Elimme toisen koronavuoden. Tauti vaikutti kaikkien elämään, mutta hyvin eri tavalla
eri toimialoihin. Rokotukset käynnistyvät keväällä ja loppuvuonna jo neljäs kierros oli
käynnissä riskiryhmillä.
Kansainvälispoliittinen tilanne oli kireä Ukrainassa. EU:n ja Venäjän sekä toisaalta
Yhdysvaltojen ja Venäjän toisiinsa kohdistamille pakotteille ei näkynyt loppua.
Kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle ja äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi.
Hyvinvointialueita koskevat ns. Sotelait saatiin säädetyksi ja alueita koskeva
valmistelutyö oli käynnissä.
Yleistä kustannustukea jatkettiin ja vuoden lopussa oli menossa jo viides kierros.
Koneyrittäjien osalta kustannustuen merkitys jäi vähäiseksi, vaikka jälkikäteen
hallinto-oikeudet hyväksyivätkin toimialan yrittäjät tuen ensimmäisen kierroksen
piiriin.
Turpeen käyttö ja etenkin turvetuotanto romahti johtuen päästöoikeuden hinnan ja
energiaveron noususta. Jo yli puolet nostetusta turpeesta oli muuta kuin
energiaturvetta. Turveyrittäjien aseman helpottamiseksi kehysriihessä päätettiin 70
miljoonan euron tukipaketista alan yrittäjien oikeudenmukaiseksi siirtymäksi, mutta
tukien valmistelu oli vuoden päättyessä kesken. Turvetuotannon erikoiskaluston
romutustuesta tuli asetusluonnos lausunnolle loppuvuodesta.
Energiapuun kauppa ja korjuu virkistyivät vuonna 2020. Energiapuun korjuu lisääntyi
yli 60 prosenttia. Myös energiapuun tuonti kasvoi.
Maarakentaminen jatkui varsin hyvällä tasolla, mutta painottui edelleen
kasvukeskuksiin.
Puunkorjuussa hakkuiden määrä kohosi toiseksi korkeimmalle tasolle ikinä, mutta
nopeasti nousseet kustannukset aiheuttivat kyselyjemme perusteella
kannattavuuden heikkenemistä koneyrityksissä edelliseen vuoteen verrattuna.
Metsänparannuksen osalta vuosi oli surkea. Työmäärien lasku jatkui ja tärkeä
asiakastaho OTSO Metsäpalvelut Oy hakeutui konkurssiin lokakuussa.
Kemeratukien alaisten työlajien, joista koneyrittäjille tärkeimmät ovat metsäteiden
kunnostus, suometsien hoito sekä nuoren metsän kunnostus ja niistä pienpuun
keruu, työmäärät vähenivät ja tukivaroja jäi merkittävästi käyttämättä.
Työmarkkinoilla elettiin vuodenvaihteessa kireissä tunnelmissa niiden ollessa
suuressa murroksessa.
Järjestötoiminta
Liiton 16 jäsenyhdistykseen kuului vuoden alussa 2211 jäsentä. Vuoden aikana liittyi
74 uutta jäsentä ja 123 jäsenyyttä päättyi. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2162
jäsentä.
Liittovaltuusto kokoontui 23. huhtikuuta Teams etäyhteydellä. Liittovaltuusto vahvisti
edellistä toimintavuotta koskevat tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjat.
Liittokokoukseen kokoonnuttiin Vaasaan Waskiaan FSM:n isännöimänä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen toi valtioneuvoston videotervehdyksen
liittokokoukselle. Puheenjohtaja Mathias Backlund toi järjestävän yhdistyksen,
Finland Svenska Företagaren tervehdyksen ja Vaasan kaupungin tekninen johtaja
Jukka Talvi toi puolestaan Vaasan kaupungin tervehdyksen liittokokoukselle.
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen piti juhlaesitelmän Yrittäjyyden
tulevaisuudesta Suomessa.
Liittokokous kutsui Simo Kuittisen liiton kunniajäseneksi.
Puheenjohtaja Markku Suominen ja toimitusjohtaja Matti Peltola luovuttivat Suomen
Valkoisen Ruusun ansioristin Tommi Lahdelle, Suomen Leijonan ansioristin Jyrki
Härköselle ja Pasi Mikkoselle sekä liiton kultaisen ansiomerkin Ilkka Takayamalle.
Liittokokouksen yhteydessä järjestimme yhdistysten sihteereille tapaamisen, jossa
käytiin läpi ajankohtaisia järjestöasioita.
Liittokokouksessa järjestettiin maarakennusalan sekä metsä- ja enrgialan
toimialakokoukset. Toimialakokusten alkuun kuultiin Tommi Lehtosen (Vaasan
yliopisto) alustus yritysvastuuasiasta.
Toimintavuoden aikana toteutimme jäsenhankintakilpailun. Siihen osallistuneet
jäsenet hankkivat 18 uutta jäsentä. Kilpailuun osallistuneiden määrä laski
ilahduttavasti, mihin osaltaan varmaan vaikutti poikkeuksellinen korona-aika.
Keskimääräinen jäsenmaksualttius oli ennätyksellisen hyvä: 99 prosenttia.
Jäsenyhdistyksistä ainoana Keski-Suomen yhdistys saavutti 100 prosenttisen
kertymän.
Päätimme ottaa käyttöön Traficomilta saatavat jäsenyritysten ajoneuvotiedot
hyödynnettäväksi jäsentietojärjestelmässämme parantaaksemme tietojen
ajantasaisuutta ja oikeellisuutta.
Kevään vuosikokoukset yhdistyksissä toteutettiin koronan aiheuttaman poikkeustilan
takia osin etäkokouksina ja osin läsnäolokokouksina alueellisten rajoitusten niin
salliessa. Syyskokouskierros alkoi löysempien rajoitusten vallitessa lähi- tai
hybridikokouksina, mutta tautitilanteen pahentuessa loppukierroksen kokouksissa
turvauduttiin taas osin etäkokouksiin.
Kaakkois-Suomen Koneyrittäjät ja Pirkanmaan Koneyrittäjät saivat vietettyä
edelliseltä vuodelta koronan takia siirretyt yhdistysten 50-vuotisjuhlat syksyllä.
Yhdistysten syyskokouksissa valittiin uusi puheenjohtaja yhteen yhdistykseen,
Kaakkois-Suomen yhdistykseen.
Yhdistysten hallitusten jäsenille tehtiin alkuvuonna kysely yhdistystoiminnan
kehittämisestä. Tuloksia käsiteltiin puheenjohtajien neuvottelupäivässä, joka pidettiin
toukokuussa etäpalaverina.

Yleinen edunvalvonta
Toimintavuoden aikana annoimme 26 (13/2020) lausuntoa. Teimme esityksiä, joita
veimme eteenpäin eri kanavia pitkin. Tämän lisäksi olimme virallisesti ja
epävirallisesti yhteydessä lukuisiin poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin.

