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1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 

Vastuuviranomainen  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY 

    Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto  

Hankkeen nimi ja koodi  Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi, hankenumero 155039 

Ohjelma    Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 

Ohjelman toimenpide  16.10 Muut yhteistyöhankkeet 

Ohjelman alatoimenpide  Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %) 

Hankkeen toteutusalue  Paikallinen/alueellinen 

Hankkeen toteutusaika  1.1.2021 – (31.12.2021) 31.3.2022 

Hankkeen hakija   Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 

Hankkeen vastuuhenkilö  Jari Hentilä 

Sähköpostiosoite   jari.hentila@naturpolis.fi 

Puhelinnumero   0400 393 797 

Hankkeen projektipäällikkö Tanja Koukkula 

Sähköpostiosoite   tanja.koukkula@naturpolis.fi 

Puhelinnumero   040 676 4016 
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2. HANKKEEN JULKINEN KUVAUS 

 

Hankkeella vastataan tunnistettuun tarpeeseen etsiä elinkelpoisia ja alueen erityispiirteet huomioivia 
tapoja uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa. Ratkaisua etsitään laajemmalla näkökentällä 
tähdäten Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemin rakentamiseen. Koillismaan metsäelinkeinon 
ekosysteemin tulevat muodostamaan sekä metsä- ja puutoimialan yritykset, että sen kanssa yhteisessä 
rajapinnassa toimivat yritykset. 

Hankkeen tavoite on uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet muodos-
taa Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen kanssa. Tulevai-
suuden visiossa metsää hyödyntävät toimialat I) työskentelevät yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja 
toistensa erityispiirteet ymmärtäen, II) viestivät yhdenmukaisesti korostaen metsien kestävää käyttöä, 
ja III) hyödyntävät yhteisiä mahdollisuuksia toimialoille yhteisten haasteiden, kuten rekrytointiongel-
mien ja sesonkiluonteisuuden, ratkaisemiseksi. Hankkeen toimenpiteinä ovat I) ryhmäkohtaiset tietoiskut 
ja teematilaisuudet, II) sparraus sekä III) selvitystyöt. 

Hankkeen tuloksena I) yritykset hallitsevat verkostoitumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut sekä tun-
tevat erilaiset tavat etsiä liiketoimintaverkostoja ja liittyä niihin, II) yritykset osaavat perustaa ja hal-
linnoida erilaisia yhteenliittymiä sekä toimia niissä aktiivisina osapuolina, III) yritykset pystyvät muo-
dostamaan käsityksen kohdealueen markkinatilanteesta sekä sen tarjoamista liiketoimintamahdolli-
suuksista, ja lisäksi mistä ja miten löytää yhteistyökumppani/verkosto kohdemarkkinoilta IV) hankkees-
sa laaditaan selvitys, joka sisältää seuraavat osat: 1. alustaliiketoiminnan kuvaus (liiketoimintasuunni-
telma), 2. alustan vaatimien sovellusten nykytila ja kehitystarpeet, 3. kiinnostuneiden yritysten kuvaus, 
4. yritysten koulutustarpeet ja suunnitelma koulutuksen käytännön toteutuksesta, V) saavutetaan yh-
teisymmärrys ja perusta yhteisen ekosysteemin rakentamista varten. 

 

3. HANKKEEN TAUSTA JA TARPEET 

 

Tausta:  

Hanke vastasi aiemmissa kehittämishankkeissa tunnistettuun tarpeeseen etsiä elinkelpoisia ja alueen 
erityispiirteet huomioivia tapoja uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa. Ratkaisua etsittiin laa-
jemmalla näkökentällä tähdäten Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemin rakentamiseen. Visios-
sa Koillismaan tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemin tulevat muodostamaan sekä metsä- ja 
puutoimialan yritykset että sen kanssa yhteisessä rajapinnassa toimivat yritykset (mm. matkailuala, 
luontaiselinkeinot). 

Syksyllä 2020 toteutettujen yrityshaastatteluiden ja nykytila-analyysin perusteella metsä- ja puutoi-
mialaa leimaa voimakas muutostarve, johon voi liittyä yksittäiselle yritykselle kestämättömiä uusiutu-
misvaatimuksia. Vaatimukset liittyvät mm. nopeaan digitalisaatioon ja voimakkaaseen verkostoitumi-
sen lisäämiseen. Uudistuminen pitäisi toteuttaa yrityksissä tilanteessa, joka on jo ennestään vaativa 
johtuen rekrytointihaasteesta ja viimeaikaisista toimialan tulosta heikentäneistä ilmiöistä. Riskinä on, 
että yritysten tilanne heikkenee eikä uudistuksiin löydy voimavaroja tai osaamista. Mikäli uudistuminen 
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voidaan toteuttaa vaarantamatta nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä, voidaan saavuttaa tilanne, 
jossa kaikkien yritysten liiketoimintaedellytykset parantuvat tai pysyvät vähintäänkin samana, ja siten 
säilytetään työpaikat ja hyvinvointi alueella. 

Nykytilanteessa metsä- ja puutoimiala toimii rinnakkain muiden metsää hyödyntävien elinkeinojen 
kanssa ilman systemaattista yhteistyötä. Näiden toimialojen välillä on kuitenkin merkittäviä yhtäläi-
syyksiä, joiden aiheuttamiin haasteisiin voitaisiin vastata osittain samankaltaisilla ratkaisuilla: I) yhtei-
nen toimintakenttä eli Koillismaan metsäluonto, II) yritysten rakenne (paljon yksinyrittäjiä ja pieniä 
yrityksiä) ja suuri lukumäärä, III) sesonkiluonteisuus ja IV) osittain edellä mainituista syistä johtuva rek-
rytointihaaste. Konkreettisia yhteisiä ratkaisumalleja voivat olla mm. rekrytointihaasteen ratkaisu mo-
nipaikkaisuudella, työntekijäpankilla tai monialaisilla työntekijöillä. 

 

Tarpeet:  

Metsä- ja puutoimialan ekosysteemin uudistumisen lähtökohtana ovat seuraavassa kuvatut eritellyt 
tarpeet. Jokainen näistä tarpeista muodostaa tärkeän ydintavoitteen, jonka kautta jokin olennainen 
osa-alue saadaan kehittymään oikeaan suuntaan ja tukemaan siten Tulevaisuuden metsäelinkeinojen 
ekosysteemiä. 

TARVE 1. Koko Suomen metsä- ja puutoimiala on murrosvaiheessa, mikä vaatii yrityksiltä sopeutumista 
sekä uusien liiketoimintamallien, kumppanuuksien ja työtapojen omaksumista. Tärkeimmät muutokseen 
ajavat megatrendit ovat digitalisaatio ja automaatio, metsien monikäytön kasvu, ympäristötietoisuu-
den kasvu ja lisääntyvä paine kohti ympäristöystävällisiä toimintatapoja, kaupungistuminen ja puun 
kulutuksen lisääntyminen. Suomessa metsä- ja puutoimialan muutos vie kohti isompia toimintayksiköitä 
ja urakoita. Koillismaalla on jo muodostettu toimialayhdistys Northern Forest & Wood ry, joka toimii 
aktiivisena ytimenä koko toimialan yrityskentässä. Tämän lisäksi Koillismaan yritykset tarvitsevat vah-
voja verkostoja myös alueen ulkopuolelle. Yrityksillä ei välttämättä ole resursseja etsiä uusia kumppa-
nuuksia eikä kaikissa tapauksissa myöskään digitaalisia valmiuksia ja työkaluja ylläpitää kumppa-
nuuksia etäältä. 

TARVE 2. Aiemmissa hankkeissa on tunnistettu metsä- ja puutoimialan yritysten kasvava tarve muodos-
taa yhteenliittymiä kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä liittyy edellä mainittuun toimialan laajempaan 
rakennemuutokseen, joka vie kohti isompia urakoita ja toimijoita. Yritykset, jotka eivät pysty kasva-
maan ja löytämään yhteenliittymiä, jäävät kilpailussa vääjäämättä jalkoihin eivätkä pysty osallistu-
maan isoihin kilpailutuksiin. Aiemmin toteutettujen haastatteluiden perusteella yrityksissä ei kuitenkaan 
ole tarpeeksi tietoa ja osaamista siihen, miten yhteenliittymiä muodostetaan ja hallinnoidaan. Yhteen-
liittymistä voidaan seuraavassa kehitysvaiheessa mennä kohti alustatalouden kaltaisia ekosysteemei-
tä, joissa jaetaan yrityksille työt esim. ulkopuolisen operaattorin toimesta. Vastaavanlaisia malleja on 
jo laajasti käytössä mm. ravintolaruokien kotiinkuljetuksissa. Tällöin operaattori voisi hallinnoida esim. 
puunkorjuuta ja- kuljetusta kootusti ja kaluston turha siirtäminen paikasta toiseen vähenisi. Vastaavan 
ekosysteemin rakentaminen Koillismaalle vaatii yritysten valmiustason selvittämistä, erilaisten operaat-
torisovellusten kartoitusta ja kehitystyötä, liiketoimintamallin kehittämistä sekä yritysten koulutustar-
peiden selvittämistä. 

TARVE 3. Niin ikään aiemmissa hankkeissa on tunnistettu metsä- ja puutoimialan yrityksissä halukkuutta 
kansainvälistyä. Lähimaista Ruotsi ja Norja ovat puunkorjuu- ja kuljetusyritysten mainitsemia mahdolli-
sia uusia markkinoita. Uusille markkinoille meneminen vaatii täsmällistä markkinatietoa ja kumppa-
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nuuksia kohdemaista, joita kaikilla yrityksillä ei ole nykytilanteessa resursseja hankkia. Yrityksillä, jot-
ka tavoittelevat liiketoiminnan laajentamista Suomen ulkopuolelle, on tarve tunnistaa oikeat tiedonläh-
teet ja verkostot, joiden kautta ne voivat lähteä konkreettisesti toimimaan vierailla markkinoilla. 

TARVE 4. Tulevaisuuden metsäalan ekosysteemin rakentamisen edellytys on, että sekä metsä- ja puu-
toimialan yritykset että sen rajapinnassa toimivat yritykset tuntevat toistensa toimintatavat ja työn 
erityispiirteet, osaavat ottaa ne huomioon toiminnassaan ja osaavat viestiä niistä tarvittaessa yhtenäi-
syyttä ja vastuullisuutta osoittavalla tavalla. Metsä- ja puutoimialan yrittäjät ovat tunnistaneet haas-
teita, jotka liittyvät osittain muiden metsässä toimivien yrittäjien negatiiviseen mielikuvaan metsä- ja 
puutoimialan vastuullisuudesta ja osittain tietämättömyyteen erilaisista toimintatavoista ja -tarpeista. 
Haasteissa taustatekijänä on usein eri metsien käyttötapojen ristiriita. Kaikkien yrittäjien ja toimialojen 
etu olisi tuntea muiden metsän käyttäjien toimintamalli ja tiedostaa siihen liittyvät vastuullisuuskysy-
mykset. Lisäksi yhteistoiminta voisi tuoda täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia esim. viime 
aikoina suosiotaan kasvattaneiden virtuaalimatkojen kautta. 

 

4. HANKKEEN TAVOITTEET JA TAVOITELLUT TULOKSET 

 

Hankkeen tavoite oli uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet muodos-
taa Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen kanssa. Tulevai-
suuden visiossa metsää hyödyntävät toimialat I) työskentelevät yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja 
toistensa erityispiirteet ymmärtäen, II) viestivät yhdenmukaisesti korostaen metsien kestävää käyttöä, 
ja III) hyödyntävät yhteisiä mahdollisuuksia toimialoille yhteisten haasteiden, kuten rekrytointiongel-
mien ja sesonkiluonteisuuden, ratkaisemiseksi. 

Naturpolis Oy:n aiemmin toteuttamien hankkeiden tuloksia hyödynnettiin kehitystyössä. Tärkeimpiä 
tuloksia olivat seuraavat Koillismaan metsä- ja puutoimialan kehitystoimenpiteet: 1) toimialan nykytila-
analyysi, (toteutettu 2020), 2) yritysten kumppanuus-, kasvu- ja kansainvälistymistarpeiden kartoitus 
(toteutettu 2020), 3) toimialamielikuvan kartoitus ja toimialan yhteisten ydinviestien määrittäminen 
(toteutettu 2020), sekä 4) toimialan yhteiset nettisivut, viestintämateriaali ja -suunnitelma, ja visuaali-
nen ilme (toteutus 2020–2021). 

Edellä kuvatun pitkän tähtäimen tavoitteen toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla asetet-
tiin seuraavat osatavoitteet: 

Tavoite 1 oli lisätä metsä- ja puutoimialan yritysten verkostoitumismahdollisuuksia ja –osaamista niin, 
että ne pystyvät laajentamaan toimintaansa Koillismaan alueen ulkopuolelle. Tulos: Hankkeen seurauk-
sena yritykset hallitsevat verkostoitumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut sekä tuntevat erilaiset ta-
vat etsiä liiketoimintaverkostoja ja liittyä niihin. 

Tavoite 2 oli lisätä metsä- ja puutoimialan, etenkin puunkorjuualan yritysten osaamista ja tietoa yritys-
ten välisten yhteenliittymien muodostamisessa ja hallinnoimisessa. Tulos: Hankkeen seurauksena yrityk-
set osaavat perustaa ja hallinnoida erilaisia yhteenliittymiä sekä toimia niissä aktiivisina osapuolina. 

Tavoite 3 oli lisätä metsä- ja puutoimialan yrittäjien tietoa ja osaamista liittyen etenkin Ruotsin ja Nor-
jan markkinoilla toimimiseen. Tulos: Hankkeen seurauksena yritykset pystyvät muodostamaan käsityk-
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sen kohdealueen markkinatilanteesta ja sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Lisäksi yritykset 
tietävät, mistä ja miten löytää yhteistyökumppani/verkosto kohdemarkkinoilta. 

Tavoite 4 oli luoda edellytykset edistyneelle metsä- ja puutoimialan alustatalousmallille, jossa puuta-
varan hankintaketjua ohjataan keskitetysti operaattorin kautta. Tavoitteena on parantaa puun hankin-
nan tehokkuutta minimoimalla hakkuukaluston siirrot ja maksimoimalla kaluston käyttöaste. Pitkällä 
tähtäimellä tällä tavoitellaan yritysten kilpailukyvyn kasvua ja työllisyyden parantamista. Tulos: Hank-
keessa laaditaan selvitys, joka sisältää seuraavat osat: I) Alustaliiketoiminnan kuvaus (liiketoiminta-
suunnitelma), II) alustan vaatimien sovellusten nykytila ja kehitystarpeet, III) kiinnostuneiden yritysten 
kuvaus, IV) yritysten koulutustarpeet ja suunnitelma koulutuksen käytännön toteutuksesta.  

Tavoite 5 oli käynnistää yhteistoiminta rajapinnassa toimivien yritysten kanssa niin, että eri toimialat 
voivat aloittaa rakentamaan Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemiä. Tulos: Hankkeen tuloksena 
saavutetaan yhteisymmärrys ja perusta yhteisen ekosysteemin rakentamista varten niin, että eri toi-
mialojen keskeiset toimijat I) tuntevat toistensa tyypilliset toimintatavat, -tavoitteet ja -tarpeet yhtei-
sessä metsäympäristössä, II) osaavat tarvittaessa viestiä edellä mainituista seikoista tuoden esiin toi-
minnan vastuullisuuden ja yhteiset tavoitteet ja III) tunnistavat synergiamahdollisuudet toimialojen välil-
lä (esim. monialaiset työntekijät).  

 

5. HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 

 

Suunnitellut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet metsäalan yrittäjien osaamisverkoston kehittämiseksi 
sekä puualan yritysten yhteistyöverkoston vahvistamiseksi. Toimenpide 1 toteutetaan kokonaisuudes-
saan ennen siirtymistä toimenpiteeseen 2. Toimenpide 3 aloitetaan heti hankkeen käynnistymisen jäl-
keen ja sitä jatketaan koko hankeajan. 

1. Ryhmäkohtaiset tietoiskut ja teematilaisuudet. Hankkeessa järjestetään 6 yrityksille suunnattua tilai-
suutta (½ - 1 pvä/tilaisuus), jotka koostuvat asiantuntija-alustuksista ja yhteiskehittämiseen tähtäävistä 
työpajoista. Tilaisuuksissa käsitellään seuraavat teemat: 1) Metsä- ja puutoimialan yhteenliittymät: 
muodostaminen, hallinnointi ja osallistuminen toimintaan (osuuskunnat, työyhteenliittymät, ekosysteemit, 
alustatalous); 2) Verkostojen hankinta ja ylläpito digitaalisten työkalujen avulla; 3) Yritysten myynti, 
sukupolvenvaihdos ja uusille toimialoille siirtyminen; 4) Monipaikkaisuus ja -alaisuus mahdollisena rat-
kaisuna rekrytointihaasteeseen (toteutus yhdessä matkailu- ja luonnontuotealan kanssa); 5) Kansainvä-
lisen liiketoiminnan aloittaminen; ja 6) Metsäelinkeinojen ja muiden rajapintatoimialojen yhteistoimin-
nan kehittäminen. Aikataulullisesti osa 1 toteutetaan ennen siirtymistä osaan 2. 

Toteutustapa: Etä-, lähi- tai hybriditilaisuudet (covid-tilanne huomioiden). Materiaalien jako tapahtuu 
pääasiassa Microsoft Teamsin kautta. Päävastuu järjestelyistä on Naturpolis Oy:llä. Asiantuntijat kil-
pailutetaan erikseen. Muiden toimialojen keskeiset toimijat otetaan mukaan varhaisessa vaiheessa 
suunnitteluun. 

Riskit: Suurin riski onnistumisen kannalta on, että alueen yritykset eivät aktivoidu tarpeeksi tai eivät 
koe kaikkia teemoja olennaisiksi. Tätä riskiä on jo hankkeen suunnitteluvaiheessa pienennytty kerää-
mällä kehitystarpeita suoraan yrityksiltä (haastattelut) ja muilta eri toimialat hyvin tuntevilta tahoilta. 
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Riskiä voidaan hankkeen aikana vähentää sitouttamalla toimijat mukaan toimintaan varhaisessa vai-
heessa. Mikäli tarpeellista, teemoja muokataan vastaamaan paremmin yritysten tarpeita hankkeen 
aikana. 

2. Sparraus. Tietoiskujen ja teematilaisuuksien tehokkuutta lisätään tarjoamalla valituille kohdeyrityk-
sille yrityskohtaista sparrausta liittyen edellä mainittuihin teemoihin. Sparrauksen määrä on 4–8 
h/yritys. Sparraukseen osallistuminen edellyttää yritykseltä vahvaa sitoutumista ja aktiivisuutta. Spar-
rauksissa käytetään Suomen johtavia eri alojen asiantuntijoita (alihankinta). Sparrauksissa käsitellään 
yhteisissä tilaisuuksissa nousseita teemoja yrityskohtaisesti ja pyritään löytämään ja määrittämään 
kyseisille yrityksille tärkeimmät kehityskohteet. Näiden perusteella yrityksiä ohjataan hyödyntämään 
saatavilla olevia julkisia yrityspalveluita sekä muita kehittämispalveluita. 

Toteutustapa: Tietoiskujen yhteydessä metsä- ja puutoimialan yrityksiä tiedotetaan mahdollisuudesta 
hyödyntää yrityskohtausta sparrausta. Sparrauksiin valitaan enintään 20 yritystä, joiden kanssa laa-
ditaan yhdessä sparrauksen tavoitteet ja suunnitelma. Valinnassa painotetaan yritysten liiketoiminta-
edellytysten tasoa, yritysten todellista tarvetta sparraukselle sekä sparrauksen mahdollisia aluetalou-
dellisia vaikutuksia. Sparrauksen toteuttavat eri alojen asiantuntijat, jotka kilpailutetaan erikseen. 

Riskit: Pääriskit liittyvät sparrauksen toteutukseen. On mahdollista, että sparrauksesta kiinnostuneiden 
yritysten määrä alittaa tai ylittää merkittävästi tavoitteen. Mikäli kiinnostuneita yrityksiä on vain muu-
tamia, toteutetaan viestintäkampanja lisäyritysten rekrytoimiseksi. Mikäli taas kiinnostuneita yrityksiä 
on huomattavasti enemmän kuin voidaan ottaa mukaan sparrattavaksi, selvitetään mahdollisuus to-
teuttaa ryhmäkohtaista sparrausta ja tarvittaessa suoritetaan valinta yritysten välillä arvalla. 

3. Selvitystyöt. Hankkeessa toteutetaan taustaselvityksiä liittyen I) metsä- ja puutoimialan edistynee-
seen alustamalliin ja II) Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemiin. 

Toteutustapa: Selvitykset toteutetaan tavoitteesta riippuen käyttäen sidosryhmähaastatteluita, kuule-
mistilaisuuksia, muualla toteutettuja selvityksiä ja muuta asiantuntijatietoa. Taustaselvitykset koordinoi-
daan Naturpolis Oy:n toimesta ja toteuttajat valitaan erikseen kilpailutuksen kautta. 

