantoalojen 
ympäristöluville järkeviä ehtoja. Turveristeilylle osallistui liki 90 henkilöä. 

Työmarkkinatoiminta

Neuvottelimme metsäkone- ja turvetuotantoalojen työehtosopimukset ensim-
mäistä kertaa Teollisuusliiton kanssa. Metsäkonealan neuvottelutulokseksi tuli tam-
mikuussa kaksivuotinen sopimus. Turvetuotantoalan sopimus on  kaksivuotinen 
sisältäen kolmannen optiovuoden. Maarakentamisessa kevättä leimasivat lakot. 
Toukokuussa teimme maarakentajillemme työehtosopimuksen kahdeksi vuodeksi.  
Julkaisimme Koneyrittäjän työsuhdeoppaasta uusitun version. 
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Liiketoimintaoppaita maarakennus- ja 
metsäkonealalle laadittiin vuoden 
aikana ja Osaava yrittäjä metsäkone-
alalla -opas ehdittiin myös julkaista. 
Opetushallituksen julkaisemat oppaat 
on tarkoitettu erityisesti opiskelijoille 
mutta kirja toimii myös peruskäsikirja-
na jo työelämässä oleville yrittäjille

Finnmetko Oy:n Datapankki-palvelua 
markkinoitiin jäsenille metsäkoneyri-
tysten seurannan avuksi.

Kehittäminen Viestintä ja markkinointi
Ajankohtaisista teemoista pidettiin julkisuudessa esillä muun muassa koulutusuu-
distuksen vaikutuksia työvoiman saatavuuteen sekä metsäkonealan kannattavuut-
ta, josta heräsi keskustelua viestiemme ja tulosselvityksemme tietojen pohjalta. 
Aihetta käsiteltiin myös FinnMETKO 2018 -näyttelyn yhteydessä järjestämässämme 
tiedotustilaisuudessa.  

Jäsenviestinnän aiheita olivat alkuvuoden varrella käydyt työehtosopimusneuvot-
telut tuloksineen, poliittiset lakot ja työtaistelutoimet sekä muuttuvat säädökset. 
Niistä vahvimmin esillä olivat ajokortti- ja traktoriasiat sekä EU:n tietosuoja-asetus 
(GDPR). 

Tiedotussavotan voitti Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjät. Kannustuspalkinnon saivat 
Etelä-Suomen, Kainuun ja Satakunnan Koneyrittäjät. 
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Liiton talous oli vakaa toimintavuonna. Taseen loppusumma oli 2 850 119, 47 euroa. 

Talous

Koneyrittäjien liiton toimintakertomus 2018 
 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa:  

www.koneyrittajat.fi

Hallinto
Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidettiin 27.–28.10. Oulussa.  
Kokouksessa oli läsnä 63 virallista edustajaa.

Liittovaltuusto  

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet

Risto Miikkulainen  Jari Hörkkö 
Jukka Storberg   Aatto Rekola 
Jarmo Mäki-Uuro  Heikki Niittylä 
Markku Miikkulainen  Jussi Mikkola 
Hannu Sirén   Timo Laiho 
Mika Putto   Jarmo Rautio 
Timo Ruhanen    Antti Ihalainen   
Seppo Pulkkinen  Petri Hyvönen 
Jyrki Härkönen    Jussi Hakkarainen 
Teemu Myller   Veini Matikainen 
Mikko Varis   Henri Karvinen 
Matti Siikki   Aki Laaja 
Janne Vainionpää  Jussi Harju 
Heikki Korpi   Juha Koivisto  
Tarmo Laitinen    Esko Pelto-Arvo  
Heikki Ahola   Kalevi Vilppola 
Mathias Backlund  Tomas Holm 
Sami Juntunen   Mikko Kovalainen   
Janne Kaihua   Mikko Sirviö

Sääntömääräinen liittovaltuuston kokous pidettiin Helsingissä 20.4.  
Kokoukseen osallistui 18 liittovaltuuston jäsentä ja liiton hallitus.
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Hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa.

Markku Suominen  puheenjohtaja 
Marko Pyykkönen  varapuheenjohtaja 
Marko Vainionpää  varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Mika Jormakka   Seppo Pulkkinen 
Tommi Lahti    Heikki Niittylä 
Pasi Mikkonen    Hannu Hokkanen 
Seppo Saarelainen  Toni Hautala 
Teemu Suvanto   Timo Pyykkö

Työvaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.

Markku Suominen  puheenjohtaja 
Matti Peltola 
Marko Pyykkönen 
Marko Vainionpää

Energiavaliokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.

Marko Vainionpää   puheenjohtaja 
Tommi Lahti    varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Veli-Matti Haanperä  Laura Hämäläinen 
Timo Pyykkö    Olavi Hiltunen   
Matti Siikki    Pentti Lampela  
Mikko Sirviö    Seppo Kovanen  

Maarakennusvaliokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa.

Seppo Saarelainen   puheenjohtaja 
Teemu Suvanto   varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Toni Hautala   Martti Leppinen 
Petri Hyvönen   Heikki Korpi  
Jari Laitinen    Jyrki Härkönen 
Heikki Niittylä   Hannu Huoman  

Metsävaliokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.

Marko Pyykkönen  puheenjohtaja 
Mika Jormakka    varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Hannu Hokkanen  Seppo Pulkkinen 
Kimmo Kulojärvi    Tarmo Laitinen 
Pasi Mikkonen   Antti Ihalainen  
Teemu Tolppa   Juho Pihlajaviita

Vaalivaliokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa.

Simo Kuittinen   puheenjohtaja 
Pasi Heino 
Marko Nummijärvi 
Esko Pelto-Arvo 
Jari Vento
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Metsänparannustyöryhmä kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa.

Jari Vento   puheenjohtaja 
Ville Laamanen 
Antti Meriläinen 
Antti Sorri

Senioritoimikunta kokoontui kertomusvuonna kerran.

Reijo Laaja   puheenjohtaja 
Hemmo Auvinen  
Matti Juvonen  
Mikko Tuominen 
Urpo Vanhalakka

Historiatoimikunta kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa. 
 
Matti Peltola   puheenjohtaja 
Jorma Mykrä 
Asko Piirainen 
Timo Rautanen 
Timo Suvanto 
Heikki Ylitalo

Liiton tilintarkastaja

KHT Marko Reponen, varalla KHT-yhteisö Signia Tilintarkastus Oy 

Liiton toiminnantarkastaja

Koneyrittäjä Kari Kangaspeska, varalla Koneyrittäjä Jukka Vainionpää