Painopisteenä edunvalvonnassa oli etenkin alkuvuodesta turveyrittäjien vaikean
tilanteen helpottaminen valtion tukitoimilla. Kevään kehysriihessä saatiin päätetyksi
70 miljoonan euron tukipaketti, mistä ei yrittäjille asti saatu euroakaan toimintavuoden
aikana. Mutta lakivalmistelu tukien saamiseksi turveyrittäjille eteni vuoden aikana.
Keskeisimmiksi kuntavaalitavoitteemme olivat kuntien energia- ja teknisen toimen
hankinnat sekä vesihuollon korjausvelan esiin nostaminen.
Avustimme jäsenyrityksiä koronatukiin liittyvissä valitusprosesseissa ja niiden
tuloksena puunkorjuuala sai koronatuen I kierrokselta hallinto-oikeuksien ratkaisujen
perusteella tukea. Lohtu oli vähäinen, koska ani harva edes valtiokonttorin kielteisen
ohjeistuksen takia haki tukea ja vain pari yrittäjää jaksoi valittaa kielteisistä
päätöksistä.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) pysytti ELY-keskusten tulkinnan siitä, että puunkorjuu
metsätalouteen luettavana jäi yritystoiminnan kehittämistuen ulkopuolelle, mihin
saimme marraskuussa lainmuutoksen jatkossa vain alkutuotantona harjoitettava
metsätalous jää yritysten kehittämistuen ulkopuolelle. Saimme kesällä KHO:n
ratkaisun, jossa saarisavotoiden puutavaran aluskuljetukset katsottiin valmisteveron
palautukseen oikeuttaviksi.
Keräsimme jäsenyhdistyksiltä Väylävirastolle tiedot eniten koneenkuljetuksia
haittaavista silloista jatkona metsäkonereitistöjen päivittämiselle 30 tonnista 33 tonnin
3-akselisille telipainoille.
Keväällä saimme ajopiirturiasetuksen poikkeusten piiriin metsätalouden koneiden siirrot
100 kilometrin enimmäissäteellä.
Syksyllä OTSOn konkurssin myötä nostimme keskusteluun vaatimuksen
metsänparannushankkeiden kokoonjuoksemisesta julkisena palveluna, mitä olemme jo
pitkään aiemminkin esittäneet.
Valmistauduimme saattamaan StoraEnson pidentyneet maksuaikaehdot
markkinaoikeuteen, koska niiden muuttaminen neuvotteluteitse ei osoittautunut
mahdolliseksi.
Teimme useita kyselyitä edunvalvonnan tueksi ja toimintamme kehittämiseksi.
Jäsenyritysten markkinatilannetta kartoitettiin kolme kertaa vuoden aikana.
Ensimmäinen markkinatilannekysely tehtiin maaliskuussa. Elokuussa kartoitimme
syksyn markkinatilannetta. Kolmas markkinatilannekysely tehtiin marraskuussa vain
puunkorjuuyrityksille.
Asiakastahokyselyt tehtiin puunkorjuu- ja metsänparannusaloille ja niiden tuloksia
hyödynnettiin asiakastahotapaamisissa.
Loppuvuoden aikana tehtiin hintakyselyt haketus-, maarakennus-, metsänparannusja puunkorjuualojen yrittäjille sekä palkkakyselyt metsäkonealalle ja
maarakennusalalle.
Loppuvuonna kysyttiin erikseen maarakennusalan yrittäjiltä halukkuudesta osallistua
3D-korjaussignaalin yhteisostoon sekä metsäkonealan yrittäjiltä taustatietoja tesneuvotteluja varten.
Aloitteet ja lausunnot

08.01.

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta
valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen
määrittämiseksi, milloin betonimurske lakkaa olemasta
jätettä

21.01.

Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
valtioneuvoston selonteosta Suomen kestävän kasvun -ohjelmasta

22.01.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston
koulutuspoliittiseksi selonteoksi

23.02.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtakunnallisesta
liikennejärjestelmä suunnitelmasta vuosille 2021–2032 ja
suunnitelman vaikutusten arvioinnista

08.03.

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvoston
periaatepäätöksestä Kiertotalouden strategiseksi
ohjelmaksi

09.03

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi
yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

29.03.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennejärjestelmäanalyysin
ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden
seurannan kehittämisestä

21.04.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston
asetusluonnoksesta ajopiirturikorttien myöntämisestä ja
poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

01.06.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen
esityksestä laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden
lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien
muuttamisesta

03.06.

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja
elinkeinojaostolle hallituksen esityksestä vuoden 2021
kolmanneksi lisätalousarvioksi

27.06.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle arviomuistiosta
ajokorttilain muutoksista: nuorten liikenneturvallisuus

30.06.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen
esityksestä eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta
annetun lain muuttamisesta ja metsätuhojen torjunnasta
annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

02.08.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä
uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen
liittyviksi laeiksi

10.08.

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi

polttoturpeen verotusta koskeviksi muutoksiksi
27.08.

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksista jätealan asetuksiksi (EU:n
jätesäädöspaketti)

06.09.

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä
eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta

15.09.

Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon
investointiohjelmasta vuosille 2022–2029

11.10.

Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022:
metsätalouteen liittyvät kysymykset

14.10.

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
verojaostolle hallituksen esityksestä HE 144/2021 vp
eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten
verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n
muuttamisesta

19.10.

Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi metsätuhojen
torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja metsätuhojen
torjunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

21.10.

Lausunto eduskunnan valtionvarainvaliokunnan
maatalousjaostolle valtion talousarvioesityksestä vuodelle
2022: pääluokka 30, maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala

22.10.

Lausunto eduskunnan valtionvarainvaliokunnan työ- ja
elinkeinojaostolle valtion talousarvioesityksestä vuodelle
2022: pääluokka 32, turvetuotannon tilannekatsaus sekä
tukien kohdentuminen ja vaikuttavuus

09.11.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen
esityksestä ajokorttilain muuttamisesta

19.11.

Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisesta
jätesuunnitelmasta vuoteen 2027: Kierrätyksestä
kiertotalouteen

1.12.2021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi turvetuotantokoneiden
romutustuesta vuosina 2022-2023

07.12.

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Maarakennus- ja konepalvelut

Liikenneväylien korjausvelan kasvu taitettiin, tällä hallituskaudella tehdyllä pysyvällä
300 miljoonan euron vuosittaisella tasokorotuksella perusväylänpidon rahoitukseen.
Myös aluerakentamiskohteet ja vilkas asuntorakentaminen pitivät yllä
infrarakentamisen kysyntää.
Koronan vaikutukset koko toimialaan olivat pelättyä pienemmät. Tosin vaikutuksissa
oli yrityskohtaisesti huomattavaa vaihtelua.
Rakentaminen oli jopa odotettua vilkkaampaa. Rakennusten pohjarakentaminen oli
infrarakentamisen suurin sektori. Nämä hankkeet kuitenkin keskittyivät
kasvukeskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Energiasektorilla rakentaminen oli
vilkasta. Maarakennusalan kustannuskehitykseen vaikutti polttoaineiden,
huoltotarvikkeiden ja varaosien hintojen nousu. Rakennusmateriaalien hinnat
nousivat ja jonkin verran niiden saatavuudessa esiintyi ongelmia.
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.
Leimallista oli rakennuttajien lisääntynyt kiire.
Kuntien taloustilanne oli heikko[SJ1]. Se rajoitti kuntien maa- ja
vesirakennusinvestointeja, jotka 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.
Korostimme päättäjille ja suurelle yleisölle infrastruktuurin tärkeyttä.
Korostimme toiminnassamme myös urakkakokojen vaihtelevuutta. Alalla edelleen
vallitseva suuntaus suuriin urakkakokoihin ei anna maarakennusalan pk- ja
mikroyritystoiminnan kehittymiselle mahdollisuuksia.
Tilasimme Tampereen Ammattikorkeakoululta opinnäytetyön liittyen
maarakennusurakoiden urakkatarjouspyyntöjen referenssivaatimuksiin.
Toimimme buildingSMART Finland Infra toimialaryhmässä, joka levittää tietoa
tietomallintamisesta ja tukee tietomallipohjaisten prosessien käyttöönottoa, sekä
osallistuimme Rakennustietosäätiön PT 31 InfraRYL valvova toimikunnan työhön, se
valvoo infrarakentamiseen liittyvien normien päivittämistä. Lisäksi olemme
edustettuna PT 16 Infra päätoimikunnassa.
Osallistuimme Rakennustietosäätiössä pienille kunnille ja kaupungeille tarkoitetun
yhdyskuntateknisten urakoiden kilpailuttamisohjeen tekoon.
Otimme osaa maarakennusalan koulutushankkeisiin alan työvoimatarjonnan
parantamiseksi. Vaikutimme maarakennusalan koulutuksien opetussisältöihin,
koulutuksen aloituspaikkojen turvaamiseen sekä edistimme koulutukseen
hakeutumista olemalla mukana Vetovoima ry:ssä sekä MANK ry:n LIKE forumissa.
Tutkintojen laatuun vaikutimme olemalla mukana OPH:n asettamassa Maarakennus-,
kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunnassa.
Käynnistelimme yhdessä maarakennusalan koulutusorganisaation kanssa
koulutusmateriaalin laatimista työkoneiden taloudelliseen käyttöön.

