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Metsäpalveluyrittäjyys 

• Toimiala suhteellisen pieni ja nuori 

› Maassamme noin 650 metsäpalveluyritystä (Rieppo 2008)  

› Lapissa noin 50 yrittäjää (Toimialarekisteri 2013) 
 

• Yrityskoko 1-3 hlöä 

›  kasvaa 
 

• Palveluja pääsääntöisesti metsätaloudelle 

› Taimikonhoidot, istutukset, metsäsuunnitelmat, tila-arviot, 

ennakkoraivaukset, ”paperityöt” jne. 
 

• Asiakkaat: 

› metsänomistajat, kunnat, seurakunnat, metsäteollisuusyritykset, 

metsänhoitoyhdistykset, metsähallitus jne.  
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Haasteet 
• Kausiluonteisuus 

› Ratkaisuna monialayrittäjyys? 

› mökkitalkkari, safariyrittäminen, pilkeyrittäminen, 

lämpöyrittäminen jne. 

• Erittäin laaja osaamisala 

› Riittääkö osaaminen? 

• Näennäisyrittäjyys 

› ”Jos metsuri irtisanotaan ja ulkoistetaan ja hänestä tehdään 

vain oman palkkansa sivukulujen maksaja samalla, kun 

vanha firma ja entinen pomo käskevät kuten ennenkin, on 

kyse näennäisyrittäjyydestä” (Lauhanen 2014) 

• Tuleeko joistakin töistä ylikilpailtuja ja jääkö jotakin 

tärkeää tekemättä? (Lauhanen 2014) 
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Metsäalan toimintaympäristön muutos 

• Sodanjälkeisestä metsäorganisaatioiden metsänparannus 

Suomesta vapaaseen markkinatalouteen (Lauhanen 2014) 

• Raakapuun käyttö metsäteollisuudessa: 

› Vuonna 1960 noin 30 milj.m3 

› Vuonna 2012 noin 60 milj.m3 

• Koneiden kehittyminen ja ATK 

• Lainsäädäntömuutokset 

› kilpailuneutraliteetti 

• Metsänomistajien omatoimisen työn väheneminen 

• Metsäteollisuusyritysten töiden ulkoistamiset 

• Bioenergia 

• Uudet kasvun signaalit 
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Strategiat ja selonteot 

• Suomen metsäkeskuksen strategia 

› Metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen, koulutus ja neuvonta 
 

• Suomen biotalousstrategia (2014) 

› Uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotaloudesta 
 

• VN Metsäpoliittinen selonteko 2050 (2014) 

› Luodaan edellytyksiä alan yritysten uudistumiselle sekä uusien 

ja kasvuyritysten kehittymiselle elinkeinopolitiikalla ja 

lainsäädännöllä 
 

• Kansallinen metsästrategia 2025 (luonnos) 

› Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde 

› Metsiin perustuvilla palveluilla on merkittävä kasvupotentiaali 
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Tuloksia 

• Metsäpalveluyrittäjien palveluihin ollaan tyytyväisiä 
 

• Palveluiden käytön uskotaan kasvavan tulevaisuudessa 
 

• Metsäpalveluyrittäjiä halutaan lisää 
 

• Lyhytkestoista räätälöityä koulutusta tarvitaan nykyisille 

yrittäjille 
 

• Tutkintoon johtavaa koulutusta tarvitaan yrittäjiksi aikoville 
 

• Ammattitutkintoon sopivat osat löytyvät olemassa olevien 

tutkintojen osista 
 

• Erityisesti liiketoimintaosaamiseen, hinnoitteluun ja 

markkinointiin liittyviä taitoja tulisi kehittää 
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Metsänomistajien haastattelut 

Metsänomistajien antamat arvosanat saamastaan palvelusta  
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0 % 7 %

55 %

38 %

Millainen oli asiakaskokemuksenne?

Huono

Tyydyttävä

Hyvä

Erinomainen



Mistä työlajeista toivoisitte palvelua jatkossa? 
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Millaisia palveluja aiotaan käyttää seuraavan 5 vuoden aikana ja millaisia on käytetty 
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Metsäorganisaatioiden haastattelut 

Istutus

Taimikonhoito

Uudistusalan raivaus

Ennakkoraivaus harvennuksilla

Ensiharvennus

Harvennus

Päätehakkuu

Oja-/tielinjahakkuu

Maanmuokkaus

Ojitus, suunnittelu ja/tai toteutus

Tienrakennus / peruskorjaus, suunnittelu…

Metsäsuunnnittelu

Tila-arvio

Muu, mikä

Seuraavan 5 v aikana

Aiemmin käytetty



Metsäpalveluyrittäjien haastattelut 
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Paljon enemmän kuin ehtii tekemään

Hieman enemmän kuin ehtii tekemään

Sopivasti

Jonkin verran

Ei ole

Onko metsäpalveluyrittäjälle töitä tarjolla? 

1 2 3 4 5

Kyllä

Ei

Aiotteko palkata lisää työntekijöitä seuraavan 5 vuoden aikana? 



Metsäpalveluyrittäjyys tutkinnon piiriin… 

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon perusteiden 

uudistamistyö 2014 - 2015 
 

• Opetusneuvos Anne Liimatainen Opetushallituksesta 

johtaa uudistamistyötä 
 

• Opetushallituksen asettama työryhmä: 

› Tuovi Aalto, kouluttaja, Hyria Koulutus Oy 

› Aura Heikura, palvelupäällikkö Mhy Kangasniemi - Pieksamäki 

› Lasse Lahtinen, kehittämisasiantuntija, MTK ry 

› Jussi Laurila, esittelijä, Suomen metsäkeskus 

› Satu Saarelainen, metsuri, Metsähallitus 

› Tuomo Turunen, toimitusjohtaja, Metsäpalvelu Turunen Oy 

› Asko Ämmälä, kouluttaja, Sedu Aikuiskoulutus 
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Metsäyrittäjän ammattitutkinnon 

rakenne (luonnos) 
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Metsäyrittäjän 

 ammattitutkinto 

Metsätalousyrittäjän  

osaamisala 

Metsäpalveluyrittäjän  

osaamisala 



Tutkintojen osien 

hyödyntämismahdollisuudet 
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Lopuksi 

• Metsäpalveluyrittäjien palveluille on kysyntää ja kysyntä 

näyttäisi kasvavan seuraavan viiden vuoden kuluessa 

• Metsäpalveluyrittäjiä halutaan lisää maahamme 

• Markkinoilla on tilaa uusille yrittäjille ja yritysten kasvulle 

• Kokonaisvaltaiset palvelut kiinnostavat asiakkaita 

› Kaikki palvelut yhdeltä ”luukulta” 

› Yksilölliset palvelut 

• Yrittäjyyteen valmentavaa koulutusta tarvitaan ja sitä on 

tulossa 

• Menestyvän metsäpalveluyrityksen liikeidea on jollain 

tavalla omaperäisempi ja luovempi kuin muilla (Kärhä ym. 

2000) 
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Kiitos 

Esittelijä Jussi Laurila 

puh. 050-3785054 

jussi.laurila@metsakeskus.fi 

www.metsakeskus.fi 
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