
 Vuoden aikana työllisyys koheni merkittävästi. Tammikuisissa presidentinvaaleissa 
Sauli Niinistö valittiin uudelle virkakaudelle. Maakuntavaaleja ei toteutettu ja 
soteratkaisua ei saatu päätökseen. Vuoden 1918 tapahtumia muistettiin pitkin 
vuotta. 

 
 Taksi- ja alkoholilainsäädäntöä vapautettiin. Kesä oli poikkeuksellisen lämmin ja  
 kuiva, minkä vuoksi oli paljon metsäpaloja niin meillä kuin naapurimaissa. 
 
 Maailman politiikkaa kiristivät Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteet, Syyrian 
 tilanne sekä Venäjän toimet Krimillä. Ensimmäisen maailmansodan päättymisen 
 muistojuhlallisuudet olivat marraskuussa Pariisissa. 
  
 Metsien hiilinielusta saatiin kohtuullinen lopputulos LULUCF asetuksen osalta. 
 Metsien hiilinielu todettiin aiemmin arvioitua merkittävästi suuremmaksi, mikä 
 mahdollistaa aiempaa suuremmat kestävät hakkuut. 

  
 Kotimaisten kiinteiden polttoaineiden kysyntä oli lähes läpi vuoden hyvä. Kylmät säät 

siivittivät kysyntää talvella ja riittävän korkea sähkön hinta myös kesällä. 
Turvetuotantokesä oli erittäin hyvä ja toimijoiden tuotantotavoitteet ylitettiin, mutta 
muutoin ilmapiiri oli turvevastainen ja sen valmisteveroon tehtiin merkittävä korotus. 
Energiapuun haketusta oli myös kesäkaudella poikkeuksellisen paljon.  

 
 Puun hakkuumäärissä tehtiin vahvan kysynnän, vilkkaan puukaupan ja suotuisten 

korjuukelien myötä uusi ennätys. Uusien laitosinvestointien valmistelua tapahtui 
usean paikkakunnan osalta. 

 
  Metsänparannuksen työmäärät olivat alhaiset metsänhoidollisiin tarpeisiin ja 

pitkäaikaisen puuhuollon turvaamiseen nähden. 
 
 Rakennusala lakkoili alkuvuonna ja rakennustoiminnan määrä kääntyi laskuun. 

Maarakennuksessa korjausvelkaa kurottiin umpeen, mutta kehityksen jatkumiseen 
tuli vähintään välivuosi. Liikenneviranomaiset organisoitiin uudelleen, jolloin 
Liikennevirastosta muodostettiin uusi Väylävirasto. 

 
 Työmarkkinoilla nähtiin poliittisia työtaisteluja hallituksen työttömyysturvaa- ja 

työsopimusten päättämistä koskeneiden lakiesitysten tiimoilta. 
 

  
Järjestötoiminta  
 
 Liiton 16 jäsenyhdistykseen kuului vuoden alussa 2362 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 

106 uutta jäsentä ja 144 jäsenyyttä päättyi. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2332 
jäsentä.  

 
 Liittovaltuusto kokoontui 20. huhtikuuta Helsingissä. Liittovaltuusto vahvisti edellistä 

toimintavuotta koskevat tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjat. Suomen 
Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus piti kokousesitelmän 
”Jaksaako talous yllättää yhä vai alkaako alamäki?”  

 
Liittovaltuuston kokouksen yhteydessä luovutettiin liiton toiminnassa ansioituneille 
Sirpa Heiskaselle, Mika Jormakalle, Arto Peltomaalle ja Aatto Rekolalle Presidentin 
edellisenä itsenäisyyspäivänä heille myöntämät kunniamerkit. 
   
Liittokokous pidettiin 27.–28. lokakuuta Oulussa ja siihen osallistui runsaat 250 
henkilöä. Virallisia kokousedustajia oli 63. Valtiovallan tervehdyksen liittokokoukselle 



toi kansanedustaja Juha Pylväs ja Oulun kaupungin tervehdyksen 
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jukka Kolmonen. Metsähallituksen 
pääjohtaja Pentti Hyttinen piti juhlaesitelmän. Liittokokouksen avajaisissa luovutettiin 
juhlallisesti Mika Jormakalle, Tiina Rajaniemelle, Seppo Saarelaiselle ja Markku 
Suomiselle liiton kultainen ansiomerkki. 
 
Tammikuussa järjestimme vahdinvaihtotilaisuuden, jossa paljastettiin Serguei 
Zlenkon maalaama Asko Piiraisen muotokuva. Markku Suominen aloitti liiton uutena 
puheenjohtajana ja Marko Vainionpää varapuheenjohtajana. 
 
Helmikuussa järjestimme järjestökurssin ja toukokuussa puheenjohtajien ja 
sihteerien yhteiset neuvottelupäivät Tallinnassa.  
 

 Toimintavuoden aikana toteutimme jäsenhankintakilpailun. Siihen osallistuneet 
jäsenet hankkivat 20 uutta jäsentä. Kilpailuun osallistuneiden määrä on vuosien 
saatossa laskenut, mutta mukana on sekä ensikertalaisia että pitkään kilpailuun 
osallistuneita. Keskimääräinen jäsenmaksualttius oli hyvä: 98 prosenttia. FSM 
kasvatti voimakkaasti jäsenmääräänsä määrätietoisen jäsenhankinnan tuloksena. 