 

6. HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

Hanke toteutettiin kolmen työpaketin ja edelleen osatehtävien kautta: 

1. Metsä- ja puutoimialan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytykset 
1.1. Yritysten tieto- ja osaamistarpeiden yhteenveto ja työsuunnitelma 
1.2. Ryhmäkohtaiset tietoiskut ja täsmäkoulutus 
1.3. Yrityskohtainen sparraus 

2. Puun hankintaketjun alustamalli 
2.1. Puunhankinnan alustamallin kuvaus 
2.2. Alustamallin liiketoimintasuunnitelma  
2.3. Alustavaihtoehtojen kartoitus ja kehitystarpeiden arviointi 
2.4. Yritysryhmän kokoaminen ja koulutustarpeiden tunnistus 
2.5. Koulutussuunnitelma 
2.6. Hyödyntämissuunnitelma 
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3. Metsäelinkeinojen ekosysteemi 
3.1. Yritysten aktivointi: Yhteisen rekrytointihaasteen ratkaisu 
3.2. Metsäelinkeinojen ekosysteemin roadmap 

TP1 Metsä- ja puutoimialan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytykset 

Tavoitteet: Tämän työpaketin tavoitteena oli tarjota yrityksille täsmäkoulutusta ja sparrausta yrityksil-
lä oleviin haasteisiin etenkin kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen. Työpaketti koostui kolmesta teh-
tävästä: Tehtävä 1.1 Yritysten tieto- ja osaamistarpeiden yhteenveto ja työsuunnitelma, Tehtävä 1.2 
Ryhmäkohtaiset tietoiskut ja täsmäkoulutus ja Tehtävä 1.3 Sparraus.  

Tehtävän 1.1 tavoitteena oli I) laatia yhteenveto Koillismaan metsä- ja puutoimialan yritysten tieto- ja 
osaamistarpeista liittyen verkostoitumiseen, yhteenliittymiin ja kansainvälistymiseen ja II) laatia yh-
teenvedon pohjata suunnitelma täsmäkoulutusten, ryhmävalmennuksen ja sparrauksen toteutuksesta. 

Tehtävien 1.2 ja 1.3 tavoitteet olivat I) lisätä metsä- ja puutoimialan yritysten tietoa ja osaamista niin, 
että ne pystyvät laajentamaan tai vahvistamaan toimintaansa Koillismaan alueen ulkopuolella ja kan-
sainvälisillä markkinoilla ja II) lisätä hankkeessa toteutettujen koulutusten ja tietoiskujen tehoa tarjoa-
malla valituille kohdeyrityksille yrityskohtaista, räätälöityä sparrausta liittyen hankkeen teemoihin. 

Toteutustapa: Koulutustarpeiden tunnistus aloitettiin käymällä läpi Kestävän tulevaisuuden metsät 
(KETTU) –hankkeessa toteutetun yrityshaastattelun tulokset.  Tulosten perusteella tunnistettiin teemat, 
joihin metsä- ja puutoimialan yritykset kaipasivat neuvontaa. Koulutuksesta aiemmin kiinnostuneille 
yrityksille toteutettiin vielä erikseen sähköpostitse kysely, jossa tiedusteltiin koulutusteemoja.  

Koulutustarpeiden tunnistuksen jälkeen valittiin jokaiseen tilaisuuteen sopiva asiantuntija. Koulutusta 
markkinoitiin yrityksille eri kanavissa. Koulutukset toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 covid-rajoitusten 
vuoksi etätapahtumina Microsoft Teams –alustan kautta. Koulutukset nauhoitettiin myöhempää käyttöä 
varten ja ovat katsottavissa Naturpolis Oy:n internetsivustolla.  

Koulutusten jälkeen yrityksiä tiedotettiin mahdollisuudesta hakeutua yrityskohtaiseen sparraukseen. 
Sparraukset aloitettiin haastattelulla, jonka perusteella valittiin sopiva asiantuntija. Sparrauksen kesto 
oli 8 h / yritys.  

Tulos: Tehtävän 1.1 tulos oli, että metsä- ja puutoimialan yritykset kaipaavat koulutusta ja neuvontaa 
etenkin seuraaviin osa-alueisiin liittyen: I) yhteenliittymien perustaminen ja hallinnointi, II) yrityksen 
omistajanvaihdos, III) yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen ja IV) hiiliviisaus (hiilijalanjälki). Koulutuk-
siin valittiin parhaiten soveltuvat asiantuntijat seuraavasti: 

Teema 1 Yhteenliittymien perustaminen ja hallinnointi & Teema 2 Yrityksen omistajanvaihdos  

Asiantuntija: Juha Hotti, Suomen Yrityskaupat Oy. Suomen Yrityskaupat on yli kaksikymmentä vuotta 
vanha yritysvälitysketju, joka on ollut mukana yli 2000 omistajanvaihdoksessa. Juha Hotti Juha on 
toiminut yli 30 vuotta eri toimialojen yritysten johtajana, toimitusjohtajana ja asiantuntijana. Alat ovat 
edustaneet mm. vähittäiskauppaa, pankki- ja rahoitussektoria, metsäsektoria ja teollisuutta sisältäen 
myös vientiä ja tuontia.  

Teema 3 Kansainvälistyminen 

Asiantuntija: Jukka Olli, BusinessOulu. Jukka Olli asuu Ruotsin Överkalixissa, mutta on töissä Business 
Oulussa. Hänen työtehtävänään on auttaa norjalaisia yrityksiä solmimaan suhteita Suomeen ja Ruot-
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siin ja suomalaisia yrityksiä Ruotsiin ja Norjaan. Jukka on auttanut vuosikaudet suomalaisia yrityksiä 
Ruotsin markkinoille.  

Teema 4 Hiiliviisaus 

Asiantuntija: Sanna Taskila, Macon Oy. Sanna Taskila on kokenut hiiliviisauden asiantuntija, joka on 
kouluttanut ja sparrannut kymmeniä yrityksiä laskemaan hiilijalanjälkeään ja hyödyntämään hiilivii-
sautta liiketoiminnassaan. Sanna vastaa myös Macon Oy:n Ilmastoindikaattori-palvelusta. Hän on las-
kenut lukuisten eri alojen yritysten hiilijalanjäljen sekä etsinyt niille hiilijalanjäljen pienennyskeinoja ja 
kompensaatiomenetelmiä. 

 

Koulutustilaisuudet 

Koulutustilaisuuksiin osallistui yrittäjiä niukasti, mikä luultavimmin johtui sekä Paula-myrskyn aiheutta-
mien tuhojen että covid-pandemian aiheuttamista haasteista. Tilaisuudet kuitenkin nauhoitettiin yritys-
ten myöhemmin katsottavaksi. Eniten osallistujia houkutteli hiiliviisauteen liittyvä tilaisuus. 

 

Sparraukset 

Sparrauksiin hakeutui yhteensä 5 
yritystä. Yrityksen kasvuun ja kan-
sainvälistymiseen liittyvää sparrausta 
haki 2 yritystä ja hiililaskentaan liitty-
vää sparrausta 3 yritystä. Sparrauk-
siin hakeutuneiden pienen määrän 
uskotaan johtuvan samankaltaisista 
syistä kuin koulutusten vähäinen osal-
listujamääräkin. Kuitenkin ne yrityk-
set, jotka saivat sparrausta, pitivät 
sitä liiketoimintansa kannalta hyödyl-
lisenä. 

Sparrausmahdollisuuden hyödyntäneet yritykset ovat Karhu-Kuusamo Oy, Nordmannset Oy, Rasepi 
Oy, Kuusamo Hirsitalot Oy sekä Klas1.  

 

TP2 Puun hankintaketjun alustamalli 

Tavoitteet: Työpaketin tavoitteena oli luoda edellytykset tulevaisuuden puunhankinnan digitaaliselle 
alustalle. Tavoitteena oli laatia luonnos suunnitellusta puunhankinnan alustamallista. Luonnoksen tarkoi-
tus on toimia pohjana liiketoimintasuunnitelmalle ja muille tämän osan asiantuntijatöille. 

Työpaketti koostui kuudesta tehtävästä: Tehtävä 2.1 Puunhankinnan alustamallin kuvaus, Tehtävä 2.2 
Alustamallin liiketoimintasuunnitelma, Tehtävä 2.3 Alustavaihtoehtojen kartoitus ja kehitystarpeiden 
arviointi, Tehtävä 2.4 Yritysryhmän kokoaminen ja koulutustarpeiden tunnistus ja Tehtävä 2.5 Koulutus-
suunnitelma. Tehtävä 2.6 Hyödyntämissuunnitelma lisättiin hankkeen toteutukseen hankkeen edistyessä, 
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koska tarve syventyä alusta-ajatuksen tuomisesta teoriasta käytäntöön huomattiin työpaketin toimen-
piteiden aikana.  

Tehtävän 2.1 tavoite oli laatia luonnos suunnitellusta puunhankinnan alustamallista. Luonnoksen tarkoi-
tus on toimia pohjana liiketoimintasuunnitelmalle ja muille tämän osan asiantuntijatöille. 

Tehtävän 2.2 tavoite oli laatia liiketoimintasuunnitelma alustamallin operaattoriyritykselle. Liiketoimin-
tasuunnitelmaa käytetään mm.  liiketoiminnan rahoitustarpeen määrittelyssä ja rahoituksen hankinnas-
sa ja toiminnan käynnistämisessä. 

Tehtävän 2.3 tavoite oli kartoittaa sovellusvaihtoehdot alustamallin toteutusta varten.  

Tehtävän 2.4 tavoite oli koota yritysryhmä, jonka jäsenet tulevat toimimaan puunhankinnan alustalla 
operaattorin ohjauksessa, sekä kartoittaa yritysryhmän koulutustarpeet. 

Tehtävän 2.5 tavoite oli laatia koulutussuunnitelma, jonka perusteella voidaan toteuttaa yritysryhmän 
koulutus puunhankinnan alustalla toimimiseksi.  

Tehtävän 2.6 tavoitteena oli laatia hyödyntämissuunnitelma tämän hankkeen aikana luodulle puun-
hankinnan alustamallille.  

Toteutus: Puunhankinnan alustamallin kuvaus aloitettiin haastattelemalla Koillismaan puunhankinnan 
avaintoimijat, keskeiset IT-palveluntarjoajat sekä eriasteisilla alustamalleilla tällä hetkellä toimivat 
verrokkiyritykset. Haastatteluissa kartoitettiin eri osapuolten tarpeet sekä näkemykset toimivan alus-
tamallin ominaisuuksista. Tulosten pohjalta laadittiin luonnos seuraavien vaiheiden pohjaksi. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että ennen liiketoimintasuunnitelman laatimista tulisi kartoittaa sovellusvaih-
toehdot alustamallin toteutusta varten. Selvitettäviksi valikoitui IT-palveluntarjoajat, joilla oli osaamista 
ja referenssejä metsätietojärjestelmien toteuttamisesta. Suoraan alustamalliin soveltuvia ohjelmistoja ei 
ollut olemassa, ja tästä syystä tehtiin alustamallin luonnokseen pohjautuva karkea vaatimusmäärittely, 
mikä lähetettiin kuudelle yritykselle. Vaatimusmäärittelyn yhteydessä pyydettiin vastaus ratkaisusta 
sekä kustannusarvio. IT-palveluntarjoajat eivät antaneet yhtään vastausta perustellen eri syillä ja tä-
män vuoksi alustamallin kuvausta jouduttiin päivittämään. 

Liiketoimintasuunnitelma alustamallin operaattorille laadittiin pohjautuen päivitettyyn alustamallin ku-
vaukseen, puunhankinnan avaintoimijoiden haastatteluihin, alustaohjelmiston vaatimusmäärittelyyn 
sekä IT-palveluntarjoajien antamaan palautteeseen.  

Liiketoimintasuunnitelman valmistumisen jälkeen kartoitettiin yritysryhmä, joka muodostaisi itse alusta-
operaattoriyrityksen tai vaihtoehtoisesti toimisi operaattorin ohjauksessa. Yritykset kontaktoitiin ja 
heidän halukkuutensa toimia operaattorina tai operaattorin ohjauksessa selvitettiin haastattelemalla. 
Samassa haastattelussa selvitettiin myös yritysten koulutus- ja kehitystarpeet. Selvityksen jälkeen laa-
dittiin koulutussuunnitelma, jossa kuvattiin koulutuksen kohderyhmä, tavoitteet, toteutustapa, toteuttaja 
ja hinta-arvio. Yritysryhmään kuuluvia yrityksiä olisivat E&H Pitkänen Ay, Kuljetus Pitkäset Oy, Siika-
luomat Ay, Kuljetusliike Kantola & Koramo sekä Qteam Systems Oy. 

Tulokset: Tehtävän 2.1 tulos oli alustamallin kuvaus keskittyen puutavaran autokuljetuksen sekä tien-
hoidon operaatioihin. Alustaoperaattorin muodostaisi yksi tai useampi toimiva ja tunnettu urakoitsija 
hyödyntäen toiminnassaan yritysverkostoa.  
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Tehtävän 2.2 tulos oli alustamallin kuvaukseen perustuva liiketoimintasuunnitelma alustaoperaattorille 
sisältäen rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat, mitkä tuloksien laajuuden vuoksi esitetään loppuraportin 
erillisinä liitteinä. Laskelmien mukaan määritettiin kannattavuuden minimi- ja tavoitevolyymit sekä to-
dennettiin, millä ehdoilla liiketoiminta olisi kannattavaa. Kannattava liiketoiminta vaatii vähintään noin 
700 000 kuution volyymia vuodessa.  

Alustaoperaattori ratkaisee palveluillaan asiakkaan ongelman kustannustehokkaamman toimitusketjun 
kehittämisestä ja hallinnasta, eri tietojärjestelmien yhteensovittamisesta, kattavan raportoinnin kehit-
tämisestä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä toimitusketjussa. Avainasiakkaat painottavat erittäin 
voimakkaasti palvelun hintaa toimittajaa valitessaan ja kustannuskilpailukyky on alustaoperaattorin 
merkittävin kilpailutekijä. Muita merkittäviä kilpailutekijöitä ovat toiminnan tehokkuus, tiedolla johta-
minen, verkostovaikutus, palvelujen läpinäkyvyys, kattava seuranta sekä raportointi ja asiakaslähtöi-
nen toiminnan kehittäminen.  Alustaoperaattorin toiminta on mahdollista aloittaa kannattavasti, mutta 
onnistuminen riippuu kyvystä solmia riittävä määrä sopimuksia.  

Tehtävän 2.3 tulos oli, että autokuljetuksen ja tienhoidon operaatioiden hallintaan on hankittavissa 
alustaoperaattorin käytettävissä oleva ohjelmisto LogForce. Puunkorjuun tai muiden metsäpalvelujen 
yhdistäminen tai olemassa olevien ohjelmistojen räätälöinti osoittautui mahdottomaksi selvittää ja to-
teuttaa hankemuotoisesti. Tämän vuoksi alkuperäistä alustamallin kuvausta jouduttiin päivittämään. IT-
palveluntarjoajat ole valmiita keskustelemaan hankkeen kanssa ohjelmistojensa räätälöinnistä, eivätkä 
halua antaa tietoa ohjelmistopalvelujen sisällöistä tai kustannuksista. Ohjelmiston kehitys tai kokonaan 
uuden rakentaminen on alustaoperaattorin aloitteiden varassa. 

Tehtävän 2.4 tulos oli, että löydettiin tarvittava määrä kiinnostuneita yrityksiä muodostamaan alusta-
operaattori. Yritysryhmän koulutustarpeet osoittautuvat erittäin vähäisiksi, koska lähes kaikki käyttivät 
jo LogForce-ohjelmaa ja saivat koulutusta asiakkaidensa tarjoamana. Loppuraportin liitteessä 3 Yri-
tysryhmä esitetään kontaktoidut yritykset sekä tulokset. 

Tehtävän 2.5 tuloksena laadittiin seuraava koulutussuunnitelma. 

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että alustamalliin osallistuvat yritykset I) oppivat käyttämään 
alustan käyttöliittymää ja II) tuntevat alustamallissa toimimiseen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja muut 
lailliset perusteet. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat alustamallista kiinnostuneet yritykset.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi koulutus kannattaa järjestää kaksiosaisena niin, että ensimmäisessä osas-
sa keskitytään ohjelmiston käyttöön ja digitaalisiin valmiuksiin, ja toisessa osassa laki- ja talousasioi-
hin. Koulutus on järkevää toteuttaa mahdollisessa alustamallin jatkohankkeessa. Tällöin koulutus ja 
alustamallin pilotointi toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. 

Ohjelmistokoulutukseen saatiin budjettitarjous Riverialta seuraavalla sisällöllä: Trimblen Wood Force 
ja Log Force ohjelmien käyttökoulutus, koulutuspäivän hinta 750 EUR/päivä + alv. Laki- ja talousasi-
oissa voidaan käyttää hintaperustana tämän hankkeen konsulttien veloitusta keskimäärin 700 
EUR/päivä.  

Tehtävän 2.6 tuloksena laaditussa hyödyntämissuunnitelmassa tarkasteltiin alustamallin jatkokehitystä. 
Tärkeää olisi, että alustan toimivuutta tarkasteltaisiin käytännössä yhteistyössä yritysten kanssa. Hyö-
dyntämissuunnitelmassa on tarkasteltu nykytilaa, mutta etenkin puunhankinnan alustamalliin liittyviä 
lisäselvitystarpeita.  



Loppuraportti 

Sivu 11 

Puun korjuun ja kuljetuksen alustan kehitystyö perustui seuraaville oletuksille: I) operaattorin ohjaukses-
sa toimiminen poistaa kilpailutukseen liittyvää epävarmuutta puun korjuu- ja kuljetusalan yrityksissä ja 
parantaa puun saatavuutta sitä käyttävissä yrityksissä, II) alustan avulla vähennetään turhia kaluston 
siirtoja, puutavarayhdistelmien tyhjänä ajoa sekä nostetaan kapasiteetin käyttöastetta ja vähenne-
tään työntekijäpulan vaikutuksia, mikä parantaa yritysten kannattavuutta ja pienentää puun logistii-
kan ilmastovaikutuksia. Edellä mainittujen oletusten paikkansapitävyys tulisi todentaa käytännön koe-
jakson avulla esimerkiksi seuraavien tavoitteiden kautta:  

Tavoite 1: Todentaa alustan käyttökelpoisuus käytännön kokeilujakson avulla.  

Odotettu tulos: Toimenpiteiden seurauksena tunnetaan alustan käytettävyys ja sen mahdolliset kehitys-
tarpeet siihen osallistuvien yritysten näkökulmasta.   

Tavoite 2: Todentaa alustan positiivinen vaikutus siihen osallistuvien yritysten kannattavuuteen.  

Odotettu tulos: Toimenpiteiden seurauksena pystytään osoittamaan laskennallisesti sen käytön vaikutus 
yksittäisen yrityksen kannattavuuteen (sekä puunkorjuu- ja kuljetusalan yrittäjän että puuta käyttävän 
teollisuuden kannalta).  

Tavoite 3: Todentaa alustan vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin eli puun logistiikan hiilijalanjälkeen. 
Odotettu tulos: Toimenpiteiden seurauksena pystytään osoittamaan laskennallisesti sen käytön vaikutus 
puun logistiikan hiilijalanjälkeen. 

Hyödyntämissuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. 

 

TP3 Metsäelinkeinojen ekosysteemi 

Tavoitteet: Työpaketin 3 tavoitteena oli laatia Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemin alustava 
yhteistyömalli, jossa kuvataan sen rakenne, toimijat, roolit ja tehtävät. Selvitettäviä kysymyksiä olivat 
mm. mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja miten niitä seurataan, mitä yhteistoiminta käytännössä sisältää, 
kuinka usein ja millä laajuudella toimintaa halutaan toteuttaa, ketkä koordinoivat toimintaa ja mitkä 
heidän roolinsa ovat, kuka toiminnan rahoittaa, miten toiminnasta viestitään.  

Työpaketti koostui kahdesta tehtävästä: Tehtävä 3.1 Yritysten aktivointi: Yhteisen rekrytointihaasteen 
ratkaisu ja Tehtävä 3.2 Metsäelinkeinojen ekosysteemin roadmap. Tehtävän 3.1 tavoite oli aktivoida 
metsään liittyvien toimialojen yritykset yhteistoimintaan yhteisen käytännön tavoitteen kautta. Tehtä-
vän 3.2 tavoite oli kehittää toimialojen välinen yhteistoiminta edelleen systemaattisen yhteistoiminnan 
tasolle ja luoda sille roadmap. Siihen liittyen tavoite on tunnistaa muut metsään liittyvien toimialojen 
väliset yhteiset haasteet ja mahdolliset synergiat niin, että roadmap palvelee kaikkien toimialojen 
tarpeita.  

Toteutus: Tehtävässä käytettiin mallina mm. Lapissa toteutettua ”Kausityöntekijästä moniosaajaksi” –
hanketta. Anne-Mari Väisänen (Lapin AMK) jakoi hankkeen kokemuksia hankkeesta tehtävän suunnit-
telua varten.  

Tehtävä aloitettiin kokoamalla työryhmä, jossa oli Macon Oy:n asiantuntijoiden lisäksi eri toimialojen 
edustajia ja muita projektiryhmän tarpeellisiksi katsomia tahoja. Macon Oy:n asiantuntijat laativat 
työryhmän näkemykset huomioiden suunnitelman työpajaa varten.  
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Suunnitelman perusteella toteutettiin lähitapaamisena 
2.11.2021 työpaja ja tietoisku, jossa ideoitiin ja työstettiin 
yhdessä erilaisia käytännössä toimivia yhteistoimintatapoja. 
Työstettäviä asioita olivat mm. toiminnan taso ja laajuus, 
roolit, vastuut, vuosikello ja viestintä.  

Macon Oy:n asiantuntija laati työpajan tulosten perusteella 
roadmapin luonnoksen, josta pidettiin erillinen keskusteluti-
laisuus 16.11.2021 työpajaosallistujien ja muiden asiantunti-
joiden kesken Microsoft Teamsin kautta. Kommenttien perus-
teella laadittiin lopullinen roadmap. 

Tulokset: Työpaketin tulokset sisältävät toimintasuunnitelman, jonka avulla voidaan aloittaa syste-
maattinen yhteistyö Koillismaan alueella metsässä toimivien alojen kesken. Kohdetoimialat ovat metsä- 
ja puutoimiala (etenkin puun korjuu ja kuljetus), matkailuala ja luonnonvara-ala (luonnonvaratuottajat).  