Tilasimme Infra ry:n sekä muiden maarakennusalan toimijoiden muodostaman
koneluokitustyöryhmän kanssa maarakennuskoneiden luokittelun verkkopalvelun
ylläpidon ulkopuoliselta toimittajalta.
Osallistuimme Muoviteollisuus ry:n vetämään neuvottelukuntaan, joka valvoo
muoviputkien hitsausta suorittavien henkilöiden pätevyyttä.
Selvittelimme toimintavuoden aikana useita jäsenten erimielisyystapauksia, jotka
liittyivät konekauppaan, hankintamenettelyyn tai urakkariitoihin.
Metsä ja energia
Metsäteollisuuden tuotteiden tuotanto ja vienti lisääntyi sekä määrällisesti ja
arvollisesti. Kaikkien päätuotteiden – sahatavara, sellu, paperi ja kartonki – määrä ja
arvo kasvoivat vuodesta 2020. Sahatavaran hinta kohosi ennätyslukemiin.
Puukauppa kävi vilkkaana lähes koko vuoden. Edellisvuodesta puukaupan volyymi
kasvoi X %. Teollisuuspuun korjuumäärä nousi noin 65 miljoonaan kuutiometriin,
nmikä on historian toiseksi korkein hakkuumäärä Suomessa. Teollisuuspuun tuonti oli
suunnilleen edellisvuoden tasolla ollen noin 12 miljoonaa kuutiometriä (Tarkista!!).
Venäjän puun viennin rajoitustoimet vaikeuttivat tuontia vuoden lopulla.
Puunkorjuussa vuosi oli määrällisesti hyvä, mutta kannattavuudeltaan heikko johtuen
nopeasti kohonneista tuotantopanosten hinnoista. Aiempiin vuosiin verrattuna
muutkin panosten hinnat nousivat kuin polttoaine. Polttoaineen hintamuutokset
otetaan urakointisopimukissa varsin yleisesti huomioon, mutta muut kustannusnousut
eivät vaikuta yhtä herkästi. Ja tästä johtui vuoden 2021 aikana heikentynyt
kannattavuus.
Energiapuun kysyntä lisääntyi vuoden 2021 aikana, koska kilpailukykyään menettänyt
turve korvattiin energiantuotannossa puulla mahdollisimman paljon. Metsähakkeen
käyttö lisääntyi lämmöntuotannossa. Aiemmin ongelmissa ollut CHP-tuotannon
sähköntuotanto virkistyi sekin vuoden lopulla voimakkaasti kohonneen sähkön hinnan
takia. Samasta syystä myös energiaturpeen kysyntä sähköntuotannossa virkistyi
loppuvuonna, mikä olis hyvä asia niille turvetuottajille, joille oli jäänyt turvetta
aumoihin kysynnän romahdettua aiemmin viime vuonna. Turpeen kysynnän
virkistyminen tulee olemaan väliaikaista, koska turvetuotanto on jo romahtanut.
Metsähakkeen tuotantomäärä oli runsas 8 miljoonaa kiintokuutiometriä (tarkistetaan
myöh.), koska kasvanut energiapuun kysyntä tyydytettiin suuresti tuontihakkeella. .
Energiapuun kauppa ja korjuumäärät olivat tilastojen mukaan selkeässä kasvussa,
korjuu jopa yli 60 % korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna.
Konekustannusten muutosvauhti Tilastokeskuksen julkaiseman metsäalan kone- ja
kuljetuskustannusindeksin mukaan voimakkaasti ylöspäin. Kustannukset nousivat
noin 10 prosenttia vuositasolla. Yksittäisistä kustannuseristä polttoaineilla, palkoilla ja
pääomakustannuksilla sekä korjauskuluilla oli suurin vaikutus kustannusten
muutokseen. Hyödynsimme virallisia kustannusindeksejä viestinnässä ja
neuvonnassa sekä sähköisissä jäsenpalveluissa.
Osallistuimme metsäkonetiedon omistuksen ja käytön pelisääntöjä hallinnoivan
työryhmän työhön. Ryhmässä on edustus metsäteollisuudesta, konevalmistajista ja
Koneyrittäjistä sekä Metsätehosta ja Metsähallituksesta. Vuoden aikana ryhmä
kokoontui 2 kertaa pelisääntöjen mukaiseen kokoukseen tarkastelemaan
pelisääntöjen toimivuutta ja jatkokehitystarpeita. Pohdinnassa oli tietojen käytön
pelisääntösuosituksessa suunniteltavaksi luvattu yleinen päästö- ja tuotostietokanta.
Asia ei edennyt. Toteutus on osoittautumassa huomattavasti ideaa mutkikkaammaksi.