 
 Jäsenhankintakokeilu tamperelaisen Connection House Oy:n kanssa ei tuottanut 

odotettua tulosta, minkä perusteella hanke jäi kokeiluksi Etelä-Suomen alueella. 
 
 Liiton 50-vuotis historiateoksen kirjoittaminen eteni suunnitellusti hyvin FM Ville 

Eerola työnä ja valitun historiatoimikunnan tukemana. 
 
 Yhdistysten syyskokouksissa valittiin uusi puheenjohtaja kahteen yhdistykseen; 

Etelä-Suomen ja Kainuun yhdistykseen. 
 
 Kaakkois-Suomen yhdistys järjesti toukokuussa perinteisen lentopalloturnauksen 

Ruokolahdella. Keski-Suomen Koneyrittäjät voitti mestaruuden.  
 
 Lapin yhdistys järjesti Valtakunnalliset talvipäivät 3.-5.3 Ylläksellä. Seniorien 

vuotuisen kokoontumisen toteutimme Vieremällä. 
 
 Teimme pohjatyötä vuonna 2019 päätettävään Koneyrittäjät 2030 strategiaa varten.  
   
  
Yleinen edunvalvonta  
 
 Toimintavuoden aikana annoimme 19 (19/2017) lausuntoa. Teimme esityksiä, joita 

veimme eteenpäin eri kanavia pitkin. Tämän lisäksi olimme virallisesti ja 
epävirallisesti yhteydessä lukuisiin poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin.  

 
 Painopistealueena edunvalvonnassa liikennelainsäädäntö. Alle 60 km/h kulkevien 

traktorit vapautettiin liikenneluvista sekä niiden kuljettamiseen riittää jatkossa T-kortti 
ilman yhdistelmäkorttia eikä kuljetuksia koske enää ammattipätevyysvaatimukset. 
Urakointikuljetusten edellytyksiä  laajennettiin sekä muutoinkin luvanvaraisuutta 
karsittiin tavoitteidemme mukaisesti. Traktorikuljetukset saatiin turvattua myös 
uudessa tieliikennelaissa. Maantielain täsmennykset mahdollistavat puutavaran 
kuormauksen muilla kuin valta- ja kantateillä ilman lupaa myös hakettaen. Myös 17- 
vuotiaiden mahdollisuus saada AB – korttia palvelee toimialoillamme opiskelevia ja 
suuntautuvia nuoria. Valmistelu metsätraktoreiden nosturitarkastuksista luopumiseksi 
eteni. 

 
Alkuvuonna teimme metsäkonejäsenille kyselyn ateriakorvauksista sekä jaksotyöajan 



käytöstä taustaksi meneillään olleisiin työehtosopimusneuvotteluihin. Kesällä 
teetimme nykymuodossaan neljännen kerran tulosselvityksen, johon saatiin 522 
koneyrityksen tilinpäätöstiedot. Maalis- ja elokuussa teimme markkinatilannekyselyn 
jäsenkunnalle. Selvityksen ja kyselyiden tuloksista tiedotettiin tiedotusvälineille mm. 
FinnMETKO-näyttelyn lehdistötilaisuudessa sekä jäsenistölle liiton julkaisuissa ja 
sähköisissä jäsenkirjeissä. Liittokokousta ennen teimme kyselyn jäsenyrittäjille 
työpaikalla opiskelusta ja ammatillisesta koulutuksesta. Käytimme tuloksia 
liittokokoustiedottamisessa. Kokosimme jäsenyrityksistä urakoinnin hintatietoja 
marraskuussa hintatilastoja varten sekä toteutimme palkkakyselyn joulukuussa 
palkkatilastointia varten. Asiakastahokyselyt tehtiin metsänparannus- sekä 
puunkorjuujäsenille.  
 
Teimme vuoden aikana useita muita kyselyitä edunvalvonnan tueksi.  
 
Laadimme ja päätimme Koneyrittäjien tavoitteet asioista, joita nostamme esille ennen 
vuoden 2019 eduskuntavaaleja  sekä vaikutamme niiden mukaisten tavoitteiden 
saamiseen vaalien jälkeen perustettavan hallituksen ohjelmaan. 

 
 

Aloitteet ja lausunnot 
 
22.02.            Kirjelmä oikeusministeri Antti Häkkäselle 

yrityssaneerauslaista                                                       
       
     yhdessä Suomen Kuljetus- ja 
Logistiikka SKAL kanssa 

 
07.03.            Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta                                                              

       
       
 maantielaiksi 

 
27.03 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle asetukseksi ajoneuvojen 

käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
 
27.03 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle asetukseksi ajokorteista 

annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  
 

 
03.04.     Lausunto opetus- ja 

kulttuuriministeriölle luonnoksesta laiksi   
               ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain muuttamiseksi 
 

 06.04.           Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle esityksestä 
       

  laiksi tieliikennelain muuttamisesta 
 

             07.04.           Lausunto maa- ja 
metsätalousministeriölle Kemera-asetuksesta 

 
  23.04.    