Roadmap on koottu syksyn 2021 aikana asiantuntijatyön ja alueen toimijoiden työpajojen tulosten 
perusteella.   

Toimintasuunnitelmaan on avattu tarpeet yhteistoiminnalle, tavoitteet ja toimenpiteet sekä toimin-
nan organisointi.  

 

TARPEET YHTEISTOIMINNALLE 

Metsä- ja puutoimialan tulevaisuuden muutostekijöitä ovat etenkin digitalisaatio, teknologinen kehitys, 
ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, kiertotalous, moniosaamisen lisääntyminen, yrittäjyys ja uudet työn-
teon muodot, arvojen muutos sekä kansainvälisyyden lisääntyminen [1]. Nämä muutostekijät ovat suu-
relta osin yhteisiä kaikille metsässä toimiville aloille. Tämän hankkeen aikana tunnistetut metsässä 
työskentelevien toimialojen yhteiset läpileikkaavat tarpeet on kuvattu seuraavissa kappaleissa. Niiden 
lisäksi hankkeen aikana on tullut ilmi mm. tarve luoda yhteisiä palvelumalleja (esim. metsään liittyvät 
matkailutuotteet), joita voi kehittyä yhteistoiminnan myötä. 

Työvoiman saatavuus: Yrityshaastatteluiden perusteella metsä- ja puutoimialalla on tarve uusille 
osaajille erityisesti puunkorjuussa ja kuljetuksessa. Yritysten haasteita rekrytoinnin suhteen ovat etenkin 
työn kausiluonteisuus ja osittain vanhentuneet ammattimielikuvat. Tunnistettuja metsäalan osaamistar-
peita ovat mm. vuorovaikutustaidot, yrittäjäosaaminen, ympäristöosaaminen, asiakasosaaminen ja 
monialaisuus. Nämä tarpeet ovat samankaltaisia myös matkailu- ja luonnonvara-alalla, vaikkakaan 
sesonkiluonteisuus ei päde enää Rukan matkailualaan kokonaisuudessaan. Osassa matkailuyrityksiä 
kausivaihtelua silti vielä on. Yleisesti alueella on sekä käytännön töitä että asiantuntijatöitä tarjolla. 

Avainsanoja: Monialaisuus, kielitaito, digitalisaatio, uudet poikkialaiset tuotteet ja palvelut 

Yhteisymmärrys ja yhtenäinen viestintä: Sekä metsä- ja puutoimialalla, matkailualalla että luon-
nonvara-alalla on havaittu ristiriitoja liittyen metsän käyttötapoihin. Metsä- ja puutoimialan yritykset 
ovat kohdanneet suoraa kritiikkiä liittyen hakkuutapoihin ja metsässä kulkemiseen. Esim. metsäautotei-
den käytöstä on saatu palautetta, vaikka ne on itse asiassa perustettu ja niitä ylläpidetään nimen-
omaan puun korjuuta varten. Metsä- ja puutoimialalla on tarve saavuttaa työrauha ja hyväksyntä 
vastuullisesti hoidetulle työlle. 



Loppuraportti 

Sivu 13 

Matkailualaa kohtaan esitetty huolta mm. roskaamisesta tai maastoajoneuvojen käytöstä. Matkai-
lualan tavoitteita ovat vetovoimainen, monimuotoinen ja kaunis luontoympäristö, luonnonvarojen kestä-
vä käyttö, laajat ja monipuoliset metsät ja vesialueet, vaihteleva, maisemallisesti miellyttävä, kiinnos-
tava ja monimuotoinen metsä. Joissain yhteyksissä matkailijat ovat kyseenalaistaneet metsien käytön 
vastuullisuutta (esim. jos retkellä on päädytty hakkuualueelle). Vastaavissa tilanteissa olisi tarpeen 
yhteinen ohjeisto, jonka avulla matkailijoille voi antaa ajantasaista tietoa ja siten hälventää ennakko-
luuloja. 

Myös luonnonvara-alalla pidetään yhteisymmärryksen saavuttamista tärkeänä ja edellytyksenä yh-
teistyölle. Alalla toivotaan keskustelua resursseista niin, että tieto esim. luonnonvarojen saatavuudesta 
olisi helposti saatavilla. Avainsanoja: Yhteisymmärrys, vastuullisuus ja läpinäkyvyys, viestintäohjeistus, 
yhteinen päämäärä. 

 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET – TYÖVOIMA:  

TYÖVOIMAN VARMISTAMINEN: Tavoite on lisätä osaavan työvoiman saatavuutta Koillismaalla eri 
alojen käyttöön varmistamalla alueen imagon, asumisolojen, palveluiden ja tietoliikenneyhteyksien 
houkuttavuus. Lisäksi tavoite on parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä ympärivuotisesti. 

Koulutus: Monialaisten työntekijöiden kouluttamiseksi kartoitetaan mahdollisuutta käynnistää kaksi-
vuotinen koulutuspilotti, josta valmistuneilla on auttavat valmiudet työllistyä ja/tai jatkokouluttautua 
sekä metsä- ja puutoimialan että matkailualan tehtäviin. Pilotin suunnittelu aloitetaan alueella toimi-
vien koulutusorganisaatioiden kanssa noudattaen Suomessa aiemmin toteutetuista hankkeista opittuja 
käytänteitä.  

Uusien käytänteiden kehitys: Yksi ratkaisu työvoimaongelmaan on työntekijän ajan jakaminen kah-
den tai useamman työnantajan kesken. Tähän liittyviä käytänteitä tulisi miettiä ja kehittää edelleen. 
Työpajaosallistujia mietityttivät mm. lomien kertyminen, työn tauotus ja palkkaus monialaisten työnte-
kijöiden kohdalla. 

Työvoiman ja työn tarjoajien kohtaantoa voidaan parantaa luomalla osaajapankki, johon kummankin 
osapuolen edustajat voivat ilmoittaa tarpeensa. Eräs tapa voisi olla rakentaa pankki niin, että työn-
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antaja/tekijä ilmoittaa esim. kuukaudet, joita tarve koskee ja se näkyisi selkeästi profiilissa. Siten muut 
käyttäjät voisivat selata tarjoamaa esim. tietyille kuukausille. Mietittäviä asioita ovat mm. palkkaus ja 
vuosiloma-asiat. 

Monipaikkaisuuden haasteiden vähentäminen: Monipaikkaisuus on eräs ratkaisu työvoimaongel-
maan ja alueella on siihen liittyviä vetovoimatekijöitä. Monipaikkaisuutta tuetaan parhaiten mahdollis-
tamalla osa-aikainen asuminen joustavilla ratkaisulla ja pitämällä yllä hyviä liikenneyhteyksiä. Mat-
kailualueilla eräs haaste on kaavoituksen jäykkyys silloin, kun loma-asuntoalueella asutaan vakituises-
ti. Tähän liittyen esim. Kalajoella on käytössä toimintamalli, jonka kautta tällaista voidaan toteuttaa 
ilman kaavamuutosta. 

Muut toimenpiteet: Työpajassa todettiin, että työntekijöiden houkuttelemiseksi alueelle tulisi miettiä 
sellaisten Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien, jotka ovat esim. suorittaneet maassamme tutkinnon, 
houkuttelua. Lisäksi tulisi selvittää, miten ulkomaalaisia kausityöntekijöitä voisi houkutella alueen yri-
tyksiin töihin. Käynnissä oleva JobBoost-hanke vastaa myös tähän kohtaan erilaisten kampanjoiden 
kautta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan lukuisia imagoviestinnällisiä toimenpiteitä alueen houkuttele-
vuuden parantamiseksi. 

Nämä toimenpiteet eivät siten ole mukana ekosysteemin yhteistoiminnan suunnitelmissa tässä vaihees-
sa. 

 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET – YHTEISYMMÄRRYS JA VIESTINTÄ 

VIESTINTÄ JA YHTEYSYMMÄRRYS: Yhteisymmärryksen ja viestinnän suhteen tavoite on, että viestin-
nässä korostuu yhdenmukaisuus, positiivisuus ja tieto asenteiden sijasta. Lisäksi tavoitteena on lisätä 
yleistä tietoisuutta metsien eri käyttötavoista ja etsiä tapoja toimia rinnan mustavalkoisen ajattelun 
sijaan. Yhteisen imagon rakentaminen mainittiin työpajassa yhtenä tavoitteena. Sen voidaan ajatella 
alkavan muodostua, kun yhteistoiminta saadaan konkreettisesti käyntiin. Olennaista on, että viestinnän 
suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä eri näkökulmat huomioiden. 

Viestintämateriaalit: Metsäalojen käyttöön laaditaan tiivis viestintäopas, jossa kuvataan metsän 
käyttöön liittyvien yleisten kysymysten yleistajuisia vastauksia. Oppaassa kerrotaan metsien käytöstä 
eri näkökulmista ja kuvataan alueen yritysten vastuullisuuteen liittyviä käytänteitä. Oppaan lisäksi 
laaditaan hissipuhe, joka on tiivistelmä yleisimpien ennakkoluulojen kumoamiseksi. 

Koulutus: Metsässä toimiville aloille järjestetään yhteisiä täsmätilaisuuksia, joissa paneudutaan valit-
tuihin metsän käyttöön liittyviin asioihin. Niiden kautta lisätään yhteisymmärrystä eri toimialojen toi-
minnoista ja tarpeista. 

Kampanjat: Toimialat järjestävät yhdessä kampanjoita, joissa paikalliset ja matkailijat pääsevät tu-
tustumaan metsien käytön eri näkökulmiin. Esimerkiksi työpajassa ehdotettu palvelutuote ”kompensoi 
hiilijalanjälkesi istuttamalla metsää” sopisi tarkoitukseen. Sen avulla voidaan havainnollistaa sekä met-
sien hoidon tapoja että niiden hyödyllisyyttä ilmaston näkökulmasta. Tähän tarkoitukseen sopivat hy-
vin myös ”Oppaana meiän metissä” –päivän kaltaiset tapahtumat. 

Myös yhteisen hiilikompensaatiomallin kehittämistä on ehdotettu ja sellainen onkin jo alueelle kehitteil-
lä Naturpolis Oy:n koordinoimassa hankkeessa. 
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Muut toimenpiteet: Yhtenä olennaisena tekijänä metsien käytön kannalta mainittiin maanomistajien 
ottaminen mukaan suunnitteluun. Maanomistajien yhteistyötä kaipaavat etenkin luonnonvara-ala (luvat 
poimia erilaisia raaka-aineita, sijaintitiedot) ja matkailuala (yhteistyö maastoreitistöjen käytös-
sä/ylläpidossa). Lisäksi työpajassa tuli esille mahdollisuus luoda yhteisiä sertifikaatteja, joilla kuva-
taan toiminnan vastuullisuutta. Tätä täsmennettiin myöhemmin Teams-työpajassa niin, että tavoitteena 
olisi mieluummin yhteinen kampanja, lausuma tai toimintamalli, jossa kuvataan eri alojen sitoutumista 
yhteistoimintaan eikä sertifikaatin tapainen raskasta auditointia vaativa asia. 

Tavoitteet ja toimenpiteet – Työvoiman houkuttelu / pitäminen:  

a. Lisätään osaavan työvoiman saatavuutta varmistamalla alueen imagon, asumisolojen, pal-
veluiden ja tietoliikenneyhteyksien houkuttavuus.  

b. Varmistetaan ympärivuotinen työmahdollisuus kouluttamalla monialaisia osaajia samalla 
jaksamisesta huolehtien.  

Yhteisymmärrys / yhteinen viestintä: 

c. Viestitään yhdenmukaisesti ja positiivisesti tietoa asenteiden sijasta. 
d. Lisätään yleistä tietoisuutta ja etsitään tapoja toimia rinnakkain mustavalkoisen ajattelun 

sijaan.  
e. Varmistetaan, että kaikkien tarpeet metsän suhteen huomioidaan.  

 

 

TOIMINNAN ORGANISOINTI 

Toiminnan tavoitetaso: Työpajan perusteella toiminnan olisi hyvä olla luonteeltaan jatkuvaa. Alussa 
kuitenkin voitaisiin aloittaa napakasti niin, että konkreettiset tuotokset saataisiin mahdollisimman no-
peasti kaikkien käyttöön. Näitä ovat mm. viestintämateriaalit ja koulutuspilotin suunnittelu. Nopeasta 
startista on sekin hyöty, että se voi tuoda toimintaan mukaan uusia tahoja. Jatkossa voitaisiin suunnitel-
la tilaisuuksia ja kampanjoita väljemmällä aikataululla. Esim. neljästi vuodessa olisi sopiva kokoontu-
mistahti alun jälkeen. 

Toiminnan käynnistäminen: Jotta toiminta saadaan käyntiin, sille täytyy valita koordinoiva taho. 
Vahva koordinointi on myös edellytys sille, että toiminta saadaan jatkumaan ja se kehittyy ajan mu-
kaan. Työpajassa koordinaattorin roolia ehdotettiin Naturpolis Oy:lle, joka mainittiin myös yhtenä 
rahoitusta hakevana tahona. Koordinaattorin tehtävänä olisi luoda alusta viestinnälle ja koota työ-
ryhmä yhteen esim. kokoontumiskäytänteiden suunnittelua ja eri osapuolten rooleja varten. 
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Rahoitus: Toiminnan rahoitus tulisi miettiä alkuvaiheessa. Rahoitusta vaativat lähinnä toiminnan koor-
dinoijan työajan kompensointi ja mahdollisten tilaisuuksien, kampanjoiden ja materiaalien aiheuttamat 
kustannukset. 

Mahdollisia rahoittajia ovat toimialayhdistykset, veturiyritykset ja erilaiset julkiset tahot. Yritysten 
osallistumista pidettiin tärkeänä siksi, että se varmistaa niiden sitoutumisen toimintaan. Lisäksi nostettiin 
esiin kunnan/kaupungin rooli rahoittajana ja toimintaan osallistuvana tahona. 

Osallistujat: Toiminnan on tärkeää olla avointa niin, että kaikki mukaan haluavat tahot voivat osallis-
tua. On kuitenkin olennaista koota alussa ydinryhmä, joka vastaa ensimmäisten toimenpiteiden toteut-
tamisesta (viestintä, koulutuksen suunnittelu, kampanjat). Ydinryhmän koostumus voi muuttua matkan 
varrella tarpeen mukaan. Seuraavia tahoja on ehdotettu mukaan toimintaan. Niistä alkuvaiheessa 
olennaiset toimijat on merkitty paksulla fontilla; Naturpolis Oy (Koordinoija?), Northern Forest & 
Wood ry, Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistys ja matkailualan yritykset, Metsähallitus, yksityiset 
maanomistajat ja yhteismetsä, luonnonvara-alan edustajat, metsäteollisuus ja sen veturiyritykset, 
ELY-keskus, kaupunki/kunta (ympäristövalvonta, tekninen toimi), kolmas sektori, oppilaitokset, työlli-
syyttä edistävät palvelut sekä Naturpolis Oy:n liittyvät hankkeet 

Viestintä: Toiminnassa mukana olevien kesken viestitään tehokkaasti käyttäen sähköisiä kanavia, ku-
ten somea, WhatsAppia tai sähköpostia. Lisäksi eri toimijat viestivät toiminnastaan ulospäin omien 
kanaviensa kautta. 

 

Toimintasuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan loppuraportin liitteessä 1 Metsäekosysteemi. 

CASE: OPPAANA MEIJÄN METISSÄ 

Käytännön kokeiluna metsässä toimivien toimialojen yhteistyöstä järjestettiin yhteistyössä KSAK Oy:n 
hallinnoiman PuuEDU Koillismaa -hankkeen kanssa Oppaana meijän metissä -tietopäivä syksyllä 
2021. Kokonaiskestävässä metsien käytössä sovitetaan yhteen esimerkiksi puuntuotannolliset sekä 
luonnon monimuotoisuutta, matkailu- ja virkistyskäyttöä sekä riistan- ja maisemanhoitoa edistävät toi-
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met. Oppaana meijän metissä -tietopäivän tavoitteena oli antaa ajantasaista ja monipuolista tietoa 
metsänhoidosta erityisesti matkailijoiden parissa toimiville ohjelmapalveluyrityksille ja heidän työnte-
kijöilleen, luontoalan opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 

Päivä alkoi talousmetsien ja suojelualueiden rajoilla sijaitseviin maastokohteisiin tutustumisella. Mitä 
metsissä tapahtuu ja miksi? Millä tavalla metsää saa käyttää matkailutoiminnassa, minkälaisia oikeuk-
sia ja velvollisuuksia siihen liittyy ja mistä kysyä lisää tietoa? Aamupäivän aikana nähtiin elinkeinojen 
rinnakkaiseloa metsissä käytännössä ja hahmotettiin yhteisiä päämääriä metsien käyttöön. 

Iltapäivällä jatkettiin teoriaosuudella KSAK Oy:n Oulanka-luokassa. Iltapäivän osioon pystyi osallis-
tumaan myös etäyhteydellä Microsoft Teamsissa, vaikka ei olisikaan osallistunut aamupäivän maasto-
vierailuun. Iltapäivän osiossa käytiin läpi maastovierailun anti, kuultiin perustietoa metsänhoidosta ja 
käytiin läpi asioita, joita jokaisen luonnossa liikkujan olisi hyvä tietää. 

Tietopäivän järjesti KSAK Oy:n Puuedu Koillismaa –hanke yhteistyössä KSAK Oy:n luonto- ja erä-
opaskoulutuksen sekä Naturpolis Oy:n Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle ja Koillismaan met-
säelinkeinojen ekosysteemi -hankkeiden kanssa. Kouluttajina toimivat Risto Mulari Metsäkeskuksesta, 
Petri Kämäräinen Tmi Mehtäpeikosta ja Tomi Mandelin KSAK Oy:stä. 

Koulutuksesta kerätyn palautteen perusteella tietopäivää pidettiin kokonaisuutena hyvin järjestettynä 
ja sisällöltään tärkeänä. KSAK Oy järjestää päivän myös syksyllä 2022, kun uusi luonto-opasryhmä 
aloittaa opintonsa.  

 

7. VIESTINTÄ 

 

Hankkeen toimenpiteistä ja tapahtumista viestittiin aktiivisesti. Hankkeen toiminta-aikana laadittiin 
kaksi mediatiedotetta, joiden kautta viestittiin hankkeen tavoitteista, tulevista toimenpiteistä, markki-
noitiin tulevia koulutuksia sekä mahdollisuutta yrityskohtaisiin sparrauksiin. Hanke sai lehdistönäkyvyyt-
tä mm. Koillis-Sanomissa sekä Koillismaan Uutisissa. Lisäksi koulutuksia ja sparrausmahdollisuuksia 
markkinoitiin lehdistössä julkaistujen mainosten kautta (kuvat alla).  

Mediatiedotteiden ja lehtiartikkeleiden lisäksi hankkeen toimenpiteistä tiedotettiin sidosryhmien kaut-
ta, mm. ohjausryhmän jäsenet, Ruka Kuusamon Matkailuyhdistys, Northern Forest & Wood ry, Taival-
kosken yrittäjät ry, Koneyrittäjät ry.  

Viestintää toteutettiin myös suorilla sähköpostiyhteydenotoilla ja puheluilla hankkeen projektipäällikön 
toimesta. 
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8. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Taulukossa on esitetty hankkeen hyväksytty rahoituspäätös sekä toteutunut rahoitus. Hankkeen koko-
naisbudjetti oli yhteensä 128 160 euroa, josta 100 % Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen / Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston myöntämää tukea. 

Kustannuslaji Rahoitussuunnitelma (euroa) Toteutuma (euroa) 

Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat 86 000 79 000 

Henkilöstön palkat sisältäen lakisääteiset 
työnantajamaksut 

34 000 33 396,65 

Välilliset menot 8160 8015,20 

Yhteensä 128 160 120 411,85 

Myönnetty avustus 128 160 120 411,85 

9. RAPORTOINTI, SEURANTA JA OHJAUSRYHMÄN LAUSUNNOT

Hankkeeseen osallistuneiden yritysten ja sidosryhmien osalta toiminnot ja aktiivisuus kirjattiin 
Hakosa-lo-järjestelmään. Yhteensä osallistuneita oli 61 yritystä ja 16 sidosryhmien edustajaa.  

Hankkeen toimintaa toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti yhdessä hankkeen toimenpiteiden koh-
teena olleiden yritysten kanssa ja seurattiin ohjausryhmässä. Ohjausryhmän kokouksissa käytiin läpi 
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mm. projektin toteutumista toiminnan ja talouden osalta sekä tulevien toimenpiteiden toimintasuunni-
telmia ja mahdollisia muutostarpeita. 

Ohjausryhmän kokouksista pidettiin pöytäkirjaa juoksevalla numeroinnilla. Pöytäkirjat allekirjoitettiin 
ohjausryhmän puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä sihteerin eli hankkeen projektipäällikön 
toimesta. Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi -hankkeen ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa 
Teams-yhteyden välityksellä. Lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous.  

Ohjausryhmän kokoonpano: Jani Jaakkola Pölkky Oy (puheenjohtaja), Ville Koramo Kuljetusliike 
Kantola & Koramo Oy (varapuheenjohtaja), Jarmo Korhonen Kuusamon Yhteismetsä, Pekka Tuovinen 
Northern Forest & Wood ry, Esa Lahtela OSAO Taivalkosken yksikkö, Rauno Säkkinen Wild Food 
Kuusamo Lapland. Rahoittajan edustajana toimi Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
Naturpolis Oy:n asiantuntijoina ohjausryhmässä toimivat Tanja Koukkula (projektipäällikkö), Kirsi 
Kuosku (aluekehityspäällikkö) sekä Kirsti Pitkänen (projektisihteeri). 

