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Juntunen, M-L.  &  Suomäki, H-L. 1993.  Ikääntyvät  metsäkoneyrittäjät  ja hakkuun  koneellistuminen.  Summary:  Aging 
forest machine  contractors  and the  mechanization  of  wood  harvesting. Folia  Forestalia  808. 22  p.  

Vuonna  1986 Metsäntutkimuslaitos  haastatteli  74 metsä  

alan  koneyrittäjää.  Vuonna  1991  näistä  yrittäjistä  67  

(91  %)  osallistui  sekä  postikyselyyn  että  puhelinhaastat  
teluun, joilla tutkittiin  metsäkoneyrittämisessä  vuoden  
1986  jälkeen tapahtuneita muutoksia  ja niihin  vaikutta  
neita  tekijöitä.  Yrittäjien  omasta mielestä  yrittämisessä  
vuosien  1986-1991  aikana  tapahtuneisiin muutoksiin  ovat  
vaikuttaneet  eniten  metsätöiden  nopea koneellistuminen  

yleensä, koneketjutyöskentelyn  suosiminen, metsäojitus  
ten  väheneminen, metsäteollisuuden  fuusiot  ja työn vaa  
tivuuden  lisääntyminen. Koneyrittäjänä jatkoi edelleen  
52  vastaajaa eli  70  %. Metsäkoneurakoinnista  oli  luopu  
nut 22  yrittäjää,  joista 17 oli vaihtanut  alaa  ja viisi  oli 

poistunut  työelämästä kokonaan.  Vaikka  koneyrityksistä  
lähes  puolet oli vielä  yhden  koneen  yrityksiä,  oli  yritys  
ten  koko  kasvanut.  Yhden  miehen  metsäkuljetusyritykset  
ovat  muuttumassa  vähintään  kahden  koneen  yrityksiksi,  

jotka huolehtivat  koneellisesta  hakkuusta  ja metsäkulje  
tuksesta.  Yrittäjistä  on entistä selvemmin  tulossa  myös 

työnantajia. Metsäkuljetusyrittäjien  kuormitusoireet  oli  
vat  lisääntyneet  hakkuukone-ja ojitusyrittäjiä  selvemmin  
ilmeisesti  huonontuneesta  työtilanteesta johtuen.  Puolel  
le  yrittäjistä yrittämisestä  luopuminen on heidän oman 
arvionsa  mukaan  ajankohtainen kymmenen vuoden  sisäl  
lä.  Puolet  yrittäjistä  toivoo, että  perilliset  jatkavat  yrityk  
sen toimintaa, mutta vain  noin  kahdessa  yrityksessä  kym  
menestä  perillinen todennäköisesti  jatkaa  yritystoimin  
taa. 

In  1986, a total  of 74  forest  contractors  were personally  
interviewed  by  the  Finnish  Forest  Research  Institute.  In  

1991, a total  of 67  contractors  (91 %)  took  part  in  both  
mail-in  questionnaires and telephone interviews, with  the  

purpose  of  determining the  changes that  had  taken  place 
in  entrepreneurship and  the factors  underlying these  chang  
es. In the opinion of the entrepreneurs themselves, the  

changes in  entrepreneurship during the  years  1986  to 
1991  were  influenced  most  by  the  rapid mechanization  of 
forest  work  in  general, the  increasing promotion of inte  

grated harvesting consisting  of the  same contractor in  
volved with  both  the  cutting  and  the  forest  haulage,  the  
cutbacks  in forest ditching,  the  mergers of the  forest  

industry  companies and  the  increase  in  the  requirements 
of the  work.  In 1991, a total  of  52  entrepreneurs, i.e.  70  % 
of the  74  contractors  interviewed  in  1986, were still  

working  in  forest  contracting.  All  in  all  22  entrepreneurs,  
i.e. 30 %, had  given up  forest  contracting.  Of these, 17 
were still  active  in  working  life  and five  had  left  active  

working life.  Although nearly one-half  of  the entrepre  

neurships were still  one-machine  operations, the average  
size of  the  businesses  had  grown.  One-man  forwarder  

entrepreneurships are giving way  to  businesses  with  two 
machines  that  handle  mechanized  felling and  forest  haul  

age.  Entrepreneurs are to  an expanding extent  becoming 

employers. The  strain  symptoms  among  the  forwarder  
contractors  showed an increase  that  was  greater  than  that  

among the harvester  and ditching  entrepreneurs, due  evi  

dently to  the  deteriorating work  situation.  In  the estima  
tion  of the  entrepreneurs themselves, within ten years  
one-half  of  them  will  have  to  decide  on giving up  entre  

preneurship altogether.  One-half  of  the entrepreneurs hope 
that  the  heirs  will  continue  the  business,  but  only  in  about  

two  out  of ten businesses is there a likelihood  that the 

heirs  will continue.  
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1 Johdanto 

Metsätyön  koneellistumisen kehitys  voidaan Suo  

messa  jakaa  suurin piirtein seuraavasti: 1950- 
luku oli  moottorisahan, 1960-luku maataloustrak  

torin,  1970-luku kuormatraktorin ja 1980-luku 
kuormainharvesterin aikaa  (Hakkila  ym. 1989). 
Ensimmäiset kuormatraktorit ja hakkuukoneet 
hankittiin yleensä  metsäteollisuuden puunhan  
kintaorganisaatioiden  omistukseen. Ennen pit  
kää  metsäyhtiöt  luopuivat  koneiden  omistukses  

ta ja siirtyivät  käyttämään  koneyrittäjien  palve  

luja.  Metsäkoneurakoitsijain  liitto ry  perustettiin  
1969. Mukaan  liittyi heti yli  600  yrittäjää.  Jäse  
niksi  liittyi  jo liiton alkuvaiheessa  myös  maanra  
kennusalan yrittäjiä. Vuodesta 1989 lähtien lii  

ton  nimi on ollut Koneyrittäjien  liitto r.y.  Vuon  

na 1986 jäsenistöön  kuului 1784 ja vuonna 1991 

yhteensä  1540 metsäalan koneyrittäjää  (Kone  

yrittäjien liitto r.y:n jäsenrekisteri).  
Ensimmäiset koneyrittäjät  ilmestyivät  metsiin 

1960-luvulla, mutta  vasta  1980-luvulla heräsi  laa  

jempi  kiinnostus  tutkia tätä ryhmää  (Riihimäki 
& Mäkinen 1986, Saukkonen 1986, Mäkinen 
1988, Kanninen 1988). Tutkimukset tuottivat 

perustietoa  metsäkoneurakoitsijoista,  -yrityksis  
tä ja urakointitoiminnasta. Viidestä metsäkone  

urakoitsijasta  neljä  oli lähtöisin metsä- ja maata  
loutta harjoittavasta  perheestä.  Yrittäjien  keski  
ikä  oli 40  ja he olivat olleet alalla keskimäärin 13 

vuotta. Puolella heistä ei ollut metsätalouteen tai 

metsäkonetyöhön  liittyvää  koulutusta (Kanninen  

1988). Neljä yrittäjää viidestä omisti yksin  yri  

tyksensä.  Kuudessa  yrityksessä  kymmenestä  oli 
yksi  metsäkone. Kuudessa yrityksessä  kymme  
nestä oli työntekijöitä.  Yrittäjät olivat melko tyy  

tyväisiä  metsäyhtiöiden  työmaajärjestelyihin.  
Urakointityön  kannattavuus vuosina 1983-1985 
vaihteli heikosta tyydyttävään  (Mäkinen  1988). 

Koska  metsäkoneyritystoiminta  alkoi Suomes  

sa  vasta 1960-luvulla ja  yrittäjät ovat  keskimää  
rin olleet 27-vuotiaita aloittaessaan koneyrittä  

misen, lienee eläkkeelle  siirtyneitten koneyrittä  

jien  osuus  ollut tähän mennessä pieni.  Yrittäjien  
keski-ikä  on kuitenkin noussut  1980-luvulla. Ikä  

jakauman  painopiste  on siirtynyt 30-39-vuoti  
aista 40-49-vuotiaisiin (kuva  1), joten eläkeikää 

lähestyvien  osuus  jäsenistöstä  kasvaa.  Lisäksi  

fyysisesti  ja henkisesti raskas  työ  alentaa työky  

kyä  ja lisää sairastavuutta ikääntymisen  myötä 

(Ilmarinen  ym.  1989),  jolloin työelämässä  pysyt  

täytyminen  vaikeutuu. 

Kuva  1. Metsäkoneyrittäjien  ikäjakauma eri  tutkimuksis  

sa (Saukkonen 1986,  Mäkinen  1988  ja Hänninen  ym. 

1992). 

Fig.  1. The  age  distribution  of  forest  contractors  in  differ  

ent studies  (Saukkonen 1986, Mäkinen  1988  and  Hän  

ninen  et ai.  1992). 

Vuonna 1986 yrittäjät  pitivät yrittämisen tär  

keimpinä  päämäärinä  kannattavuutta ja toimin  
nan jatkuvuutta  (Mäkinen  1988). Vaikka yritys  
toiminnan jatkuvuuteen  vaikuttavat monet  teki  

jät,  joista  vähäisempiä  eivät  varmasti ole yrityk  
sen  kannattavuus ja vakavaraisuus,  ei  yrittäjään 

liittyviä  tekijöitä  ole syytä  unohtaa. Koska  met  
säkoneyritykset  ovat vielä tyypillisesti  yhden  
miehen yrityksiä,  on yritystoiminnan  jatkuvuus  
vaakalaudalla yrittäjän siirtyessä  eläkkeelle tai 
sairastuessa vakavasti.  Lisäksi  metsäkoneyrityk  

set  ovat usein perheyrityksiä,  jolloin sekä  yrittä  

jän  työtyytyväisyys,  suhtautuminen ja mahdolli  
suudet työn kehittämiseen sekä alan yritystoi  
minnan yleiset  edellytykset  heijastuvat helposti  

seuraavaan sukupolveen  ja  sen  valintoihin suku  

polvenvaihdosta  harkittaessa. Toisaalta tieto sii  
tä, että lapset  jatkavat  yritystoimintaa, lisää var  
masti yrittäjän halua kehittää yritystä  selviyty  

mään  muuttuvissa olosuhteissa. 

Voimakas hakkuun koneellistuminen 1980-lu  

vun loppupuolella  lienee vaikuttanut metsäkone  

yrittämiseen.  Vuonna 1986 noin viidennes teol  
lisuuden hakkuista  tehtiin koneellisesti ja viisi 

vuotta  myöhemmin enemmän kuin puolet  (Laa  

jalahti & Säteri 1991). Koneellistumisaste oli 

vuonna 1991 päätehakkuissa  lähes 80 %, mutta 
harvennuksissa vain 15 %.  Vuonna 1986 oli  enim  

millään työssä  sata hakkuukonetta, pääasiassa  

yksioteharvestereita,  kun  vuonna 1991 niitä oli 
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jo seitsenkertaisesti (Metsätilastotiedote  1986 ja 

1991). 
Vuonna 1986 Metsäntutkimuslaitos haastatteli 

74 metsäalan koneyrittäjää  (Mäkinen  1988).  
Vuonna 1991 näitä yrittäjiä haastateltiin uudel  
leen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvit  

tää  metsäkoneyrittämisessä  vuoden 1986 jälkeen  

tapahtuneita  muutoksia sekä  niiden syitä  ja  vai  
kutuksia  metsäkoneyrittämiseen  sekä yrittäjän 

työhön  ja terveyteen.  Alalla jatkavia  yrittäjiä pyy  
dettiin myös  arvioimaan tulevaisuuden näkymiä  
lähinnä yrityksen  kehittämisen ja  toiminnan jat  
kuvuuden osalta. Luopuneilta  kysyttiin  alalta 

poistumisen  syitä.  

Tätä  työtä  ovat  Metsäntutkimuslaitoksen  lisäksi  rahoitta  

neet  Pohjoismaiden Ministerineuvoston  rahoittama  Nor  
diska  Skogsarbetsstudiernas Rad  ja Metsämiesten  Säätiö.  
Kiitämme  rahoittajia  saamastamme tuesta. Käsikirjoituk  

seen ovat  tutustuneet hyviä  parannusehdotuksia tehden  J. 

Parviainen, P.  Hakkila,  O. Eeronheimo, H.  Kalaja, K.  

Kanninen, P.  Mäkinen, A. Rummukainen, L. Tervo, A. 

Tuimala, H.  Vanhanen, J. Örn,  J. Terävä,  J. Rajamäki,  M. 

Lillandt  ja S.  Jaakkola.  Englanninkielisen  tekstin  on  kään  

tänyt  M. Näsman-Repo ja tarkistanut  R. Richardson.  Kii  

tämme kaikkia  työn valmistumiseen  vaikuttaneita  henki  

löitä  ja heistä  erityisesti  metsäkoneyrittäjiä  myötämieli  

sestä  suhtautumisesta  ja tutkimukseen  osallistumisesta.  

2  Aineisto  

Vuonna 1986 poimittiin 86  yrittäjän  ositettu otos 

Koneurakoitsijain  liitto ry:n  jäsenistä. Otos  oli 

4,8  % silloisesta perusjoukosta,  johon  kuului  1784 

metsäkoneurakoitsijaa.  Otoksessa  oli metsäkul  

jetus-, hakkuukone-, tienrakennus- ja ojitusura  

koitsijoita.  Tutkimuksessa haastateltiin henkilö  
kohtaisesti  74  yrittäjää. 

Vuoden 1991 kesällä  74 yrittäjästä kerättiin 
uudelleen tietoja  postikyselyllä  ja  puhelinhaas  
tattelulla. Sekä postikysely-  että haastattelutie  
dot saatiin 67  vastaajalta  (91  %). Seitsemästä 
postikyselyyn  vastaamatta  jättäneestä  saatiin joi  
takin tietoja puhelinhaastattelussa.  Heistä viisi 
toimi edelleen metsäurakoitsijana  (Suomäki  

1992).  

3  Vastaajien  nykyinen  ammatti  ja  alan  
vaihtoon  vaikuttaneita  tekijöitä  

Vuonna 1991 metsäkoneurakointia jatkoi vuon  
na 1986 haastatelluista 74 yrittäjästä  52 eli 70 %. 