 Lausunto Metsähallitukselle esityksestä Metsähallituksen Keski- ja  
      
  Pohjois-Pohjanmaan valtion maa- ja vesialueita 



koskevaksi       
      
 luonnonvarasuunnitelmaksi 2018-2023 
 

                    02.05.             Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle                                                             
       
       
  Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden  suunnitelmasta                                                    
       
       
 vuosille 2019-2022 

                                       
 03.05. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-                                           
  auton kuljettajien ammattipätevyydestä  
  

        15.06.   
    Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennepalveluhankkeen                                             
       
       
 kolmannesta vaiheesta 

 
21.09.            Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta HE:ksi                                                                

       
       
 energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 

 
26.09.         Lausunto Opetushallitukselle metsäalan 

ammattitutkinnon                                                            
       
      ja 
erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista 

 
26.09.         Vierailu eduskunnan liikenne- ja 

viestintävaliokunnan edustajien      
       
     luona koskien 
maarakennusalan kysymyksiä 

 
04.10.           Lausunto eduskunnan maa -ja metsätalousvaliokunnalle 

Valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019 metsätalouteen                                                       
       
       
 liittyvistä kysymyksistä 

 
10.10.          Lausunto eduskunnan liikenne- ja 

viestintävaliokunnalle ajoneuvojen                                             
       
     katsastustoiminnasta annetun 
lain muuttamisesta 

 
17.10.           Lausunto eduskunnan maa -ja metsätalousvaliokunnalle                                                             

       
       
 Kemera-laista     

 



23.10.           Lausunto eduskunnan maa -ja metsätalousvaliokunnalle 
                     Valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019       
                                                                             

                    25.10           Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
verojaostolle                                                            
       
    energiaverotusta koskevan lainsäädännön 
muuttamiseksi        
       
                    05.11.      Lausunto luonnoksesta valtiovarainministeriölle luonnoksesta HE:ksi                                          
 laiksi raskaiden kuorma-autojentienkäyttöverosta  
 
                    30.11 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle Metsästrategia                                      

  2025 päivityksestä 
   
  23.12. Lausunto ympäristöministeriölle MARA- asetuksen    
                                         soveltamisohjeesta  
 
  
                                           

 
Maarakennus- ja konepalvelut 
 
 Liikenneväylien korjausvelan kasvun taittaminen, aluerakentamiskohteet ja vilkas 

asuntorakentaminen pitivät yllä infrarakentamisen kysyntää.  
 
 Talonrakentamisen aloitusten kasvu taittui, mutta säilyi edelleen korkealla tasolla, sen 

pohjarakentamisen ollessa infrarakentamisen suurin sektori. Rakentaminen oli 
odotettua vilkkaampaa hyvän talouskehityksen ansiosta. Nämä hankkeet kuitenkin 
keskittyivät kasvukeskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Myös energiasektorilla 
rakentaminen oli vilkasta.  Maarakennusalan kustannuskehitys kuitenkin pysyi 
maltillisena laskeneen öljyn hinnan vuoksi. 

 
 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. 
 
 Urakoitsijoiden osuus infrarakentamisessa oli kasvussa niin rakennustöissä kuin 

hoidossa ja kunnossapidossa. Töiden siirtyminen kunnilta urakoitsijoille jatkui. 
 
 Kuntien taloustilanne oli heikko. 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. 

 
 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.  

  



 Osallistuimme Tilastokeskuksen maarakennuskonekustannusindeksin (Maku/Markki) 
painorakennelaskelmien muodostamiseeni. 

 
 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.  

 
 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 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.  

   
 Järjestimme yhteistyössä laitetoimittajien kanssa tilaisuuden FinnMetko-näyttelyyn, 

jossa vieraat saattoivat kokeilla käytännössä, miten 3D-avusteinen kaivaminen 
tapahtuu. 

 
 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.  
 
 Järjestimme Maarakennus- ja metsänparannuspäivät huhtikuussa Tallinnassa. 

Päivän teemana oli Energiatehokkuutta ja laatuvaatimuksia koneyrittäjille. Aiheina oli 
muun muassa työkoneiden käytön energiatehokkuus, uudet hankintatavat julkisissa 
hankinnoissa ja metsä- ja yksityisteiden kunnossapidon laatuvaatimukset.  

  
 Selvittelimme toimintavuoden aikana useita jäsenten erimielisyystapauksia, jotka 

liittyivät konekauppaan, hankintamenettelyyn tai urakkariitoihin. 
 
Metsä ja energia 

 
Puukauppa sujui koko vuoden hyvin. Teollisuuspuun ostomäärä oli noin 50 miljoonaa 
kuutiometriä. Metsäteollisuuden tuotteiden menekki oli maailmalla edelleen kasvussa. 
Se tarkoitti kasvavaa puun käyttöä, joka tyydytettiin pääosin kotimaisella puulla. Puun 
tuonti oli edellisvuosien tasoa. Tämä tarkoitti edellisvuosien tapaan korkeita 
hakkuumääriä.  Teollisuuspuun hakkuiden kokonaismäärä oli Luken hakkuutilaston 
alustavien tietojen mukaan noin 65 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaikkien aikojen 
korkein määrä. Kausivaihtelun määrä oli poikkeuksellisen pientä, koska huhti-
heinäkuun hakkuun ylittivät pitkän ajan keskiarvon kymmenillä prosenteilla.  
 