Varsinaisen ohjausryhmän lisäksi perustettiin työryhmä TP2 Puunhankinnan alustamalli eteenpäinvie-
miseksi. Työryhmään kuului projektipäällikön lisäksi asiantuntijapalveluiden edustaja Marko Uutela 
(BCon Oy) sekä yrityskentältä Jani Jaakkola (Pölkky Oy), Ville Koramo (Kantola & Koramo Oy), Jar-
mo Korhonen (Kuusamon Yhteismetsä) sekä Pekka Tuovinen (Northern Forest & Wood ry).  

Lisäksi hanke raportoi Naturpolis Oy:n hallitukselle sekä Seudulliselle kehittämistyöryhmälle. 

Ohjausryhmältä pyydettiin kirjalliset lausunnot hankkeen toteutuksesta ja toimenpiteistä. Pyyntöön 
vastasivat  

Jani Jaakkola, Pölkky Oy: ”Hanke eteni hyvin. Näiden hankkeiden ongelma on se, että yritykset eivät 
keskustele asioista hankkeen vetäjän kanssa, koska hanketta ei mielletä toimijaksi, mutta toisaalta se 
ei ole hankkeenvetäjän roolikaan. Hankkeella kuitenkin päästiin siihen asti, kun se oli mahdollista ja 
nyt on aika yritysten keskustella asioista keskenään.” 

Rauno Säkkinen, Wild Food Kuusamo Lapland: ” Mielestäni hanke vietiin asiantuntevasti hankesuunni-
telman mukaisesti loppuun. Kiva olisi ollut saman pöydän ääressä työskennellä, mutta ajat olivat nyt 
sellaiset, ettei voinut. Sillehän emme voineet mitään.” 

Pekka Tuovinen, Northern Forest & Wood ry: “Minulla ei ole tähän nyt riittävästi tietoa, miten tämä on 
mennyt, kun en ole ollut paikalla. Silloin alussa, kun olin, niin ihan hyvää työtähän se oli.” 

Suullisesti palautetta antoivat myös muut ohjausryhmän jäsenet. Etenkin puunhankinnan alustamalliin 
liittyvistä toimenpiteistä ja tuloksista oltiin tyytyväisiä.  

 

10. JATKOTOIMENPITEET 

 

Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi -hankkeessa tehtiin puun korjuun ja kuljetuksen alustamallin 
käyttöönottoa varten kartoitus sovelluksista ja niiden kehittäjistä, laadittiin liiketoimintasuunnitelman 
luonnos, tunnistettiin alustava yritysryhmä ja kartoitettiin yritysten koulutustarpeet alustaan liittymistä 
varten.  



Loppuraportti 

Sivu 20 

Puun korjuun ja kuljetuksen alustan kehitystyö on perustunut seuraaville oletuksille: I) operaattorin oh-
jauksessa toimiminen poistaa kilpailutukseen liittyvää epävarmuutta puun korjuu- ja kuljetusalan yri-
tyksissä ja parantaa puun saatavuutta sitä käyttävissä yrityksissä, II) alustan avulla vähennetään tur-
hia kaluston siirtoja, puutavarayhdistelmien tyhjänä ajoa sekä nostetaan kapasiteetin käyttöastetta ja 
vähennetään työntekijäpulan vaikutuksia, mikä parantaa yritysten kannattavuutta ja pienentää puun 
logistiikan ilmastovaikutuksia. Jatkotoimenpiteiden kautta todennetaan edellä mainittujen oletusten 
paikkansapitävyys. 

Mahdollisen jatkohankkeen lopullinen tavoite on mahdollistaa digitaalisen puunkorjuu- ja kuljetusalus-
tan laajamittainen käyttöönotto ja sitä kautta parantaa Koillismaan metsä- ja puutoimialan yritysten 
liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä. Tämä tapahtuu todentamalla digitaalisen alustamallin 
toimivuus käytännössä pilotoimalla se ennalta tunnistetun yritysryhmän avulla. 

Hankkeen aikana esiinnousseita tarpeita jatkotoimenpiteille huomattiin etenkin metsäekosysteemin 
toiminnan käynnistämiseen liittyen. Tällaisia ovat mm.  

 Koulutus: Monialaisten työntekijöiden kouluttamiseksi kaksivuotinen koulutuspilotti, josta valmis-
tuneilla on auttavat valmiudet työllistyä ja/tai jatkokouluttautua sekä metsä- ja puutoimialan 
että matkailualan tehtäviin. Pilotin suunnittelu alueella toimivien koulutusorganisaatioiden kans-
sa noudattaen Suomessa aiemmin toteutetuista hankkeista opittuja käytänteitä. 

 Uusien käytänteiden kehitys: Yksi ratkaisu työvoimaongelmaan on työntekijän ajan jakaminen 
kahden tai useamman työnantajan kesken. Tähän liittyviä käytänteitä tulisi miettiä ja kehittää 
edelleen. Työvoiman ja työn tarjoajien kohtaantoa voidaan parantaa luomalla osaajapankki, 
johon kummankin osapuolen edustajat voivat ilmoittaa tarpeensa. Eräs tapa voisi olla raken-
taa pankki niin, että työnantaja/tekijä ilmoittaa esim. kuukaudet, joita tarve koskee ja se nä-
kyisi selkeästi profiilissa. Siten muut käyttäjät voisivat selata tarjoamaa esim. tietyille kuukau-
sille. Mietittäviä asioita ovat mm. palkkaus ja vuosiloma-asiat. 

 Monipaikkaisuuden haasteiden vähentäminen: Monipaikkaisuus on eräs ratkaisu työvoimaon-
gelmaan ja alueella on siihen liittyviä vetovoimatekijöitä. Monipaikkaisuutta tuetaan parhaiten 
mahdollistamalla osa-aikainen asuminen joustavilla ratkaisulla ja pitämällä yllä hyviä liiken-
neyhteyksiä. Matkailualueilla eräs haaste on kaavoituksen jäykkyys silloin, kun loma-
asuntoalueella asutaan vakituisesti. Tähän liittyen esim. Kalajoella on käytössä toimintamalli, 
jonka kautta tällaista voidaan toteuttaa ilman kaavamuutosta. 

 Muut toimenpiteet: Työpajassa todettiin, että työntekijöiden houkuttelemiseksi alueelle tulisi 
miettiä sellaisten Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien, jotka ovat esim. suorittaneet maas-
samme tutkinnon, houkuttelua. Lisäksi tulisi selvittää, miten ulkomaalaisia kausityöntekijöitä voisi 
houkutella alueen yrityksiin töihin. 

 Viestintämateriaalit: Metsäalojen käyttöön laaditaan tiivis viestintäopas, jossa kuvataan met-
sän käyttöön liittyvien yleisten kysymysten yleistajuisia vastauksia. Oppaassa kerrotaan met-
sien käytöstä eri näkökulmista ja kuvataan alueen yritysten vastuullisuuteen liittyviä käytäntei-
tä. Oppaan lisäksi laaditaan hissipuhe, joka on tiivistelmä yleisimpien ennakkoluulojen kumoa-
miseksi. 

 Koulutus: Metsässä toimiville aloille järjestetään yhteisiä täsmätilaisuuksia, joissa paneudutaan 
valittuihin metsän käyttöön liittyviin asioihin. Niiden kautta lisätään yhteisymmärrystä eri toi-
mialojen toiminnoista ja tarpeista. 

 Toimialat järjestävät yhdessä kampanjoita, joissa paikalliset ja matkailijat pääsevät tutustu-
maan metsien käytön eri näkökulmiin. Esimerkiksi työpajassa ehdotettu palvelutuote ”kompen-
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soi hiilijalanjälkesi istuttamalla metsää” sopisi tarkoitukseen. Sen avulla voidaan havainnollis-
taa sekä metsien hoidon tapoja että niiden hyödyllisyyttä ilmaston näkökulmasta. Tähän tar-
koitukseen sopivat hyvin myös ”Oppaana meijän metissä” –päivän kaltaiset tapahtumat. Myös 
yhteisen hiilikompensaatiomallin kehittämistä on ehdotettu ja sellainen onkin jo alueelle kehit-
teillä Naturpolis Oy:n koordinoimassa hankkeessa. 

 Muut toimenpiteet: Yhtenä olennaisena tekijänä metsien käytön kannalta mainittiin maanomis-
tajien ottaminen mukaan suunnitteluun. Maanomistajien yhteistyötä kaipaavat etenkin luonnon-
vara-ala (luvat poimia erilaisia raaka-aineita, sijaintitiedot) ja matkailuala (yhteistyö maasto-
reitistöjen käytössä/ylläpidossa). Lisäksi työpajassa tuli esille mahdollisuus luoda yhteisiä serti-
fikaatteja, joilla kuvataan toiminnan vastuullisuutta. Tätä täsmennettiin myöhemmin Teams-
työpajassa niin, että tavoitteena olisi mieluummin yhteinen kampanja, lausuma tai toimintamal-
li, jossa kuvataan eri alojen sitoutumista yhteistoimintaan eikä sertifikaatin tapainen raskasta 
auditointia vaativa asia. 

 Metsäelinkeinojen ekosysteemin toiminnan organisointi: Hankkeen aikana yhteistoiminnan ta-
voitetasolle on laadittu raamit. Jatkotoimenpiteinä on mietittävä yhteistoimintaa koordinoiva 
taho, toiminnan rahoitus, siihen osallistujat sekä viestintään liittyvät kysymykset.  

Metsäekosysteemin toiminnan käynnistämiseksi esitetyt tarpeet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset 
on kuvattu kokonaisuudessaan liitteessä 1 Metsäekosysteemi-raportti. 

 

 

Kuusamossa 31.3.2022 

 

 

Tanja Koukkula 

projektipäällikkö 
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TP1 Metsä- ja puutoimialan yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen edellytykset
Tehtävä 1.1 Yritysten tieto- ja osaamistarpeiden yhteenveto ja työsuunnitelma
Tehtävä 1.2 Ryhmäkohtaiset tietoiskut ja täsmäkoulutus
Tehtävä 1.3 Sparraus



TP1 Tavoitteet

Tavoitteet
Työpaketin 1 tavoitteena oli tarjota yrityksille täsmäkoulutusta ja –sparrausta
liittyen haasteisiin, joita niissä on liittyen etenkin kasvuun ja kansainvälistymiseen.
Työpaketti koostui kolmesta tehtävästä: Tehtävä 1.1 Yritysten tieto- ja
osaamistarpeiden yhteenveto ja työsuunnitelma, Tehtävä 1.2 Ryhmäkohtaiset
tietoiskut ja täsmäkoulutus ja Tehtävä 1.3 Sparraus.
Tehtävän 1.1 tavoitteet olivat i) laatia yhteenveto Koillismaan metsä- ja
puutoimialan yritysten tieto- ja osaamistarpeista liittyen verkostoitumiseen,
yhteenliittymiin ja kansainvälistymiseen ja ii) laatia yhteenvedon pohjata
suunnitelma täsmäkoulutusten, ryhmävalmennuksen ja sparrauksen
toteutuksesta.
Tehtävien 1.2 ja 1.3 tavoitteet olivat i) lisätä metsä- ja puutoimialan yritysten tietoa
ja osaamista niin, että ne pystyvät laajentamaan tai vahvistamaan toimintaansa
Koillismaan alueen ulkopuolella ja kansainvälisillä markkinoilla ja ii) lisätä
hankkeessa toteutettujen koulutusten ja tietoiskujen tehoa tarjoamalla valituille
kohdeyrityksille yrityskohtaista, räätälöityä sparrausta liittyen hankkeen teemoihin.

Palvelukuvauksen mukaiset tavoitteet tehtävälle 1.1.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
METSÄ- JA PUUTOIMIALAN HIILITASE 2021 kg/a t/a Metsän kasvu yhteensä  -2460000000 -2460000 Metsästä poistuva hiili (= hakkuupoistuma) yhteensä  1980000000 1980000 



TP1 Toteutus
Toteutus
Koulutustarpeiden tunnistus aloitettiin käymällä läpi
Kestävän tulevaisuuden metsät (KETTU) –
hankkeessa toteutetun yrityshaastattelun tulokset.
Tulosten perusteella tunnistettiin teemat, joihin metsä-
ja puutoimialan yritykset kaipasivat neuvontaa.
Koulutuksesta aiemmin kiinnostuneille yrityksille
toteutettiin vielä erikseen sähköpostitse kysely, jossa
tiedusteltiin koulutusteemoja.
Koulutustarpeiden tunnistuksen jälkeen valittiin
jokaiseen tilaisuuteen sopiva asiantuntija. Koulutusta
markkinoitiin yrityksille eri kanavissa (Kuvat).
Koulutukset toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 covid-
rajoitusten vuoksi etätapahtumina Microsoft Teams –
alustan kautta. Koulutukset nauhoitettiin myöhempää
käyttöä varten.
Koulutusten jälkeen yrityksiä tiedotettiin
mahdollisuudesta hakeutua yrityskohtaiseen
sparraukseen. Sparraukset aloitettiin haastattelulla,
jonka perusteella valittiin sopiva asiantuntija.
Sparrauksen kesto oli 8 h / yritys.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
METSÄ- JA PUUTOIMIALAN HIILITASE 2021 kg/a t/a Metsän kasvu yhteensä  -2460000000 -2460000 Metsästä poistuva hiili (= hakkuupoistuma) yhteensä  1980000000 1980000 



TP1 Tulokset
Tulokset
Tehtävän 1.1 tulos oli, että metsä- ja puutoimialan yritykset kaipaavat
koulutusta ja neuvontaa etenkin seuraaviin osa-alueisiin liittyen: i)
yhteenliittymien perustaminen ja hallinnointi, ii) yrityksen omistajanvaihdos, iii)
yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen ja iv) hiiliviisaus (hiilijalanjälki).
Koulutuksiin valittiin parhaiten soveltuvat asiantuntijat seuraavasti:
Teema 1 Yhteenliittymien perustaminen ja hallinnointi & Teema 2
Yrityksen omistajanvaihdos
Asiantuntija: Juha Hotti, Suomen Yrityskaupat Oy. Suomen Yrityskaupat on yli
kaksikymmentä vuotta vanha yritysvälitysketju, joka on ollut mukana yli 2000
omistajanvaihdoksessa. Juha Hotti Juha on toiminut yli 30 vuotta eri
toimialojen yritysten johtajana, toimitusjohtajana ja asiantuntijana. Alat ovat
edustaneet mm. vähittäiskauppaa, pankki -ja rahoitussektoria, metsäsektoria
ja teollisuutta sisältäen myös vientiä ja tuontia.
Teema 3 Kansainvälistyminen
Asiantuntija: Jukka Olli, BusinessOulu. Jukka Olli asuu Ruotsin Överkalixissa,
mutta on töissä Business Oulussa. Hänen työtehtävänään on auttaa
norjalaisia yrityksiä solmimaan suhteita Suomeen ja Ruotsiin ja suomalaisia
yrityksiä Ruotsiin ja Norjaan. Jukka on auttanut vuosikaudet suomalaisia
yrityksiä Ruotsin markkinoille.
Teema 4 Hiiliviisaus
Asiantuntija: Sanna Taskila, Macon. Sanna Taskila on kokenut hiiliviisauden
asiantuntija, joka on kouluttanut ja sparranut kymmeniä yrityksiä laskemaan
hiilijalanjälkeään ja hyödyntämään hiiliviisautta liiketoiminnassaan. Sanna
vastaa myös Maconin Ilmastoindikaattori-palvelusta. Hän on laskenut

lukuisten eri alojen yritysten hiilijalanjäljen sekä etsinyt niille hiilijalanjäljen
pienennyskeinoja ja kompensaatiomenetelmiä.

Koulutustilaisuudet
Koulutustilaisuuksiin osallistui yrittäjiä niukasti, mikä luultavimmin johtui sekä
myrskytuhojen että covid-pandemian aiheuttamista haasteista. Tilaisuudet
kuitenkin nauhoitettiin yritysten myöhemmin katsottavaksi. Eniten osallistujia
houkuttelu hiiliviisauteen liittyvä tilaisuus, josta annettu osallistujapalaute on
esitetty kuvassa.

Sparraukset
Sparrauksiin hakeutui yhteensä 5 yritystä. Yrityksen kasvuun ja
kansainvälistymiseen liittyvää sparrausta haki 2 yritystä ja hiililaskentaan
liittyvää sparrausta 3 yritystä. Sparrauksiin hakeutuneiden pienen määrän
uskotaan johtuvan samankaltaisista syistä kuin koulutusten vähäinen
osallistujamääräkin. Kuitenkin ne yritykset, jotka saivat sparrausta, pitivät sitä
liiketoimintansa kannalta hyödyllisenä.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
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TP2 Puun hankintaketjun alustamalli
Tehtävä 2.1 Puunhankinnan alustamallin kuvaus
Tehtävä 2.2 Alustamallin liiketoimintasuunnitelma
Tehtävä 2.3 Alustavaihtoehtojen kartoitus ja kehitystarpeiden arviointi
Tehtävä 2.4 Yritysryhmän kokoaminen ja koulutustarpeiden tunnistus
Tehtävä 2.5 Koulutussuunnitelma



TP2 Tavoitteet
Tavoitteet
Työpaketin 2 tavoitteena oli luoda edellytykset tulevaisuuden puunhankinnan
digitaaliselle alustalle. Tavoite on laatia luonnos suunnitellusta puunhankinnan
alustamallista. Luonnoksen tarkoitus on toimia pohjana liiketoimintasuunnitelmalle
ja muille tämän osan asiantuntijatöille.
Työpaketti koostui viidestä tehtävästä: Tehtävä 2.1 Puunhankinnan alustamallin
kuvaus, Tehtävä 2.2 Alustamallin liiketoimintasuunnitelma, Tehtävä 2.3
Alustavaihtoehtojen kartoitus ja kehitystarpeiden arviointi, Tehtävä 2.4
Yritysryhmän kokoaminen ja koulutustarpeiden tunnistus ja Tehtävä 2.5
Koulutussuunnitelma.
Tehtävän 2.1 tavoite oli laatia luonnos suunnitellusta puunhankinnan
alustamallista. Luonnoksen tarkoitus on toimia pohjana liiketoimintasuunnitelmalle
ja muille tämän osan asiantuntijatöille.
Tehtävän 2.2 tavoite oli laatia liiketoimintasuunnitelma alustamallin
operaattoriyritykselle. Liiketoimintasuunnitelmaa käytetään mm. liiketoiminnan
rahoitustarpeen määrittelyssä ja rahoituksen hankinnassa ja toiminnan
käynnistämisessä.
Tehtävän 2.3 tavoite oli kartoittaa sovellusvaihtoehdot alustamallin toteutusta
varten.
Tehtävän 2.4 tavoite oli koota yritysryhmä, jonka jäsenet tulevat toimimaan
puunhankinnan alustalla operaattorin ohjauksessa, sekä kartoittaa yritysryhmän
koulutustarpeet.
Tehtävän 2.5 tavoite oli laatia koulutussuunnitelma, jonka perusteella voidaan
toteuttaa yritysryhmän koulutus puunhankinnan alustalla toimimiseksi.