Metsäkoneyrittäminen  oli  45 yrittäjälle  pääelin  
keino. Heistä 34  sai  toimeentulonsa pelkästään  
koneyrittämisestä,  kuusi  sai  tämän lisäksi  sivu  

tuloja  maataloudesta ja  viisi  muusta  työstä.  Kuu  
delle yrittäjälle koneyrittäminen  oli sivuelinkei  

no,  joka  kattoi vain 20-35 % toimeentulosta. 
Yhdeltä yrittäjältä ei saatu  riittäviä tietoja. 

Metsäkoneurakoinnista oli luopunut  22 yrittä  

jää  eli lähes kolmannes vuonna 1986 tutkituista. 

Luopuneista  17 oli vaihtanut alaa: seitsemän sai 

nyt  päätoimeentulonsa  maataloudesta, viisi oli 

siirtynyt  yrittäjäksi  muulle alalle ja viisi oli  palk  

katyössä.  Työelämästä  oli kokonaan poistunut 
viisi yrittäjää,  joista yksi oli kuollut  vuoden 1986 

jälkeen.  

Metsäkoneyrittäjinä  edelleen jatkavien  keski  
ikä oli 45 vuotta ja  alaa vaihtaneiden 43 vuotta. 

Työelämästä  poistuneiden  keski-ikä  oli  56 vuot  

Taulukko  1. Vastaajien  ikäjakauma 1991, alaa  vaihtanei  
den ja työelämästä  poistuneiden osuus ikäluokasta.  

Table  1. Age distribution  of  the  subjects  in  1991, the 
percentage of  those  having changed fields  and  ha  

ving left  active  working life  by  age  class.  

käluokka,  v 

[ge  class,  y 

Kaikki 

vastaajat 

Ali 

subjects 

Alaa vaihta- 1 

neiden osuus 

ikäluokasta  

Changed  fields 

Työelämästä  poistu- 
neiden osuus 

ikäluokasta  

Left active  
working life 

n % % % 

((MO 

U-50 

> 1—60 

>1- 

20 27 

37 50 

13 18 

4 5 

30  

24  

15 

3 

23 

25 

74 17 5 
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Taulukko  2.  Metsäkoneyrittäjien  ammatinvalinnan  tausta ja sen vaikutus  alalta  ja työelämästä poistumiseen.  
Table  2. The  background for the  choice  of occupation among  forest  contractors,  and  the  effect  of  this  background on 

the  changing of the  field  of endeavour  and the  leaving of  active  working  life. 

Taulukko  3.  Alaa  vaihtaneiden  ja työelämästä poistunei  
den  osuus eri  aikoina  metsäkoneyrittämisen aloitta  
neista.  

Table  3.  Period  of contracting  start-up; the  proportion of  
those  having changed fields  and  left active  working  

life  per  start-up period. 

ta.  Alle viisikymmenvuotiset  vaihtoivat alaa ylei  
semmin kuin  vanhemmat,  joilla alalta  poistumi  

sen  syynä  oli useimmiten eläkkeelle siirtyminen  

(taulukko  1). 
Taulukossa 2 selvitetään suuntaa-antavasti met  

säkoneyrittäjien  ammatinvalinnan taustan  vaiku  
tusta  alan vaihtoon. Yksitoista vastaajaa  oli ai  
koinaan siirtynyt  maatalousyrittäjästä  koneyrit  

täjäksi,  mutta heistä viisi eli  lähes puolet  oli 
vaihtanut vuoden 1986 jälkeen  alaa kolmen  saa  
dessa  jälleen  pääasiallisen  toimeentulonsa maa  
taloudesta. Kymmenen  yrittäjää oli tullut alalle 
huomattuaan urakoitsijoista  olevan pulaa,  ja täs  

tä ryhmästä  neljä  oli vaihtanut alaa. 
Vuonna 1986 haastatelluista yrittäjistä kolman  

Taulukko  4.  Yrittäjien,  alaa  vaihtaneiden  ja työelämästä 

poistuneiden maantieteellinen  sijoittuminen (alueel  
listen  ositteiden rajat  ks.  Mäkinen  1988). 

Table  4.  Placement  by  geographical region of  contrac  
tors,  those  having changed fields,  and  those  having 

left  active working  life  per  geographical region 

(boundaries of  geographical regions see Mäkinen  
1988). 

nes  oli aloittanut 1960-luvulla, jolloin koneellis  
tuminen alkoi.  Heistä viidennes vaihtoi alaa seu  

ranta-aikana. 1980-luvun alussa yrittämisen oli 
aloittanut 16 %  haastatelluista ja heistä kolman  

nes  oli  vaihtanut alaa seuranta-aikana (taulukko  
3). Aloitusvuoden ja urakoinnista luopumisen  

Ammatinvalinnan tausta 

background of  choice of  occupation  
Metsäkoneyrittäjänä 
Forest  contractor 

1986  

Alaa vaihtaneita 

Changed fields 
1991  

Työelämästä  poistuneita 
Left  active  working life 

1991 

n n % n % 

Ensin  metsurina, sitten  urakointia  maataloustraktorilla  

First  forest  worker,  then  contracting with  farm  tractor  

Koneenkuljettajana 
Hired  machine  operator 
Maanviljelijänä 
Farmer  

26 

12  

11 

5 

1 

5 

19 

8 

45 

4 

1 

15  

8  

Koneurakointia  muulla  alalla  

Contracting in  another  than  forest  area 
Muussa  ammatissa  ja havainto  urakoitsijapulasta 
In  another  profession  and  shortage  of  contractors  noted  
Muussa  ammatissa tai tuntematon tausta 

hi  another  profession  or  unknown  background 

8 

10 

7 

1 

4 

1 

13 

40  

14 

\loitusvuosi Aloittaneita 

>tart-up Contractors  
leriod 

Alaa vaihta- Työelämästä poistu- 
neiden osuus neiden osuus  

Changed fields Left active  
working life 

n % % % 

s 1970 

1971-1974  

1975-1979  

1980-1984  

25 34 

22 30 

15 20 

14 16 

20 

18 

27 

33 

4 

9 

7  

8 

Alucositc 

Geographical 
region  

Yrittäjiä Alaa  vaihta- Työelämästä  poistu- 
neiden osuus neiden osuus  

alueositteesta alueositteesta  

Contractors  Changed fields Left active 
working life 

n % % % 

Etelä-Suomi  

Southern 

Finland  

Länsi-Suomi  

Western 

Finland  

Itä-Suomi  

13 17 

29 39 

17 22 

31 

31 

12 

3 

12 

Eastern  

Finland  

Pohjois-Suomi 
Northern  

Finland  

15 20 14 13 



välinen riippuvuus  ei ollut kuitenkaan tilastolli  
sesti  merkitsevä (x2 =1,37 df = 3 p  = 0,7).  

Koko  aineistossa metsäkoneyrittämisen  lopet  

ti, joko alaa  vaihtamalla tai työelämästä  poistu  

malla, kolmannes yrittäjistä. Eri alueositteissa 

metsäkoneyrittämisestä  luopuminen  oli määräl  
lisesti  lähes samansuuruinen, mutta laadullisesti 

toisistaan poikkeava.  Etelä- ja Länsi-Suomessa 
toimineista yrittäjistä noin kolmannes vaihtoi 
metsäkoneurakoinnin muuhun yrittämiseen  tai 

siirtyi  muuhun työhön.  Itä-ja  Pohjois-Suomessa  

sensijaan  puolet  lopettaneista  yrittäjistä vaihtoi 
alaa  ja toinen puoli  siirtyi työelämästä  kokonaan 

pois  (taulukko  4).  

4  Vuonna  1991 metsäkoneyrittämistä  jatkavat  

4.1 Yritysten toiminta ja taloudellinen tila 

Vuonna 1991 toimintaansa jatkavista  52  metsä  

koneyrittäjästä  suurin  osa,  31  yrittäjää, oli met  

säkuljetusyrittäjiä.  Heillä oli omistuksessaan vä  
hintään yksi  kuormatraktori ja/tai metsävarustei  

nen maataloustraktori mutta ei hakkuukonetta. 

Suurin osa  metsäkuljetusyrityksistä  oli yhden tai 
kahden koneen yrityksiä,  vain 13  %:lla yrityksis  
tä oli omistuksessaan vähintään kolme konetta. 

Neljässä  yrityksessä  oli metsäkuljetuskaluston  
lisäksi traktorikaivuri tai kaivinkone. Näistä yrit  

täjistä  28 vastasi  sekä  postikyselyyn  että puhe  
linhaastatteluun. 

Hakkuukoneyrittäjiä  oli  kolmetoista. Heistä 

kaksi  omisti pelkän  hakkuukoneen. Lopuilla  yh  
dellätoista yrittäjällä  oli  vähintään yksi hakkuu  
kone ja  lisäksi  metsäkuljetuskalustoa.  Hakkuu  

koneyrityksistä  kahdella kolmasosalla  oli omis  
tuksessaan vähintään kolme konetta. Vuosien 

1986-1991 aikana  kahdeksan yrittäjää oli laa  

jentanut  toimialaansa metsäkuljetuksesta  puuta  
varanvalmistukseen eli oli hankkinut yritykseen  
sä ensimmäisen hakkuukoneen.Yksi hakkuuko  

neyrittäjä  ei vastannut  postikyselyyn.  

Ojitusyrittäjiä  oli  kahdeksan.  Heistä yhdellä  
kään ei ollut puunkorjuukalustoa.  Kolmella oji  

tusyrityksellä  oli omistuksessaan vähintään kol  

me konetta. Kolme ojitusyritystä  teki kaivuun 
lisäksi  metsäteitä. 

Taulukko  5.  Hakkuukone-, metsäkuljetus-  ja ojitusyritysten  liikevaihto  (yrittäjien  ilmoittama, ei  kirjanpidosta  saatu) 
vuonna 1990,  velat  keväällä  1991  ja velkojen ja  liikevaihdon  suhde. 

Table  5.  Harvester ,  forwarder and ditching  contractors '  turnover  (as  reported by contractor, not  from bookkeeping) in  
1990, indebtedness  in  the  spring of  1991  and  the  percentage  of  indebtedness  and turnover.  

6  Juntunen,  M-L. & Suomäki, H-L. 

Hakkuukoneyritykset  
Harvester  entrepreneurships 

Metsäkuljetusyritykset 
Forwarder entrepreneurships  

Ojitusyritykset 

Ditching entrepreneurships  

Liikevaihto  Velat Velat/lv 

Turnover Indebt. Indebt.l 

turnover 

Liikevaihto  Velat Velat/ Iv 

Turnover Indebt. Indebt.l 

turnover 

Liikevaihto Velat Velat/ lv 

Turnover Indebt. Indebt.l 

turnover 

1000 mk 1000  mk % 1000 mk 1000 mk % 1000  mk 1000 mk % 

4inimi  

Minimum  

Uakvartiili  

400  

800  

150 

375 

23 

32 

60 

300  

0 

80 

0 

29 

300 

300 

30 

100 

5 

10 

.ower  quartile 
Mediaani  

4edian  

Ceskiarvo  

1300 

1578 

825 

730  

49 

52 

42 

488 

240 

291 

50 

53 

380 

550 

200  

190  

52 

51 

■lean  

Häkvartiili  2415  1000  66 670  400  82 1000 300  100 

Jpper quartile 
Maksimi  

laximum  

3200 1300  1200 1100  138 1000 300  100 

12  12 12 26 25 25 7 7 7 
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Kuva  2. Yrittäjien  arvio  yritystoiminnan  kannattavuudes  
ta vuosina  1986  ja 1991.  
1. erittäin kannattavaa  2. melko  kannattavaa  3. siltä 

väliltä  4. huonosti kannattavaa  5. kannattamatonta  

Fig.  2. The  estimation  by contractors  of the  profitability 

of the  business  in  1986  and 1991. 
1. very  profitable  2.  fairly  profitable 3. in  between  4. 

profitability  poor 5. business  unprofitable 

Yritysmuotoa  oli vuoden 1986 jälkeen  muut  

tanut  kahdeksan yrittäjää, jotka kaikki  olivat ai  
kaisemmin toimineet yksityisinä  ammatinharjoit  

tajina.  Yritysmuodon  muuttamiseen oli kolmella 

syynä  yrityksen  kasvu  ja sitä seurannut  verotus  
kohtelun muutostarve  sekä kahdella taloudelli  

sen  vastuunjakaminen.  Yksittäisinä syinä  olivat 
konemäärän kasvu,  pyrkimys  toimivampaan  yri  

tysmuotoon tai vastuunjako  kuljettajien  kanssa.  

Metsäkoneyrityksistä  suurin osa, kaksi  kolmas  
osaa oli edelleen yksityisiä,  toiminimellä toimi  
via. Kommandiittiyhtiöitä  oli viidesosa ja avoi  
mia yhtiöitä kymmenesosa.  Osakeyhtiöitä  oli  vain 

yksi. 
Omistussuhteet olivat muuttuneet  vain kolmes  

sa yrityksessä. Kolme yrittäjää  neljästä  omisti 
edelleen yksin  metsäkoneyrityksensä.  Yhdessä 
sukulaisen kanssa  yrityksen  omisti  viidennes yrit  

täjistä. Näissä vain yhdessä  oli useampia  kuin 

yksi  sukulaisomistaja.  Yhdessä vieraan kanssa 

yrityksen omisti  kaksi,  joista toisella oli mukana 

myös  sukulaisomistaja.  
Liikevaihdoltaan vuonna 1990 selvästi suu  

rimpia  olivat hakkuukoneyritykset.  Metsäkulje  

tus-ja  ojitusyritysten liikevaihdon keskiarvot oli  

vat keskenään samaa  suuruusluokkaa (taulukko  

5).  Velat olivat kesällä 1991 suurimmat hakkuu  

koneyrityksissä  ja pienimmät  ojitusyrityksissä.  