Kansallisen metsästrategian toteutukseen vaikutimme maa- ja metsätalousministeriön
alaisissa elimissä; metsäneuvostossa, metsäneuvoston työvaliokunnassa,
strategisissa kärkihankkeissa sekä puumarkkinatyöryhmässä.
Osallistuimme metsälain ja metsätuholain arviointityön jatkohankkeen ohjausryhmän
työhön.
Osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön alaisen puutavaranmittauksen
neuvottelukunnan työhön.
Osallistuimme Tapion vetämään metsänhoitosuositukset -prosessiin. Vuoden aikana
käsiteltiin muun muassa metsitykseen, metsätuhoihin sekä ilmastonmuutoksen
sopeutumiseen ja hillintään liittyviä aineistoja. Edustajamme toimi
metsänhoitosuositusten johtoryhmän sekä ohjausryhmän jäseninä.
PEFC-metsäsertifioinnin hallintoon ja kehittämiseen osallistuimme Suomen
Metsäsertifiointi ry:n kautta. Edustajamme toimi PEFC:n varapuheenjohtajana sekä
PEFC:n kehittämistyöryhmän puheenjohtajana. PEFC:n hyvän metsänhoidon
kriteerien tarkistus saatiin päätökseen vuoden 2021 alussa, mutta ELY-keskusten ja
SYKEn irtauduttua kriteeristön tarkistuksen allekirjoitusvaiheessa aiheutti
hämmennystä ja viivästystä tarkistusprosessin loppuunviemisessä. Edustajamme
toimi standardin päivittäneessä standardityöryhmässä sekä sen työvaliokunnassa.
Lisäksi vaikutimme PEFC metsäsertifiointiin liittyvän standardikokonaisuuden muiden
standardien valmisteluun.
Ylläpidimme opastavaa PEFC sertifiointimateriaalia Koneyrittäjien ekstranetissä ja
opastimme yrittäjiä tarvittaessa esiin nousseissa sertifiointikysymyksissä. Lisäksi
päivitimme koneyrittäjille suunnatun PEFC-kriteerien tarkistuslistan. Koneyrittäjillä ja
PEFC Suomella on sopimus sertifiointiin ilmoitettavien yritysten ja niitä koskevien
tietojen toimittamisesta PEFC-yrittäjärekisteriin.
Olimme jäsenenä myös FSC-sertifiointijärjestelmää Suomessa ylläpitävässä
Vastuullisen metsätalouden yhdistyksessä ja sen taloudellisessa kamarissa.
Osallistuimme FSC-metsäsertifioinnin kriteeristön tarkistusprosessiin FSCn
talouskamarin kautta. FSC kriteerien päivitystyö oli edelleen kesken vuoden 2021
lopussa.
Osallistuimme StanForD 2010 -tiedonsiirtostandardin kehittämiseen Suomen
alatyöryhmässä. Vuoden lopulla kehittämisen agendalla oli päästöjen selvittäminen,
jota varten etenkin koneyrittäjien asiakastaho haluaisi polttoaineen kulutustiedon
siirtoa koneyrityksistä yhteiseen tietokantaan ja asiakastahojen käytettäväksi
päästöjen määrittämiseksi.Tavoitteemme on siltä osin selvä, polttoaineen kulutustieto
on koneyrityksen omaisuutta, eikä sitä pidä antaa asiakkaalle. Päästöjen raportointiin
on muitakin keinoja kuin polttoaineen kulutustiedon jakaminen. Yleisenä
tavoitteenamme standardityössä on, että standardinmukaista tietoa kyettäisiin
jatkossa hyödyntämään koneyritysten johtamisessa kehitettävien hyötyohjelmien
avulla.
Järjestimme asiakastahotapaamisia. Tapasimme kaikkiaan toistakymmentä
koneyrittäjien eri asiakastahojen edustajaa ennalta suunnitelluissa kahdenkeskisissä
tapaamisissa vuoden aikana. Erityisesti kohderyhmäksi oli valittu suurten
asiakastahojen (iso metsäteollisuus ja Metsähallitus) lisäksi metsänhoitoyhdistyksiä ja
yksityisiä sahayrityksiä. Tapaamisissa keskeisinä asioina olivat muun muassa liiton
ajankohtaiset asiat, koneurakoinnin kannattavuus, asiakastahokyselyn tulokset sekä

Koneyrittäjien Datapankin esittely. Metsähallituksen kanssa perustettiin lisäksi
erillinen kehittämisryhmä, jonka kahdessa kokouksessa käytiin läpi erityisesti
maanmuokkaustöihin liittyviä epäkohtia.
Metsäalan vaikuttamisessa teimme yhteistyötä muiden metsäalan yrittäjäjärjestöjen
METO -metsäalan yrittäjien ja etenkin Metsäalan Kuljetusyrittäjien kanssa.
Osallistuimme kansainväliseen toimintaan eurooppalaisten maatalouden, maaseudun
ja metsäalojen urakointialojen järjestössä Ceettarissa. Liiton edustaja toimii Ceettarin
varapuheenjohtajana vastaten metsäalan asioista. Koronapandemia esti
läsnäolokokoukset ja siirsi kaikki kansainväliset kokoukset etäkokouksiksi. Tämä
heijastui jossain määrin negatiivisesti kansainvälisen toiminnan aktiivisuuteen.
Olimme laatimassa ja allekirjoittamassa useita EU:n metsäasioihin liittyviä
kannanottoja yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa mm. EU:n metsästrategiaan
liittyen. Lisäksi jatkoimme pohjoismaista yhteistyötä muiden Pohjoismaiden
koneurakointialojen järjestöjen kanssa, mutta tätäkin toimintaa vaikeutti sekä
koronapandemia että monet henkilövaihdokset Ruotsin sisarjärjestössä.
Koronapandemia vaikeutti kansainvälistä kanssakäymistä.
Jatkoimme laajempaakin kansainvälistä yhteistyötä. USA:n Mainen osavaltion
puunkorjuuyrittäjien järjestön aloitteesta vuonna 2020 aloitettin kehittää suunnitelmaa
maailmanlaajuisesta koneurakoitsijasertifioinnista. Se on muuttunut aloitteeksi
rakentaa maailmanlaajuinen metsäkoneurakoitsijoiden yhteistyöverkosto tiedon ja
kokemusten vaihdon lisäämiseksi. Olemme mukana verkostossa, jossa nyt on noin
10 eri järjestöä ympäri maailman. Tämä yhteistyö on kokenut vastoinkäymisiä
pandemian ja henkilövaihdosten takia ja hiipui vuoden 2021 lopulla toistaiseksi.
Kasasimme keväällä 2021 yhteistyöryhmän, joka rahoitti metsäalan
yritysvaikutusselvityksen, minkä teki Taloustutkimus. Selvityksen teettämisellä pyrittiin
arvioimaan, mitä erilaiset hakkuuskenaariot merkitsevät metsäalan yrityksille ja
yhteiskunnalle taloudellisesti. Vaihtoehtoina olivat korkein mahdollinen
hyödynnettävissä oleva kestävä hakkuumäärä, metsästrategian mukainen
hakkuumäär sekä selkeästi aleneva hakkuumäärä. Selvitys toi kiivaana käyneeseen
metsäkeskusteluun selkeän taloudellisenkin näkökulman ja liitolle työkalun osallistua
metsäkeskusteluun ja tuoda esille taloudellisen näkökulman siihen.
Osallistuimme luonnonvara-alan koulutuksen ennakointifoorumin ja metsäalan
työelämätoimikunnan työhön. Ennakointifoorumissa tavoitteena on ennakoida alan
määrällistä ja laadullista osaamistarvetta 5-10 vuoden tähtäimellä.
Ennakointifoorumissa Koneyrittäjillä on varapuheenjohtajuus.Työelämätoimikunnan
tehtävä on tutkintojen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun
varmistaminen sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja niiden perusteiden
kehittäminen. Pyrimme vaikuttamaan näidenkin ryhmien kautta strategiseen
painopisteeseemme eli metsäalan kuljettajakoulutuksen laatuun, ajanmukaiseen
sisältöön ja riittäviin resursseihin.
Jatkoimme yhteistyötä öljy-yhtiöiden kanssa parantaaksemme polttoaineiden
työmaakuljetusten edellytyksiä. Vuoden mittaan näytti, että työmaakuljetuksiin liittyviä
toimitusten rajoitusuhkia oli saatu poistettua ja polttoainetoimitukset jatkuivat. Eri
osapuolet ovat parantaneet asiaan liittyvää toimintaansa asian esilläpidon
seurauksena.
Osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan metsäalan koulutuksen
laadulliseen arvioinnin työryhmään, jossa tehtiin arviointi yliopisto- ja ammatillisen
koulutuksen oppimistulosten työelämävastaavuudesta sekä laadullisen työllisyydestä.