Energiapuun kysyntä oli kylmän talven ansiosta hyvää ja edellisvuosilta periytyvät 
isohkot varastot saatiin purettua. Metsähakkeen kokonaistuotantomäärässä ei 
tapahtunut isoja muutoksia, vaan kasvanut kysyntä suuntautui teollisuuden 
sivutuotteisiin. Metsähakkeen käyttö lisääntyi lämmöntuotannossa, mutta putosi 



edelleen CHP-tuotannossa sähköntuotannon vähetessä (tarkistetaan myöhemmin). 
Metsähakkeen tuotantomäärä oli noin 8 miljoonaa kiintokuutiometriä. (tarkistetaan 
myöh.). Energiapuun kauppa ja korjuumäärät näyttivät olevan laskussa. Energiapuun 
korjuussa on havaittavissa resurssien kohdistuminen enenevässä määrin 
teollisuuspuun korjuuseen.  
 
Konekustannusten muutosvauhti Tilastokeskuksen julkaiseman metsäalan kone- ja 
kuljetuskustannusindeksin mukaan oli nouseva 3,2-4,4 prosenttia vuositasolla 
toimialasta riippuen. Yksittäisistä kustannuseristä polttoaineilla, palkoilla ja 
pääomakustannuksilla oli suurin vaikutus kustannusten muutokseen. Hyödynsimme 
virallisia kustannusindeksejä viestinnässä ja neuvonnassa sekä sähköisissä 
jäsenpalveluissa.   
 
EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018.  Helpottaaksemme 
koneyritysten työtä täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset teimme yhteistyössä 
Metsätehon kanssa Tietosuojan hallinta metsäurakoinnissa -oppaan sekä pikaoppaan 
, joka auttaa hahmottamaan tietosuojan pääkohdat. Pikaoppaassa on myös 
ohjeistukset koneenkuljettajille ja muulle henkilöstölle. Näiden lisäksi työkaluksi 
yrityksille tehtiin tarkistuslistaa (excel-tiedosto), jota voi käyttää työkaluna 
dokumentoinnissa ja arvioitaessa tietosuoja-asetuksen velvollisuuksien täyttymistä. 
Aihealueesta järjestettiin yhteinen seminaari Metsätehon kanssa. Kaikki aiheeseen 
liittyvä materiaali on jäsenistön käytettävissä. 

Osallistuimme metsäkonetiedon omistuksen ja käytön pelisääntöjä hallinnoivan  
työryhmän työhön. Ryhmässä on edustus metsäteollisuudesta, konevalmistajista ja 
Koneyrittäjistä sekä metsätehosta ja Metsähallituksesta. Vuoden aikana ryhmä 
kokoontui kolme kertaa pelisääntöjen mukaiseen kokoukseen tarkastelemaan 
pelisääntöjen toimivuutta ja jatkokehitystarpeita.  
 
Osallistuimme Kansallisen metsästrategian toteutukseen vaikuttaen maa- ja 
metsätalousministeriön alaisissa metsäneuvostossa, metsäneuvoston 
työvaliokunnassa, strategisissa kärkihankkeissa sekä puumarkkinatyöryhmässä.  
Lisäksi vaikutimme ministeriön väliaikaisessa työryhmässä, jossa aloitettiin 
tulevaisuuden kestävän metsätalouden tukijärjestelmän pohtiminen. Toimimme maa- 
ja metsätalousministeriön Resurssitehokas metsänhoitoverkoston puheenjohtajana. 
Verkoston tehtävänä oli etsiä keinoja lisätä Suomen metsien kasvua entisestään. 
Työn tuloksia hyödynnettiin kansallisen metsästrategian laadinnassa.   
 
Osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön alaisen puutavaranmittauksen 
neuvottelukunnan työhön. Osallistuimme työryhmätyöhön, jossa etsittiin hyviä 
käytäntöjä mittauslain arvioinnissa esille nousseisiin epäkohtiin. Koneyrittäjille 
keskeinen epäkohta on niin sanotun satunnaisrunkojen tarkistamiseen liittyvät 
määräykset ja käytännön toteutusongelmat. Kyse ei ole tarkkuuden epäkohdista vaan 
sen toteamisen menettelyn hankaluudesta.  
 
Osallistuimme Tapion vetämään metsänhoitosuositukset prosessiin, jonka tavoitteena 
oli toimintavuoden aikana päivittää muun muassa jatkuvaan kasvatukseen sekä 
ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvän materiaalin sisältöä. Edustajamme toimi 
metsänhoitosuositusten ohjausryhmän jäsenenä. 
 