Yritysten keskimääräinen velkaantuneisuus eli 

velkojen  ja liikevaihdon suhde on pysynyt  seu  
ranta-aikana samalla noin 50 %:n tasolla metsä  

kuljetusyrityksissä.  Ojitusyritysten  velkaantunei  

suus  lisääntyi  seuranta-aikana keskimäärin 20 
%:sta 50 %:iin. Vuonna 1990 velkojen  ja liike  
vaihdon suhde oli keskimäärin noin 50 % kaikil  

la kolmella alalla. Metsäkuljetusyrityksissä  oli  
kolme  täysin  velatonta yritystä,  mutta toisaalta 

myös  yritys, jossa  velkojen  määrä oli liikevaih  

toon verrattuna  lähes 1,4-kertainen. Kaikissa  

koneyritysryhmissä  yli  puolella  vastanneista vel  

kojen  osuus  jäi alle 60 %:n liikevaihdosta. 
Vuonna 1991 yrittäjät määrittelivät toimintan  

sa  joko  kannattavaksi  tai kannattamattomaksi sel  
vemmin kuin vuonna 1986 (kuva 2). Kolmannes 

piti  yritystään  melko kannattavana. Metsäkulje  

tusyrittäjät  arvioivat yrityksensä  kannattavuuden 

heikentyneen  useammassa  tapauksessa  kuin hak  
kuukone-  ja ojitusyrittäjät. Metsäkuljetusyrittä  

jistä puolet  arvioivat yrityksensä  kannattavuu  
den huonommaksi ja neljännes  paremmaksi  kuin 
1986. Muutokset eivät olleet tilastollisesti mer  

kitseviä  merkkitestillä analysoituna.  

Vapaamuotoisessa  kysymyksessä  yrittäjät  mää  
rittelivät  yrityksen  kannattavuuden yleensä  suh  

teessa  omaan toimeentuloon,  yrityksen  tulokseen 

ja rahoitukseen  sekä  yrityksen  hengissä  pysymi  

seen. Kolme yrittäjää  neljästä  esitti  yrityksen  kan  
nattavuudesta vähintään kaksi määritelmää, jois  
ta toinen oli: "Tulot pitää  olla menoja  suurem  
mat". Yksittäisinä kannattavuuden määreinä esi  

tettiin velan ja  liikevaihdon suhdetta  sekä  sijoite  

tun pääoman  tuottoa  koskevat  kriteerit sekä  mää  
ritelmä "...kun ei kannata  vaihtaa ammattia". 

Suurin osa yrittäjistä osti  edelleen kirjan-  ja 

tilinpitoon  liittyvät  palvelut  ulkopuolisilta.  Tili  
toimisto hoiti kirjanpidon  ja tilinpäätökset  yli 

puolelle  yrityksistä.  Kahteen yritykseen  oli han  
kittu vuoden 1986 jälkeen mikrotietokone. Yh  
deksän yrittäjää  kymmenestä  huolehti itse kassa  
virroista. 

Jatkuva konekohtainen seuranta oli vähäistä: 

ajankäytön  seurantaa piti  yksi,  kustannusseuran  

taa ei kukaan ja  tulosseurantaa kaksi  yrittäjää. 
Vuosittaista seurantaa  teki  kirjanpito-  ja  tilinpää  
töstietoihin nojautuen  ajankäytöstä  55  %, kus  
tannuksista 68 % ja tuloksesta 64  % yrittäjistä. 
Pääpaino  oli yleensä  kustannusten ja  tuloksen 
tarkastelussa. 

4.2 Yritysten  kalusto 

Metsäkoneurakointia harjoittavilla  52  yrityksel  
lä oli yhteensä  107 konetta. Vuonna 1986 keski  
määräinen konemäärä yritystä  kohti oli 1,8  mut  
ta vuonna 1991 vastaavasti 2,1 (taulukko  6). Lä  
hes kaksi kolmasosaa koneista oli edelleen 
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Taulukko  6.  Konekanta  vuosina  1986  ja 1991.  
Table  6. Machine  stock  in  1986 and 1991. 

Taulukko  7.  Yrityksen  koneiden  jälleenmyyntiarvo yrit  

täjien oman arvion  perusteella. 
Table  7. Resale  value  of the  machinery  in  the  estimation  

of the contractor.  

kuormatraktoreita,  vaikka  niiden määrä oli vä  

hentynyt  lähes neljänneksen.  Traktorikaivurit ja 
maataloustraktorit olivat vähentyneet  kaivu-  ja 
hakkuukoneiden lisääntymisen  myötä.  

Koneiden määrä  supistui  vuodesta  1986 vuo  

teen  1991 noin viidenneksellä. Kun myös  hak  
kuumäärät pienenivät,  pysyi  koneiden työllisyys  
alhaisena. Vuonna 1986 kuormatraktoreiden kes  

kimääräinen käyttötuntimäärä  oli  1678 tuntia ja 
hakkuukaudella 1990/91 vain 1562 tuntia. Koko 

hakkuukauden ajan  työskennelleillä  kymmenel  
lä hakkuukoneella keskimääräinen käyttötunti  
määrä oli 1945 tuntia. Hakkuukoneista hieman 

yli  kolmasosa oli  ajossa  yli 2400  tuntia,  muut 
1800 tuntia tai vähemmän. Kolmelle kaivinkone  

alustaiselle hakkuukoneelle työtunteja  kertyi  kes  
kimäärin  vain  783. 

Keskimäärin noin joka  neljättä  konetta käytet  
tiin hakkuukaudella 1990/91 kahdessa  vuorossa.  

Tämä tarkoittaa sitä,  että silloin kuin koneet oli  

vat työssä,  niillä oli yleensä  työpäivän  aikana  
kaksi  kuljettajaa.  Eniten kahdessa  vuorossa  käy  
tettiin hakkuukoneita, joista 35 % ajettiin  kah  
dessa vuorossa  ja loppuja  yhdessä.  Kuormatrak  
toreista 17 % ajettiin  kahdessa vuorossa, 79 % 

ajoi  työpäivän  aikana vain yksi  kuljettaja.  Neljä  
prosenttia  oli  vain tilapäisessä  käytössä.  Kaivin  
koneista noin neljännestä  ja  traktorikaivureista 
viidennestä ajettiin  kahdessa vuorossa,  loppuja  

yhdessä.  Kolmea kaivinkonealustaista hakkuu  
konetta käytettiin  vain yhdessä  vuorossa.  

Kalusto oli vuonna 1991 hieman uudempaa  
kuin vuonna 1986. Koneet olivat vuonna 1991 

keskimäärin kuusi  vuotta  vanhoja  ja ne oli han  
kittu keskimäärin kaksi  vuotta  vanhoina. Edelli  

sessä inventoinnissa koneet  olivat keskimäärin  

seitsemän vuotta  vanhoja  ja ne oli hankittu  kes  
kimäärin kolme vuotta  vanhoina. 

Lähes  kaikki  yrittäjät  olivat vaihtaneet vuoden 
1986 jälkeen  vähintään yhden koneensa uudem  

paan. Koneista puolet  oli  korkeintaan kolme vuot  

ta vanhoja  ja  kaksi  kolmasosaa korkeintaan  viisi 

vuotta vanhoja.  Hieman yli viidennes koneista 
oli kymmenen  vuotta tai sitä vanhempia.  Uutena 
oli koneista hankittu kaikkiaan kaksi kolmas  

osaa:  kaikki  hakkuulaitteet, 93 % hakkuukoneis  

ta, 61 % kuormatraktoreista  ja  79 % kaivinkoneis  
ta. 

Lähes kaksi  kolmasosaa  yrittäjistä arvioi yri  

tyksen  konekaluston senhetkiseksi jälleenmyyn  
tiarvoksi alle miljoona  markkaa (taulukko  7). 
Mukaan on tuolloin laskettu  koneet henkilöau  

toista puskutraktoreihin  asti. 

4.3 Metsälän muutoksien vaikutus 

konekalustoon 

Eniten muutoksia metsäkoneyrittämiseen  oli yrit  

täjien arvion mukaan aiheuttanut hakkuutyön  
koneellistuminen. Viidennes yrittäjistä mainitsi 
koneellistumisen yleensä  yritystoimintaan vai  
kuttaneena tekijänä.  Toinen viidennes tarkensi 

yrittämiseen vaikuttavaksi  tekijäksi  koneketju  

jen suosimisen eli  työn  tarjoamisen  lähinnä sel  
laisille yrittäjälle, jotka  kykenevät  hoitamaan sekä 
hakkuun että lähikuljetuksen.  

Yrittäjistä 13 % mainitsi metsäojitusten  vähe  

nemisen,  9  % metsäyhtiöiden  fuusioitumisen ja 
9 % työn  vaativuuden lisääntymisen  yritystoi  
mintaansa vaikuttaneeksi tekijäksi.  Vain yksi yrit  

täjä  kymmenestä  esitti  kaksi  metsäalan eri  muu  

tostekijää,  muut  yhden.  
Vuodesta 1986 vuoteen  1991 yhden  koneen 

yritykset  olivat vähentyneet  määrältään lähes puo  
leen. Lopettaneista  valtaosa oli yhden  metsäkul  

kuormatraktori  

"raktorikaivuri  

Maataloustraktori  

lakkuukone  

Caivinkone  

'uskutraktori  

'uutavara-auto  

Forwarder  

Tractor  digger 
Farm  tractor  

Harvester  

Excavator  

Bulldozer  

Timber truck 

62 

15 

10 

5  

4 

4 

0 

58 

7 

6 

13 

12 

4 

1  

Coneiden  arvo, milj.  mk 

■alue of  the  machinery,  
lillion FIM 

Osuus  yrityksistä  
Proportion  of  

entrepreneurs/lips 
n = 37 

% 

<0,5 

0,5-0,9 

1,0-1,4 

1,5-2,0 

>2,0 

32 

30 

16 

11 

11 
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Taulukko  8.  Koneiden  lukumäärä  yrityksissä  vuosina  1986  ja  1991.  
Table  8. Number  of  machines  in  entrepreneur  ships  in  1986  and  1991.  

jetuskoneen  yrityksiä,  joten useamman koneen 

yritysten  absoluuttinen määrä ei ollut juuri li  

sääntynyt.  Kun vuonna 1986 kolmannes koneis  

ta oli yhden koneen yrityksissä,  vastaava osuus  
oli vuonna 1991 enää viidennes. Sitävastoin kol  

mannes koneista oli nyt  neljän  ja  viiden koneen 

yrityksissä.  Yhden koneen yrityksiä oli havaitus  

ta  yrityskoon  kasvusta huolimatta kuitenkin edel  
leen lähes puolet  koneyrityksistä  (taulukko  8). 

Vuosina 1986-91 konemäärä oli pysynyt  en  
nallaan 27  yrityksessä.  Niistä 19 yrityksessä  myös 

konetyypit  olivat säilyneet  entisinä mutta muut  

tuneet  kahdeksassa.  Työkoneiden  määrä oli kas  
vanut  20:ssä ja  pienentynyt  viidessä yrityksessä.  

Koneiden lisäämisen tai uusiin tehtäviin tar  

koitettujen  koneiden hankkimisen syynä  oli lä  
hes  puolella  yrittäjistä toiminnan monipuolista  
minen ja pyrkimys  työllisyyden  turvaamiseen 
tulevaisuudessakin. Tähän syytekijään  luettiin 

koneketjuun  siirtyminen,  kausiluonteisuuden vä  
hentäminen ja työvoiman  säilyttäminen.  

Seuraavaksi eniten esiintynyt  syytekijä  oli ura  

kanantajan  tai asiakkaiden toiveisiin ja kysyn  
tään mukautuminen, jonka  esitti  kolmannes vas  
tanneista. Tämä on itseasiassa hyvin lähellä en  

simmäistä,  eli tavoitteena on ollut sopeutuminen  
vallitsevaan tilanteeseen ja  tuleviin muutoksiin,  

jotta työtä  riittäisi  ja yritystoiminta  jatkuisi.  Täs  
sä  syyluokassa  korostuivat  selvästi  toisaalta työn  

asettamat muutospaineet  toisaalta urakanantajan  
esittämät tarjoukset tai  kehoitukset. 

Kolmanneksi yleisin syy  oli yritystoiminnan  

ylläpitäminen.  Tämän syyn  esitti  vajaa  viidesosa 

yrittäjistä. Heillä olivat joko työt entiseltä ko  
neelta vähenemässä tai loppuneet tai kyseessä  
oli kaluston pitäminen  nykyaikaisena  tai yrityk  

sen sisäiset tarpeet koneiden lisäämiseen,  esi  
merkiksi  poistojen  saaminen. 

Syynä  hakkuukoneen hankkimiseen oli yleen  
sä  työllisyyden  turvaaminen mm. yritystoimin  

taa monipuolistamalla,  esimerkiksi luomalla 

koneketju.  Toisena tärkeänä syynä  oli kannatta  
vuuden parantaminen,  mikä osittain liittyy  työl  
lisyyden  turvaamistavoitteisiin. Lähes puolessa  

yrityksistä,  joissa  ei ollut vielä hakkuukonetta,  

yrittäjä ei ollut harkinnutkaan hakkuukoneen 

hankkimista,  minkä esteenä oli useimmiten epä  
varmuus  koneen työllistymisestä.  Muita tekijöi  
tä olivat  velanottotarve,  työvoimantarve  ja in  
vestointiin liittyvät riskit.  

Yrittäjistä, joiden  yrityksen  konemäärä ja-tyy  

pit  olivat pysyneet ennallaan, kymmenen  ei  ollut 
edes harkinnut konemäärän lisäämistä ja seitse  
män  oli luopunut  lisäkonehankinnoista epävar  

man työllisyyden  vuoksi. Yrityksissä,  joissa  jo 
oli hankittu lisäkoneita tai muutettu  konetyyp  
piä, kolmessa yrittäjä ei enää harkinnut kone  
määrän lisäystä,  kuudessa  yrittäjä  oli luopunut  
lisäkoneen hankinnasta työllisyystilanteen  epä  
varmuuden vuoksi,  neljässä  muista syistä.  

4.4 Yritysten  tulevaisuus 

Metsäkoneyrittäjien  keski-ikä  oli 45 vuotta.  Eri 

yrittäjäryhmissä  keski-ikä  hieman vaihteli ollen 

hakkuukoneyrittäjillä  43, metsäkuljetusyrittäjil  
lä 45 ja ojitusyrittäjillä  47 vuotta.  Vastanneista 

yrittäjistä puolet  aikoo jatkaa urakointia vähin  
tään  56-vuotiaaksi ja lähes neljäsosa  yli  60-vuo  
tiaaksi  (taulukko  9).  13 % yrittäjistä arveli  jatka  
vansa enää enintään viisi vuotta, 30 % viidestä 

kymmeneen  vuotta, 23 % yli kymmenen  mutta 
alle 15 ja 34 % aikoo työskennellä  yrittäjänä 
vielä yli 15 vuotta. 

