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Koneyrittämisen tila ja osaamisen 
varmistaminen

Tiedotustilaisuus
Oulu 26.10.2018



Paikalla:
Markku Suominen, Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja
Tarmo Laitinen , Pohjanmaan Koneyrittäjien puheenjohtaja

Matti Peltola, liiton toimitusjohtaja
Sirpa Heiskanen, liiton viestintäpäällikkö

Simo Jaakkola, liiton varatoimitusjohtaja
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Lehdistötilaisuus 26.10.2018 Oulu
Koneyrittäjien liitto

Liittokokous 27.-28.10.2016



Esityksen teemat

1. Koneurakointipalveluiden kysyntä
2. Koneyrittämisen kannattavuus
3. Työntekijöiden saatavuus on pullonkaula 
4. Työpaikalla opiskelu ja sen muutostarpeet

Esitettävät tiedot perustuvat pääosin Koneyrittäjien liiton jäseniä koskeviin
selvityksiin

a) kannattavuusselvitykseen, jossa on mukana 522 koneyrityksen tilinpäätöstiedot (2017)
b) markkinatilanneselvitykseen, jossa oli 188 vastaajaa
c) koulutuskyselyyn lokakuussa, jossa oli 107 vastaajaa
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Koneurakointipalveluiden näkymät 
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Energia - turve
• Takana erinomainen tuotantovuosi
• Turve yksinään ja puun rinnalla hyvä polttoaine 

– Viime talvena turve oli apuna monessa energialaitoksessa, kun 
puu oli märkää (energiasisältö heikko) ja lämmöntarve kova

• CO2-päästöoikeuden hinnan nousu ja turveveron
korotusaikeet syövät turpeen kilpailukykyä

• Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja siitä kumpuava 
keskustelu ja vaatimukset eivät ole turpeen kannalta 
suotuisia

• Kasvuturpeella kasvavaa kysyntää
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Energia - puu
• Puun käyttö energian-

tuotannossa on kasvanut 
(teollisuuden sivutuotteet)

• Uusia laitoksia ja puun käyttöä 
tullut ja tulossa lisää useiden 
miljoonien kuutiometrien edestä 

• Metsähake haasteellisessa 
tilanteessa – käyttö laskenut, nyt 
kasvua näköpiirissä etenkin Etelä-
Suomessa;

– Varastot alhaiset talven jäljiltä, mistä 
puuta?

• Poliittinen riski (tuet, 
ilmastokeskustelu ja -linjaukset)
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Maarakennus
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Maarakennuksen sektori Muutos 2019

Maantiet Supistuu

Kadut Ennallaan

Radat  Supistuu

Tietoliikenne Supistuu

Energia Supistuu

Vesihuolto Kasvaa

Muut väylä‐ ja ympäristöhankkeet Ennallaan

Kaivosten avaaminen Kasvaa

Talonrakentamisen alueosat Supistuu

Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito Ennallaan

Yhteensä Supistuu

Lähde: Infrasuhdanteet 2018-2019; 27.9.2018, Nippala & Vainio 



Maarakennus

• Talonrakentaminen ja useimmat 
muut sektorit supistuvat

• Alueellisesti, kaupunki- ja 
kasvukeskuksissa työt jatkuvat 
pidempään, kuitenkin supistuen

• Maatalouden koneurakoinnin 
hintataso ja maksuviiveet ajavat 
yrittäjiä pois siltä sektorilta > 
ylitarjontaa muille sektoreille (mm. 
kaapelit, kunnossapito)

• Kustannukset ovat kuitenkin 
nousussa maailmanmarkkinoiden 
takia

8Lähde: Infrasuhdanteet 2018-2019; 27.9.2018, Nippala & Vainio 



Metsä
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-Seurauksia:  lisää puunkorjuuta, puuntuotannon kasvattaminen 
tarpeen (vrt. hiilinielu)  metsien hoitoa lisää, infran kunto oltava 
hyvä
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Koneurakoinnin kannattavuus



Aineiston taustatiedot
• Tiedot perustuvat Koneyrittäjien liiton jäsenyritysten virallisiin 

tilinpäätöstietoihin
• Tulosluvut perustuvat vuosina 2012–2017  päättyneisiin tilikausiin ja 

tilinpäätöslukuihin.
• Aineistossa 522  Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksen tilinpäätökset 

 metsäalalta 312 yritystä aineistossa
 maarakennusalalta 141

• Aineiston kohdeyritykset ovat olleet samoja vuodesta 2012 lähtien.
• Tunnuslukulaskennassa mukana vain liikevaihtoluvun kertoneet, lyhyttä 

tilinpäätöskaavaa käyttävät pois tarkastelusta

• Vuotta 2018 koskevat tiedot perustuvat Koneyrittäjien kyselyyn 8/2018
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Mediaani koneyrityksen liikevaihto vuosina 2012–2017