Palvelukuvauksen mukaiset tavoitteet tehtäville 2.1-2.4.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
METSÄ- JA PUUTOIMIALAN HIILITASE 2021 kg/a t/a Metsän kasvu yhteensä  -2460000000 -2460000 Metsästä poistuva hiili (= hakkuupoistuma) yhteensä  1980000000 1980000 



TP2 Toteutus
Toteutus
Puunhankinnan alustamallin kuvaus aloitettiin haastattelemalla Koillismaan
puunhankinnan avaintoimijat, keskeiset IT-palveluntarjoajat sekä eriasteisilla
alustamalleilla tällä hetkellä toimivat verrokkiyritykset. Haastatteluissa
kartoitettiin eri osapuolten tarpeet sekä näkemykset toimivan alustamallin
ominaisuuksista. Tulosten pohjalta laadittiin luonnos seuraavien vaiheiden
pohjaksi.
Haastatteluissa kävi ilmi, että ennen liiketoimintasuunnitelman laatimista tulisi
kartoittaa sovellusvaihtoehdot alustamallin toteutusta varten. Selvitettäviksi
valikoitui IT-palveluntarjoajat, joilla oli osaamista ja referenssejä
metsätietojärjestelmien toteuttamisesta. Suoraan alustamalliin soveltuvia
ohjelmistoja ei ollut olemassa, ja tästä syystä tehtiin alustamallin
luonnokseen pohjautuva karkea vaatimusmäärittely, mikä lähetettiin kuudelle
yritykselle. Vaatimusmäärittelyn yhteydessä pyydettiin vastaus ratkaisusta
sekä kustannusarvio. IT-palveluntarjoajat eivät antaneet yhtään vastausta
perustellen eri syillä ja tämän vuoksi alustamallin kuvausta jouduttiin
päivittämään.
Liiketoimintasuunnitelma alustamallin operaattorille laadittiin pohjautuen
päivitettyyn alustamallin kuvaukseen, puunhankinnan avaintoimijoiden
haastatteluihin, alustaohjelmiston vaatimusmäärittelyyn sekä IT-
palveluntarjoajien antamaan palautteeseen.
Liiketoimintasuunnitelman valmistumisen jälkeen kartoitettiin yritysryhmä,
joka muodostaisi itse alustaoperaattoriyrityksen tai vaihtoehtoisesti toimisi
operaattorin ohjauksessa. Yritykset kontaktoitiin ja heidän halukkuutensa

toimia operaattorina tai operaattorin ohjauksessa selvitettiin haastattelemalla.
Samassa haastattelussa selvitettiin myös yritysten koulutus- ja
kehitystarpeet. Selvityksen jälkeen laadittiin koulutussuunnitelma, jossa
kuvattiin koulutuksen kohderyhmä, tavoitteet, toteutustapa, toteuttaja ja hinta-
arvio.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
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TP2 Tulokset
Tulokset
Tehtävän 2.1 tulos oli alustamallin kuvaus keskittyen puutavaran
autokuljetuksen sekä tienhoidon operaatioihin. Alustaoperaattorin muodostaisi
yksi tai useampi toimiva ja tunnettu urakoitsija hyödyntäen toiminnassaan
yritysverkostoa.
Tehtävän 2.2 tulos oli alustamallin kuvaukseen perustuva
liiketoimintasuunnitelma alustaoperaattorille sisältäen rahoitus- ja
kannattavuuslaskelmat, mitkä esitetään erillisinä liitteinä. Laskelmien mukaan
määritettiin kannattavuuden minimi- ja tavoitevolyymit sekä todennettiin millä
ehdoilla liiketoiminta olisi kannattavaa. Kannattava liiketoiminta vaatii
vähintään noin 700 000 kuution volyymia vuodessa.
Alustaoperaattori ratkaisee palveluillaan asiakkaan ongelman
kustannustehokkaamman toimitusketjun kehittämisestä ja hallinnasta, eri
tietojärjestelmien yhteensovittamisesta, kattavan raportoinnin kehittämisestä
ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä toimitusketjussa. Avainasiakkaat
painottavat erittäin voimakkaasti palvelun hintaa toimittajaa valitessaan ja
kustannuskilpailukyky on alustaoperaattorin merkittävin kilpailutekijä. Muita
merkittäviä kilpailutekijöitä ovat toiminnan tehokkuus, tiedolla johtaminen,
verkostovaikutus, palvelujen läpinäkyvyys, kattava seuranta sekä raportointi ja
asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen. Alustaoperaattorin toiminta on
mahdollista aloittaa kannattavasti, mutta onnistuminen riippuu kyvystä solmia
riittävä määrä sopimuksia.
Tehtävän 2.3 tulos oli, että autokuljetuksen ja tienhoidon operaatioiden
hallintaan on hankittavissa alustaoperaattorin käytettävissä oleva ohjelmisto
LogForce. Puunkorjuun tai muiden metsäpalvelujen yhdistäminen tai
olemassa olevien ohjelmistojen räätälöinti osoittautui mahdottomaksi selvittää
ja toteuttaa hankemuotoisesti. Tämän vuoksi alkuperäistä alustamallin

kuvausta jouduttiin päivittämään. IT-palveluntarjoajat ole valmiita
keskustelemaan hankkeen kanssa ohjelmistojensa räätälöinnistä, eivätkä
halua antaa tietoa ohjelmistopalvelujen sisällöistä tai kustannuksista.
Ohjelmiston kehitys tai kokonaan uuden rakentaminen on alustaoperaattorin
aloitteiden varassa.
Tehtävän 2.4 tulos oli, että löydettiin tarvittava määrä kiinnostuneita yrityksiä
muodostamaan alustaoperaattori. Yritysryhmän koulutustarpeet osoittautuvat
erittäin vähäisiksi, koska lähes kaikki käyttivät jo LogForce-ohjelmaa ja saivat
koulutusta asiakkaidensa tarjoamana. Liitteestä ”Yritysryhmä” esitetään
kontaktoidut yritykset sekä tulokset.
Tehtävän 2.5 tulos oli seuraava koulutussuunnitelma.
Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että alustamalliin osallistuvat yritykset i)
oppivat käyttämään alustan käyttöliittymää ja ii) tuntevat alustamallissa
toimimiseen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja muut lailliset perusteet.
Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat alustamallista kiinnostuneet yritykset.
Tavoitteiden saavuttamiseksi koulutus kannattaa järjestää kaksiosaisena niin,
että ensimmäisessä osassa keskitytään ohjelmiston käyttöön ja digitaalisiin
valmiuksiin, ja toisessa osassa laki- ja talousasioihin. Koulutus on järkevää
toteuttaa alustamallin jatkohankkeessa, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden
2022 aikana. Tällöin koulutus ja alustamallin pilotointi toteutetaan yhteistyössä
yritysten kanssa.
Ohjelmistokoulutukseen saatiin budjettitarjous Riverialta seuraavalla sisällöllä:
Trimblen Wood Force ja Log Force ohjelmien käyttökoulutus, koulutuspäivän
hinta 750 EUR/päivä + alv. Laki- ja talousasioissa voidaan käyttää
hintaperustana tämän hankkeen konsulttien veloitusta keskimäärin 900
EUR/päivä.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
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TP3 Metsäelinkeinojen ekosysteemi
Tehtävä 3.1 Yritysten aktivointi: Yhteisen rekrytointihaasteen ratkaisu 
Tehtävä 3.2 Metsäelinkeinojen ekosysteemin roadmap



TP3 Tavoitteet

Tavoitteet
Työpaketin 3 tavoitteena oli laatia Koillismaan
metsäelinkeinojen ekosysteemin alustava yhteistyömalli,
jossa kuvataan sen rakenne, toimijat, roolit ja tehtävät.
Työpaketti koostui kahdesta tehtävästä: Tehtävä 3.1
Yritysten aktivointi: Yhteisen rekrytointihaasteen ratkaisu ja
Tehtävä 3.2 Metsäelinkeinojen ekosysteemin roadmap.
Tehtävän 3.1 tavoite oli aktivoida metsään liittyvien
toimialojen yritykset yhteistoimintaan yhteisen käytännön
tavoitteen kautta.
Tehtävän 3.2 tavoite oli kehittää toimialojen välinen
yhteistoiminta edelleen systemaattisen yhteistoiminnan
tasolle ja luoda sille roadmap. Siihen liittyen tavoite on
tunnistaa muut metsään liittyvien toimialojen väliset yhteiset
haasteet ja mahdolliset synergiat niin, että roadmap
palvelee kaikkien toimialojen tarpeita.

Palvelukuvauksen mukaiset tavoitteet tehtäville 3.1-3.2.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
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TP3 Toteutus
Toteutus
Tehtävässä käytettiin mallina mm. Lapissa toteutettua
”Kausityöntekijästä moniosaajaksi” –hanketta. Anne-
Mari Väisäinen (Lapin AMK) jakoi hankkeen
kokemuksia hankkeesta tehtävän suunnittelua varten.

Tehtävä aloitettiin kokoamalla työryhmä, jossa oli
Maconin asiantuntijoiden lisäksi eri toimialojen
edustajat ja muita projektiryhmän tarpeellisiksi
katsomia tahoja. Maconin asiantuntijat laativat
työryhmän näkemykset huomioiden suunnitelman
työpajaa varten.

Suunnitelman perusteella toteutettiin lähitapaamisena
2.11.2021 työpaja ja tietoisku, jossa ideoitiin ja
työstettiin yhdessä erilaisia käytännössä toimivia
yhteistoimintatapoja. Työstettäviä asioita olivat mm.
toiminnan taso ja laajuus, roolit, vastuut, vuosikello ja
viestintä.

Maconin asiantuntija laatii työpajan tulosten
perusteella roadmapin luonnoksen, josta pidettiin
erillinen keskustelutilaisuus 16.11.2021
työpajaosallistujien ja muiden asiantuntijoiden kesken
Microsoft Teamsin kautta. Kommenttien perusteella
laadittiin lopullinen roadmap.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
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Alkusanat ja sisällys

Alkusanat
Tämä roadmap sisältää toimintasuunnitelman, jonka avulla
voidaan aloittaa systemaattinen yhteistyö Koillismaan alueella
metsässä toimivien alojen kesken. Kohdetoimialat ovat metsä-
ja puutoimiala (etenkin puun korjuu ja kuljetus), matkailuala ja
luonnonvara-ala (luonnonvaratuottajat).

Roadmap on koottu syksyn 2021 aikana asiantuntijatyön ja
alueen toimijoiden työpajojen tulosten perusteella.

Sisällys
1. Yhteistoiminnan tarpeet

2. Tavoitteet ja toimenpiteet

3. Toiminnan organisointi



1 Yhteistoiminnan tarpeet
Metsä- ja puutoimialan tulevaisuuden muutostekijöitä ovat etenkin
digitalisaatio, teknologinen kehitys, ilmastonmuutos ja kestävä
kehitys, kiertotalous, moniosaamisen lisääntyminen, yrittäjyys ja
uudet työnteon muodot, arvojen muutos sekä kansainvälisyyden
lisääntyminen [1]. Nämä muutostekijät ovat suurelta osin yhteisiä
kaikille metsässä toimiville aloille. Tämän hankkeen aikana
tunnistetut metsässä työskentelevien toimialojen yhteiset
läpileikkaat tarpeet on kuvattu seuraavissa kappaleissa. Niiden
lisäksi hankkeen aikana on tullut ilmi mm. tarve luoda yhteisiä
palvelumalleja (esim. metsään liittyvät matkailutuotteet), joita voi
kehittyä yhteistoiminnan myötä.

1.1 TYÖVOIMAN SAATAVUUS
Yrityshaastatteluiden perusteella metsä- ja puutoimialalla on tarve
uusille osaajille erityisesti puunkorjuussa ja kuljetuksessa. Yritysten
haasteita rekrytoinnin suhteen ovat etenkin työn kausiluonteisuus ja
osittain vanhentuneet ammattimielikuvat. Julkaistujen raporttien
perusteella metsäalan osaamistarpeita ovat mm.
vuorovaikutustaidot, yrittäjäosaaminen, ympäristöosaaminen,
asiakasosaaminen ja monialaisuus [1]. Nämä tarpeet ovat
samankaltaisia myös matkailu- ja luonnonvara-alalla, vaikkakaan
sesonkiluonteisuus ei päde enää Rukan matkailualaan
kokonaisuudessaan. Osassa matkailuyrityksiä kausivaihtelua silti
vielä on. Yleisesti alueella on sekä käytännön töitä että
asiantuntijatöitä tarjolla.
Avainsanoja: Monialaisuus, kielitaito, digitalisaatio, uudet
poikkialaiset tuotteet ja palvelut

1.2 YHTEISYMMÄRRYS JA YHTENÄINEN VIESTINTÄ
Sekä metsä- ja puutoimialalla, matkailualalla että luonnonvara-

alalla on havaittu ristiriitoja liittyen metsän käyttötapoihin. Metsä-
ja puutoimialan yritykset ovat kohdanneet suoraa kritiikkiä liittyen
hakkuutapoihin ja metsässä kulkemiseen. Esim. metsäautoteiden
käytöstä on saatu palautetta, vaikka ne on itse asiassa perustettu ja
niitä ylläpidetään nimenomaan puun korjuuta varten. Metsä- ja
puutoimialalla on tarve saavuttaa työrauha ja hyväksyntä
vastuullisesti hoidetulle työlle.

Matkailualaa kohtaan esitetty huolta mm. roskaamisesta tai
maastoajoneuvojen käytöstä. Matkailualan tavoitteita ovat
vetovoimainen, monimuotoinen ja kaunis luontoympäristö,
luonnonvarojen kestävä käyttö, laajat ja monipuoliset metsät ja
vesialueet, vaihteleva, maisemallisesti miellyttävä, kiinnostava ja
monimuotoinen metsä [2]. Joissain yhteyksissä matkailijat ovat
kyseenalaistaneet metsien käytön vastuullisuutta (esim. jos retkellä
on päädytty hakkuualueelle). Vastaavissa tilanteissa olisi tarpeen
yhteinen ohjeisto, jonka avulla matkailijoille voi antaa ajantasaista
tietoa ja siten hälventää ennakkoluuloja.

Myös luonnonvara-alalla pidetään yhteisymmärryksen
saavuttamista tärkeänä ja edellytyksenä yhteistyölle. Alalla
toivotaan keskustelua resursseista niin, että tieto esim.
luonnonvarojen saatavuudesta olisi helposti saatavilla.
Avainsanoja: Yhteisymmärrys, vastuullisuus ja läpinäkyvyys,
viestintäohjeistus, yhteinen päämäärä

1. Taipale-Lehto 2017. Opetushallituksen Raportit ja selvitykset 2017:17.
Metsäalan osaamistarveraportti. Saatavilla
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/metsaalan_-
osaamistarveraportti.pdf.

2. Konu ym. 2017. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön
ympärille – Kirjallisuuskatsaus Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
julkaisusarja 45/2017.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/metsaalan_-osaamistarveraportti.pdf
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2 Tavoitteet ja toimenpiteet - Työvoima
2.1 TYÖVOIMAN VARMISTAMINEN
Tavoite on lisätä osaavan työvoiman saatavuutta Koillismaalla eri
alojen käyttöön varmistamalla alueen imagon, asumisolojen,
palveluiden ja tietoliikenneyhteyksien houkuttavuus. Lisäksi tavoite
on parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä
ympärivuotisesti.

2.1.1 Koulutus
Monialaisten työntekijöiden kouluttamiseksi käynnistetään
kaksivuotinen koulutuspilotti, josta valmistuneilla on auttavat
valmiudet työllistyä ja/tai jatkokouluttautua sekä metsä- ja
puutoimialan että matkailualan tehtäviin. Pilotin suunnittelu
aloitetaan alueella toimivien koulutusorganisaatioiden kanssa
noudattaen Suomessa aiemmin toteutetuista hankkeista opittuja
käytänteitä [1-2].

2.1.3 Uusien käytänteiden kehitys
Yksi ratkaisu työvoimaongelmaan on työntekijän ajan jakaminen
kahden tai useamman työnantajan kesken. Tähän liittyviä
käytänteitä tulisi miettiä ja kehittää edelleen. Työpajaosallistujia
mietityttivät mm. lomien kertyminen, työn tauotus ja palkkaus
monialaisten työntekijöiden kohdalla.

Työvoiman ja työn tarjoajien kohtaantoa voidaan parantaa
luomalla osaajapankki, johon kummankin osapuolen edustajat
voivat ilmoittaa tarpeensa. Eräs tapa voisi olla rakentaa pankki
niin, että työnantaja/tekijä ilmoittaa esim. kuukaudet, joita tarve
koskee ja se näkyisi selkeästi profiilissa. Siten muut käyttäjät
voisivat selata tarjoamaa esim. tietyille kuukausille. Mietittäviä
asioita ovat mm. palkkaus ja vuosiloma-asiat.

2.1.4 Monipaikkaisuuden haasteiden vähentäminen
Monipaikkaisuus on eräs ratkaisu työvoimaongelmaan ja alueella
on siihen liittyviä vetovoimatekijöitä. Monipaikkaisuutta tuetaan
parhaiten mahdollistamalla osa-aikainen asuminen joustavilla
ratkaisulla ja pitämällä yllä hyviä liikenneyhteyksiä. Matkailualueilla
eräs haaste on kaavoituksen jäykkyys silloin, kun loma-
asuntoalueella asutaan vakituisesti. Tähän liittyen esim. Kalajoella
on käytössä toimintamalli, jonka kautta tällaista voidaan toteuttaa
ilman kaavamuutosta.
2.1.5 Muut toimenpiteet
Työpajassa todettiin, että työntekijöiden houkuttelemiseksi alueelle
tulisi miettiä sellaisten Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien,
jotka ovat esim. suorittaneet maassamme tutkinnon, houkuttelua.
Lisäksi tulisi selvittää, miten ulkomaalaisia kausityöntekijöitä voisi
houkutella alueen yrityksiin töihin. Käynnissä oleva JobBoost-hanke
vastaa myös tähän kohtaan erilaisten kampanjoiden kautta. Lisäksi
hankkeessa toteutetaan lukuisia imagoviestinnällisiä toimenpiteitä
alueen houkuttelevuuden parantamiseksi.

Nämä toiminpiteet eivät siten ole mukana ekosysteemin
yhteistoiminnan suunnitelmissa tässä vaiheessa.

1. Kausityöntekjästä moniosaajaksi – hankkeessa toteutetun koulutusohjelman
tiedot osoitteessa https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-
kehitys-ja-innovaatiot/Teollisuuden-ja-luonnonvarojen-
osaamisala/Kausityontekijasta-moniosaajaksi/Metsa--ja-matkailualan-koulutus)

2. KSAK Luonto- ja metsäalan moniosaaja –koulutus, osoitteessa
https://ksak.fi/koulutus/luonto-ja-metsaalan-moniosaaja-10-60-osp/).

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-ja-innovaatiot/Teollisuuden-ja-luonnonvarojen-osaamisala/Kausityontekijasta-moniosaajaksi/Metsa--ja-matkailualan-koulutus
https://ksak.fi/koulutus/luonto-ja-metsaalan-moniosaaja-10-60-osp/


2 Tavoitteet ja toimenpiteet – Yhteisymmärrys ja viestintä

2.2 VIESTINTÄ JA YHTEYSYMMÄRRYS
Yhteisymmärryksen ja viestinnän suhteen tavoite on, että
viestinnässä korostuu yhdenmukaisuus, positiivisuus ja tieto
asenteiden sijasta. Lisäksi tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta
metsien eri käyttötavoista ja etsiä tapoja toimia rinnan
mustavalkoisen ajattelun sijaan. Yhteisen imagon rakentaminen
mainittiin työpajassa yhtenä tavoitteena. Sen voidaan ajatella
alkavan muodostua, kun yhteistoiminta saadaan konkreettisesti
käyntiin. Olennaista on, että viestinnän suunnittelu ja toteutus
tehdään yhdessä eri näkökulmat huomioiden.
.
2.2.1 Viestintämateriaalit
Metsäalojen käyttöön laaditaan tiivis viestintäopas, jossa kuvataan
metsän käyttöön liittyvien yleisten kysymysten yleistajuisia
vastauksia. Oppaassa kerrotaan metsien käytöstä eri näkökulmista
ja kuvataan alueen yritysten vastuullisuuteen liittyviä käytänteitä.
Oppaan lisäksi laaditaan hissipuhe, joka on tiivistelmä yleisimpien
ennakkoluulojen kumoamiseksi.

2.2.2 Koulutus
Metsässä toimiville aloille järjestetään yhteisiä täsmätilaisuuksia,
joissa paneudutaan valittuihin metsän käyttöön liittyviin asioihin.
Niiden kautta lisätään yhteisymmärrystä eri toimialojen toiminnoista
ja tarpeista.

2.2.3 Kampanjat
Toimialat järjestävät yhdessä kampanjoita, joissa paikalliset ja
matkailijat pääsevät tutustumaan metsien käytön eri näkökulmiin.
Esimerkiksi työpajassa ehdotettu palvelutuote ”kompensoi
hiilijalanjälkesi istuttamalla metsää” sopisi tarkoitukseen. Sen avulla
voidaan havainnollistaa sekä metsien hoidon tapoja että niiden
hyödyllisyyttä ilmaston näkökulmasta. Tähän tarkoitukseen sopivat
hyvin myös ”Oppaana meiän metissä” –päivän kaltaiset tapahtumat.

Myös yhteisen hiilikompensaatiomallin kehittämistä on ehdotettu ja
sellainen onkin jo alueelle kehitteillä Naturpoliksen koordinoimassa
hankkeessa.

2.2.4 Muut toimenpiteet
Yhtenä olennaisena tekijänä metsien käytön kannalta mainittiin
maanomistajien ottaminen mukaan suunnitteluun. Maanomistajien
yhteistyötä kaipaavat etenkin luonnonvara-ala (luvat poimia erilaisia
raaka-aineita, sijaintitiedot) ja matkailuala (yhteistyö
maastoreitistöjen käytössä/ylläpidossa). Lisäksi työpajassa tuli esille
mahdollisuus luoda yhteisiä sertifikaatteja, joilla kuvataan toiminnan
vastuullisuutta. Tätä täsmennettiin myöhemmin Teams-työpajassa
niin, että tavoitteena olisi mielummin yhteinen kampanja, lausuma
tai toimintamalli, jossa kuvataan eri alojen sitoutumista
yhteistoimintaan eikä sertifikaatin tapainen raskasta auditointia
vaativa asia.
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3 Toiminnan organisointi
3.1 TOIMINNAN TAVOITETASO
Työpajan perusteella toiminnan olisi hyvä olla luonteeltaan
jatkuvaa. Alussa kuitenkin voitaisiin aloittaa napakasti niin, että
konkreettiset tuotokset saataisiin mahdollisimman nopeasti kaikkien
käyttöön. Näitä ovat mm. viestintämateriaalit ja koulutuspilotin
suunnittelu. Nopeasta startista on sekin hyöty, että se voi tuoda
toimintaan mukaan uusia tahoja. Jatkossa voitaisiin suunnitella
tilaisuuksia ja kampanjoita väljemmällä aikataululla. Esim. neljästi
vuodessa olisi sopiva kokoontumistahti alun jälkeen.
3.2 TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN
Jotta toiminta saadaan käyntiin, sille täytyy valita koordinoiva taho.
Vahva koordinointi on myös edellytys sille, että toiminta saadaan
jatkumaan ja se kehittyy ajan mukaan. Työpajassa koordinaattorin
roolia ehdotettiin Naturpolikselle, joka mainittiin myös yhtenä
rahoitusta hakevana tahona. Koordinaattorin tehtävänä olisi luoda
alusta viestinnälle ja koota työryhmä yhteen esim.
kokoontumiskäytänteiden suunnittelua ja eri osapuolten rooleja
varten.

3.3 RAHOITUS
Toiminnan rahoitus tulisi miettiä alkuvaiheessa. Rahoitusta vaativat
lähinnä toiminnan koordinoijan työajan kompensointi ja
mahdollisten tilaisuuksien, kampanjoiden ja materiaalien
aiheuttamat kustannukset.