Koneiden 

lukumäärä  

Number of 

machines 

Alalta vetäytyvät 

yritykset  
Entrepreneurs/tips  

leaving the  field 

Alalla jatkavat 

yritykset  
Entrepreneurships  

continuing  in the  field 

Alalla jatkavat 

yritykset  
Entrepreneurships 

continuing  in the  field 

1986(n = 22) 1986  (n  =  52) 1991 (n  =  52) 

% % % 

64 

14 

13 

54 

27 

10 

44 

27 

14 



Taulukko  9. Ikä,  johon asti  yrittäjät  arvioivat  jatkavansa 

metsäkoneurakointityössä. 
Table  9.  Age to  which  the  contractors  estimate  they will  

continue  in forest  contracting. 

Urakoinnista luopumisikää  yrittäjät perusteli  

vat  seuraavasti: Kolme yrittäjää  neljästä  saavut  
taisi  silloin eläkeiän. Yksi  yrittäjä viidestä arvi  

oi, että hän väistyisi  alalta joko heikentyneen  

terveytensä  vuoksi  tai  hän ei muuten  enää jaksai  
si  jatkaa.  Yksi  yrittäjä kymmenestä  siirtyisi  tuol  
loin joko muihin töihin tai hän ei osannut  sanoa 

luopumisen  syytä.  Kahdeksan yrittäjää kymme  
nestä arvioi  luopuvansa  metsäkoneyrittämisestä  

siirtymällä  eläkkeelle. Heistä yksi  uskoi  joutu  
vansa  sairas-  tai  työkyvyttömyyseläkkeelle.  

Keskimäärin puolelle  yrittäjistä luopuminen  oli 
heidän oman arvionsa mukaan ajankohtainen  

kymmenen  vuoden sisällä. Yrittäjillä oli melko 
selvä näkemys  yrityksen tulevaisuudesta yrittä  

jän  siirtyessä  eläkkeelle tai mahdollisesti sairas  
tuessa  niin vakavasti,  että hän ei pysty  enää ko  

netyöhön.  Verrattaessa vuosia 1986 ja 1991 oli 

lopettamisuhka  sairaustapauksessa  hiukan lisään  

tynyt,  mutta  muutos  ei  ollut tilastollisesti merkit  
sevä. 

Noin puolet  yrittäjistä toivoi yrityksen  siirty  
vän aikanaan perillisille  (taulukko  10). Noin kol  

mannes esitti ainoana vaihtoehtona, että lapset 

jatkavat  toimintaa. Melko varmalta näyttää,  että 
tämän tutkimuksen kymmenestä  yrityksestä  noin 
kahdessa  uusi  yrittäjä on perillinen, koska  yrittä  

jän  äkillisessä sairastapauksessa  yritys siirtyisi 

pojalle.  

Kymmenestä  yrityksestä kolme lopettaisi toi  

mintansa heti, jos  yrittäjä sairauden seurauksena 
ei pystyisi  kuljettamaan  konetta. Kaksi  yrittäjää 

kymmenestä  uskoi toiminnan lakkaavan yrittä  

jän  siirtyessä eläkkeelle. Kolme yritystä  kymme  
nestä pyritään  ensijaisesti  siirtämään perillisille 
tai myymään ulkopuolisille. Ellei se  onnistu,  jää 
vaihtoehdoksi yrityksen  lakkautuminen. 

Yrityksen  myyminen  osakkaille tai ulkopuoli  
selle näyttää  olevan todennäköinen vaihtoehto 
vain yhdessä  kymmenestä.  Kaiken kaikkiaan  yrit  

täjät  eivät  juurikaan  näytä  uskovan  ostajia  löyty  
vän  tulevaisuudessa. 

Taulukko  10. Yrittäjien yrittämisestä  luopumistapa a)  eläkkeelle  siirtyessä  ja b)  työkyvyttömyystapauksessa.  
Table 10. Method  of leaving the field a)  at  retirement  and  b)  in  case of  disability. 
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Ikä  v,  johon jatkaa 
Age,  y, to which 

will  continue % 

-45  

45-49  

50-54  

55-59  

60-65  

1 

7  

14 

12  

10  

3 

16 

32 

27 

23 

a)  Eläkkeelle siirtyessä 
a) At retirement 

(n = 51) 

b)  Työkyvyttömyystapauksessa  
b) In case  of  disability 

(n  = 47) 

Luopumistapa Ainoa Ensimmäinen,  

lisäksi  toinen 

Only First,  also second 

Ainoa Ensimmäinen,  

lisäksi toinen 

Only First,  also  second Method of  leaving 

% % % % 

Yritys  siirtyy  lapselle 
The  business  is  transferred to  a son or  daughter 

Lopettamalla  yritystoiminta  

By  leaving contracting 

Yritys  myydään ulkopuolisille 
The business  is sold  to an outsider  

Yritys  myydään osakkaille  
The business  is sold  to shareholders  

Hankkii  kuljettajat,  itse  johtajaksi  

Employs  operators, continues  as manager  
Veli  alkaa  hoitaa  yritystä  
Brother  takes over 

Ei osaa sanoa 

Cannot  say  

31 

20 

8 

10 

20 

12 

17  

32  

4 

9 

15 

6 

2 

9 

6 
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5  Metsäkoneyrittäjien  urakointityö  

5.1 Työvoima  

Metsäkoneyritysten  työntekijämäärä  oli hieman 

noussut  seuranta-aikana. Keskimäärin yritys työl  
listi  yrittäjän  lisäksi  nyt  1,5 henkeä,  kun  vuonna 
1986 vastaava  luku oli 1,1. Haastatelluista 52 

yrityksestä  metsäkoneenkuljettajia  oli 36  yrityk  
sessä kaikkiaan 74,  joten kutakin  palkattuja  kul  

jettajia  käyttävää  yritystä  kohti oli nyt  keskimää  
rin  2,1  työntekijää  ja aiemmin 1,9 (taulukko  11). 
Noin  kaksi  kolmasosaa kuljettajista  työskenteli  
3-5  koneen yrityksissä, joilla oli keskimäärin 

palveluksessaan  kolme työntekijää.  
Pelkästään omistajan  voimin toimivia yrityk  

siä  oli nyt  enää 29 % yrityksistä  aiemman 42 %:n 

sijasta.  Yrittämisen lopettaneista  puolella  ei  ollut 
ollut vuonna 1986 työntekijöitä,  ja toisaalta alal  
le jääneet  olivat kaluston lisäämisen tai koneiden 
tehostuneen käytön  myötä  lisänneet työntekijä  
määräänsä. 

Työntekijöistä kaksi  kolmasosaa oli vakitui  

sia,  kausivakituisia oli neljä prosenttia  ja  tilapäi  
siä  alle kolmasosa. Työnantajayrityksistä  69  %:lla 
oli  vakituisia  työntekijöitä,  8  %:lla kausivakituisia 

ja 50 %:lla tilapäisiä  työntekijöitä.  Tilapäisten  

työntekijöiden  töissäoloaika vaihteli kahdesta 
kuuteen kuukauteen vuodessa. 

Lähes kaksi  kolmasosaa  työntekijöistä  oli vie  
raita työntekijöitä  ilman sukulais-  tai omistussi  
teitä yritykseen.  Sukulaisia tai perheenjäseniä  oli 

kolmasosa,  joista lähes puolet  oli  myös  omistaja  

na yrityksessä.  Joka kolmannessa yhden  työnte  

kijän  yrityksessä  oli työntekijänä  sukulainen. 

Työntekijöistä  75 %  oli tullut yritykseen  tutta  
vuuden tai  lähisukulaisuuden kautta.  Yksi  työn  

tekijä  kymmenestä  oli kysynyt  yrittäjältä työtä. 
Alan ammattikoulutuksen saaneita  työntekijöitä  
oli  vain neljässä  yrityksessä,  ja  näistä vain yh  
dessä suurin  osa  työntekijöistä  oli ammattikou  
lutuksen saaneita. Kausi-  ja vakituisesta työvoi  
masta  puolet  ja  tilapäisestä  60  % oli ollut yrityk  

seen tullessaan ilman työkokemusta  ja saanut 
ammattitaitonsa yrittäjän opastuksella.  Viides  
osalla työntekijöistä  työkokemusta  oli ollut jon  
kin  verran, ja  yrittäjä oli opastanut  heitä lisää. 
Kolmanneksella työntekijöistä  oli ollut yrityk  

seen tullessaan työkokemusta  useita vuosia. 
Puolessa yrityksistä  vakituiset kuljettajat  oli  

vat  olleet yrityksen  palveluksessa  vasta  2-4  vuot  

ta, mikä kertoo työvoiman  lisääntymisestä,  mut  
ta  myös  sen  vaihtuvuudesta. Viidenneksessä yri  

tyksistä  vakituiset työntekijät  olivat olleet yli 10 

vuotta nykyisen  työnantajan  palveluksessa.  Yrit  

täjän  ja työntekijän  välistä suhdetta -  "yrittäjän 
kanssa  on  helppo tulla  toimeen" -  piti yli  puolet  

yrittäjistä  eräänä tärkeimpänä  edellytyksenä  am  
mattitaitoisen työntekijän  pysymisenä  yrityksen  

palveluksessa.  Muina keinoina mainitsi 44 % 

yrittäjistä työajoista  sopimisen  joustavuuden.  
Saman  verran  vastaajista  uskoi  myös  hyvän  pal  
kan vaikutukseen. 

Lähes  puolet  vastanneista,  joilla oli ennestään 

työntekijöitä,  uskoi  työvoiman  hankkimisen ole  

van  erittäin vaikeaa tulevaisuudessa. Työvoiman  
hankkimisen vaikeutta perusteltiin  yleisesti  ko  

ikeneiden, ammattitaitoisten kuljettajien  saarn  

Taulukko  11. Työntekijöiden määrä  yrityksissä  vuosina  1986 ja 1991. 
Table  11. The  number  of employees  in  entrepreneurships in  1986  and  1991. 

työntekijöitä 

Employees 

Alalta vetäytyvät  
yritykset 

Businesses  

leaving the  field 

Alalla jatkavat 
yritykset 

Businesses  

staying  in the field  

Alalla jatkavat  

yritykset  
Businesses  

staying  in the field  

1986 (n  = 22) 1986 (n  = 52) 1991 (n = 51) 

% % % 

50 

27 

9  

0  

5 

38 

40 

13 

4 

2 

29 

35 

12 

14 

8 
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sen  vaikeutena. Toisaalta haluttiin myös  vastuun  
tuntoisia ja yrittäjähenkisiä kuljettajia tai  edes 
alasta tosimielessä kiinnostuneita kuljettajia.  Toi  
saalta taas  neljäsosa  yrittäjistä uskoi  työvoiman  
saannin olevan erittäin helppoa.  Helppoutta  pe  
rusteltiin lähinnä ammattitaitoisten työttömien  

kuormatraktorikuljettajien  määrän  lisääntymisel  
lä. Työvoiman  kouluttaminen itse oli myös  yhte  
nä helppouden  perusteena. 

5.2 Koneketjut,  kokonaisurakointi 

Hakkuukoneyrittäjistä  yhdeksällä  hakkuukone  

työskenteli  koneketjuna  yrityksen  kuormatrak  
torin kanssa.  Tehtävänkierto ei ollut yleistä;  vain 

yhdessä  yrityksessä  kuljettajat  vaihtoivat työvuo  

ron  aikana koneita keskenään, jolloin sama kul  

jettaja ajoi  päivän  aikana sekä kuormatraktoria 
että hakkuukonetta. Neljässä yrityksessä  kuljet  

taja  ajoi  koko  päivän  samaa konetta,  koska  yrit  

täjän  arvion perusteella  vaihtaminen alentaa tuo  

tosta ja tulosta. Kahdessa yrityksessä  koneiden 
vaihtoa oli kokeiltu  vaihtelun vuoksi,  mutta se  ei 
ollut muodostunut tavaksi.  Yhdessä yrityksessä  

kuormatraktorinkuljettaja  ei osannut  kuljettaa  

hakkuukonetta,  mikä teki  vaihdon mahdottomak  
si.  

Kaikkiaan yrittäjien  kokemukset  koneketjuis  
ta olivat myönteisiä.  Hakkuukoneyrittäjistä  yli 
kolme neljäsosaa  pitivät  koneketjutyöskentelyn  
etuina hakkuu- ja metsäkuljetuskoneiden  kuljet  

tajien  parantunutta yhteistyötä  huolloissa,  remon  
teissa,  työmatkoissa,  töiden suunnittelussa ja  työn  

jäljessä.  Yrittäjät arvioivat myös  koneiden käyt  
töasteiden paranevan ja kustannusten alenevan 

koneketjutyössä.  Ketjutyöskentelyn  haittapuole  

na piti  kolmasosa  yrittäjistä metsäkuljetuskoneen  
taksan  alentumista. Viidennes metsäkuljetusyrit  

täjistä  oli harkinnut hakkuukoneen ostoa  siirty  
äkseen  koneketjutyöskentelyyn.  

Periaatteessa kokonaisurakoinnista kiinnostu  

neita  oli  kolmannes vastaajista.  Kokonaisurakoin  
nilla  tarkoitettiin toimintaa, jossa  puutavaran ko  
neellinen hakkuu ja metsä-  ja autokuljetus  sisäl  

tyvät  samaan sopimukseen.  Kiinnostavuutta pe  
rusteltiin mm. näin: "jos  se takaa täystyöllisty  
misen  ja urakanantaja  alkaa menetelmää suosia" 

ja "saa  toimia laajemmin  samalla alalla". Hakkuu  

koneyrittäjistä  neljä  oli harkinnut puutavara-au  

ton  hankkimista  eli kokonaisurakointiin siirty  
mistä.  