Lähde: Asiakastieto, BSH Partners, Koneyrittäjät 12

Liikevaihto 
ilmoitetettu: 
N= 279,metsä
N= 120,maarak.
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Koneyritysten palkkakorjattu liiketulos 2012– 2017 (mediaani)

Lähde: Asiakastieto, BSH Partners, Koneyrittäjät

Liiketulos on 
hyvä, jos se on 
yli 10%



Koneyritysten vuosi 2018

Maarakennus- ja  metsäkonealat

Tiedot perustuvat 20.8.2018 päättyneeseen 
kyselyyn koneyrityksille. 
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• Kysynnän kasvu metsäkonealalla joka kolmannessa yrityksessä yli 10 % ja 
joka kolmannessa 0-10 %. Maarakennuksessa kasvu ollut maltillisempaa. 
Myös loppuvuosi näyttää kasvua 2/3 metsäkoneyrityksistä ja noin joka 
neljännelle maarakennusyritykselle. 
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Kustannusindeksi Mekki

Kustannusindeksi Mekki

Urakointihinnat ovat jääneet jälkeen urakoinnin kustannuskehityksestä



18

Työntekijöiden saatavuus



Lähde : Koneyrittäjien liitto, kysely elokuu 2018 19



20Lähde : Koneyrittäjien liitto, kysely elokuu 2018



Vuosina 2011-2015 työllistyminen vuonna 2017
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Yhteenvetoa:

Talouden hyvä vire näkyy avoimina työpaikkoina muilla aloilla, 
joissa koneenkuljettajat ovat haluttuja:
- mm. koneenrakennus, kaivokset, kuljetusala; 

 työntekijät vaihtavat alaa, kouluista suunnataan muualle kuin 
metsäkonealalle  (vain 50 % valmistuneista jää alalle – TTS:n selvitys lokakuu 
2018)

Konetyöalojen palveluiden kasvu lisää koneenkuljettajien 
tarvetta konetyöaloilla. Yritysten talous ei kovin 
kilpailukykyinen.
 Painetta koulutukselle tuottaa uusia koneenkuljettajia tehtäviin, joissa on 
lähtökohtaisesti kova vaatimustaso.
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Työpaikalla opiskelu

• Koneyrittäjät odottavat koulusta valmistuvilta:
– Perustaitoja koneen ja metsänkäsittelystä
– Oikeaa asennetta laatuun, uuden oppimiseen ja 

asiakastilanteessa toimimiseen

Työpaikalla opiskelun merkitys kasvaa. Siellä saa konetunteja
ja työelämätaitoja. Työpaikalla opiskelun onnistuminen on 
oleellisen tärkeää. 

Koneyrittäjien liitto teki kyselyn koneyrittäjille  
työpaikkaopiskelun kokemuksista
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Kyselyyn vastanneiden yritysten 
kokojakauma työntekijämäärällä mitaten
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Työpaikalla oppiminen kaipaa tukea

• Riittäviä perustaitoja
• Opetuksellista tukea koululta, jotta työpaikalla oppiminen 

olisi mahdollisimman tavoitteellista ja oikeaan osuvaa 
• Rahallista tukea, jotta pienyrityksellä olisi edellytyksiä 

resurssoida ohjausta opiskelijoille nykyistä paremmin
– Lainaus yrittäjän vastauksesta:  ” Pienessä yrityksessä usein myös yrittäjä itse 

kuljettaa konetta. Jos joutuu paljon opettamaan oppilasta tai tekemään kaikki 
koneiden korjaukset, tulee isoja kuluja pienelle yritykselle. Toki kaikkea ei 
tarvitse osata valmiiksi, kun tulee työssäoppimiseen, mutta toivoisin koulujen 
panostavan enemmän siihen puoleen”

28



Työpaikalla oppiminen kaipaa tukea

Yrittäjien näkemys tuesta, joka kannustaisi ottamaan 
työpaikalla opiskelijoita kouluista oli 1000 euroa 
(mediaani)  kuukaudessa opiskelijaa  kohden 
 800 000 – 1 200 000 €/v kustannusta, jos tuki suunnattaisiin 2. tai 3.  
vuosikurssin opiskelijoille 2–3 kk:n ajaksi. 
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Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö kaipaa 
paria muutosta pikaisesti:

-opiskelijat olisi voitava testata ja testin tuloksen 
perusteella suorittaa karsintaa (vrt. min Grahn –
Laasosen lausunto 22.10.2018)
-työpaikalla oppimiseen olisi voitava erityisillä aloilla 
myöntää rahallinen tuki. Nyt laki estää maksamisen 
koulutussopimuksen perusteella. 
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