Mahdollisia rahoittajia ovat toimialayhdistykset, veturiyritykset ja
erilaiset julkiset tahot. Yritysten osallistumista pidettiin tärkeänä
siksi, että se varmistaa niiden sitoutumisen toimintaan. Lisäksi

nostettiin esiin kunnan/kaupungin rooli rahoittajana ja toimintaan
osallistuvana tahona.

3.4 OSALLISTUJAT
Toiminnan on tärkeää olla avointa niin, että kaikki mukaan haluavat
tahot voivat osallistua. On kuitenkin olennaista koota alussa
ydinryhmä, joka vastaa ensimmäisten toimenpiteiden
toteuttamisesta (viestintä, koulutuksen suunnittelu, kampanjat).
Ydinryhmän koostumus voi muuttua matkan varrella tarpeen
mukaan. Seuraavia tahoja on ehdotettu mukaan toimintaan. Niistä
alkuvaiheessa olennaiset toimijat on merkitty paksulla fontilla.
• Naturpolis (Koordinoija?)
• Puuyhdistys
• Matkailuyhdistys ja matkailualan yritykset
• Metsähallitus, yksityiset maanomistajat ja yhteismetsä
• Luonnonvara-alan edustajat
• Metsäteollisuus, veturiyritykset
• ELY-keskus
• Kaupunki/kunta: Ympäristövalvonta, tekninen toimi
• Kolmas sektori
• Oppilaitokset
• Työllisyyttä edistävät palvelut
• Naturpoliksen liittyvät hankkeet

3.5 VIESTINTÄ
Toiminnassa mukana olevien kesken viestitään tehokkaasti käyttäen
sähköisiä kanavia, kuten somea, whatsappia tai sähköpostia. Lisäksi
eri toimijat viestivät toiminnastaan ulospäin omien kanaviensa
kautta.
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Käsitteitä 

 

Alustatalous Alustatalous on teknologian mahdollistama, digitaali-
siin liiketoiminta-alustoihin perustuva liiketoimintamalli, 
joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen vuorovaiku-
tuksen, jossa vaihdetaan ja luodaan arvoa. 

Alustaohjelmisto Ohjelmisto, millä digitaalisen liiketoiminta-alustan toi-
mintaa ohjataan.  

Alustaoperaattori Yritys tai muu toimija, joka hallinnoi ja ylläpitää digitaa-
lisen liiketoiminta-alustan toimintaa. 

Kuljetusten optimointi Eri menetelmiä sisältävä käsite, minkä tarkoitus on 
yleensä etsiä kustannussäästöjä ja parhaita mahdolli-
sia vaihtoehtoja liikkuvalle kalustolle, kuljetuksille ja 
asiakkaiden tilauksille. Kuljetusten optimointi perustuu 
yleensä kuljetusmatkoja ja tyhjänä ajoa minimoivalle 
ohjelmistoalgoritmille. 

Laajavastuinen urakointi Laajavastuisella urakoinnilla tarkoitetaan puunhankin-
nassa töiden organisointitapaa, jonka piirteitä ovat it-
senäisyys ja yleensä alueellisesti sovitut tehtäväkoko-
naisuudet, yrittäjien asiakkailleen tarjoamien palvelui-
den laaja-alaisuus sekä töiden suunnittelu- ja seuran-
tavastuun siirtyminen yrittäjille. 

Menopaluukuljetus (mepa) Kuljetusmuoto, missä ajoneuvo voi kuorman toimituk-
sen jälkeen palatessaan ottaa kyytiin kuorman toiseen 
toimituskohteeseen. 

Puutavaralaji (ptl) Puun käyttötarkoituksen mukaiset mitta- ja/tai laatu-
vaatimukset täyttävä puun osa. Esimerkiksi mäntykui-
tupuu ja kuusitukki. 

Puunhankinta Kaikki kaupalliset ja tekniset toimenpiteet, joita joudu-
taan tekemään puuraaka-aineen saamiseksi metsästä 
käyttöpaikalle. 

SaaS Software as a Service tarkoittaa ohjelmiston jakelu-
mallia, jossa palvelun tarjoaja ylläpitää sovellusohjel-
mistoa palvelimillaan ja tarjoaa palvelua asiakkaille in-
ternetin välityksellä. Palvelusta maksetaan yleensä ti-
lauksen mukaan kuukausittain tai vuosittain 

Yhteismetsä Yhteismetsä on usean osakkaan yhteisesti omistama 
ja hallitsema metsäalue. 
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1 Yrityksen taustatiedot 

 

1.1 Historia 

Taustalla on Koillismaan toimijoiden tarve järkeistää ja tehostaa puunhankinnan operaati-
oita. Naturpolis Oy loi Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi- hankkeen, minkä tarkoi-
tuksena on uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet muo-
dostaa tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen 
kanssa. Hankkeen yhtenä osana on tarkastella olisiko puunhankintaa mahdollista tehostaa 
alustamallilla toimivan alustaoperaattorin avulla. Tämä liiketoimintasuunnitelma on edellä 
mainitun tarkastelun tulos. 

 

1.2 Omistus 

Yritystä ei ole vielä perustettu.  

Omistusrakenne lähtötilanteessa koostuu ideaalisesti kahdesta tai kolmesta Koillismaalla 
tunnetusta raakapuun autokuljetusta harjoittavasta yrityksestä. Autokuljetusta omilla sopi-
muksillaan harjoittavien yritysten omistus on lähes välttämätöntä toiminnan uskottavuuden 
kannalta. 

Yrityksen yhtiömuoto tulee olemaan osakeyhtiö, koska omistusrakenteen ja rahoituksen jär-
jestelyiden tulee olla mahdollisimman helppoja ja tehokasta kasvun sitä edellyttäessä. Osa-
keyhtiömuotoinen yritys mahdollistaa uusien osakkaiden sekä sijoittajien mukaantulon ja 
poisjäämisen. Lisäksi toiminnan läpinäkyvyyden ja uskottavuuden kannalta osakeyhtiön pe-
rustaminen on ainoa vaihtoehto. 

Omistajille tulee laatia kattava ja huolellisesti valmisteltu osakassopimus, mikä varmistaa 
tasapuolisuuden ja määrittelee läpinäkyvyysperiaatteet sekä vastuut ja velvoitteet. Osakas-
sopimuksen tulee kattaa myös uusien omistajien mukaan tulemisen sekä vanhojen omista-
jien poisjäämisen ehdot. 

 

1.3 Avainhenkilöt 

Yrityksen avainhenkilöitä ei ole vielä nimetty.  

Osakeyhtiö tarvitsee toimitusjohtajan, jolla on vastuu yrityksen johtamisesta ja kehittämi-
sestä sekä hallinnon ja rahoituksen järjestämisestä. Tärkeimpinä vastuualueina toimitusjoh-
tajalla ovat asiakkaiden ja palveluntarjoajien houkuttelu sekä sopimusten tekeminen. Toimi-
tusjohtajalla tulee olla kokemusta puunhankintaorganisaatioiden ja raakapuun autokuljetus-
urakoitsijoiden kanssa toimimisesta sekä valmiit kontaktit asiakkaisiin ja yhteistyökumppa-
neihin. Myös erinomaiset myynti-, neuvottelu-, ja yhteistyötaidot ovat välttämättömät onnis-
tumisen edellytykset. Toiminnan luonteen vuoksi toimitusjohtajan IT-taitojen tulisi olla kor-
kealla tasolla. 

Raakapuun kuljetuksen suunnittelu ja ohjaus tarvitsee onnistuakseen myös kokeneen teki-
jän, jolla on valmiudet onnistua tehtävässään. Työkokemus raakapuun autokuljetuksen 
suunnittelusta ja ohjauksesta on välttämätöntä. IT-osaamisen tulee olla korkealla tasolla, ja 
kokemus järjestelmien kehittämisestä olisi erittäin arvokasta. Yhteistyötaidoille sekä 
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sosiaalisille taidoille tulee asettaa suuri painoarvo, koska työn luonteen vuoksi asiakas- ja 
yhteistyökontakteja tulee paljon.  

Alustaohjelmiston ja toiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen tarvitaan myös vastuuhen-
kilö. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat keskustelut ja yhteistyö ohjelmistotoimittajien kanssa 
ohjelmistojen kehittämiseksi, keskustelut ja palautteen kerääminen asiakkailta sekä yhteis-
työkumppaneilta, raportoinnin kehittäminen ja data-analytiikka.  

 

1.4 Vastuualueet/organisaatio 

Yrityksen toimipaikka on Kuusamossa ja toimialue on soveltuvin osin Pohjois-Pohjanmaa ja 
Lappi. 

Yrityksen organisaatiossa on toimitusjohtaja, kaksi kuljetusten suunnittelusta ja ohjauksesta 
vastaavaa operaatiosuunnittelijaa sekä IT-asiantuntija. 

Lakiasioissa, kuten esimerkiksi sopimusten oikeudellisessa arvioinnissa, käytetään ulko-
puolisia asiantuntijoita. Lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään vaativimpien ohjelmis-
toprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

2 Liiketoimintamalli 

Alustaoperaattorin liikeidea on tuottaa alustamallilla asiakaslähtöisiä, läpinäkyviä ja markki-
naehtoisia palveluja Koillismaan alueella toimiville metsäteollisuusyrityksille, yhteismetsille 
sekä muille raakapuuta välittäville toimijoille. Palvelut sisältävät laajavastuiset raakapuun 
autokuljetus- ja tienhoitopalvelut sekä laadunhallinnan. Palvelut tuottaa alustan palveluntar-
joajaverkosto operaattorin koordinoidessa ja ohjatessa toimintaa digitaalista alustaa hyö-
dyntäen. 

 

2.1 Alustamalli 

2.1.1 Osapuolet 

Alustan omistaja 

Digitaalisen puunhankinnan alustamallin ohjelmiston käyttöoikeuden omistaa operaattori. 
Operaattori on vastuussa alustan ydintoiminnoista, mitkä ovat osapuolten mukaan uusien 
asiakkaiden houkuttelu ja määrän kasvattaminen, osapuolten kohtauttaminen, alustan 
sääntöjen ja standardien luominen ja ylläpito sekä työkalujen ja palveluiden tarjoaminen.  

Asiakkaat 

Asiakkaita ovat metsäteollisuusyritykset, sahat, yhteismetsät ja muut puuta myyvät tai osta-
vat yritykset.  

Palvelun tarjoajat 

Alustan palveluntarjoajat ovat autokuljetus- ja tienhoitoyritykset.  
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Liiketoimintakumppanit 

Liiketoimintakumppaneita ovat IT-ohjelmistoyritykset, laitevalmistajat ja teleoperaattorit. 

 

2.2 Alustan operointi 

2.1.1 Alustan ydintoiminnot 

Alustan ydintoiminnot ovat osapuolten mukaan uusien asiakkaiden houkuttelu ja määrän 
kasvattaminen, osapuolten kohtauttaminen, alustan sääntöjen ja standardien luominen ja 
ylläpito sekä työkalujen ja palveluiden tarjoaminen.  

Osapuolten määrän kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta alustalle rakentuisi riittä-
vän suuri asiakkaiden ja palveluntarjoajien verkosto, jotta verkostovaikutus alkaisi toimi-
maan. Puunhankinnan digitaalinen alustamalli ei voi toimia tehokkaasti, ellei mukana ole 
tarpeeksi asiakkaita sekä riittävän suuri määrä leimikoita, varastoja ja toimituspaikkoja sekä 
mahdollisimman paljon palveluja ja palveluntarjoajia. 

Osapuolten, eli kysynnän ja tarjonnan kohtauttaminen on tärkeää, jotta alustan tarjonnan ja 
kysynnän laatu sekä sisältö vastaavat toisiaan.  

Sääntöjen ja standardien luominen alustalle pääsyn ja alustassa toimimisen määrittelyssä 
on myös erittäin tärkeä alustan ydintoiminto. Operaattori luo alustalle pääsyn sekä alustan 
jättämisen ehdot. Lisäksi operaattori määrittää toiminnalliset kriteerit, joita osapuolien tulee 
noudattaa. Operaattori järjestää myös sääntöjen ja standardien seurannan, jotta toiminnan 
laatu pysyy halutulla tasolla. 

Alusta tarjoaa käyttäjilleen tekniikan, millä järjestetään toiminnan kannalta kriittiset transak-
tiot, kuten tiedonsiirto, kartat ja työohjeet. Alusta tarjoaa osapuolille erilaisia työkaluja esi-
merkiksi seurantaan, tilastointiin ja laskutukseen. Alusta tarjoaa osapuolille palveluja, joita 
ovat esimerkiksi logistiikan ohjaus ja maksuliikenne. 

 

2.3 Alustan ydintransaktiot 

Digitaalisella alustalla on neljänlaisia ydintransaktioita, mitkä ovat tarjonnan luominen, ky-
synnän ja tarjonnan yhdistäminen, tarjonnan käyttäminen ja kompensointi. 

Tarjonnan luominen tarkoittaa sitä, että alustalla tulee olla riittävä määrä palveluntarjoajia, 
mitkä tarjoavat laadultaan ja määrältään kysyntää vastaavia palveluja. Digitaalisessa puun-
hankinnan alustamallissa operaattorin tulee varmistaa, että alustalta on saatavissa asiak-
kaan haluamat kuljetus- ja tienhoitopalvelut sekä riittävästi kapasiteettia. 

Kysynnän ja tarjonnan yhdistäminen tapahtuu puunhankinnan digitaalisessa alustamallissa 
operaattorin toimesta asiakkaiden tekemien palvelutilausten pohjalta.  

Tarjonnan käyttäminen tapahtuu operaattorin toimesta optimoimalla logistiikkaa ja valitse-
malla suoritettaviin operaatioihin parhaiten soveltuvat palveluntarjoajat ja kaluston. 

Kompensointi tarkoittaa digitaalisessa puunhankinnan alustamallissa maksua tarjotusta pal-
velusta. Alusta tuottaa informaation tuotetusta palvelusta sekä hinnoittelusta, jonka mukaan 
operaattori laskuttaa asiakasta ja palveluntarjoaja laskuttaa operaattoria. 
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2.4 Alustan ansaintamalli 

Puunhankinnan digitaalisen alustamallin ansaintamalliksi sopii toiminnan alussa parhaiten 
palvelunmyynti transaktiomallilla. Transaktiomallissa asiakasta laskutetaan sopimuksissa 
määritellyllä tavalla yksikköperusteisilla hinnoilla kuutioina, tonneina tai muiden sovittujen 
yksiköiden mukaan. Tällä hetkellä kuljetusurakointi perustuu tonnipohjaiseen yksikköhin-
noitteluun kilometripohjaisella taksoituksella, ja sen vuoksi asiakkaiden on helppo verrata 
alustamallin kustannuksia perinteiseen malliin. Tienhoidon urakoinnissa on käytössä vaih-
televat hinnoittelumallit, mutta yksikköhinnoittelu sopii myös siihen. 

Operaattori solmii asiakkaidensa kanssa urakointisopimukset, joissa on palvelukuvaukset ja 
yksikkökohtaiset hinnoitteluliitteet. Yksikköhinnat ovat pääasiassa kiintokuutioita sekä ton-
neja palvelusta riippuen. Operaattori laskuttaa asiakastaan operaatiokohtaisesti yksikköhin-
tojen ja suoritemäärien mukaisesti. Operaattorin liiketulos syntyy asiakkaiden laskutuksen 
ja palveluntarjoajien laskutuksen erotuksesta vähennettynä toiminnasta aiheutuvilla kustan-
nuksilla. 

Pitkällä tähtäimellä tulee tarkastella mahdollisuutta siirtyä suorituskykyperusteiseen ansain-
tamalliin, missä voitaisiin hinnoitella operaatioiden kyvykkyyttä erilaisilla mittareilla. Mitta-
reita voisivat olla esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, ajetut kilometrit, mepa-ajojen osuus, kat-
kontatarkkuus ja raakkiprosentti. 

 

2.5 Alustan toimintamalli 

Asiakkaat lähettävät sovitun mallin mukaisesti kuljetustilauksia, jotka operaattori käsittelee 
ohjauksen suunnittelun pohjaksi. Operaattori ohjaa ja optimoi kuljetusta sekä tienhoitoa pal-
velutilausten mukaan digitaalista alustaa hyödyntäen. Operaatioiden optimoinnin onnistumi-
nen ja saavutettu tehokkuus ovat avainasemassa menestyksen kannalta. Tilausmalli on 
määriteltävä huolellisesti, jotta toiminnasta tulee johdonmukaista ja suunnitelmallista. Ti-
lauksia voidaan tehdä sovituin aikavälein vuosi-, kvartaali, kuukausi-, viikko- ja päivätasolla 
tilanteen mukaan. Pidempi tilausväli helpottaa operaatioiden suunnittelua, mutta äkillisesti 
muuttuvat asiakastarpeet ja keliolosuhteet täytyy pystyä ottamaan joustavasti huomioon. 

 

2.5.1 Raakapuun autokuljetus 

Korjuuoperaatioissa muodostuu suuri määrä kuljetuskelpoisuudeltaan vaihtelevia tienvarsi-
varastoja. Varastoja syntyy lisäksi hankinta- ja käteiskaupalla sekä asiakkailla voi olla omia 
toimituskauppavarastoja. Varastotietojen siirtäminen alustalle on asiakkaiden vastuulla.  

Asiakkaat lähettävät alustalle kuljetustilauksensa puutavaralajikohtaisesti ja aikataulutet-
tuna. Operaattori ohjaa ja optimoi logistiikkaa varasto- ja resurssikohtaisesti ja kuljetuttaa 
puutavaran tilauksen mukaisesti käyttäen kuljetuspalveluntarjoajia. Autoihin lähetetään 
ajantasaiset varastotiedot, kuormat sekä työtilaukset. Autoista lähetetään alustalle kuorma-
kohtaisesti tiedot kuljetuista ptl-määristä, varaston muutoksista, määräpaikoista sekä lasku-
tusta varten tarvittavat suoritetiedot. Alustalta tieto siirtyy vastaanottoon ja asiakkaiden jär-
jestelmiin. Asiakkaat voivat seurata varastojen kiertonopeutta, määräeroja, erän loppuja ja 
muita haluamiaan tietoja. 

Suuri määrä varastoja, toimituspaikkoja, mahdollisia eri kuljetusreittejä ja kuljetuskalustoa 
avaavat merkittäviä mahdollisuuksia logistiikan optimoimiseen ja mepa-kuljetusten hyödyn-
tämiseen. Puutavaran autokuljetuksessa on löydettävissä suuria kustannussäästöjä, mutta 
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tehokas logistiikan ohjaus on erittäin vaativaa, ja sen onnistumiseksi tarvitaan ammattitai-
toista henkilöstöä sekä hyvä optimointi- ja suunnitteluohjelmisto. 

 

2.5.2 Tienhoito 

Tienhoito sisältää erilaisia raakapuun autokuljetusta tukevia operaatioita. Suppeimmassa 
mallissa se kattaa vain puunkorjuun ja autokuljetuksen jälkeisten tielle aiheutuneiden vahin-
kojen korjauksen sekä lumenaurauksen. Laajemmassa mallissa tienhoito voi sisältää esi-
merkiksi liittymien rakentamista, tien kantavuuden parantamista, tienvarsien niittämistä ja 
talviteiden rakentamista.  

Tienhoitotarve käy ilmi yleensä jo kauppavaiheessa tai leimikon maastosuunnittelun yhtey-
dessä ja viimeistään raakapuun autokuljetuksen alettua. Täsmällinen tieto leimikon kuljetus-
kelpoisuudesta on ensiarvoisen tärkeää tienhoito-operaatioidensuunnittelun ja toteutuksen 
kannalta. Ajantasaisen tiedon on oltava kaikkien alustan käyttäjien saatavissa. 

Operaattori suunnittelee etukäteen tarvittavat tienhoitotoimenpiteet varastokohtaisesti ja oh-
jaa toimenpiteiden toteutusta alustalla. Tienhoitopalveluntarjoajille lähetetään aikataulutettu 
työtilaus tarvittavine tietoineen, ja palveluntarjoaja lähettää ajantasaista tietoa operaatioiden 
etenemisestä. Työtilauksen valmistuessa palveluntarjoaja kuittaa kohteen kuljetuskel-
poiseksi ja lähettää suoritetiedot alustalle. Operaattori voi ottaa kuljetuskelpoiseksi todetun 
varaston mukaan kuljetuksen ohjaukseen. Metsäkoneissa ja autoissa on nähtävissä varas-
tokohtainen kuljetuskelpoisuus. 

 

2.5.3 Laadunhallinta ja raportointi 

Digitaalisen alustamallin vahvuuksia ovat tiedon keräys ja analysointi sekä tiedolla johtami-
nen. Asiakkaille ja palveluntarjoajille voidaan taata ja todentaa toiminnan jatkuva paranta-
minen. Kuljetus- ja tienhoito-operaatioista voidaan kerätä runsaasti tietoa, mitä voidaan ana-
lysoida ja yhdistää moniin eri käyttötarkoituksiin. Asiakkaalle voidaan tuottaa läpinäkyvyyttä 
lisääviä erilaisia seurantaraportteja toiminnasta sekä toiminnan laadusta, kuten muun mu-
assa kuljetetut määrät, ajetut kilometrit, hiilipäästöjen seuranta, meno-paluukuljetuksen 
osuus, tienhoito-operaatioiden määrä ja kesto. Palveluntarjoajille voidaan tuottaa helposti 
erilaisia seurantatietoja, mm. tyhjänä ajosta, kerättyjen osakuormien osuudesta, mepa-pro-
sentti, keskiajomatkat jne. Järjestelmiä on mahdollista kehittää jatkuvasti ja tuoda mukaan 
yritys- ja kuljettajakohtaiset seurannatkin. 