Osallistuimme metsäkonekoulujen neuvottelupäiville kaksi kertaa toimintavuoden
aikana.
Järjestimme kansanedustajien metsäillallisen 27.10. Siihen osallistui 13
kansanedustajaa. pääaiheena oli metsäalan yritysvaikutuksista tehdyn selvityksen
tulosten läpikäynti.
Aloitimme vuoropuhelun Helsingin yliopiston uuden metsäteknologian professorin Jori
Uusitalon kanssa. Liitto rahoitti 2019 professuuria. Lisäksi aloitimme vuoropuhelun
myös Itä-Suomen yliopiston metsäteknologian professorin Kalle Kärhän kanssa.
Molempien kanssa pyrkimys on tiedonvaihtoon, koulutusyhteistyöhön ja
tutkimusyhteistyöhön.

Metsänparannus
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen suometsien hoidon ja metsäteiden
perusparannuksen sekä rakentamisen työmäärät jatkoivat laskuaan. Suometsien
hoidon työmäärät olivat enää noin 10 000 hehtaaria. Työmäärien tasaisen laskun
nopeutta kuvaa se, että pinta-ala oli enää neljäsosa vuoden 2017 tasosta.
Metsäteiden osalta työmäärät ovat enää alle puolet vuoden 2017 tasosta. Osaltaan
romahdusta selittää OTSO Metsäpalvelut Oy:n saneerausmenettely alkuvuonna ja
ajautuminen lopulta konkurssiin lokakuussa. Konkurssimenettelyn lopputulos on
odotettavissa kesään 2022 mennessä.
Luonnonhoitohankkeiden työmäärät vaikuttavat kasvavan. Kokonaisuudessaan ne
eivät kuitenkaan korvaa pienentyneitä suometsien hoidon työmääriä.
Turve
Turvetuotanto oli alavireistä. Turvetta tuotettiin kesän aikana yhteensä runsaat 5
miljoonaa kuutiometriä. Hyvin korkealle kohonnut päästöoikeuden hinta heikensi
turpeen kilpailukykyä lämmöntuotannossa ja energiayhtiöt ovat nopeuttamassa
investointeja, joilla mahdollistetaan puun poltto turpeen sijaan. Uudet
energialaitosinvestoinnit ovat useinmiten investointeja pelkkään lämmöntuotantoon,
mikä vähentää kaikkinensa polttoaineen kysyntää tulevaisuudessa. Turpeen käyttö
laski.
Osallistuimme aktiivisesti turve- ja puuenergia-alan edunvalvontaan suorilla
kontakteilla päättäjiin, viestinnällisin keinoin sekä Bioenergia ry:n kautta ja
yhteistyössä sen kanssa. Edustajamme olivat sekä Bioenergia ry:n hallituksessa että
sen puuenergia- ja turvevaliokunnissa.
Olimme aktiivisia TEM:n alaisen turvetyöryhmän työssä. Sen kiivain vaihe ajoittui
alkuvuoteen 2021 päättyen maaliskuussa. Turvetyöryhmä teki lukuisan määrän
ehdotuksia myös turvealan yrittäjien vaikeaksi ajautuneen tilanteen lievittämiseksi.
Ehdotuksista muodostettiin Marinin hallituksen puoliväliriiheen turveyrittäjien
tukipaketti suuruudeltaan 70 miljoonaa euroa. Poliittinen päätös tukipaketista tehtiin,
mutta sen käytännön toteutus viiväästyi niin, että vuoden 2021 loppuun mennessä
käytännössä yhtään tukieuroa ei ollut tullut myönnetyksi yrittäjille.

Työmarkkinatoiminta
Toimintavuoden keväällä metsäkone- ja turvetuotantoalojen palkantarkistukset olivat
paikallisesti sovittavissa, minkä osalta panostimme jäsentiedotukseen.
Toimintavuoden syksyllä solmimme uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen
turvetuotantoalalle. Sopimuksessa palkantarkistukset ovat paikallisesti sovittavissa
ja muutoinkin paikallista sopimista laajennettiin jäsenyrityksissämme.
Tuotantokaudenaikaisten työntekijöiden lomakorvaus sovittiin laintasoiseksi, minkä
vuoksi taulukkopalkkoja korotettiin.
Neuvoimme jäsenyrityksiä työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja
sähköpostilla. KL-uutisissa kirjoitettiin työsuhdeasioiden hoitoon liittyvistä asioista.
Työsuhdeasioita koskeva webinaarisarja aloitettiin syksyllä ja se osoittautui
suosituksi.
Koneyrittäjien ekstranet-sivustolla oli kattavasti tietoa työsuhdeasioiden hoidosta.
Sivustoja ylläpidettiin ajan tasalla. Työehtoasioihin liittyvät koulutuspaketit pidettiin
ajantasalla. Työsuhdeasioiden hoion webinaarisarja aloitettiin syksyllä. Se jatkuu
pitkälle vuoden 2022 puolelle. Koneyrittäjien asiamiehet auttoivat jäsenyrityksiä
ratkomaan työsuhdeasioihin liittyviä riitoja pääosin puhelimitse ja sähköpostilla, mutta
tarvittaessa myös paikan päällä.
Edistimme metsä- ja rakennusalojen työturvallisuustyötä Työturvallisuuskeskuksen
alaisissa Metsäalan työalatoimikunnassa ja Rakennusalojen työalatoimikunnassa.
Vaikutimme Metsäkoulutus ry:n kautta metsäalan koulutuksen kehittämiseen ja
edunvalvontaan.
Osallistuimme Työelämä tutuksi – verkoston rakentamiseen. Työ saatiin valmiiksi
maaliskuussa 2021. Hankkeessa valmisteltiin ja koostettiin ammatillisten oppilaitosten
käyttöön materiaalia työelämävalmiuksien koulutuksen tueksi. Lisäksi metsäalan
työnantaja- ja työntekijäjärjestöt nimesivät verkostoon henkilöt, joita oppilaitokset voivat
pyytää luennoimaan työelämäasioista.
Osallistuimme Opetushallituksen alaisten Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan
työelämätoimikunnan ja Metsäalan työelämätoimikunnan työhön sekä
opetushallituksen alaisen Luonnonvara-alan ja Rakennetun ympäristön
ennakointifoorumien työhön.
Ylläpidimme VAP-rekisteriä huoltovarmuus- ja sotilasviranomaisille varmistamaan
kriisiaikojen puunkorjuun henkilöresurssit. Tämä toiminta päättyi vuodenvaihteessa
kestettyään runsaat 20 vuotta.
Kehitimme Datapankki seurantajärjestelmään kannustavan palkkauksen järjestämistä
ja hallinnointia helpottavia ominaisuuksia.
Kehittämistoiminta
Teimme toimialojemme kannattavuusselvityksen yhteistyössä Dun&Bradsheetin
(ent. Bisnode) kanssa. Jatkoimme myös Dun&Bradsheetin tuottaman
luottoluokitusseurantapalvelun käyttöä.
Edistimme Finnmetko Oy:n käynnistämää Datapankki-palvelua toimimalla