Osallistuimme Metsäkeskuksen vetämiin omavalvontahankkeisiin muun muassa 
juurikäävän levityksen omavalvonnan kehittämisen työryhmään, jossa kehitetään 
helppokäyttöisempää ja kustannustehokkaampaa juurikäävän levittämisen 
omavalvontamenetelmää. Työ saatiin lähes valmiiksi vuoden päättyessä. 

http://puuhuolto.fi/wp-content/uploads/Tietosuojan-hallinta-metsaurakoinnissa-v-2018-04-26.pdf
http://puuhuolto.fi/wp-content/uploads/Tietosuojan-hallinta-metsaurakoinnissa-v-2018-04-26.pdf


 
PEFC-metsäsertifioinnin hallintoon ja kehittämiseen osallistuimme Suomen 
Metsäsertifiointi ry:n kautta. Edustajamme toimi PEFC.n varapuheenjohtajana sekä 
PEFC:n kehittämistyöryhmän puheenjohtajana. Ylläpidimme opastavaa 
sertifiointimateriaalia Koneyrittäjien ekstranetissä ja opastimme yrittäjiä tarvittaessa 
esiin nousseissa sertifiointikysymyksissä. Lisäksi aloitimme koneyrittäjille suunnatun 
PEFC-kriteerien tarkistuslistan päivityksen. Koneyrittäjillä ja Pefc Suomella on 
sopimus sertifiointiin ilmoitettavien yritysten ja niitä koskevien tietojen toimittamisesta 
PEFC yrittäjäreksiteriin. 
 
Olimme jäsenenä myös FSC-sertifiointijärjestelmää Suomessa ylläpitävässä 
Vastuullisen metsätalouden yhdistyksessä niin sanotussa taloudellisessa kamarissa.  
Osallistuimme FSC:ssä aloitettuun metsäsertifioinnin kriteeristön tarkistusprosessiin. 
Olimme mukana kansainvälisessä projektissa suunnit-telemassa FSC-
metsäsertifiointiin järjestelmää, jossa hyödyntämällä luotavaa 
urakoitsijasertifiointijärjestelmää voitaisiin helpottaa pienmetsän-omistajien liittämistä 
mukaan FSC:n metsäsertifiointiin.  
 
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. Rinnalla olimme edistämässä toimenpiteitä, joilla 
kyseisen tutkinnon suorittaminen sähköisesti ja etänä tulisi mahdolliseksi. 
Aloitteestamme tehtiin hankehakemus ja pilotointi sähköisen tutkintojärjestelmän 
rakentamiseksi. 
 
Järjestimme asiakastahotapaamisia. Tapasimme kaikkiaan toistakymmentä 
koneyrittäjien eri asiakastahojen edustajaa ennalta suunnitelluissa kahdenkeskisissä 
tapaamisissa vuoden aikana. Erityisesti kohderyhmäksi oli valittu suurimpien 
asiakkaiden lisäksi metsänhoitoyhdistyksiä ja yksityisiä sahoja. Tapaamisissa 
keskeisinä asioina olivat muun muassa liiton ajankohtaiset asiat, koneurakoinnin 
kannattavuus, asiakastahokyselyn tulokset sekä tietojen omistuksen ja käytön 
pelisäännöt sekä Koneyrittäjien Datapankin esittely.  
 
Metsäalan vaikuttamisessa teimme yhteistyötä muiden metsäalan yrittäjä-järjestöjen 
Meto-metsäalan yrittäjien ja etenkin Metsäalan Kuljetusyrittäjien kanssa. 
 
Huhtikuussa järjestimme energia-asioita käsitelleen iltatapahtuman eduskunnan maa- 
ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenille 
(kansanedustajien energiaillallinen). Tilaisuus oli jo kolmas laatuaan ja kokemus oli 
edelleen positiivinen. Saimme koolle 10 kansanedustajaa.  
 
Osallistuimme Bioenergia ry:n koordinoimaan HyväPuu- hankkeeseen taloudellisesti, 
ohjausryhmäntyön ja työryhmätyön kautta. Sen tarkoituksena on edistää puun 
energiakäytön hyväksyttävyyttä, mikä on ollut moneltakin taholta uhattuna.     
 
Järjestimme yhdessä Finnmetko Oy:n ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien kanssa lokakuun 
alussa Jyväskylässä Koneyrittäjien metsäpäivä –tapahtuman. Teemana oli Eroon 
kausivaihtelusta. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. 
 
Osallistuimme kansainväliseen toimintaan eurooppalaisten maatalouden, maaseudun 



ja metsäalojen urakointialojen järjestössä Ceettarissa. Liiton edustaja toimii Ceettarin 
varapuheenjohtajana vastaten metsäalan asioista. Otimme Ceettarin nimissä kantaa 
mm. puun kaskadikäytön sääntelymääräyksiä vastaan, euroopan metsästrategian 
arviointiin, puun liikkuvuutta Euroopassa lisääviin toimenpide-ehdotuksiin, FSC:n 
urakoitsijasertifiointisuunnitelmiin. Tiivistimme yhteistyötä Ceettarin ja muiden 
metsäalan sidosryhmien välillä Brysselissä korottaaksemme yrittäjäjärjestön profiilia. 
Lisäksi Ceettar oli aktiivinen muun muassa työkoneiden keräämän tiedon 
omistamisen ja hyödyntämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi teimme pohjoismaista 
yhteistyötä muiden Pohjoismaiden koneurakointialojen järjestöjen kanssa. 
Järjestimme yhteistyökokouksen Suomessa lokakuussa.  
    
Osallistuimme luonnonvara-alan koulutuksen ennakointifoorumin ja metsäalan 
työelämätoimikunnan työhön. Pyrimme vaikuttamaan metsäalan kuljettajakoulutuksen 
laatuun, ajanmukaiseen sisältöön ja riittäviin resursseihin.  Vaikutimme metsäalan 
ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen uudistamisen työryhmiin.  
 