 

2.5.4 Sopimukset 

Puunhankinnan alustamalli pohjaa voimakkaasti sopimuksiin. Operaattorin asiakkailla on 
eritasoisia sopimuskäytäntöjä, joissa määritellään hyvinkin tarkasti minkälainen palveluja 
tarjoavan yrityksen pitää olla ja minkälaisia ehtoja yrityksen täytyy sitoutua noudattamaan. 
Asiakkaan operaatioita suorittavan yrityksen tulee olla sitoutunut noudattamaan nimenomai-
sesti kyseisen asiakkaan ehtoja.  Operaattorin tulee huolehtia, että tietyn asiakkaan operaa-
tioita suorittaa vain sopimusehdot täyttävä palveluntarjoaja. Asiakkaille tulee myös pystyä 
todistamaan, että operaattorin toimitusketjussa noudatetaan kaikkia ehtoja ja vaatimuksia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa auditoitavan toimintajärjestelmän laatimista ja ylläpitämistä. 
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Operaattori solmii asiakkaidensa kanssa omiin nimiinsä laajavastuisen urakointisopimuksen 
liitteineen, palvelukuvauksineen ja lisäehtoineen, mikä sisältää raakapuun autokuljetuksen 
ohjauksineen sekä laadunhallinnan ja tienhoitopalvelun. Muita lisäpalveluja voidaan sopia 
asiakkaiden kanssa, eikä kaikille asiakkaille välttämättä tuoteta samoja palveluja. Pitkällä 
tähtäimellä operaattorin tulee pyrkiä yhdenmukaistamaan myös asiakkaiden sopimuksia, 
mutta tehtävä on erittäin haasteellinen, koska varsinkin suuret metsäteollisuusyritykset ovat 
perinteisesti erittäin haluttomia sovittamaan omaa toimintaansa palveluntarjoajien kanssa. 

Palveluntarjoajia varten operaattori laatii yhdenmukaistetut työlajikohtaiset palvelusopimuk-
set, mitkä mahdollistavat toiminnan minkä tahansa asiakkaan operaatioissa. Palvelusopi-
musten yhdenmukaistaminen perustuu asiakkaiden vaatimuksiin, sopimusehtoihin sekä pal-
velukuvauksiin. Palvelusopimusten päivitystarve joudutaan aina arvioimaan, mikäli asiakas 
muuttaa ehtojaan tai saadaan uusi asiakas houkuteltua käyttämään alustan palveluja.  

Eri asiakkaiden sopimuksilla on vääjäämättä poikkeavat hinnoittelumallit sekä yksikköhin-
nat. Hintojen ja toimitusehtojen yhdenmukaistaminen voi olla pitkän tähtäimen kehittämista-
voitteena, mutta ei käytännön realismia ainakaan alkuvaiheessa. Tämä johtaa siihen, että 
joidenkin asiakkaiden operaatiot voivat olla kannattavampia kuin toisten. Luonnollisesti pal-
veluntarjoajat suosivat paremmin kannattavia operaatioita, ja töiden jako voi nousta riidan 
aiheeksi, mikäli tasapuolisuutta ei pystytä kohtuudella noudattamaan. Mikäli urakointisopi-
musten hinnat eivät poikkea merkittävästi toisistaan, on mahdollista yhdenmukaistaa palve-
luntarjoajien hinnasto, jolloin kaikki operaatiot perustuvat samaan hinnoittelumalliin ja hin-
taan. Mikäli eri urakointisopimusten hinnat ja hinnoittelumallit poikkeavat merkittävästi toi-
sistaan, eikä yhdenmukaistamismahdollisuutta ole, niin tällöin urakat täytyy hinnoitella erik-
seen, ja palveluntarjoajien kohtelun tasapuolisuudesta täytyy huolehtia ajonsuunnittelun, 
seurannan ja raportoinnin keinoin. 

On määriteltävä millä ehdoilla voi päästä mukaan palveluntarjoajaksi puunhankinnan alus-
tamalliin ja millä ehdoilla sopimus voidaan purkaa.  

 

2.6 Mitkä ongelmat palvelu ratkaisee? 

Kokonaisvaltainen alustapohjainen palvelu ratkaisee asiakkaiden ongelman tehokkaamman 
toimitusketjun kehittämisestä, logistiikkakustannusten karsimisesta, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisestä, eri tietojärjestelmien yhteensovittamisesta sekä toimitusketjun hallinnasta. 
Puunhankintaorganisaatiot etsivät aina tapoja toteuttaa puunhankinta halvemmalla, tehok-
kaammin, vähemmällä työllä ja kattavammin raportoituna. 

Palvelu tuottaa kustannussäästöjä tehokkaamman toiminnan, korkeamman kapasiteetin 
käyttöasteen, automaattisen tiedonsiirron, tyhjänä ajon vähenemisen sekä korkeamman 
mepa-kuljetusosuuden kautta. Kustannukset ovat yleisesti määräävin tekijä palveluntarjo-
ajia valittaessa. Tehokkaiden operaatioiden yksikkökustannukset ovat matalammat polttoai-
neen kulutuksen, palkkakustannusten ja pääomakustannusten vuoksi kuin syystä tai toi-
sesta vajaatehoisten. Asiakas saa kustannussäästöjä myös oman kuljetusohjauksen tar-
peen vähenemisen kautta. Ulkoistaessaan vastuuta puunhankinnan operaatioiden suunnit-
telusta ja toimitusketjun hallinnasta asiakas voi siirtää oman henkilöstönsä työpanoksen 
muihin tehtäviin, kuten esimerkiksi puun ostamiseen. Automaattisen eri järjestelmistä tapah-
tuvan tiedonsiirron avulla asiakkaan ei tarvitse tehdä hidasta ja virhealtista tietojen käsin 
syöttämistä. 

Kapasiteetin käyttöasteen kasvaessa toiminnan volyymi kasvaa myös ilman, että joudutaan 
investoimaan uusiin koneisiin tai autoihin ja henkilöstöön. Olemassa olevasta kalustosta 
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saadaan enemmän hyötyjä irti. Tämä on hyödyllistä sesonkikiireitä purkaessa sekä puun-
hankintamäärien kasvaessa. Asiakas pystyy myös keventämään toimitusketjun hallintaa vä-
hentämällä hallinnoitavien urakointisopimusten määrää tekemällä sopimuksen alustaope-
raattorin kanssa. 

Urakointipalveluja ostavalla asiakkaalla on yleensä vaikeuksia saada riittävän monipuolisia 
ja yksityiskohtaisia raportteja urakoitsijoilta. Esimerkiksi tällä hetkellä vain yksittäiset yrityk-
set pystyvät raportoimaan hiilidioksidipäästönsä asiakkailleen. Tiedon keruu on usein myös 
järjestämätöntä ja johtaa heikkolaatuisen, osin käyttökelvottoman tiedon käyttämiseen ra-
portoinnin pohjana. Tämä johtuu yleensä siitä, että urakoitsijat ovat liian pieniä yrityksiä ke-
hittääkseen toimivia omia mittaus-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Samalla tavalla ura-
koitsijoilla on vaikeuksia pystyä todentamaan toimintansa taso sekä mahdollisten kehittä-
mistoimien tulokset uskottavasti. Alustaoperaattori pystyy keräämään ja käyttämään toden-
nettavaa tietoa luodakseen lisäarvoa asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneilleen.  

 

2.7 Mihin yrityksen kilpailukyky perustuu? 

Yrityksen kilpailukyky perustuu toimintaa tehostavaan ja kustannuksia säästävään logistii-
kan ohjaukseen ja optimointiin hyödyntäen alustaohjelmistoa. Yritys tuottaa palvelunsa op-
timoiden useiden asiakkaiden operaatioita yhtä aikaa, jolloin optimoitavissa on yhtä aikaa 
suuri määrä tekijöitä, kuten varastoja, toimituspisteitä ja kalustoa. Suuri määrä optimoitavia 
operaatioita ja tekijöitä tuottaa paremmat mahdollisuudet löytää tehokkaammat toimintoket-
jut. Tehokkaampi toimintoketju tarkoittaa myös vähäisempää polttoaineen kulutusta ja sen 
myötä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Kaluston käyttöaste nousee korkeammaksi, ja mepa-
kuormien osuus on korkeampi kuin perinteisellä toimitusketjulla. Yritys pystyy toimittamaan 
suurempaa volyymia kuin kilpailijat vähemmällä määrällä kalustoa. Asiakkaat painottavat 
erittäin paljon hintaa, mutta jos samaan hintaa pystyy tarjoamaan vähäisemmät hiilidioksidi-
päästöt ja kattavamman raportoinnin, niin sillä on merkitystä palveluntarjoajia valittaessa. 

Alustalle syntyvä ekosysteemi muodostaa verkostovaikutuksen, missä lisääntyvä käyttäjien 
määrä lisää verkostossa syntyvää arvoa. Suurempi käyttäjien määrä tarkoittaa enemmän 
osapuolen kohtauttamisia, mikä kasvattaa palvelujen määrää sekä luo enenevässä määrin 
tietoa palvelujen ja alustan toiminnan kehittämiselle. Verkostovaikutus luo mittakaavaetua, 
mitä vastaan ei voi perinteisellä lineaarisella mallilla kilpailla. Asiakkaiden näkökulmasta 
tämä tarkoittaa jatkuvaa parantamista palvelujen määrän, laadun, hinnan, päästöjen sekä 
raportoinnin osalta. 

Koko toimitusketjun kattavat palvelut mahdollistavat laadukkaan tiedon keräämisen ja tal-
lentamisen. Kaikki yksittäiset operaatiot perustuvat edellisissä vaiheissa kerättyjen tietojen 
pohjalle. Mikäli tiedot ovat puutteelliset tai tiedot ovat peräti virheelliset, niin se aiheuttaa 
kertautuvia virheitä ja ongelmia kaikissa seuraavissa operaatioissa. Alustaoperaattori voi 
kerätä tarvitsemansa tiedot parhaaksi näkemällään tavalla ja pohjata operaatioiden suun-
nittelun vahvalle tietopohjalle. Tällöin suunnittelu ja operaatiot voidaan tehdä kerralla oikein, 
mikä näkyy resurssitehokkuutena ja kustannussäästönä. 

Automaattinen tiedonsiirto asiakkaiden eri toiminnanohjausjärjestelmistä sekä alustalta asi-
akkaiden suuntaan poistaa hitaan ja virhealttiin tietojen käsin syöttämisen. Yritys pystyy pal-
velemaan kaikkia asiakkaitaan samalla alustaohjelmistolla, eikä ole tarvetta käyttää useita 
eri ohjelmistoja. Tämä tuottaa selvää kilpailuetua muihin palveluntarjoajiin nähden. 

Puunhankinnan digitaalinen alusta tarjoaa mahdollisuuden tehokkaalle tiedolla johtamiselle. 
Operaatioiden mittaus ja seuranta, tilastointi, raportointi ja laadun kehittäminen pystytään 
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tehdä kustannustehokkaasti sekä todennettavasti. Operaattori rakentaa seurantamittariston 
yhdessä asiakkaiden, palveluntarjoajien ja kumppaneiden kera sekä hyödyntää kerättyä tie-
toa palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Asiakkaat voivat kehittää omia toiminto-
jaan sekä raportoida puunhankinnastaan kattavammin tilaamalla laadukkaita raportteja ha-
luamistaan asioista. 

Palvelujen läpinäkyvyys asiakkaiden, palveluntarjoajien sekä yhteistyökumppaneiden suun-
taan on selkeä kilpailuetu, jota kilpailijat eivät juurikaan hyödynnä. Toimivan palveluntar-
joajaverkoston luominen edellyttää läpinäkyvyyttä ja runsasta tiedon jakamista, jotta ei 
synny epäilyksiä epäreilusta kohtelusta. Näitä epäilyksiä voidaan hälventää luomalla mitta-
risto ajoneuvokohtaiseen kuljetusten seurantaan ja menetelmä mitattujen tietojen jakami-
seen. Asiakkaille on mahdollista avata faktapohjaisesti palveluiden ja toiminnan kustannus-
rakennetta, mikä parantaa luottamusta sekä helpottaa hintaneuvotteluita. Kerätty tieto ja toi-
minnan läpinäkyvyys mahdollistaa myös hintojen sidonnan erilaisiin mittareihin tai indeksei-
hin, mikä on omiaan vähentämään hinnoitteluriskiä. 

Kustannustason nousu aiheuttaa alustaoperaattorin hintoihin suhteessa vähäisemmän ko-
rotuspaineen kuin kilpailijoille, koska toiminta on tehokkaampaa ja kapasiteetin käyttöaste 
on korkeampi. Yhtenä kustannuksia hillitsevänä toimintoja voidaan käyttää alustan sisäisiä 
yhteishankintoja, esimerkiksi polttoaineen tai kaluston osalta. Asiakkaan kannalta katsot-
tuna alustaoperaattori voi olla houkutteleva vaihtoehto tarjoamalla vakaamman ja maltilli-
semman hintakehityksen pitkällä tähtäimellä, mutta toisaalta urakkakoon kasvaessa myös 
neuvotteluvoima kasvaa, mikä voi hermostuttaa joitain asiakkaita. 

 

3 Liiketoiminta-alueet 

Alustaoperaattorin liiketoiminta-alue on raakapuun autokuljetus, mikä sisältää tienhoidon. 
Asiakkaille pyritään ensisijaisesti myymään molemmat palvelut, mutta kaikki asiakkaat eivät 
tule ostamaan tienhoitoa. 
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4 SWOT 

 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 
• Kattavat palvelut 
• Suuri volyymi 
• Asiakaskeskeisyys 
• Palveluvalikoiman kehittämismahdol-

lisuudet 
• Logistiikan optimointi 
• Operaatioiden tehokkuus 
• Korkea kapasiteetin käyttöaste 
• Tiedon kerääminen automatisointi 
• Tiedolla johtaminen 
• Laadun seuranta ja kehittäminen 
• Läpinäkyvyys asiakkaiden sekä pal-

veluntarjoajien suuntaan 
• Toiminta ei ole sidottua fyysiseen 

paikkaan 
 

• Riippuvuus alustaohjelmiston toimit-
tajasta 

• Kaikkia asiakkaita ei alussa pysty pal-
velemaan yhdellä alustaohjelmistolla 

• Rajapintojen rakentamisen välttämät-
tömyys 

• Alustan jatkokehitysprojektit ovat kal-
liita, mutta välttämättömiä 

• Osaamistarpeet ovat laajat 
• Osaavan henkilöstön rekrytoiminen 
• Asiakkailla vaihtelevat ja vaikeasti yh-

teen sovitettavat sopimuskäytännöt 
• Yrityksellä ei ole aloittaessaan histo-

riaa eikä mainetta 
• Etukäteen voi olla vaikeaa todistaa 

saavutettavat kustannussäästöt 
• Vähäinen asiakkaiden määrä 

MAHDOLLISUUDET UHAT 
• Luoda ylivoimainen malli puunhan-

kinnan operaatioiden ohjaamiseen 
• Ei maantieteellistä rajoitetta 
• Alustaohjelmistoa mahdollista kehit-

tää jatkuvasti paremmaksi 
• Luoda asiakkaiden ohjelmistoista 

riippumaton alustaohjelmisto, millä 
voi palvella kaikki asiakkaat 

• Puunhankinnan määrä kasvaa Koil-
lismaalla ja ympäristössä 

• Luoda alustan käyttäjille uusia palve-
luja 

• Laajentaa palveluvalikoima katta-
maan puunkorjuun sekä muita met-
säpalveluja 

• Ohjelmiston kehittämisprojektin epä-
onnistuminen 

• Asiakkaiden suhtautuminen suureen 
urakointimäärään ja syntyvään neu-
votteluvoimaan 

• Asiakkaiden haluttomuus yhdenmu-
kaistaa sopimuskäytäntöjä 

• Kilpailun väheneminen voi houkutella 
nostamaan hintoja 

• Palveluntarjoajien haluttomuus yh-
denmukaistaa sopimuskäytäntöjä 

• Palveluntarjoajat eivät halua tuottaa 
kustannussäästöjä asiakkaille 

• Ammattitaitoisen työvoiman saata-
vuus 
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5 Toimialan merkittävimmät muutostekijät 

Alustaoperaattorin toimialaluokitus on metsäpalvelut. Asiakkaiden toimialat ovat metsäpal-
velut, metsätalouden harjoittaminen, puun tuottaminen ja myynti, puun sahaus ja jalostus, 
hirsirakentaminen, sellun, paperin ja kartongin valmistus ja jalostus. 

Metsäpalvelut on vakiintunut toimiala, eikä lyhyellä aikavälillä suuria muutoksia kilpailutilan-
teessa tai toimijoiden määrässä ole nähtävissä. Asiakkaat ovat kaikki pitkään toimineita ja 
vakavaraisia yrityksiä, joilla on vakiintunut markkinaosuus. On epätodennäköistä, että asi-
akkaiden määrä muuttuu merkittävällä tavalla Koillismaalla. 

 

Muutostekijä Vaikutus omaan toimin-
taan 

Vaikutus kilpailijoihin 

Puunkorjuumäärien kasvu • Lisää kasvun mahdolli-
suuksia 

• Lisää kasvun mahdolli-
suuksia 

Ilmastonmuutoksen hillintä • Lisääntynyt seurannan ja 
tehostamisen tarve 

• Lisääntynyt seurannan ja 
tehostamisen tarve 

Kustannuksien kasvu • Alustaoperaattorin onnis-
tumisen mahdollisuus 
kytkeytyy kykyyn hillitä 
kustannuksien kasvua 

• Tarve tehostaa toimintaa ja 
löytää säästömahdollisuuk-
sia 

Digitalisaatio • Yrityksen pystyttävä hyö-
dyntämään alusta alkaen 
digitalisaation suomia 
mahdollisuuksia 

• Tarve kehittää valmiuksia 
ja toiminnallisuuksia 

 

  

6 Markkinat ja kilpailutilanne 

6.1 Markkinoiden koko 

Puunkorjuun vuotuinen määrä Koillismaan yksityismetsistä perustuen Metsäkeskuksen ti-
lastointiin hakkuuehdotuksista on noin 1,4 miljoonaa m3/v. Ehdotukset sisältää kaikilla kaup-
patavoilla syntyvän puumäärän, mikäli hakkuuehdotukset toteutetaan täysimääräisinä. Met-
sähallituksen vuotuisista autokuljetusmääristä Koillismaalla ei saatu tietoa, eivätkä metsä-
teollisuusyritykset kertoneet urakoidensa kokoja. 

Puunhankinnan digitaalisen alustamallin vuotuiseksi minimitavoitemääräksi määriteltiin 2 
miljoonaa m3/v, mikä tarkoittaa, että Metsähallituksen kuljetuksista olisi saatava merkittävät 
sopimukset tai sitten toiminta-alueen tulee olla Koillismaata laajempi. Tavoiteltu vuotuinen 
liikevaihto raakapuun autokuljetuksessa ja tienhoidossa olisi noin 18,5 miljoonaa €/v. 

 

Raakapuun autokuljetus 

Raakapuun autokuljetuksen määrä on sama kuin puunkorjuulla eli 1,4 miljoonaa m3/v. Raa-
kapuunkuljetuksen arvo vuoden 2018 kaikki kuljetusmuodot sisältävällä keskikustannuk-
sella 7,62 €/m3 on noin 10,5 miljoonaa €. Koillismaan toimintaympäristö ja olosuhteet huo-
mioiden raakapuunkuljetuksen keskikustannuksen arvioitiin olevan keskimääräistä korke-
ampi, noin 9,00 €/m3. 
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Minimitavoitemäärällä 2 miljoonaa m3/v raakapuun autokuljetuksen liikevaihto olisi 18 mil-
joonaa €/v. 

 

Tienhoito 

Tienhoidon markkinapotentiaalin arvioiminen perustuu kuljetettaviin kuutioihin ja tienhoito-
operaatioiden sisältöön. Operaatioiden jälkeinen tiestön korjaus korjuuta edeltävään kun-
toon ja lumenaurauksen sisältävän palvelun kokemusperäinen yksikköhinta tienhoidolle on 
noin 0,25 €/m3. Minimitavoitteen mukainen tienhoidon liikevaihto olisi vuodessa 500 000 €. 

Laajempi tienhoitopalvelu sisältää operaatioiden jälkeisen tiestön korjuun, lumenaurauksen, 
talviteiden rakentamisen, tienvarsien oksimisen ja tarvittavien liittymien rakentamisen. Täl-
laisen tienhoitopalvelun yksikköhinta kokemusperäisellä arviolla on noin 0,35 €/m3. Minimi-
tavoitteen mukainen tienhoidon liikevaihto olisi vuodessa noin 700 000 €/v. 

 

6.2 Markkinapotentiaali  

Alustaoperaattorin palveluilla on teoriassa erittäin suuri markkinapotentiaali Suomen sisällä. 
Logistiikan ohjaukseen perustuvaa alustamallia voi kasvattaa ja skaalata ilman suuria in-
vestointikustannuksia tai riskinottoa, eikä toiminta ei ole sidottu mihinkään maantieteelliseen 
sijaintiin. 

Käytännössä asiakkaiden varovaisuus rajoittaa kasvupotentiaalia. Suuret metsäyhtiöt ha-
luavat palveluntarjoajien olevan helposti korvattavissa, mikäli palvelujen tuotannossa esiin-
tyy ongelmia. Lisäksi metsäyhtiöt eivät halua palveluntarjoajiensa kasvavan niin suuriksi, 
että heille muodostuu neuvotteluvoimaa. Näiden syiden vuoksi metsäyhtiöt eivät tarjoa niin 
suuria urakoita yhdelle palveluntarjoajalle, kuin olisi kapasiteetin tai kustannusten suhteen 
mahdollista. Etukäteen ei ole mahdollista tarkasti arvioida kuinka suuria sopimuksia on mah-
dollista solmia, mutta kokemuksen mukaan jonkinlainen raja on olemassa kokoluokassa n. 
500 000 m3/v/asiakas. 