Kokonaisurakoinnista ei ollut kiinnostunut kak  

si  kolmasosaa yrittäjistä.  Kielteistä suhtautumis  

ta perusteltiin  mm.  seuraavasti: lähtee mukaan 

vain jos  se  on  työnjatkamisen  ehtona,  ei  enää aio 

panostaa  yritykseen,  uskoo  kokonaisurakoinnin 
vain lisäävän työmäärää  saman palkan  saami  
seksi  tai halua työvoiman  lisäämiseen ei ole. 

5.3 Harvennushakkuut,  työmaasuunnittelu  

Noin kolme  yrittäjää  neljästä  oli työskennellyt  

harvennushakkuutyömailla.  Harvennusten arvi  
oitu osuus  koneiden työmäärästä  vaihteli viides  
tä sataan  prosenttiin.  Metsäkuljetusyrittäjistä  80  
%:lla harvennushakkuiden osuus  oli yli  puolet  
koneiden työmäärästä.  Kolmanneksella hakkuu  
koneista oli tehty  yli puolet  työajasta  koneellisia 
harvennuksia. Yksi hakkuukoneyrittäjä  ja  neljä 

kuormatraktoriyrittäjää  oli työskennellyt  pelkäs  
tään harvennushakkuutyömailla.  

Enemmistö harvennushakkuilla työskennelleis  
tä yrittäjistä arvioi korjuun  ajoituksen onnistu  
neeksi.  Urakanantaja  oli onnistunut tyydyttäväs  
ti ajoituksessa  viidenneksen mielestä. Heillä kor  

juun  ajoituksessa  oli usein keväisin  ongelmia.  
Kuusi prosenttia  yrittäjistä piti usein ajoitusta  

epäonnistuneena:  talvella korjataan kesäkorjuu  

kelpoisia  leimikoita,  ja  keväällä ei ole  joko  riittä  
västi korjuukelpoisia  leimikoita tai  puutavaraa 

joudutaan  korjaamaan  liian pehmeiltä  maasto  

pohjilta.  
Koneellisissa harvennuksissa puiden  valinnan 

teki  aina koneen kuljettaja. Viisi yrittäjää  tarkas  
ti jäljelle  jäävän  puuston määrää relaskooppi  

koealoin,  mutta myös  urakanantaja  teki tarkis  
tusmittauksia. Yksi  yrittäjä arvioi jäävän  puus  
ton  määrää silmämääräisesti ja yksi  kertoi  lähin  
nä metsänhoitoyhdistyksen  valvovan jälkeä.  
Kaikkiaan yrittäjät  olivat tyytyväisiä  sekä  omaan 

että työntekijänsä  työhön,  koska  he eivät olleet 
saaneet  urakanantajalta  kielteistä  palautetta. 

Kolmasosa hakkuukoneyrittäjistä  suunnitteli 
harvennushakkuissa ajourat  itse.  Lopuille  hak  

kuukoneyrittäjille  ja kaikille  metsäkuljetusyrit  

täjille  ajourat  suunnitteli urakanantaja.  Ajourien  
suunnitteluun oli  tyytyväisiä  41 % yrittäjistä.  Kol  
mannes yrittäjistä valitti ajourien  kapeutta,  kal  

tevuutta, mutkia  ja  sijoittelua  tms.  Yrittäjien  mie  
lestä hakkuun suorittajan,  joko  metsurin tai kul  

jettajan, tekemät ajourat  olivat paremmin  suun  

niteltuja kuin työnjohdon  suunnittelemat. 
Yli  puolessa  tapauksista  yrittäjä ja  urakananta  

ja  tekivät työvaikeusluokituksen  yhteistyönä  si  
ten, että toinen teki esityksen  työvaikeusluokista  

ja  toinen hyväksyi  tai ehdotti korjausta  luoki  
tukseen. Noin kolmannes yrittäjistä tyytyi uraka  

nantajan  tekemiin luokituksiin.  Vain yksi  yrittä  
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ja teki  yleensä  luokitukset itse. Yli puolet  yrittä  

jistä oli tyytyväisiä työvaikeusluokitukseen  ja 
suhteellisen tyytyväisiä,  ilman suuria ongelmia  
oli kolmannes  yrittäjistä. Luokituksien paikkansa  

pitävyyttä  arvosteli 15 % yrittäjistä. Heidän mie  
lestään luokat ovat alentuneet vuosien mittaan. 

Varastoalueen suunnitteli useimmiten uraka  

nantaja, vain kolme yrittäjää  teki  sen  itse. Nel  

jännes  vastaajista  piti  varastoalueita hyvin  suun  
niteltuina. Kolmanneksella oli  joskus  ongelmia,  
lähinnä varastoalueen pienuuden  takia.  Usein 

ongelmia oli toisella kolmanneksella. Ongelmia 
aiheuttivat lähinnä alueen  pienuus  ja sijainti  esi  
merkiksi  sähkölinjojen  alla. Myös  työn  suoritta  

jalle jäänyttä varastopaikan  etsimistä,  suunnitte  
lua ja  parantelutarvetta  pidettiin  kiusallisena. 

Kaiken kaikkiaan korjuun  ajoitus  ja työmaa  
suunnittelu oli edelleen suurelta osin urakanan  

tajan  tehtävänä. Yrittäjien vuonna  1986 esittämä 
toive  päästä  vaikuttamaan enemmän työmaasuun  
nitteluun ja varsinkin ajourien  suunnitteluun,  oli 

toteutunut  koneellisen hakkuun yhteydessä  kol  
manneksella yrittäjistä. Näissä  tapauksissa  ajou  
rien suunnittelu oli  siirtynyt koneenkuljettajalle.  
Miestyönä tehdyssä  hakkuussa  ajourien  suunnit  
telun siirtyminen  metsureille oli yrittäjien  mie  
lestä parantanut niiden laatua. 

6  Metsäkoneyrittäminen  elämäntapana  

6.1 Ammattitaidon ylläpitoja yrittäjien oma 

työ 

Vain  viidennes yrittäjistä oli osallistunut metsä  
alan lisäkoulutukseen. Aktiivisimmin koulutuk  

seen olivat hakeutuneet hakkuukoneyrittäjiksi  

siirtyneet. Kymmenestä  metsäalan kursseilla  ol  
leesta kahdeksan oli hakkuukoneyrittäjää  ja vain 
kaksi  metsäkuljetusyrittäjiä.  Niinpä kursseista  

suosituimpia  olivatkin erilaiset hakkuukoneen 

käyttöön  liittyvät  kurssit,  kuten harvennushakkuu 

ja mittaus sekä hakkuukoneen ja mittalaitteen 

käyttäjäkoulutus.  Kuusi  yrittäjää  kymmenestä  oli 
ollut kurssilla  oma-aloitteisesti, koska  he halusi  

vat  saada lisää tietoja  ja taitoja.  Neljä  yrittäjää oli 
osallistunut kurssille  urakanantajan  kehotukses  
ta. 

Neljä  yrittäjää viidestä ei ollut osallistunut seu  
ranta-aikana lisäkoulutukseeen. Yritystalouteen 

liittyvässä  koulutuksessa ei ollut ollut ketään. 

Syyksi  kursseilla käymättämyyteen  esitti  viiden  
nes  yrittäjistä niiden tarpeettomuuden,  sillä omas  

ta mielestään heillä jo oli yrittämisen edellyttä  
mät tiedot ja  taidot. Lähes puolet yrittäjistä il  
moitti syyksi  osaksi  koulutuksen tarpeettomuu  
den ja osaksi  ajanpuutteen.  Kurssien ajankohtaa  

piti  huonona 16 % vastanneista. 
Eniten kiinnostusta yrittäjillä oli osallistua  li  

säkoulutukseen, jonka avulla he voisivat  lisätä 

tietojaan uusien  koneiden ja laitteiden tekniikas  

ta. Toiseksi yrittäjiä kiinnostivat jonkin verran 

yrityksen hoitoon liittyvät kurssiaiheet,  esimer  
kiksi  kirjanpito  ja  atk.  Kolmannes yrittäjistä ei 

osannut  esittää,  minkälaista lisäkoulutusta he tar  

vitsisivat tulevaisuudessa. 

Kymmenestä  yrittäjästä kahdeksan ajoi  itse 

jatkuvasti  päivittäin  koneitaan.  Kaikkiaan kolme 

neljäsosaa  päivittäin  ajavista  ajoi  yleensä  työ  

päivän  aikana 9-12 tuntia,  loput  alle viisi tuntia. 

Usein,  viikoittain koneitaan ajoi  kahdeksan  pro  
senttia ja vain silloin tällöin kuusi  prosenttia  vas  
tanneista. Harvemmin kuin  päivittäin  ajavien  ajo  
tuntimäärät vaihtelivat. Vain yksi  urakoitsija  ei 

ajanut itse lainkaan koneitaan. 
Puolella yrittäjistä konetyöskentelyyn,  kuten 

koneiden kuljettamiseen,  huoltoon ja  korjauk  

seen  liittyvä työtuntimäärä  oli vähentynyt.  Toi  
sella puolella  tuntimäärä oli ennallaan tai lisään  

tynyt.  Puolella niistä  yrittäjistä, joiden  työtunti  
määrä oli  vähentynyt,  syynä  oli  työtilanteen  huo  
nontuminen. Terveyden tai iän tuoman  heik  
kenemisen vuoksi  työtä  oli vähentänyt  kolme eli 
13 % vastanneista. 

Niistä yrittäjistä, joiden  yritysten  konemäärä 
oli joko kasvanut  tai  monipuolistunut,  oli kol  

masosa  lisännyt  omaa ajankäyttöään  liiketalou  
dellisiin tehtäviin sekä  huolto- ja korjaustöihin.  

Tasapuolisesti  kaikkia  metsäkoneyrittämiseen  liit  

tyviä  töitä se  oli lisännyt  yli  neljäsosalla.  Yrittä  

jän omaa konetyöskentelyä  koneiden lisäänty  
miset tai  vaihtumiset olivat vähentäneet viides  

osalla,  ja  toisella viidesosalla se  oli säilynyt  en  
nallaan. 

Yrittäjien  vähiten käyttämiä  koneita olivat hak  

kuukoneet,  joista  yli  puolta ajoi  yleensä  työnte  

kijä.  Kuormatraktoreita yrittäjät ajoivat  enem  
män  itse,  kun  suurella osalla kuormatraktoriyri  

tyksistä  ei edes ollut  ulkopuolisia  työntekijöitä.  
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Ojitusyrittäjät kuljettivat  koneitaan useimmiten 
itse. 

6.2  Yrittäjien kokemat uhkat ja arvostukset  

Yrittäjien kokema  työttömyysuhka  lisääntyi  vuo  
den 1986 jälkeen.  Melko tai erittäin suurena  työt  

tömyysuhkan  koki  nyt  71 %, kun  niin ajattelevia  
oli aiemmin 48 % vastanneista. On huomattava,  

että kysely  ajoittui  hieman ennen kesäseisokkia 

ja nk.  puunmyyntisulun  aikoihin,  joka  on varmasti 

myös  vaikuttanut työttömyysuhan  kokemiseen. 
Erittäin suurena työttömyysuhan  koki  kolmas  

osa metsäkuljetusyrittäjistä,  neljäsosa  hakkuu  

koneyrittäjistä  ja  vain kahdeksasosa  ojitusyrittä  

jistä. Merkkitestin  mukaan metsäkuljetusyrittä  

jillä työttömyysuhkan  suureneminen oli melkein 
merkitsevää (p  = 0,05). 

Yrittäjien arvion perusteella  ylikapasiteetti ai  
heutti työttömyysuhkaa  sekä  metsäkuljetus-  että 

hakkuukoneyrittäjille.  Edellisten työttömyysuh  
kaa  lisäsi lisäksi koneketjujen  suosiminen,  jäl  
kimmäisten taas  metsäyhtiöiden  fuusioista ja  ra  
tionalisointitoimista johtuvat  muutokset. Kahdelle 
kolmasosalle ojitusyrittäjistä työttömyysuhkaa  
aiheutti  metsänparannusvarojen  väheneminen. 

Yrittäjien tyytymättömyys  työhönsä  on lisään  

tynyt  (x2 = 15,1 df = 4 p = 0,004).  Aiemman ky  

selyn  vastaajista  kukaan ei ollut melko  tai erit  
täin  tyytymätön  työhönsä,  nyt  niin ajattelevia  oli 
viidesosa. Vastaavasti tyytyväisten  osuus  on las  
kenut. Yli  puolet  metsäkoneyrittäjistä  oli kuiten  
kin  melko tyytyväisiä  työhönsä  (kuva  3). 

Pareittainen yrittäjien  vastausten vertailu osoitti 

myös  työtyytyväisyyden  laskua: 51 %:lla työ  

tyytyväisyys  oli vähentynyt,  38 %:lla pysynyt  
ennallaan ja 11 %:lla parantunut. Koko aineis  
tossa työtyytymättömyyden  kasvu oli  erittäin 
merkitsevä (p < 0,001).  Yrittäjäryhmistä  vain 

metsäkuljetusyrittäjillä  työtyyväisyys  oli vähen  

tynyt  melkein merkitsevästi (p  = 0,006),  muilla 
erot eivät olleet merkitseviä. 

Lähes kaikki  yrittäjät toivoivat parannuksia  työ  
hönsä tai työolosuhteisiinsa.  Kausiluonteisuus 
koettiin suurimmaksi ongelmaksi.  Tasaisempaan  

työllisyyteen  halusi lähes puolet  vastanneista. 

Työpäivän  liiallinen pituus  tai hankalat työajat 
häiritsivät  kolmannesta. Viidesosa toivoi parem  

paa korvausta  työstään.  Varmuutta työn  jatku  
vuudesta halusi 13 %, samoin yhtä  usea toivoi 
lähinnä ilmastoinniltaan parempia  koneita. Li  
säksi  erilaisiin vapaajärjestelyihin  ja loma-asioi  
hin toivoi muutosta  kuusi  prosenttia.  

Urakointityön arvostus koetaan edelleen mcl  

Kuva  3.  Yrittäjien  työtyytyväisyys  vuosina  1986  ja 1991. 
1. erittäin  tyytyväinen  2.  melko  tyytyväinen  3. siltä 
väliltä  4.  melko  tyytymätön 5.  erittäin tyytymätön 

Fig.  3. Work  satisfaction among  contractors  in 1986  and  
1991. 