Metsäalan ammattioppilaitoksien ja työnantajien käyttöön valmistelimme työpaikalla 
opiskelun tarkistuslistan. Sen tarkoitus on varmistaa, että työpaikalle opiskelujaksolle 
lähtevällä opiskelijalla on riittävät valmiudet työpaikka-opiskelujakson 
menestyksekkääseen suorittamiseen. Lisäksi laitoimme alulle tarkistuslistan 
sähköistämisen hankehaun kautta. 
 
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. Teimme yhteistyötä metsäkoneopetusta antavien koulujen kanssa Kurvaa 
metsään -hankkeessa. Tuimme työpanoksella ja taloudellisesti Metsäopetus-fi -
kampanjaa, joka edistää metsäalan tunnettuutta ja pyrkii saamaan lisää nuoria 
metsäkonekuljettajakoulutukseen.  
 
Osallistuimme Metsähallituksen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
luonnonvarasuunnitelman 2018-2023 valmisteluun yhteistyöryhmän kautta. Aloitimme 
yhteistyöryhmässä myös Lapin luonnonvarasuunnitelman uudistamistyötä. 
 

Metsänparannus  
 
Metsänparannustoimintaa Suomessa leimasi edellisvuosista entisestään 
pienentyneet toteutusmäärät. Tienrakennukseen ja suometsien hoitoon varattuja 
Kemeravaroja jäi jälleen käyttämättä. Yhteistyökumppanien toivottiin kouluttavan 
koneyrittäjiä Kemerahankkeiden hallintoon. Toteutetut koulutukset eivät kuitenkaan 
vastanneet odotuksia. Eduskuntavaaleihin valmistauduttiin esittämällä 
yhteishankkeiden kokoonjuoksuun erillistä palkkiota tai vaihtoehtoisesti, että 
kokoonjuoksun tekee julkinen toimija. Yhteishankkeiden hallinnon helpottamiseksi 
tiekuntia esitettiin arvonlisäverovelvollisiksi.    
 
Maanmuokkauksen tekijäpula oli krooninen erityisesti Etelä-Suomessa. Syynä olivat 
erityisesti rakentamisen vahva veto ja maanmuokkauksen surkeat hinnat.  
 
Järjestimme Maarakennus- ja metsänparannuspäivät maaliskuussa Helsingissä ja 
Tallinnassa. Päivän teemana oli Energiatehokkuutta ja laatuvaatimuksia 
koneyrittäjille. Aiheina oli muun muassa työkoneiden käytön energiatehokkuus, 
uudet hankintatavat julkisissa hankinnoissa ja metsä- ja yksityisteiden kunnossapidon 
laatuvaatimukset. 



Turve  
 
Turvetuotanto onnistui Suomessa hyvin ennätyksellisen pitkän, lämpimän ja kuivan 
kesän takia. Turvetta tuotettiin kesän aikana yhteensä runsaat 21  miljoonaa 
kuutiometriä. Turpeella oli kysyntää jo kesällä ja syksyllä, koska sähkön korkean 
hinnan takia turvetta käytettiin myös sähkön tuotantoon. Loppuvuonna turpeen 
kysynnässä näkyi päästöoikeuksien kohonnut hinta ja edessä oleva turveveron 
korotus.  
  
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- ja turvevaliokunnissa.  
 
Pienten turvetuotantoalojen (<10ha) ympäristölupien ehtojen saamiseksi  järkevälle 
tasolle tehtiin vaikuttamistyötä poliittisella tasolla (ministeri, kansanedustajia) , 
virkamiestasolla (YM, ELY), julkisuuden kautta sekä olemalla mukana yhdessä Etelä-
Pohjanmaan ELYn kehittämishankkeessa. 
 
Olimme mukana turvealan toimijoiden rahoittamassa ja Bioenergia ry:ssä 
toteutettavassa Turvetalkoot - hankkeessa, jolla pyritään parantamaan turvealan 
imagoa. 
 
Järjestimme Turveristeilyn. se koostui seminaariosuudesta Helsingissä laivalla ja 
päälle risteily Helsinki -Tukholma – Helsinki. Osallistujia oli vajaa 90. 
 

Työmarkkinatoiminta  
 

Toimintavuoden aikana olivat kaikki kolme työehtosopimustamme katkolla 
maarakennus- ja metsäkoneala keväällä sekä turvetuotantoala syksyllä. 
 
Metsäkonealan työehtosopimus neuvoteltiin ensi kertaa uuden sopimuskumppanin, 
Teollisuusliiton kanssa. Neuvottelutulos uudesta, kaksivuotisesta sopimuksesta 
saatiin aikaiseksi tammikuussa. 
 
Maarakennusalalla elettiin poikkeuksellinen lakkokevät, kuten muillakin 
rakentamisen lohkoilla. Lopulta toukokuussa päästiin yhteisymmärrykseen 
kaksivuotisesta ratkaisusta. 
 
Myös turvetuotantoalalla vaihtui sopimuskumppaniksi Teollisuusliitto, jonka kanssa 
solmittiin kaksivuotinen työehtosopimus marraskuun alussa. Sopimus kattaa kaksi 
seuraavaa tuotantokautta sekä optiona kolmannen vuoden ja tuotantokauden. 
Sopimuksessa saatiin poistettua pekkasten kertyminen työsuhteen alusta asti 
työsuhteen jatkuessa yli viisi kuukautta. 
 