hankkeessa asiantuntijoina.
Järjestimme kaikille toimialoille suunnatun Ratkaisevat tekijät tilaisuuden Tampereella
yhteistyössä Finnmetkon kanssa. Osallistujia oli runsaat 100 henkilöä.
Olimme mukana seuraavissa edistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeissa (hanke,
tahot):
- OK - Ojat kuntoon -hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu
- Osaamispääomaa kasvattamalla koneyrittäjän kannattavuuskäyrä kasvuun!, TTS ja
Riveria
- MoniTEHO - Kestävää ja tehokasta puun energiakäyttöä sekä monipuolisia
hakkuukäytänteitä ja luonnonhoitoa, TTS
- Suometsäfoorumi, Luke
- Metsäalan osaajat 2020, XAMK
- Monimetsä – Luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa, Tapio Oy ja Suomen
metsäkeskus
- TurVi (Turvemaiden metsien vesistö- ja ilmastovaikutusten torjunta), Tapio Oy
- Metsäalan konekustannusindeksit – indeksisarjan päivitys toteutettiin vuoden
aikana. Päivitys tehtiin Koneyrittäjien sekä asiakastahojen edustajien ja
Tilastokeskuksen yhteistyönä. Päivitys tarkoittaa metsäkone-, hakkuri- ja turvealan
konekustannusindeksien päivittämistä. Uutena osana indeksisarjaan rakennettiin
jatkuvatoimisen maanmuokkauksenkustannusindeksi), Tilastokeskus
Järjestö- ja yhteistyösuhteet
Toimintavuoden päättyessä liitto vaikutti jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Auto- ja
Tieforum, 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,
Suomen Metsäyhdistys ry, Suomen Tieyhdistys ry, Suomen Yrittäjät ry ,Työtehoseura
ry, Vastuullisen metsätalouden yhdistys ry (FSC) sekä Veronmaksajain Keskusliitto
ry. Joulukuussa haimme Finnish Business & Society ry:n jäsenyyttä. Tämä yhdistys
edistää yritysvastuuta ja kestävää liiketoimintaa.
Jatkoimme yhteistyötä Tilaajavastuu.fi-palvelun käytöstä jäsenyrityksissä
Samoin jatkoimme yhteistyötä A-Katsastuksen kanssa. Perintäpalveluissa jäsenistön
käytössä oli jäsenetuna tarjottava Lowell Suomi Oy:n perintäpalvelu.
Jatkoimme jo vuosikymmeniä jatkunutta vakuutusyhteistyötä If Vahinkovakuutus
Oyj:n kanssa. Vakuutusyhtiön kanssa yhteistyöelimenä olevassa Koneyrittäjätoimikunnassa kehitettiin vakuutustuotteita ja -palveluita jäsenkuntaa paremmin
palveleviksi. Edistimme Korjaamo-palvelun käyttöä koneiden paloturvallisuus- ja
rikkoutumistarkastuksiin.
Oikeudellisissa asiantuntijapalveluissa jatkoimme yhteistoimintaa aiempien
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Teimme lomayhteistyötä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa.
Kuntolomatoimintaa toteutetaan Veikkausvaroin.

Viestintä ja markkinointi

Järjestimme jäsenille useita webinaareja vuoden aikana ajankohtaisista aiheista.
Lokakuussa aloitimme kaksitoistaosaisen webinaarisarjan työsuhdeasioista.
Turvetuotannon kohtalo väritti ulkoista viestintää ja myös läpimenoja koko vuoden.
Alkuvuonna viestimme siitä, mitä turpeen alasajo merkitsee yrittäjille ja
kansantaloudelle sekä kompensaation tarpeesta turveyrittäjille. Tukilupausten jälkeen
pyrimme kiirehtimään niiden toimeenpanoa. Loppuvuonna sai näkyvyyttä tukieurojen
hakemisen ja maksun siirtyminen lopulta edelleen seuraavaan vuoteen.
Muilta toimialoilta nostimme ulkoisessa viestinnässä esiin sorateiden
kunnostustarpeet, Stora Enson maksuaikakiristykset sekä miljardiluokanmenetykset,
jotka koituvat yhteiskunnalle mahdollisesta puunkorjuun rajoittamisesta.
Loppuvuonna nostimme julkisuuteen puunkorjuuyritysten kannattavuusongelmat,
joiden takana on kustannusten nousu ja markkinahintojen joustamattomuus.
Koneyritysten kannattavuus ja markkinatilanne olivat aiheina myös
tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin Vaasan liittokokouksen yhteydessä.
Sisäisessä viestinnässä jäsenille olivat alkuvuonna tärkeitä aiheita kustannustukihaut
ja koneyritysten asema tukien suhteen. Koronatiedottaminen jatkui edelleen,
tavoitteena pitää jäsenkunta ajan tasalla koronatilanteen muuttuessa.
Koronaohjeistusta tarvittiin edelleen myös organisaatiomme sisällä yhdistysten
kokouskierrosten aikana.
Jäsenlehteämme KL-uutisia tehtiin perinteiset kahdeksan numeroa vuodessa. Sen
lisäksi olemme hankkineet jäsenille jäseneduksi Finnmetko Oy:ltä Koneyrittäjä-lehden
vuosikerran sekä Koneyrittäjä-kalenterin. Koneyrittäjä-lehdessä on käsitelty vuoden
mittaan useita ulkoisen viestintämme teemoja. Energia- ja metsäkonealan jäsenille on
hankittu yhteistyössä Bioenergia ry:n kanssa Bioenergia-lehti. Järjestön ruotsinkieliset
jäsenet saivat ruotsalaisen Skogsteknik-lehden vuosikerran.
Sähköiset viestimme kulkivat vuoden mittaan Twitterissä, KL-mobiilisovelluksessa,
nettisivuilla sekä jäsensivuilla Ekstranetissä ja WhatsAppissa. Sähköinen KLuutiskirje lähetettiin jäsenille toimintavuonna 13 kertaa. Sen lisäksi lähetettiin
muutama toimialakohtainen sähköinen uutiskirje: alkuvuonna puunkorjuualan
jäsenille tarkennusta alan kuulumisesta kustannustuen piiriin ja syyskuussa
maarakennusalalle palkantarkistuksista.
Koronaepidemian vuoksi lähes kaikki konetyöalojen tapahtumat peruttiin. Avustimme
Pohjanmaan Koneyrittäjiä messuosallistumisessa materiaalikuormalla, mutta
koronatilanteen vuoksi toimihenkilöt eivät osallistuneet messutapahtumiin.
Tiedotimme systemaattisesti yhdistysten vuosi- ja syyskokousten aikana
ajankohtaisteemoista valtakunnallisille tiedotusvälineille sekä alue- ja paikallislehdille.
Järjestimme Tiedotussavotta-kilpailun yhdistyksille. Voitto jaettiin Etelä-Pohjanmaan
ja Karjalan Koneyrittäjien kesken. Kannustuspalkinnon sai Etelä-Suomen
Koneyrittäjät. Palkinnot luovutettiin yhdistysten sihteereille liittokokousillallisen
yhteydessä.
Talous
Liiton talous oli vakaa toimintavuonna. Taseen loppusumma oli 3 212 930,58 euroa.