1. very  satisfied  2. fairly  satisfied  3. in  between  4. 

fairly  unsatisfied 5.  very  unsatisfied.  

Kuva  4. Yrittäjien  arvio  siitä, miten  työelämä rajoittaa 

yksityiselämää.  
1. ei lainkaan  2. melko vähän  3. siltä  väliltä  4. melko 

paljon 5.  erittäin  paljon 

Fig.  4.  Estimation  by  contractors  regarding the  restric  
tiveness  of  working life  on private  life. 
1.  not at  all  2. fairly  little  3. in  between  4. a fair  

amount 5. very  much  

ko  hyväksi  ja entiseen verrattuna jopa  parempa  

na. Ojitusyrittäjillä arvostuksen  paraneminen  oli 
melkein  merkitsevä (p  < 0,05).  Vastausten pa  
reittaisissa vertailuissa 45  % yrittäjistä koki  työnsä  
arvostuksen  paremmaksi,  28  % samaksi  ja  28 % 
huonommaksi kuin vuonna 1986. Kuitenkaan 

pareittaisen  merkkitestin mukaan merkitsevää 

muutosta  ei ollut tapahtunut  koko yrittäjäryh  
mässä. Arvostuksen  kokeminen oli huonontunut 

vain metsäkuljetusyrittäjien  ryhmässä.  
Yli  puolet  yrittäjistä  oli sitä  mieltä, että  työelä  

mä ei enää  rajoita  yksityiselämää  niin paljon  
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kuin  aikaisemmin (kuva  4). Muutos oli  tilastolli  
sesti  merkitsevä  (x2  = 16,0 df = 4 p  =  0,003).  Tä  
hän voi  olla syynä  lisääntynyt  vapaa-aika,  kuten 

pidentyneet  kesätauot. Haastattelun ajoittuminen 
kesätauolle on myös  saattanut  vaikuttaa tulosten 
näinkin  poikkeavaan  jakaantumiseen.  

6.3 Yrittäjien terveys  

Yrittäjät  arvioivat oman tervydentilansa  ikäisiin  
sä verrattuna  huonommaksi kuin viisi vuotta ai  

kaisemmin.  Vajaa puolet  yrittäjistä koki  nyt  ter  

veytensä  tyydyttäväksi  ikäisiinsä  verrattuna, kun 

se aikaisemmin oli useimmiten koettu hyväksi  

(X2 = 7,1 df = 4 p = 0,13).  Enää vähän yli neljäs  

osa  yrittäjistä koki  terveytensä  muihin verrattuna  

hyväksi.  Sellaisten yrittäjien  määrä, jotka  eivät 
osanneet  arvioida  terveyttään,  oli  kasvanut  (kuva 
5). 

Saman yrittäjän  vuosien 1986 ja  1991 vastaus  

ten  pareittaisissa  vertailuissa yrittäjien arvio ter  

veydestään  ikäisiinsä verrattuna  oli huonontunut 
38  %:lla, pysynyt  ennallaan 52 %:lla ja  parantu  
nut  10 %:lla, kun  "ei osaa sanoa" vastausparit  

jätettiin huomioimatta. Oma terveydentila  saman  
ikäisiin verrattuna  koettiin nyt  keskimäärin mer  
kitsevästi huonommaksi kuin aikaisemmin 

(P  = 0,01).  
Sekä psyykkisistä  oireista että fyysisistä  vai  

voista laskettiin jokaiselle  vastaajalle  oirepiste  

summa,  joka saatiin laskemalla  kaikkien  oirei  
den tai vaivojen  esiintymistiheydet  (3  -  usein,  2  -  

joskus ja 1  -  ei  juuri lainkaan)  yhteen  (Kanninen  

1990). Psyykkisten  oireiden minimisumma oli 

13, jolloin  vastaajalla  ei  esiintynyt  mitään oiretta 

juuri lainkaan. Maksimisumma oli vastaavasti 
39,  jolloin kaikkia  oireita esiintyi usein. Nyt  teh  

tyyn  kyselyyn  psyykkisistä  oireista valittiin vuo  
den 1986 kyselystä  13 oiretta, joita yrittäjillä 
silloin esiintyi  muita oireita enemmän. 

Pareittain psyykkisiä  oirepistesummia  vertail  

taessa  pistesumma  oli suurentunut  62  %:lla, py  

synyt  ennallaan 11  %:lla ja pienentynyt  28  %:lla 

yrittäjistä.  Merkkitestin mukaan  yrittäjäryhmistä  
vain metsäkuljetusyrittäjillä  oli  oirepistesumman  
osoittama kokonaisoireilu lisääntynyt  aiemmas  

ta  melkein merkitsevästi  (p < 0,05).  Sama mer  
kitsevyystaso  saatiin myös  koko aineistossa ta  

pahtuneelle  muutokselle. 
Kunkin oireen keskiarvopisteitä  verrattiin, jot  

ta löydettäisiin yleisimmät  oireet. Oireita esiin  

tyi  nyt  useammin kuin  aikaisemmin (p  < 0,01).  
Ainoastaan päänsärkyä  esiintyi vähemmän. 

Kuva  5.  Yrittäjien  arvio  terveydestään  ikäisiinsä  verrattu  
na vuosina  1986  ja 1991. 
1. ei osaa sanoa 2.  heikko  3. melko  heikko  4. tyydyt  
tyvä  5.  hyvä  6.  erinomainen  

Fig.  5. The  contractors'  appraisal of their  health  as 

compared with  others  of the  same age in  1986  and  
1991. 

1. cannot say  2. poor  3.  fairly  poor  4. satisfactory  5. 
good 6. excellent  

Keskiarvopisteiden  mukaan nykyisillä  hakkuu  

koneyrittäjillä  olivat lisääntyneet  vatsanväänteet, 

rentoutumisvaikeudet,  silmien tai silmienseudun 
rasittuneisuus ja kontaktivaikeudet. Nykyisillä  

metsäkuljetus-  ja ojitusyrittäjillä  olivat lisäänty  

neet  vatsanväänteet ja huonosti nukkuminen. 

Yrittäjien fyysinen  kokonaisvaivaisuus  ei  ollut 

lisääntynyt  tilastollisesti merkitsevästi. Yrittäjis  
tä 58  % :11a vaivapistesumma  oli kasvanut,  kuu  
della prosentilla  pysynyt  ennallaan,  mutta  jopa  
36 %:lla pienentynyt.  Kuitenkin verrattaessa  

pareittain  vaivojen  keskiarvoja  saatiin tuloksek  

si,  että vaivoja  esiintyi  nyt  keskimäärin useam  
min kuin  aikaisemmin (p < 0,05).  Yleisimpiä  oli  
vat  edelleen hartia- ja olkapäävaivat,  jotka vai  
vasivat usein nyt  yli kolmannesta yrittäjistä ai  

emman neljänneksen  sijasta.  Seuraavaksi eniten 

yrittäjät kärsivät  kaula- ja niskavaivoista sekä 
lanne- ja ristiselän vaivoista. Nyt yli  neljännes  

yrittäjistä kärsi  näistä vaivoista usein aiemman 
noin viidenneksen sijasta. 

Puolet yrittäjistä oli käynyt  vuonna 1990 lää  
kärissä  sairauden vuoksi.  Määrä oli  laskenut  pa  
rilla yrittäjällä  vuodesta 1985. Yleisimpiä  olivat 
edelleen niska-hartiaseudun ja selän sairaudet. 
Noin neljännes  yrittäjistä oli  joutunut  niiden vuok  
si  käymään  lääkärin luona kyselyä  edeltäneenä 

vuonna. 

Noin  kaksi  kolmasosaa yrittäjistä sekä  vuonna 
1991 että 1986 ei ollut yhtään  päivää  sairauden 
vuoksi poissa työstä kyselyä  edeltäneenä vuon  

na. Vaikkei sairauden vuoksi poissaolevien  lv  
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Taulukko  12. Yrittäjien ylipaino. 
Table  12.  Percentage  of overweight among  contractors.  

kumäärä ollutkaan kasvanut  niin poissaolojen  
kesto  oli  pidentynyt.  Aiemmin vain yhdellä,  nyt  
kuudella oli poissaoloja  vuoden aikana yli 10 
päivää.  

Vähän yli  puolet yrittäjistä harrasti  liikuntaa. 
Kuitenkin vain muutamalla yrittäjällä  liikkumi  
nen oli säännöllistä,  vähintään kolme kertaa vii  
kossa tapahtuvaa.  Liikunnan harrastamattomuu  

teen  oli  yleisimmin  syynä  saamattomuus  tai halu  
harrastaa vain hyötyliikuntaa,  joka tässä oli 
useimmiten halontekoa,  kalastusta,  metsästystä,  
sienestystä  tms. Muita usein  esiintyneitä  syitä  
olivat ajanpuute,  väsymys  työpäivän  jälkeen  ja  
kuntoliikunnan tunteminen tarpeettomaksi.  Sa  
mat syyt  estivät myös  jonkin verran liikkuvia 
lisäämästä liikunnan harrastusta. 

Yrittäjien  antamien paino-ja  pituustietojen  pe  
rustella laskettiin kullekin vastanneelle kehon 

painoindeksiluku,  BMI (  Body  Mass  Index,  kg/  
m 2).  Ylipaino  luokiteltiin BMI-arvoista  Heliö  
vaaran  &  Aromaan (1980)  mukaan. 

Metsäkoneyrittäjien  ylipainoisuus  oli  lisäänty  
nyt  (taulukko  12). Pareittaisissa vertailuissa 

painoindeksin  luokittelematon arvo  oli suurentu  

nut  60 %:lla  yrittäjistä, pysynyt  ennallaan 34 
%:lla ja  pienentynyt  6 %:lla. Koko  yrittäjäryh  
mässä paino  lisääntyi  erittäin merkitsevästi  
(p  < 0,001).  Metsäkuljetusyrittäjillä  painoindek  
siarvot olivat suurentuneet merkitsevästi 

(p  < 0,01)  ja  hakkuukoneyrittäjillä  melkein  mer  
kitsevästi  (p < 0,05). 

7  Metsäkoneyrittämisestä  luopuneet  ja  luopumisen  syitä  

7.1  Ammattia vaihtaneet 

Metsäkoneurakoinnin muuhun ammattiin oli 

vaihtanut 17 urakoitsijaa.  Heistä 11  oli  vuonna 
1986 toiminut metsäkuljetusurakoitsijana  ja  kuusi  
traktorikaivuriurakoitsijana.  Lopettaneista  13 ker  
toi luopumisvuoden.  Vuonna 1990 oli urakoin  
nin lopettanut  neljä,  vuonna  1989 kaksi,  vuonna 
1988 kaksi,  vuonna 1987 kolme  ja  vuonna  1986 
kaksi  yrittäjää. 

Töiden väheneminen oli  suurin syy  toiminnan 

lopettamiseen  sekä  metsäkuljetus-  että  ojitusyrit  
täjillä. Metsäkuljetusyrittäjien  arvion mukaan 

metsäyhtiöiden  fuusiot,  irtisanomiset,  kova  kilpai  
lutilanne,  puukaupan  väheneminen ja  paikallisten  
sahojen  vaikeudet olivat  vähentäneet työtilaisuuk  
sia. 

Muutamissa tapauksissa  uusien investointien 
riski  oli tuntunut  yrittäjästä  epävarmassa  työlli  
syystilanteessa  liian suurelta ja vaikuttanut siksi  
alalta poisjäämiseen.  Kaksi  yrittäjää  ilmoitti lopet  
tamisen syyksi  sairastumisen,  lisäksi  muutamalla 

yrittäjällä  ikä  ja/tai  terveys  eivät  enää puoltaneet  
jatkamista.  Kun yritystoiminnalle  ei ollut jatka  

jaa,  päätyi  yrittäjä  helpommin  lopettamispäätök  
seen. 

Alaa vaihtaneista 17:stä yhdeksän  vastaajaa  ei 
aio palata  enää alalle. Kuusi  voisi  harkita paluu  
ta, jos työllisyystilanne  oleellisesti muuttuisi. 

Lopettaneista  vain kolme,  jotka kaikki  toimivat 

nyt  maatalouden parissa,  olivat  täysin valmiita 

jatkamaan  urakointia,  jos  heille työtä  tarjottai  
siin. Yhdentoista yrittäjän lapset  eivät olleet kiin  
nostuneita metsäkonealasta tai yrittäjällä  ei  ollut 
lapsia,  kuudella lapset  olivat niin pieniä,  ettei  
vastaaja  voinut arvioida lasten kiinnostusta. Näin 
ollen on mitä todennäköisintä,  ettei valtaosa met  
säkoneurakoinnista luopuneista  yrityksistä  tule  
jatkamaan  toimintaansa alalla. 

Suurin osa  ammattia vaihtaneista  sai  kuitenkin 

edelleen toimeentulonsa yrittämisestä. Seitse  
mällä oli  maatila,  heistä kolme harjoitti  lisäksi  
joko turveurakointia tai kalkinlevitystä.  Neljä  
vastaajaa  jatkoi  ojitusyrittäjinä,  mutta he saivat 
toimeentulonsa muista kuin  metsätalouden kaivu  

töistä. Yksi  vastaaja  oli siirtynyt  kuorma-auto  
yrittäjäksi.  Palkkatyössä  oli  viisi  vastaajaa.  

Yhdellätoista alaa vaihtaneesta oli vielä tallel  

BMI  

(Body  mass  
index)  

Ylipaino 
Overweight 

1986 

n = 52 n = 47 

%  % % 

: 27 
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la entinen metsäkonekalusto. Neljällä vastaajalla 
koneet  olivat muussa  kuin metsäalan urakointi  

käytössä  ja  lopuilla  satunnaisesti omassa  käytös  

sä.  Viisi alaa vaihtaneista oli myynyt  osan kalus  

tosta  ja/tai vaihtanut konetyyppiä.  Kaikkiaan  alaa 
vaihtaneilla oli omistuksessaan 45 konetta: 18 

maataloustraktoria,  10  kuormatraktoria,  8 trak  

torikaivuria,  4 kuorma-autoa,  3 kaivinkonetta ja 
2 pyöräkuormaajaa.  Vain  yksi  entinen yrittäjä ei 
omistanut enää  minkäänlaista konetta. 