Neuvoimme jäsenyrityksiä työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja 
sähköpostilla. KL-uutisissa kirjoitettiin työsuhdeasioiden hoitoon liittyvistä asioista. 
Koneyrittäjien liiton ekstranetsivustolla on kattavasti tietoa työsuhdeasioiden hoidosta. 
Sivustoja ylläpidettiin ajan tasalla. Koneyrittäjien liiton asiamiehet auttoivat 
tarvittaessa paikan päällä jäsenyrityksiä ratkomaan työsuhdeasioihin liittyviä riitoja. 
 
Julkaisimme uusitun painoksen Koneyrittäjän työsuhdeoppaasta, joka postitettiin 
kaikille työnantajajäsenyrityksille marras-joulukuun vaihteessa. 
  
Osallistuimme Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Työturvallisuussäännöksiä 
valmisteleva neuvottelukunnan alaisen työvälineiden käyttöasetuksen muutostarpeita 



kartoittavan jaoston toimintaan. Jaosto esitti metsätraktoreiden nosturitarkastuksesta 
luopumista. 

 
Edistimme metsä- ja rakennusalojen työturvallisuustyötä Työturvallisuuskeskuksen 
alaisissa Metsäalan työalatoimikunnassa ja Rakennus- ja putkijohtoalan 
työalatoimikunnassa.   
 
Osallistuimme Opetushallituksen alaisten Maarakennus-, kivi- ja kaivosalan 
työelämätoimikunnan ja Metsäalan työelämätoimikunnan työhön sekä 
opetushallituksen alaisen luonnonvara-alan ennakointifoorumin työhön.  
 
Vaikutimme metsäalan ammattitutkinnon ja erikoiammattitutkinnon uudistuksen 
tekemiseen.  
 
Osallistuimme metsäalan koneopetusta antavien koulujen oppilaitosyhteistyöhön.  
Tuimme Kurvaa Metsään –kampanjaa sekä osallistuimme konekoulujen 
neuvottelupäiville kaksi kertaa pitäen Koneyrittäjien ajankohtaiskatsauksen.  
 
Ylläpidimme VAP-rekisteriä huoltovarmuus- ja sotilasviranomaisille varmistamaan 
kriisiaikojen puunkorjuun henkilöresurssit.  

 
Kehittämistoiminta  
  

Edistimme Finnmetko Oy:n käynnistämää DataPankki-palvelua toimimalla 
hankkeessa asiantuntijoina, myyjinä ja järjestelmän ylläpitäjinä. Vuoden loppuun 
mennessä palvelun oli ottanut käyttöön 18 yrittäjää. Järjestelmään oli kytkettynä 40 
konetta. 
 
Opetushallitus julkaisi Osaava yrittäjä metsäkonealalla – liiketoimintaoppaan. 
osallistuimme sen käsikirjoituksen laadintaan.  
 

 Olimme mukana seuraavissa edistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeissa (hanke, 
tahot): 
- Osaava yrittäjä maanrakennusalalla, Opetushallitus 
- Puustotietojen inventointimenetelmät, Metsäteho 
- Metsätieto ja sähköiset palvelut, MMM 
- Metsätiedon hallinta ja hyödyntäminen, Suomen metsäkeskus 
- Metsäkoneiden seurantatutkimus, Luke 
- LOG INNO – Työhyvinvoinnista tuottavuutta kone- ja kuljetusyrityksille, Tampereen 
ammattikorkeakoulu  
- Uudistuva metsäyrittäjä, Hämeen ammattikorkeakoulu 
- Ojat kuntoon -hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu  
- Juurikäävän torjunnan omavalvonta -hanke, Suomen metsäkeskus 
- Korjuuresurssien tehokas käyttö Helsingin yliopisto 
- Energiatehokkuus – Seurantamalli koneyrityksille, opinnäytetyö Jesper Laitinen, 
Metropolia amk. 
- FOBIA - Metsäkoneyrittämisen tuottavuus laajavastuisessa puunhankinnassa, 
raportteja ja toimintamalleja, Luonnonvarakeskus ja TTS  
    
- Maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään -hanke, TTL, Metsäteho ja 
YT 
- FSC-urakoitsijasertifioinnin kehittäminen, FSC Suomi ja Metsäteollisuus ry 

 
Järjestö- ja yhteistyösuhteet  
 



Toimintavuoden päättyessä liitto oli jäsen seuraavissa kotimaisissa järjestöissä: Auto- 
ja Tieforum, 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. 
 
Toimintavuoden päättyessä liitto oli jäsen seuraavissa kansainvälisissä  järjestöissä: 
Ceettar – maatalouden, metsätalouden ja muiden maaseudun koneurakointialojen 
eurooppalainen järjestö 

 
 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 vakuutusyhteistyötä If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa jo yli 40 vuotta 

jatkunutta. Vakuutusyhtiön kanssa yhteistyöelimenä olevassa 
koneyrittäjätoimikunnassa kehitettiin vakuutustuotteita ja -palveluita jäsenkuntaa 
paremmin palveleviksi. Uutena jäsenetuna kehitimme Korjaamo- palvelun koneiden 
paloturvallisuus- ja rikkoutumistarkastuksiin. 