Koronan takia työskentelyssä hyödynnettiin edelleen laajasti etätyötä ja
verkkokokouksia ja -palavereja. Vähentynyt matkustaminen tuotti selvän kulusäästön.
Liiton omistaman Finnmetko Oy:n tilikausi päättyi 31.3.2020. Yhtiön taloudellinen
toiminta oli tappiollinen maaliskuussa päättyneen tilikauden osalta. Yhtiön
päätoiminnot päättyneellä tilikaudella olivat Koneyrittäjä-lehden julkaiseminen,
Finnmetko 2020-näyttely, DataPankki palvelu sekä koulutustoiminta. Tärkeimpänä
hankkeena oli Datapankki-palvelun kehittäminen, markkinointi ja myynti..
Toimintavuoden päättyessä kulumassa ollut tilikausi oli muodostumassa niukasti
voitolliseksi.
Lopuksi
Toimintavuoden aikana toteutimme liiton vuoteen 2030 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 Matinpäivänä 2022

Liiton yksi vaikuttamisen keino on olla jäsenenä taikka edustettuna sellaisissa elimissä, joilla on
vaikutusta koneyrittämisen toimintaedellytyksiin. Koneyrittäjillä oli 2021 edustukset seuraavissa eri
elimissä
Bioenergia ry
- Matti Peltola, hallituksen jäsen
- Simo Jaakkola, puuenergiavaliokunnan jäsen
- Marko Nummijärvi, turvevaliokunnan jäsen
Kansallinen Biotalouspaneeli
Matti Peltola, jäsen
Ceettar – maatalouden- maaseudun- ja metsätalouden urakointialojen yhteistyöjärjestö
Euroopassa
-Simo Jaakkola, varapuheenjohtaja ja metsävaliokunnan pj.
- Ville Järvinen, työkonevaliokunnan jäsen
Finnmetko Oy
- Markku Suominen, hallituksen puheenjohtaja
- Mika Jormakka, hallituksen jäsen
- Matti Peltola, hallituksen jäsen
- Marko Vainionpää, hallituksen jäsen

FinnMETKO 2022
- Markku Suominen, johtoryhmän jäsen
- Marko Vainionpää, johtoryhmän varajäsen
FSC- Vastuullisen metsänhoidon yhdistys
- Timo Makkonen, talouskamarin jäsen
If Vahinkovakuutusyhtiön koneyrittäjätoimikunta
- Teemu Tolppa puheenjohtaja
- Marko Pyykkönen 2.6. asti
- Seppo Saarelainen
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Matti Peltola, hallintoneuvoston jäsen
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma
- Timo Tolppa, yrittäjien neuvottelukunnan jäsen
Kiinteistö Oy Liikekannel
- Markku Leskinen, hallituksen jäsen
Kiinteistö Oy Sitratie 7
- Markku Leskinen, hallituksen puheenjohtaja
Koneluokitustoimikunta
-Ville Järvinen, jäsen
-Teemu Suvanto, jäsen

Maa- ja metsätalousministeriö
EU-metsäjaosto
- Simo Jaakkola, jäsen
Metsäneuvosto
- Matti Peltola, jäsen
-Simo Jaakkola, varajäsen
Metsäneuvoston työvaliokunta
- Simo Jaakkola, jäsen
Kansallisen metsästrategian metsät- ja energia -työryhmä
-Simo Jaakkola, jäsen
Puumarkkinatyöryhmä
- Simo Jaakkola, jäsen
Puutavaranmittauksen neuvottelukunta
- Simo Jaakkola, jäsen
- Lauri Hyytiäinen, varajäsen
Maakunnalliset metsäneuvostot
Lappi: Arto Sarajärvi, varajäsen
Pohjois-Pohjanmaa: Heikki Ahola, jäsen
Kainuu: Asko Piirainen, puheenjohtaja
Pohjois-Karjala: Veini Matikainen, varajäsen
Keski-Suomi: Kai Laaja, jäsen
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: Jukka Vainionpää, jäsen
Pirkanmaa: Timo Häkkinen, jäsen
Lounais-Suomi: Pasi Heino, varapuheenjohtaja
Etelä-Savo: Hannu Hokkanen, jäsen
Kaakkois-Suomi: Mika Jormakka, jäsen
Uusimaa: Peter Blomqvist, varajäsen
MANK ry
- Markku Leskinen, hallituksen jäsen
- Matti Peltola, valtuuskunnan jäsen
Metsäalan Turvallisuustyön Työalatoimikunta
- Lauri Hyytiäinen, jäsen
Metsäkoulutus ry
Simo Jaakkola, varapuheenjohtaja
Muoviputken hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunta
- Ville Järvinen, jäsen
Opetushallitus
Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta
- Markku Leskinen, jäsen
Metsäalan työelämätoimikunta
- Lauri Hyytiäinen, puheenjohtaja
Opetushallitus
Osaamisen ennakointifoorumi
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö- ennakointiryhmä
- Simo Jaakkola, jäsen, varapuheenjohtaja
Rakennettu ympäristö- ennakointiryhmä

- Markku Leskinen, jäsen
Rakennusalojen Turvallisuustyön Työalatoimikunta
- Ari Pihlajavaara, jäsen
Rakennustietosäätiö
PT16 InfraRYL päätoimikunta
- Markku Leskinen, jäsen
Infra-nimikkeistötoimikunta
-Markku Leskinen, jäsen
PT 31 InfraRYL valvova
-Markku Leskinen, puheenjohtaja
BuildingSmart Finland infratoimialaryhmä
-Markku Leskinen, jäsen
RALA-Rakentamisen laatu ry
- Ville Järvinen, hallituksen jäsen
Suomen Metsäkeskus
- Asko Piirainen, johtokunnan jäsen
- Mika Jormakka, johtokunnan varajäsen
Suomen Metsäsertifiointi ry
-Simo Jaakkola, varapuheenjohtaja
- Lauri Hyytiäinen, hallituksen varajäsen
Suomen Metsäyhdistys ry
- Matti Peltola, hallituksen varajäsen
Suomen Yrittäjät ry
- Asko Piirainen, hallituksen jäsen
- Matti Peltola, työmarkkinavaltuuskunnan jäsen
- Simo Jaakkola, työmarkkinavaltuuskunnan varajäsen
- Simo Jaakkola energia- ja ympäristövaliokunnan jäsen
Väylävirasto
Valtakunnallinen metsäklusterin yhteistyöryhmä
- Matti Peltola, jäsen
Turvealan Mittaustoiminnan Neuvottelukunta
- Simo Jaakkola, jäsen
TTS Kehitys Oy
- Matti Peltola, hallituksen jäsen
Työtehoseura ry
- Matti Peltola, hallituksen jäsen
Kokoukset ja hallinto
Liittokokous
Varsinainen liittokokous pidettiin 30.-31.10.2021 Vaasassa. Kokouksessa oli läsnä 61 virallista

edustajaa.
Liittovaltuusto
Jäsen
Risto Miikkulainen
Jukka Storberg
Heikki Niittylä
Jussi Mikkola
Timo Laiho
Eero Jurvanen
Antti Ihalainen
Riku Mikkonen
Marko Saastamoinen
Teemu Myller
Mikko Varis
Matti Siikki
Heikki Korpi
Harry Luokkamäki
Tarmo Laitinen
Janne Tornio-Marttila
Olli-Matti Korja
Janne Kaihua

Varamies
Tero Mahkonen
Tatu Kimpanpää
Pasi Kerällä
Antti Sorri
Janne Kangassalo
Tommi Kinnunen
Tomi Reinikainen
Petri Hyvönen
Jussi Hakkarainen
Veini Matikainen
Pasi Kilpeläinen
Vesa Kärkkäinen
Jukka Vainionpää
Janne Vainionpää
Esko Pelto-Arvo
Heikki Ahola
Marko Pyykkönen
Mikko Ruokamo

Sääntömääräinen liittovaltuuston kokous pidettiin Teams etäyhteydellä 23.4. Kokoukseen osallistui
16 liittovaltuuston jäsentä sekä liiton puheenjohtaja, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä
järjestö- ja viestintäpäällikkö.
Hallitus
Markku Suominen
Mika Jormakka
Marko Vainionpää

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Varamiehet

Laura Hämäläinen
Pasi Mikkonen
Seppo Saarelainen
Jyrki Härkönen
Teemu Tolppa

Timo Pyykkö
Hannu Hokkanen
Tomi Hautala
Seppo Pulkkinen
Teemu Suvanto

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa, joista viisi etäyhteyksin.
Työvaliokunta
Markku Suominen
Mika Jormakka
Matti Peltola
Marko Vainionpää
Seppo Saarelainen

puheenjohtaja

Työvaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa, joista kaksi etäyhteydellä.