7.2 Työelämästä  poistuneet  

Metsäkoneurakoinnista luopuneista  viisi  oli pois  
tunut  kokonaan työelämästä.  Työelämästä  pois  
tuneiden keski-ikä  oli 56  vuotta. Heistä yksi  oli 

ikänsä puolesta eläkkeellä, yksi työkyvyt  

tömyyseläkkeellä,  yksi sai  sairauspäivärahaa,  yksi  
odotti työttömänä  maatalousyrittäjäeläkkeelle  

pääsyä  ja yksi  oli kuollut hiljattain. Kolme vas  

taajaa  oli luopunut  urakoinnista vuonna 1987 ja 

yksi  myöhemmin.  Syinä  urakoinnin lopettami  

seen oli ollut yleensä  töiden väheneminen ja  kah  
della lisäksi sairastuminen. 

Kaikki  työelämästä  vetäytyneet  olivat olleet 

metsäkuljetusyrittäjiä:  neljällä  oli ollut yhden ja 

yhdellä  kolmen kuormatraktorin yritys. Urakointi  
kalustoa on heistä jäljellä  kolmella, jokaisella  

yksi  kuormatraktori joko pihalla  seisomassa tai 

omassa  satunnaisessa  käytössä.  Kukaan työelä  
mästä poistuneista  ei aio palata  metsäkoneura  
koinnin  pariin,  ja  vain yhdellä  on metsäkonealasta 
kiinnostunut lapsi.  

8  Tulosten  tarkastelu 

8.1  Tulosten luotettavuus 

Vertailun helpottamiseksi  suurin osa  monivalin  

ta-ja  terveyskysymyksistä  esitettiin  vuonna 1991 

postikyselyssä  muodoltaan samanlaisina kuin 
1986. Vuonna 1991 yksi haastattelija  teki kaikki 

puhelinhaastattelut,  joten useasta  haastattelijasta 
aiheutuvia tulkintaeroja  ei aineistossa ole. Puhe  
linhaastattelun vastaukset kirjattiin lomakkeelle 
haastattelun yhteydessä.  Lisäksi  kaikki  haastat  
telut nauhoitettiin vastaajien  luvalla,  joten  vas  
tausten  tarkistaminen myöhemmin  oli mahdol  
lista. 

Vuoden 1986 tutkimuksen lähtökohtana ollut 

otos oli suhteellisen pieni,  ja seurannassa  otos 

jaettiin  vielä kahteen ositteeseen: metsäkoneyrit  

täjänä  jatkavat  ja lopettaneet.  Jo vuoden 1986 
tutkimusaineistolle oli tyypillistä  suuri hajonta  

(Mäkinen  1988) ja  sama toistui myös tässä 
tutkimuksessa. Aineiston osittaminen eri yrittä  

järyhmiin  pienensi  hajontoja  ryhmien  sisällä. 
Aineisto ei  ole otos 1990-luvun alun  yrittäjä  

kunnasta, vaan kertoo metsäalalla jo  vuonna 1986 
olleiden yrittäjien  yritystoiminnan  muutoksista. 
1980-luvun lopussa  metsäalalle on saattanut  tul  
la huomattavakin määrä uusia yrittäjiä aloittaen 

koneyrittämisen  puutavaran koneellisella hak  
kuulla ja/tai metsäkuljetuksella.  Vuosina 1985- 
1990 Suomessa myytiin yhteensä 570  uusalus  
taista hakkuukonetta (Jaakkola  1991). 

8.2 Metsäalan muutokset ja miten niihin 
vastataan  

Hakkuun koneellistuminen on  uhka metsäkulje  

tusyrittäjille. Jo vuonna 1986 metsäurakointia 
leimasi ylikapasiteetti.  Vuonna 1991 metsäkul  

jetuskaluston  kapasiteetin  vajaakäyttö  oli lisään  

tynyt  entisestään. Joten ei  ihme,  että metsäkulje  

tusyrittäjien  huonoksi kokema tilanne heijastui  
vastauksissa.  

Yleensä  yrittäjät  arvioivat työttömyysuhan  li  

sääntyneen,  mutta vain  metsäkuljetusyrittäjillä  
uhka oli lisääntynyt  tilastollisesti merkitsevästi. 

Yrittäjien arvion mukaan työttömyysuhka  aiheu  
tui ylikapasiteetista  ja koneketjujen  suosimises  

ta. Työtyytymättömyys  oli kasvanut yrittäjien 
keskuudessa,  mutta vain  metsäkuljetusyrittäjillä  
kasvu oli tilastollisesti melkein merkitsevää. 

Vaikka yrittäjäkunta kokonaisuudessaan koki  

työnsä  arvostuksen  parantuneen, metsäkuljetus  

yrittäjät arvioivat arvostuksen huonommaksi kuin 

vuonna 1986. 

Metsäkuljetusyrittäjien  arvio yritystoiminnan  
kannattavuudesta oli  vuonna 1991 huonompi  kuin 

vuonna 1986. Tilinpäätösanalyyseihin  perustu  
vat tulokset antavat tilanteesta toisenlaisen ku  

van.  Saviahon (1986,1987,1988,  1991)  mukaan 
koneurakoinnin kannattavuus puunkorjuussa  on 
ollut heikko koko  1980-luvun, mutta viimeisen 
viiden vuoden kehitys  on ollut hitaasti paraneva. 
Vakavaraisuus on Saviahon (1988,  1991) mu  



18 Juntunen, M-L. & Suomäki, H-L.  

kaan edelleen heikko. Saviahon  aineisto on myös  

pienehkö,  vain 40-50 yritystä. 
Tulevaisuudessa urakanantajat lienevät yhä 

kiinnostuneempia  tarjoamaan  urakointitöitä vä  
hintään puutavaran valmistuksesta ja  metsäkul  

jetuksesta  huolehtiville yrittäjille,  joissakin  tapa  
uksissa  urakanantajat  liittäisivät kaukokuljetuk  
sen  vielä samaan  sopimukseen.  Ainakin ns.  ko  
konaisurakointia harjoittavien  yrittäjien  ja ura  
kanantajien  kokemukset alkuun päässeestä  ko  
konaisurakoinnista  olivat myönteisiä  (Rajamäki  
& Terävä 1992).  Tämän  tutkimuksen yrittäjien 
kokemukset  koneketjutyöskentelystä  joko  oman 
hakkuukoneen tai toisen yrittäjän  hakkuukoneen 
kanssa  olivat enimmäkseen myönteisiä.  

Kahdella kolmasosalla yrittäjistä ei  ollut suur  
ta  kiinnostusta laajentaa  yritystoimintaansa,  mutta 

jos laajentaminen  ja monipuolistaminen  on  ai  
noa  keino taata  työllisyys  ja  sitä  kautta  yritystoi  
minnan  jatkuvuus,  eivät  yrittäjät  nähneet laajen  
tumiselle vaihtoehtoja.  Näyttää  kuitenkin siltä, 
että koneellistumisen kasvusta  huolimatta met  

säalalle tarvitaan konekapasiteettia  lisää vain vä  
hän. Vuosittain käytössä  olevien hakkuukonei  
den määrän ennustetaan  nousevan nykyisestä  noin 
700:sta noin 900: aan vuoteen  2000 mennessä, 

mutta vastaavasti kuormatraktoreiden määrä ale  

nee  nykyisestä  (Rummukainen  ym. 1992)  
Tämän tutkimuksen yrittäjistä puolet arvelee 

lopettavansa  koneurakoinnin ja siirtyvänsä  eläk  
keelle vuoteen  2000 mennessä. Toinen puoli  ar  
velee jatkavansa  urakointia vielä yli  kymmenen  

vuotta. Yrityksistä  lähes puolen  toimiala oli puu  
tavaran metsäkuljetus,  mutta  tulevaisuudessa  näi  
den yritysten on tehtävä yritystoiminnassaan  
muutoksia selviytyäkseen  muuttuvassa metsäta  
loudessa. Nyt  yrittäjät näkivät alalla pysymisen  
vaihtoehtona lähes ainoastaan hakkuukoneen han  

kinnan ja  sitä  kautta  lisääntyvän  investointien ja  
työvoiman  tarpeen. 

Yrittäjät  näyttävät  unohtavan kokonaan yrittä  

jien  keskinäisen  yhteistyön:  kaksi  yrittäjää,  jois  
ta toisella on  kuormatraktori ja toisella hakkuu  

kone,  tarjoavat  yhdessä  urakanantajalle  jo  kone  
ketjun. Yhden koneen yrittäjä voi pyrkiä  työllis  
tämään itsensä tarjoamalla usean  koneen yrittä  
jälle  aliurakointipalveluksia.  Työvoimakysymyk  
sissä  yrittäjät voisivat  myös  pohtia  yhteistyön  
etuja:  metsäkoneurakointia pelkästään  harjoitta  
vat  yrittäjät joutuvat  usein lomauttamaan työnte  
kijöitään  kesäkaudeksi,  jolloin  esimerkiksi  oji  
tusyrittäjä  voisi  työllistää työntekijän. 

Toisaalta metsäkoneenkuljettajat  kokevat  työn  
sä erääksi haitaksi juuri  työn kausiluonteisuu  

den, mikä usein karkottaa ammattitaitoista työ  

voimaa  metsäalalta (Ahtiainen  1991).  Puolet tä  
män tutkimuksen niistä yrittäjistä, joilla oli  työn  

tekijöitä  palveluksessaan,  uskoi ammattitaitoi  

sesta  työvoimasta  olevan pulaa  tulevaisuudessa,  
joten  jo  nykyisten  työntekijöiden  pitäminen  met  
säalalla on tärkeää. 

8.3 Miten parantaa  yrittäjien  työkykyä?  

Ikääntyminen  heikentää työkykyä  kuormituste  

kijöistä  ja yksilöllisistä  tekijöistä  riippumatta.  
Kunta-alan työntekijöiden  seurantatutkimukses  

sa  (Ilmarinen  ym.1989)  todettiin työkykyyn  eni  
ten  vaikuttaviksi  mm. seuraavat  metsäkoneyrit  

täjänkin  työssä  esiintyvät  kuormitustekijät:  han  
kalat  työasennot,  fysikaalinen  ilmasto (kuuma,  
kylmä)  ja  työsidonnaisuus.  Tutkituista yksilölli  
sistä  tekijöistä  tehtiin seuraava  johtopäätös:  elä  
mään tyytyväisten  ja koulutettujen  työkyky  oli 

parempi  kuin tyytymättömien  ja vähän koulutet  

tujen.  Lisäksi  yksilöllisistä tekijöistä  liikunnan 
harrastuksella oli myönteinen  vaikutus työky  

kyyn. 
Nevalan ym. (1990)  mukaan sadasta metsäko  

neenkuljettajasta  puolet  pitää  työtään  ruumiilli  
sesti  erittäin tai melko kevyenä.  Puolet vastaajis  
ta sen sijaan  kokee  työnsä  henkisesti erittäin tai 
melko rasittavaksi.  Vaikka työ  onkin ruumiilli  
sesti  kevyttä,  metsäkoneen kuljettajat  kärsivät  
kuitenkin niska-hartiaseudun ja selän vaivoista. 
Nevalan ym.  (1990)  tutkimuksessa  yksi  kuljetta  
ja kymmenestä  kärsi  edeltäneen 12 kuukauden 
aikana niska-hartiavaivoista  tai selkävaivoista 

päivittäin.  Poikkileikkaustutkimuksissa  niska  
hartiavaivoista on usein  kärsinyt  noin neljännes 

vastaajista  (Riihimäki  &  Mäkinen 1986, Kanni  

nen  1988, Hänninen ym.1992).  Tämän seuranta  
tutkimuksen  yrittäjistä niska-hartiavaivoista  kär  
si  viisi  vuotta  sitten usein neljännes  ja nyt  kol  
mannes.  Vaivat lisääntyivät  iän karttuessa. 

Vaivojen  lisääntymistä  selittänee osaltaan pit  
kät  työpäivät,  vaikka  Hännisen ym.  (1992)  tutki  
muksessa  tuki-ja  liikuntaelimistön oireiden  esiin  

tyminen  ei  ollut riippuvainen  kuljettajien tutki  
musta  edeltäneen vuoden ajotyötuntien  määräs  
tä.  Toisaalta monet  tuki-  ja  liikuntaelimistön vai  
voista syntyvät  yleensä  vasta  usean  vuoden altis  
tuksen  jälkeen.  Kahdeksan yrittäjää  kymmenestä  
ajoi  päivittäin  koneitaan,  ja työpäivän  pituus  ko  
netyössä  vaihteli yhdeksästä  kahteentoista tun  
tiin. Ainoastaan yksi  yrittäjä ei  enää  ajanut ko  
neita. Kolmannes yrittäjistä toivoi muutoksia työ  
päivän  pituuteen  ja hankaliin työaikoihin,  jotka 
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osittain johtuvat  metsäkonetyön  kausiluonteisuu  
desta. 

Ruotsalaisten tutkijoiden  mukaan vaivojen  vä  
hentämiseksi olisi  käynnistettävä  toimenpiteitä,  

jotka  parantavat teknistä työympäristöä,  luovat 
uusia työjärjestelyjä  ja  muuttavat  yksilön  käyt  
täytymistä  (Axelsson  &  Ponten 1990).  Ruotsissa 
on toteutettu kaksi kokeilua,  joissa  on pyritty 

tekemään samanaikaisia muutoksia kaikilla edellä 

mainituilla osa-alueilla. Kokeilujen  tulokset  ovat 
olleet myönteisiä  (Liden  &  Erikson  1991, Pon  
ten  & Spahr  1991). 

Ruotsalaisten kokeilut eivät sovellu suoraan  

suomalaiseen tapaan järjestellä  metsäkonetöitä. 

Näyttää  kuitenkin siltä,  että  siirtyminen  koneket  

jutyöskentelyyn  parantaa  työturvallisuutta,  vä  
hentää yksintyöskentelyä  ja  antaa  joustavammin  
mahdollisuuksia erilaisille työjärjestelyille,  var  
sinkin jos leimikkokoot kasvavat  (Korhonen  
1990). 