 
 Jatkoimme yhteistyötä Signia Tilintarkastus Oy:n kanssa. Oikeudellisissa 

asiantuntijapalveluissa jatkoimme yhteistoimintaa kolmen asianajotoimiston kanssa.  
 
  
 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 Koneyrittäjä-
lehden artikkeleista. 

 
 Hankimme Bioenergia-lehden vuosikerran energia- ja metsäkonealan jäsenille 

yhteistyössä Bioenergia ry:n kanssa. Järjestön ruotsinkieliset jäsenet saivat 
ruotsalaisen Skogsteknik- lehden vuosikerran.  

 
Jäsentiedotuksessa korostuivat alkuvuonna käydyt työehtosopimusneuvottelut sekä 
uusien työehtosopimusten sisältö metsäkone- ja maarakennusaloilla. 
Turvetuotantoalan työehtosopimusneuvottelut ja niiden tulos näkyi tiedotuksessa 
loppuvuonna. Tiedotusta tarvittiin myös poliittisten lakkojen ja työtaistelutoimien 
puitteissa kevätkaudella, vaikka toimien vaikutukset jäivätkin lopulta pieniksi 
jäsenyrityksissämme.  
 
Jäsenille tiedotettiin vuoden mittaan muutoksen alla olleista säädöksistä, kuten 
esimerkiksi ajokortti- ja traktorisäädöksistä. Pidimme edelleen esillä myös byrokratian 
purkuaiheita sekä Kymppiliikkeen tavoitetta. EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja sen 
vaatimat toimet jäsenyrityksissä oli myös yksi vuoden merkittävistä tiedotusaiheista. 
 
Ulkoisessa viestinnässä pidimme erityisesti esillä ammatillisen koulutuksen 



uudistuksen vaikutuksia koneyrityksissä sekä traktoreiden monipuolisen käytön 
mahdollistamista säädösten muuttuessa. Kesäkuussa liikkeelle laitettu metsäalan 
kone- ja kuljetusyritysten yhteinen viesti alan kannattavuusongelmista sai aikaan 
pienoista keskustelua metsäalan yrittäjien tilanteesta. 
 
Järjestimme Finnmetko 2018 näyttelyn yhteydessä tiedotustilaisuuden, jossa 
hyödynsimme kesällä tehtyä tulosselvitystä sekä elokuun markkinatilanne- ja 
työvoiman saatavuuskyselyn tuloksia.  
 
Järjestimme liittokokouksen yhteydessä tiedotustilaisuuden, jossa hyödynsimme 
liittokokouksen alla tehdyn koulutus- ja työssäoppimiskyselyn tuloksia sekä kesällä 
tehtyä tulosselvitystä sekä syksyn markkinatilannekyselyn tuloksia.  
 
Tiedotimme systemaattisesti yhdistysten vuosi- ja syyskokousten aikana 
ajankohtaisteemoista valtakunnallisille tiedotusvälineille sekä alue- ja paikallislehdille.  
 
Järjestimme Tiedotussavotta-kilpailun yhdistyksille. Palkinnon voitti Etelä-
Pohjanmaan Koneyrittäjät. Kannustuspalkinnon saivat Etelä-Suomen, Kainuun ja 
Satakunnan Koneyrittäjät. Palkinnot luovutettiin yhdistysten sihteereille 
liittokokousillallisen yhteydessä. 

 
FinnMETKO 2018 -näyttelyssä esittelimme Koneyrittäjien toimintaa omalla 
osastollamme. Olimme mukana myös muilla messuilla ja konealan tapahtumissa 
vuoden mittaan: helmikuussa Sarka-messuilla Seinäjoella yhdessä Etelä-
Pohjanmaan Koneyrittäjien kanssa, huhtikuussa Mansen Mörinöillä Tampereella, 
toukokuussa Kinnarin Konekarkeloilla Mikkelissä yhdessä Etelä-Savon Koneyrittäjien 
kanssa, heinäkuussa Okra-messuilla Oripäässä ja lokakuussa KoneAgriassa 
Jyväskylässä. 

 
Sähköiset viestimme kulkivat vuoden mittaan Twitterissä, KL-mobiilisovelluksessa, 
netti- ja jäsensivuilla Ekstranetissä sekä jäsenille sähköisellä uutiskirjeellä. Uutiskirje 
ilmestyi 12 kertaa toimintavuonna. 
 

Talous  
 

Liiton talous oli vakaa toimintavuonna. Taseen loppusumma oli 2 850119,47 euroa.  
 
Liiton omistaman Finnmetko Oy:n tilikausi päättyi 31.3.2018. Yhtiön taloudellinen 
toiminta oli tappiollinen maaliskuussa päättyneen tilikauden osalta. Yhtiön 
päätoiminnot päättyneellä tilikaudella olivat Koneyrittäjä-lehden julkaiseminen sekä 
Finnmetko 2018 näyttelyn valmistelu ja myynti sekä koulutustoiminta. Lisäksi yhtiö 
panosti merkittävästi Koneyrittäjien Datapankki-palvelun kehittämiseen. 
Toimintavuoden päättyessä kulumassa ollut tilikausi oli muodostumassa voitolliseksi. 
 

Lopuksi  
 
 Toimintavuoden aikana 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 28.2.2019 
 