Energiavaliokunta
Marko Vainionpää, puheenjohtaja
Laura Hämäläinen, varapuheenjohtaja
Varsinaiset jäsenet
Veli-Matti Haanperä
Timo Pyykkö
Matti Siikki
Pasi Uusi-Kraapo

Varamiehet
Tero Mahkonen
Roope Rissanen
Timo Pihlaja
Heikki Juntunen

Energiavaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.
Maarakennusvaliokunta
Seppo Saarelainen
Heikki Korpi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet
Toni Hautala
Jyrki Härkönen
Juha Mykrä
Heikki Niittylä

Varamiehet
Mika Meriläinen
Jari Laitinen
Martti Leppinen
Jarmo Rautio

Maarakennusvaliokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa.
Metsävaliokunta
Mika Jormakka
Teemu Tolppa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet
Hannu Hokkanen
Kimmo Kulojärvi
Pasi Mikkonen
Juho Pihlajaviita

Varamiehet
Teemu Myller
Tarmo Laitinen
Mikko Varis
Simo Tiainen

Metsävaliokunta piti kertomusvuonna viisi varsinaista kokousta, joista kaksi etänä. Lisäksi
metsävaliokunta jatkoi ns. perjantaiTeams-palavereja, joita se piti vuoden aikana yksitoista
kappaletta.
Vaalivaliokunta
Marko Nummijärvi
Pasi Heino
Esko Pelto-Arvo
Marko Pyykkönen
Jari Vento

puheenjohtaja
02.06. asti

Vaalivaliokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa, joista kaksi etänä.
Metsänparannustyöryhmä

Jari Vento
Tommi Kellosaari
Ville Laamanen
Antti Meriläinen
Mika Meriläinen
Antti Sorri

puheenjohtaja

Metsänparannustyöryhmä kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Kokouksista viisi
järjestettiin etänä.
Senioritoimikunta
Reijo Laaja, puheenjohtaja
Hemmo Auvinen
Yrjö Laukkala
Mikko Tuominen
Urpo Vanhalakka
Liiton tilintarkastaja
KHT Jyri Salojuuri varalla KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
Liiton toiminnantarkastaja
Koneyrittäjä Kari Kangaspeska varalla Koneyrittäjä Jukka Vainionpää.
Kunniajäsenet
Tauno Tolppa
Pekka Hakkarainen
Anja Haliseva
Simo Kuittinen
Pertti Lehtomäki
Jorma Mykrä
Timo Rautanen

kunniapuheenjohtaja
kunniajäsen
kunniajäsen
kunniajäsen
kunniajäsen
kunniajäsen
kunniajäsen

Kultainen ansiomerkki
Tapani Alanko
Väinö Hautala
Lauri Jokikokko
Eino Julkunen
Arvo Korhonen
Toivo M. Laakso
Helge Latva
Mauri Mikkonen
Allan Tennilä
Tauno Tolppa
Tapani Jukola
Toimi Pakarinen
Simo Tähkänen
Aarre Sinkkilä
Touko Niemenoja
Timo Rautanen
Erkki Yläjärvi
Pentti I. Sutinen
Taisto Mäntynen
Merja Ahlgren

1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1981
1982
1985
1986
1987
1988
1989

Jussi Arisalo
Kyösti Herranen
Klaus Klemetti
Martin Lillandt
Markus Partanen
Pertti Rundgren
Oiva Salla
Aulis Teitti
Kauko Toljamo
Rauno Tynjälä
Asko Haapaniemi
Pekka Hakkarainen
Hannele Jaakkola
Anja Närvänen
Kauko Gullsten
Veli Kinnunen
Esko Knuutila
Seppo Jokela
Pentti Lavonen
Pentti Alajoutsijärvi
Markku Törmänen
Kari Happonen
Jorma Mykrä
Osmo Saarivuori
Risto Kilkki
Esa Koskela
Pekka Peräaho
Ari Pihlajavaara
Pentti Pulkkinen
Timo Pakarinen
Anja Haliseva
Matti Peltola
Mirva Revontuli-Pulkkinen
Simo Jaakkola
Heikki Ylitalo
Pertti Lehtomäki
Hemmo Auvinen
Pasi Heino
Keijo Mikkonen
Tapio Hirvikoski
Timo Suvanto
Markku Koivuluoma
Pentti Lehto
Kalevi Partanen
Pasi Kylmänen
Yrjö Laukkala
Matti Pesälä
Alpo Salmela
Erkki Eilavaara
Hannu Hiekkala
Niina Kakoyi
Simo Kuittinen
Hannu Kolehmainen
Harry Luokkamäki
Sirpa Heiskanen

1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1992
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1995
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2004
2005
2005
2006
2006
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2014

Asko Piirainen
Marko Nummijärvi
Timo Tolppa
Mika Jormakka
Tiina Rajaniemi
Seppo Saarelainen
Markku Suominen
Ville Järvinen
Ilkka Takayama
Toimihenkilöt
Toimitusjohtaja
Matti Peltola
Varatoimitusjohtaja
Simo Jaakkola
Viestintä- ja järjestöpäällikkö
Sirpa Heiskanen
Metsäasiantuntija
Lauri Hyytiäinen
Maarakennusalan asiantuntija
Ville Järvinen
Toimistosihteeri
Teija Kröger
Toimialapäällikkö
Markku Leskinen
Toimistosihteeri
Päivi Löppönen
Kehittämispäällikkö
Timo Makkonen
Aluepäällikkö
Ari Pihlajavaara
Toimistoassistentti
Ilona Pohjola
Toimistosihteeri
Mirva Revontuli
Toimistopäällikkö
Virve Nurmela
Järjestelmäasiantuntija
Ilkka Savilampi
Tiedottaja
Tuuli Toivikko

2014
2016
2016
2018
2018
2018
2018
2021
2021

01.01.1989 alkaen
05.02.1990 alkaen
01.12.2003 alkaen
06.03.2017 alkaen
16.02.2009 alkaen
28.07.2014 alkaen

17.01. asti

11.02.2013 alkaen
01.02.2021 alkaen
04.05.2015 alkaen
11.05.1987 alkaen
03.02.2020 alkaen
28.09.1987 alkaen
19.12.2011 alkaen
01.10.2008 alkaen
01.01.2013 alkaen

28.07. asti, opintovapaalla 2021