Lyhyellä  tähtäimellä näyttävät  yksilötasolla  
aikaansaadut muutokset johtavan  sekä  yrittäjien 

ja  kuljettajien  kohdalla  nopeimmin  aikaisempaa  

parempaan terveyteen ja hyvinvointiin.  Varsin  
kin  yrittäjäkunta  näyttää  olevan tietoinen siitä,  
että  omaan  terveyteensä  ja työkykyynsä  voi  itse 
vaikuttaa. Haasteena onkin muuttaa  tuo  tietoi  

suus aktiiviseksi  kuntoiluksi ja  oman toiminta  

kyvyn  ylläpidoksi.  
Vaikka  työ  rasittaakin yrittäjiä  enemmän hen  

kisesti kuin  fyysisesti,  psyykkisiä  ja  somaattisia  
oireita esiintyi  yrittäjillä vuonna 1986 melko vä  
hän muihin ammattiryhmiin  verrattuna.  Seuran  
ta-aikana yrittäjien  oireet lisääntyivät  tilastolli  
sesti  melkein merkitsevästi.  Metsäalan muutok  

set  ovat  ilmeisesti vaikuttaneet yrittäjien henki  

seen kuormittumiseen. Metsäkuljetusyrittäjät  ovat 

joutuneet  tilanteeseen, jossa  toiminnan jatkami  
nen entisellään on vaikeutumassa niin, että toi  

mintaa olisi  joko  muutettava tai sitten luovuttava 
yrittämisestä.  Yrittäjillä on  kuitenkin vain vähäi  
set  mahdollisuudet ammatin vaihtoon kotiseu  

dullaan. Hakkuukoneyrittäjillä  kasvanut  vastuu  

ja  työn  monipuolistuminen  on  lisännyt  työn  vaa  
tivuutta, osalla ehkä liikaakin ainakin muutos  

vaiheen alussa. 

Nykyisistä  yrittäjistä vain  harvalla on  ammat  
tikoulutusta alalle (Kanninen  1988).  Metsäkone  
yrittämisen  vaatimustaso on  kuitenkin koneellis  
tumisen seurauksena kohonnut. Kouluttamalla 

itseään,  työntekijöitään  ja lapsiaan  yrittäjät voi  
sivat lisätä yrityksen  valmiuksia selviytyä  muut  

tuvassa  metsätaloudessa ja hankkia yritykselle  
voimavaroja  uusien tilanteiden kohtaamiseen. 

Yrittäjien  ammattitaidon lisääntyminen  metsä  
koneyrittämisen  monilla alueilla, esimerkiksi  lii  
ketaloudessa, vähentäisi osaltaan työn  kuormi  

tusta. 

8.4 Metsäkoneyritysten  tulevaisuus 

Nykyinen suuntaus  metsäalalla suosii entistä 
useampia  koneita ja monipuolisempia  koneura  

kointipalveluksia  tarjoavia  yrityksiä. Edellä ku  
vattu kehitys  kasvattaa  yrityskokoa  ja vähentää 

yrittäjien  määrää edelleen, jollei  yrittäjien  keski  
näinen yhteistyö  lisäänny  huomattavasti tulevai  
suudessa  tai yritysten  omistuspohja  laajene  ny  
kyisestä.  Ensi  vuosituhannella ammattitaitoisista 

ja riittävillä sekä  taloudellisilla että henkisillä 
pääomilla  varustetuista metsäkoneyrittäjistä  voi 
olla  puutetta. 

Yrittäjät  eivät  näytä  uskovan,  että yrityksille  
löytyisi  tulevaisuudessa ostajia,  sillä vain yksi  
yrittäjä kymmenestä  arveli yritykselle löytyvän  

ostajan  ulkopuolisista  tai osakkaista.  Yrittäjien 
käsitys  on perusteltua  ainakin siinä suhteessa, 
että esimerkiksi  koneenkuljettajilla  ei näytä  ole  

van suurta kiinnostua siirtyä yrittäjäksi.  Ahtiai  

sen  (1991)  tutkimuksessa  334 kuljettajasta  yksi  
vastaaja  aikoi ja noin viidennes oli harkinnut 

yrittäjäksi  ryhtymistä. 
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Summary 

Aging  forest  machine  contractors  and 

the mechanization  of  wood  harvesting  

In  the  year  1986, eighty-six  contractors  were  systemati  

cally  selected  for a study  on forest contractors  from  among 
the members  of the Machine  Contractors' Association.  

The  sample constituted  4.8  % of the  total  membership  of  

1784, including contractors  operating with forwarders 

and harvesters  as well  as in  road  construction and ditch  

ing.  The  study  was carried  out  through personal inter  
views  of the  74  contractors  willing to  be interviewed  

(Mäkinen 1988). 

During the  summer  of 1991, new information  was 

gathered from  the same group  of 74  entrepreneurs, using 

both  mail-in  questionnaires and  telephone interviews. A 
total  of  67  contractors  replied both  by  mail  and  on the  

telephone. Of the  seven contractors  who  did  not  answer 
the  mail-in  questionnaire, some were interviewed  over 

the  telephone. Five  of  those  were  still  active  in  forest  

contracting.  
The  goal of  the  follow-up study  was to  gather informa  

tion  from  entrepreneurs continuing to  work  as forest con  

tractors.  The questions concerned  entrepreneurship in  

general at present,  changes that  had  taken  place  since  the  

year  1986, and  the  factors  that  underlay the  changes. The  

contractors'  opinions on  the  future as far  as the develop  

ment  and  continuity  of  the  business  were  also  canvassed.  
Those  that  had  left  contracting  were asked  why.  

In 1991, a total  of  52  entrepreneurs, i.e.  70  % of the  74  

contractors  interviewed  in  1986, were still  working in  

forest contracting.  It was the  primary  occupation for 45  

entrepreneurs; of  these, 34  received  their  only  income  

from it,  while  six  of the  remaining also  farmed  and  five  

had other sources of additional  income.  Furthermore, 

there  were  six  part-time  contractors,  who  declared  that  
forest contracting  accounted for  20  to  35 % of the total  

earnings. 
All in  all,  22  entrepreneurs, i.e.  30  %, had  given up  

forest contracting.  Of these, 17 were  still  active  in  work  

ing life; for  seven,  farming was the  primary  source of  

income, five  were entrepreneurs in  other  fields,  and  five  

were working for wages. Five  entrepreneurs had  left  

active working life; of  those, one had died.  

Of the 52 forest contractors  still  in  the business,  the  

majority,  or 31 entrepreneurs, were forwarder  contrac  

tors.  Most of the forwarder  contractors  had one or two 

machines; only  13 % owned  at  least  three  forwarders.  

Thirteen  contractors  owned  also harvesters, and two  

thirds of them  owned at least  three machines.  In this 

group  there  were two  contractors,  who  owned  only  one 

harvester  and no forwarder. During the  years  1986  to 

1991, eight entrepreneurs had  expanded their  business  

from  forest  haulage only,  to  include  mechanized  cutting,  
i.e.  they had  acquired their  first  harvester. Eight were 

ditching contractors.  

In  the opinion of the  entrepreneurs, the  mechanization  
of  cutting  was  the  most important trend  resulting  in  chang  

es in  the  forest  contracting  field.  One-fifth  of  the  entre  

preneurs  mentioned  mechanization  in  general as being a  
factor  affecting  entrepreneurship. A  second fifth speci  

fied  the  increasing tendency of  the forest  industry  to  hire  

logging contractors  who  are able  to  handle  both  cutting 

and  forest  haulage. 
From 1986  to 1991, the  number  of one-machine  busi  

nesses had  declined  to about one-half.  Of those that had 

given up  entrepreneurship, the majority  were  businesses  

with one forwarder, which  is  why there  was no signifi  

cant increase  in the absolute number  of multi-machine 

businesses.  In  1986, one-third  of  the  machinery  was  owned 

by  one-machine  businesses; in  1991, only one-fifth.  On 

the  other  hand, one-third  of the  machinery was now 

owned  by  contracting  companies with  four  or  five  ma  

chines.  However,  one-machine  operations still  constitut  
ed  nearly one-half  of  the  forest contracting businesses,  in 

spite  of  the  increase  in  the  average size  of  the  businesses.  

Nearly  one-half  of  the  entrepreneurs invested  in  addi  
tional  machinery  to  reduce  seasonal  interruptions,  to  re  

tain  the work  force or to ensure future  employment by  

diversifying into  integrated harvesting i.e.  cutting  and  

forwarding. 

The  entrepreneurs' experiences  of  integrated  harvest  

ing were positive.  Over  three-quarters of  the  entrepre  

neurs felt  that  having harvesters  and forwarders  working 

together for the  same entrepreneur enhanced  cooperation 

in  maintenance, travel  to  and  from work,  work  planning,  

and  improved the  work  results  among  the  harvester  and  
forwarder  operators. The  entrepreneurs also  felt  that  the  
utilization  rate  improved and the  costs  went  down.  In the  

opinion of one-third  of  the  entrepreneurs, a disadvantage 

was the  decrease in  the pay  rates  for  forwarders.  

The  timing of operations and  work  site  planning was 

still  to  a large  extent  in  the  hands  of  the  forest  companies. 
The  desire  expressed  by  entrepreneurs in  1986  of being 

permitted to participate  in  planning  of work  site  and  

particularly  strip  roads  had  become  true for  one-third  of 
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the  entrepreneurs after the  introduction  of mechanized  

felling. In these  cases  the  planning of strip  roads  was 
done  by  the  machine  operator. Entrepreneurs felt that  

planning of strip  roads  by  forest  workers  in  conjunction 
with  manual  felling improved the  result.  

Only  29 % of the  businesses  were  run by  the  owner 

alone, compared with  42  %  previously.  Two-thirds  of  the  

employees were  hired  on a permanent  bases,  four  percent  

were seasonal  regulars  and less  than  one-third  were  occa  
sional  employees.  Nearly  two-third  of  the employees had  

no relationship by  blood, marriage or ownership to  the  

business.  Of  the  employees, 75  % had  been  employed 

through acquaintanceship or near  by  relatives.  Nearly  

one-half  of the  entrepreneurs with  employees believed  

that  recruiting  new employees in  the  future would  be  very  

difficult.  

Four  out  of five  entrepreneurs had  not taken part in  

additional  training after  the  year  1986.  No one had taken  

part  in  business  training. One-fifth of the  entrepreneurs 

claimed  that  additional  training is  unnecessary,  as they, in  
their  own opinion, already  possessed  the  required skills  

and  knowledge for entrepreneurship. Nearly one-half  of 
the  entrepreneurs cited  no necessity  on  one hand  and  lack  

of time  on  the other  as reasons for  not  taking further  

training. 
Even  though work  does  impose more of a mental  than  

a physical  strain  on the  entrepreneurs, psychological  and  
somatic  symptoms were not very  prevalent  among  the  

entrepreneurs  in  1986, compared with other  occupational 

groups.  During the  follow-up  period,  the symptoms in  

creased  to a statistically  significant  extent (p  <  0.05). 

Changes in  the  operating environment  have  presumably 

resulted  in  increased  mental  strain  on the  entrepreneurs. 

Continuing to  function  as before  is  becoming more diffi  

cult  for  the  forwarder  contractors,  and  the  alternatives  are 

either  to  adapt or  relinquish entrepreneurship. Entrepre  

neurs,  however, have  few  opportunities  for  changing oc  

cupations in  their  home  region. For  harvester  contractors,  
the  increased  responsibility  and ever greater multiplicity  

of the work  have  added  to  the  requirements of  the  work. 
For  some, this  may  prove too  much  at least  at the  begin  

ning of  the period of change. 
The  deteriorating situation  for  the  forwarder  contrac  

tors  was also  reflected  in  other  replies. The  threat  of 

unemployment, as felt  by  the  forwarder  contractors,  has 

increased  by  a  statistically  significant  amount. According 

to  the  entrepreneurs, the  threat  of  unemployment was a 

result  of  over capacity  and  the  introduction  of integrated 

harvesting contracts.  Job  dissatisfaction  has  increased  

among  the  contractors,  but  only  among  forwarder  con  

tractors  was it  statistically  significant (p <  0.05).  Even  

though contractors  as a whole  felt  that  the  respect for 

their  work  had  improved, forwarder  contractors  rated  the  

respect  lower  than  in  1986. 

Two-thirds  of  the  entrepreneurs were not  greatly inter  
ested  in  expanding their area  of entrepreneurship,  but  if  

expansion and  diversification  are the  only  ways  to  ensure 

employment and  the  continued  viability  of the  business,  
the entrepreneurs saw  no  other  alternative  but  to  expand. 

It seems  obvious,  however, that  in  spite  of  the  mechani  
zation  of the  forestry  field, there  is  little need  for addi  

tional  machine  capacity.  The  number  of harvesters  in  use 

annually is  expected to  rise  from  the  present approx.  700  

units to  900  by  the  year  2000, but  conversely,  the  number  
of forwarders  is  expected to  decrease  from  the  present. 

One-half  of  the  entrepreneurs of  the present study  ex  

pect to give up  forest contracting  and  retire  by  the  year  

2000.  Nearly one-half  of  the entrepreneurships are  in  the 

forwarder  business,  but  in  the  future  these  businesses  will  

have  to  adapt themselves  to  in  the  changing forestry  field  

in  order to  survive.  Now  the  contractors  felt that  practi  

cally the  only  alternative  for  staying  in  the  business  would  

be to  acquire  a  harvester  and recruit  more  workers.  
The contractors  seem to  have  forgotten the opportuni  

ties  for cooperative action  among  themselves.  Two  con  

tractors, one with  a forwarder  and the other  with a har  

vester, would  together  be able  to  offer  a chain.  A  one  
machine  contractor  may  try to  employ himself  by  sub  

contracting to  entrepreneurs with several  machines.  

Of ten  contractors  included  in  this  study, two  felt that  
their business  would  close when the contractor retires.  

One-half  of  the  entrepreneurs hope that  the  heirs  will  

continue, but  only  in  about  two  businesses  out  of  ten  the 

likelihood  is  strong.  Entrepreneurs do  not  seem to  believe  
that  buyers  of  the  business  will  be  found  in  the  future, as 

only  one out  of ten  felt  there  might be  a market  for the 
business  among  outsiders  or  shareholders. 
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