 

6.3 Markkinatilanne 

Puunhankinnan digitaalisen alustamallin markkinat ovat lähtötilanteessa puunkorjuun ja raa-
kapuun autokuljetuksen suhteen lähes täysin tyydytetyt. Asiakkailla on likipitäen riittävä 
määrä yrityksiä ja korjuu- ja kuljetuskapasiteettia sopimuksilla. Ainoastaan talvikorjuussa on 
hetkellistä kapasiteettitarvetta, joten alustaoperaattori ei pystyisi menestymään tarjoamalla 
vain tavanomaisia korjuu- ja kuljetuspalveluja. 

Puunkorjuuta ja raakapuun autokuljetusta yhtäaikaisesti tarjoavia yrityksiä ei ole Koillis-
maalla kuin Qteam Systems Oy. Asiakkaat ovat toisilla alueilla suosineet laajavastuisia ura-
kointiyrityksiä, mitkä pystyvät tarjoamaan molemmat työlajit yhtä aikaa. Toisaalta asiakkaan 
kannalta perinteisessä urakointimallissa ei ole juurikaan merkitystä kuka puut korjaa ja kul-
jettaa, mikäli laatu ja hinta ovat vastaavat. 

Pelkkää logistiikan ohjauspalveluja tarjoavia yrityksiä ei ole Koillismaalla yhtään kappaletta. 
Stora Enso Metsän urakoitsijat käyttävät Pohjois-Karjalassa Puujuitsarit Oy:n työnjohto- ja 
logistiikkapalveluja. Operaatiopäällikkö Kalle Kärhän haastattelussa kävi ilmi, että Stora 
Enso Metsä suhtautuu suopeasti tämänkaltaisten palveluiden käyttämiseen ja kasvuun. Lo-
gistiikan ohjauspalveluja ei pysty tarjoamaan mikä tahansa yritys ilman tarvittavaa 
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erikoisosaamista. Yhden asiakkaan logistiikan ohjaamisella ei ole mahdollista tarjota kovin 
suurta hyötyä, varsinkaan jos käytettävissä ei ole tarkoitusta varten räätälöityjä työkaluja. 
Qteam Systems Oy pystyy ohjaamaan omaa logistiikkaansa moniasiakkaisesti, mutta ei 
vielä tällä hetkellä pysty optimoimaan kaikkia operaatioita yhtenä kokonaisuutena. Käytössä 
ovat Pinjan, Trimblen ja UPM:n ohjelmistot sekä itse tehty ohjaussovellus. LogForceen on 
lisätty QTeamin ja Trimblen yhdessä suunnittelema yrittäjäohjaustoiminto. 

Leimikoiden maastosuunnittelupalvelua ostavat tällä hetkellä Metsä Group, Stora Enso 
Metsä ja UPM Metsä osana laajavastuista urakointia. Ostopalveluissa on alueellista vaihte-
lua, ja yleensä vain keskimääräistä suuremmat puunkorjuuyritykset pystyvät tarjoamaan lei-
mikoiden maastosuunnittelupalvelun. Joissain tapauksissa metsäteollisuusyritykset ostavat 
palvelun metsäpalveluyrityksiltä, joilla ei ole puunkorjuupalvelua. 

Tienhoitopalvelut ovat yleisesti ottaen urakoitsijakunnaltaan kaikkein monimuotoisin ura-
kointilaji. Yhdellä yrityksellä voi olla kymmeniä sopimuksia eri kokoisten tienhoitourakoitsi-
joiden kanssa. Usein tienhoitourakoitsijat urakoivat useille asiakkaille yhtä aikaa. Perintei-
sesti maatilallisia on käytetty teiden auraamiseen ja talviteiden polkemiseen sekä muihin 
yksinkertaisimpiin urakoihin, mutta suunta on koko ajan ollut kohti ammattimaisempia toimi-
joita. 

Koillismaalla ei ole tällä hetkellä yhtään yritystä, mikä pystyisi tarjoamaan koko toimitusket-
jun kattavaa palvelupakettia tai moniasiakkaista toimitusketjun optimointia. Puunhankinnan 
digitaalisella alustamallilla on mahdollista tarjota asiakkaille palvelua, mitä ei muuten ole 
saatavilla. 

 

6.4 Asiakkaat 

Koillismaalla ja ympäristössä puunhankinnan digitaalisen alustan asiakkaita voivat olla Kei-
tele Group, Kuusamon yhteismetsä, Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pohjois-
Suomen Metsämarkkinat Oy, Pölkky Oy, Stora Enso Metsä ja UPM Metsä. 

Metsähallitus Metsätalous Oy:n puunhankinta perustuu säännölliseen ja julkiseen kilpailut-
tamiseen, jolloin urakoitsija voi vaihtua joka kerta. Metsähallitus Metsätalous Oy kilpailuttaa 
HILMA-palvelussa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja työ-
lajeittain ja hankintaerittäin jaoteltuna. Kerrallaan voidaan kilpailuttaa usean kunnan alueella 
olevia satojen tuhansien kuutioiden hankintaeriä. Vuosittain kilpailutetaan keskimäärin 1,2 
miljoonaa m3. Hinnan painoarvo on suhteellisen korkea, jopa 95 prosenttia, ja loput 5 pro-
senttia tulee kaluston iästä tai tietyistä vaadituista teknologioista. 

 

Suuret metsäteollisuusyritykset kilpailuttavat joko harvoin tai ei ollenkaan sopimuksiaan. 
UPM Metsä on ottanut tavoitteekseen kilpailuttaa urakointisopimuksia joka vuosi, ja sopi-
muksen kesto on 1-5 vuotta. Stora Enso Metsä käyttää edelleen neuvottelumenettelyä ja 
kilpailuttaa joitakin sopimuksia. Metsä Group pohjaa voimakkaimmin neuvottelumenette-
lyyn, mutta joissain tilanteissa kilpailutus on mahdollinen. Urakointisopimusten koko kasvoi 
koko 2000-luvun alun, ja viime vuosina sopimusten kokoa on alettu hieman rajoittamaan ja 
pilkkomaan pienemmiksi. 
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Keitele Group 

Keitele Groupilla on saha Kemijärvellä, ja he hankkivat puuta yhden hankintaesimiehen voi-
min Koillismaan alueella. Keitele Group ei käytä LogForcea, joten alustamallin hyötyjä ei 
voida alussa saada autokuljetuksen ohjaamisessa ilman rajapintojen rakentamista. Alkuvai-
heessa jouduttaisiin käytännössä turvautumaan rinnakkaiseen ohjelmistoon, mikä hanka-
loittaa ajojen suunnittelua ja optimointia sekä lisäksi tietojen yhdistäminen voi aiheuttaa on-
gelmia. Pitkän tähtäimen suunnitelmana tulee olla mahdollistaa Pinjan ja Trimblen ohjelmis-
tojen tietovirtojen yhdistäminen rajapintojen rakentamisen kautta. Käytössä oleva ohjelmisto 
Pinja. 

 

Kuusamon yhteismetsä  

On kiinnostunut puunhankinnan digitaalisesta alustamallista ja sen tuomista tehostamis-
mahdollisuuksista. Ensisijaisesti on kiinnostunut keskustelemaan operaattorin kanssa raa-
kapuun autokuljetuksista, mutta myös puunkorjuun mahdollisuuksia voidaan käydä läpi. Lei-
mikkokohtaisia työmaiden suunnitteluja ei tultaisi ulkoistamaan. Suurin hyöty nähdään puu-
tavaran autokuljetuksen logistiikassa ja sitä kautta tapahtuvassa kustannussäästössä, joka 
tulee olla läpinäkyvästi todennettavissa. Kustannukset ovat ratkaisevassa asemassa pää-
töksenteossa. Oman puunkorjuun määrä on noin 190 000 m3 vuodessa. Käytössä oleva 
toiminnanohjausjärjestelmä on Forest by Pinja. 

 

Metsä Group 

Ei ole kiinnostunut keskustelemaan ennen kuin digitaalinen puuhankinnan alustamalli on 
valmis ja operaattoriyritys on aloittanut toimintansa. Käytössä oleva ohjelmisto LogForce. 

 

Metsähallitus Metsätalous Oy 

Suhtautuu puunhankinnan digitaaliseen alustamalliin lähtökohtaisesti mielenkiinnolla, eikä 
näe esteitä ostaa palveluja. Lähtökohtaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy kilpailuttaa kaikki 
hankintansa ja Metsähallituslaki estää tiettyjen toimintojen ulkoistamisen. Leimikon maasto-
suunnittelua ei todennäköisesti tulla ulkoistamaan. Asiakkuus on mahdollinen, mutta tapah-
tuu tarjouskilpailun kautta. Käytössä oleva ohjelmisto LogForce. 

 

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy 

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat hankkii ja toimittaa puuta metsäteollisuudelle sekä avus-
taa toiminta-alueena metsänhoitoyhdistyksiä puunkorjuussa ja autokuljetuksessa. On kiin-
nostunut alustaoperaattorin tuottamista kuljetuspalveluista, sillä edellytyksellä, että alusta-
malli tuottaa kustannussäästöä ja tämä säästö pystytään etukäteen todentamaan. Käytössä 
oleva ohjelmisto LogForce. 

 

Pölkky Oy 

Pölkky Oy on kiinnostunut puunhankinnan digitaalisesta alustamallista ja on avoin työlajien 
ulkoistamiselle. Kustannukset ja toiminnan läpinäkyvyys ovat ratkaisevassa asemassa 
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päätöksenteossa. Oman kuljetuksen määrä on 800 000 – 900 000 kuutiota vuodessa ja 
kaikkiaan Pölkky Oy käsittelee puuta noin 1,7 miljoonaa m3/v. Käytössä oleva ohjelmisto 
2022 alkaen LogForce. 

 

Stora Enso Metsä 

Näkee puunhankinnan digitaalisessa alustamallissa suurta potentiaalia erityisesti raaka-
puun kuljetuksen logistiikkakustannusten vähentämisen suhteen. Stora Enso Metsä on suh-
tautunut positiivisesti logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten toimintaan, mutta on alkanut 
pienentämään sopimusurakoitsijoiden kokoa. Stora Enso Metsä voisi olla mahdollinen asia-
kas etenkin raakapuun autokuljetuksen osalta, mutta päätökset tulevat perustumaan kus-
tannussäästöpotentiaaliin. Käytössä oleva ohjelmisto LogForce. 

 

UPM Metsä 

UPM Metsän For IT- tietojärjestelmää ei ole tällä hetkellä mahdollista integroida puunhan-
kinnan digitaaliseen alustamalliin, joten asiakkuuspotentiaalia ei ole ainakaan lähtötilan-
teessa. For IT- alkaa kuitenkin olla melko iäkäs ohjelmisto, mikä tullaan lähivuosina korvaa-
maan jollain toisella ratkaisuilla. UPM haluaa kuitenkin päästä mukaan kehittämään alusta-
operaattorin toimintaa alusta alkaen, jolloin he pääsevät antamaan omia kehittämisajatuksi-
aan ja tuomaan esille omia tarpeitaan. Käytössä oleva ohjelmisto AutoGIS. 

 

6.5 Myyntitavoitteet 

Ensimmäisen vuoden myyntitavoite on raakapuun autokuljetus 500 000 m3, 3 800 000 € ja 
tienhoito 125 000 €. 

Toisen vuoden myyntitavoite on 1 000 000 m3, 7 600 000 € ja tienhoito 250 000 €. 

Kolmannen vuoden myyntitavoite on 2 000 000 m3, 15 240 000 € ja tienhoito 500 000 €. 

 

6.6 Myynnin ja markkinoinnin järjestelyt 

Alustaoperaattorin tekemä markkinointi on puhdasta b2b-suoramarkkinointia, missä kontak-
toidaan asiakkaiden hankinnoista vastaavat henkilöt, viestitään palvelun tuomista eduista ja 
kuunnellaan asiakkaan tarpeet. Myynti tapahtuu käytännössä tarjousmenettelyiden kautta. 
Myynnistä ja markkinoinnista vastaa toimitusjohtaja. 

Palvelujen hinnoittelun tulisi pitkällä tähtäimellä pohjautua asiakkaan kokemaan arvoon. 
Lähtötilanteessa markkinoille pääsy voi osoittautua haastavasti muuten kuin kustannuspe-
rusteisella hinnoittelulla ja markkinan läpäisy strategialla. Alussa ei ole riittävästi tietoa, jotta 
arvoperusteista hinnoittelua olisi mahdollista hyödyntää. 

Palvelujen hinnoittelu pohjautuu työlajikohtaisiin yksikköhintoihin. Alustamallinen, moni-
asiakkainen raakapuun autokuljetusurakointi tehokkaalla logistiikan optimoinnilla johtaa tut-
kimusten mukaan 2-6 %:n kustannussäästöön verrattuna perinteiseen urakointimalliin. 
Edellä mainittu säästö koskee pelkästään yksikkökohtaisia kuljetuskustannuksia, eikä vielä 
huomioi muita asiakkaalle aiheutuvia säästöjä kuten sopimusten hallinnan kustannuksia tai 
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kuljetusten ja tienhoidon suunnittelun ja seurannan henkilöstö-, matka- ja ohjelmistokustan-
nuksia.  

Alustaoperaattori pystyy toimimaan matalammalla kustannustasolla kuin kilpailevat yrityk-
set, eli hinnoittelemaan palvelunsa halvemmiksi ja silti pystyy pärjäämään taloudellisesti pa-
remmin. Asiakkaiden kanssa voi keskustella luodun arvon jakamisesta, ja tämä luo konk-
reettista kilpailuetua. 

Alustamallinen liiketoiminta ei ole immuuni yleiselle kustannustason nousulle. Kaluston, 
palkkojen sekä polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa hintoihin. Tehokkaamman toiminnan 
ja korkeamman kapasiteetin käyttöasteen vuoksi hintojen korotuspaineet ovat alustaope-
raattorille vähäisemmät kuin kilpailijoille. Erilaiset alustan sisäiset yhteishankinnat voimista-
vat tätä vaikutusta. 

Asiakkaalle hintakehityksen ennakoitavuus on tärkeä asia, ja äkilliset hinnan korotuspaineet 
ovat epämiellyttävä yllätys. Tietoa keräävä ja tiedolla johtava alustaoperaattori voi tehdä 
palvelun kustannustekijät läpinäkyviksi, jolloin mahdolliset korotustarpeet voidaan purkaa ja 
tarkastella objektiivisesti. 

 

6.7 Kilpailija-analyysi 

6.7.1 Kilpailijat 

Puunhankinnan digitaalisen alustaoperaattorin kilpailijat ovat pääasiassa paikallisia puun-
korjuu- ja autokuljetusyrityksiä. Koillismaalla kilpailijoiden liiketoimintamallit perustuvat 
yleensä joko puunkorjuu- tai raakapuun autokuljetuspalveluiden tarjoamiseen. Qteam Sys-
tems Oy on ainoa kilpailija, joka tarjoaa sekä puukorjuuta, että raakapuun autokuljetusta 
moniasiakasmallilla. Suurimmilla yrityksillä on useita asiakkaita ja pienimmät yritykset toimi-
vat urakoitsijan alihankkijoina. Laajavastuista kokonaispalvelua tarjoavia kilpailijoita on vain 
yksi kappale. 

Puunhankinnan digitaalisessa alustamallissa ei voi pitää paikallisia yrityksiä pelkästään kil-
pailijoina, vaan mahdollisina palveluntarjoajina ja yhteistyökumppaneina. 

 

6.7.2 Kilpailijoiden vahvuudet 

Kilpailijoiden vahvuudet Koillismaalla perustuvat pitkiin sopimussuhteisiin ja vuosien aikana 
syntyneeseen luottamukseen asiakkaan ja metsänomistajien kanssa. Hyvin toimivan yhteis-
työsuhteen katkaisemiseksi tarvitaan vahvoja perusteita, eikä uuden yrittäjän ole helppoa 
saada urakoita edes selvästi halvemmalla hinnalla. Poikkeuksena tähän Metsähallitus Met-
sätalous Oy:n tarjouskilpailussa voi menestyä tuntematonkin yritys, kun valintaperusteena 
on lähes yksinomaan hinta. 

Kilpailijat ovat omaksuneet asiakaslähtöisyyden omaksi strategiakseen. Asiakkaiden toiveet 
pyritään täyttämään nopeasti ja tarpeen tullen joustetaan.  

Paikallistuntemuksella on aina merkitystä puunkorjuu- ja kuljetusurakoinnissa ja alueen eri-
tyispiirteet tuntevat yritykset osaavat hinnoitella ja järjestellä paremmin työnsä kuin ulkopuo-
lelta tulevat. Järjestelmiin kirjattu tieto ei helpolla korvaa paikallistuntemusta, mikäli tiedon 
laatu ei ole lähes täydellistä. 
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Moniasiakkuusmallin omaksuneet yritykset pystyvät tietyissä rajoissa hyödyntämään mah-
dollisuutta optimoida omaa logistiikkaansa tai ainakin järjestelemään toimintaansa jonkin 
verran paremmin kuin perinteinen yhden asiakkaan urakoitsija.  

 

6.7.3 Kilpailijoiden heikkoudet 

Pienillä yrityksillä ei ole taloudellisia resursseja kehittää toimintaansa, eikä muuttaa liiketoi-
mintamalliaan tai rakentaa omaa tietojärjestelmää.  

Suurin osa kilpailijoista ei pysty seuraamaan asianmukaisesti omaa toimintaansa ja rapor-
toimaan siitä luotettavasti. Asiakkaat joutuvat käyttämään omia resurssejaan mittaamisen ja 
seurantaan tai käyttämään epäluotettavia tietoja. 

Suurimmalla osalla kilpailijoista ei ole käytössään työnjohtoresurssia ja työnjohdolliset asiat 
tehdään muun työn ohessa, mikä heikentää toiminnan tehokkuutta. 

Moniasiakkuusmallin omaksuneet yritykset eivät pysty optimoimaan tehokkaasti logistiik-
kaansa tietojärjestelmien puutteiden vuoksi, eivätkä pysty tarjoamaan asiakkailleen täyttä 
lisäarvoa. 

Kilpailijoilla ei ole omaa tietojärjestelmää, millä ohjata ja tilastoida omaa toimintaa. 

Yritysten kehitys nojaa pitkälti asiakkaan tekemiin aloitteisiin ja vaatimuksiin, eikä oma-aloit-
teista kehitystyötä juurikaan tehdä.  

 

6.7.4 Erottautumistekijät 

Puunhankinnan digitaalinen alustamalli erottautuu kilpailijoista tarjoamalla kehittyvän palve-
luvalikoiman raakapuun autokuljetuksesta tienhoitoon. 

Merkittävä erottautumistekijä on logistiikan tehokas optimointi, mikä tuottaa taloudellisia 
säästöjä asiakkaille, nostaa kapasiteetin käyttöastetta sekä mahdollistaa joustavuuden. 

Toiminnan laadun kehittäminen perustuu tehokkaaseen tiedon keruuseen alustalta. 

Alustamalli tarjoaa asiakkaille ja palveluntarjoajille läpinäkyvyyttä, jota muut eivät pysty an-
tamaan. 

Alustamalli pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tehokkaan palautejärjestel-
män avulla sekä hyödyntämällä alustan palveluntarjoajien ja kumppaneiden verkostoa uu-
sien palvelujen luomisessa. 

Alustaoperaattori pystyy hinnoittelemaan läpinäkyvästi ja todentamaan asiakkaille sekä pal-
veluntarjoajille kustannusperusteet. Tämä luo ennakoitavuutta hinnoitteluun. 

Yrityksellä on riittävästi resursseja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 
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7 Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat 

7.1 Yrityksen käynnistämisvaiheen tavoitteet 

Yrityksen käynnistämisvaiheessa ensimmäisenä tavoitteena on varmistaa mukaan lähtevät 
perustajaosakkaat, laatia osakassopimus ja perustaa yritys riittävästi pääomitettuna. Yrityk-
sen perustamisen yhteydessä valitaan toimitusjohtaja, joka alkaa vetämään yrityksen toi-
mintaa ja huolehtii tarvittavista resursseista. Kun yritys on perustettu, viralliset neuvottelut 
ulkopuolisten kanssa ja rahoituksen hakeminen eri lähteistä voidaan aloittaa. 

Osakkaiden varmistuttua vuorossa on laatia alustalla toimimisen pelisäännöt ja periaatteet, 
joiden mukaan alustaan pääsee mukaan ja voi jäädä pois. Seuraavaksi houkutellaan mu-
kaan palveluntarjoajia ja käynnistetään neuvottelut alustalle liittymisestä kapasiteetin var-
mistamiseksi. 

Neuvottelut asiakkaiden kanssa ja ensimmäisten riittävän suurten sopimusten varmistami-
nen on elintärkeä vaihe, jotta toiminta voidaan oikeasti käynnistää. Asiakkaiden kanssa 
määritellään urakan sisällöt, määrät, sopimusehdot sekä seurattavat mittarit. Urakointihinnat 
on mahdollista pystyä neuvottelemaan joidenkin asiakkaiden kanssa, mutta alustaoperaat-
tori joutuu varautua tekemään tarjouksen. 

Asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ehtojen selkiydyttyä on mahdollista määritellä so-
pimusehdot palveluntarjoajien kanssa sekä viimeistellä alustalla toimimisen pelisäännöt ja 
seurattavat mittaristot. Tässä vaiheessa alustaohjelmiston tarpeet ovat riittävän selvillä, jotta 
voidaan edetä alustaohjelmiston hankintaan. 

Alustaohjelmiston hankinta ja käyttöönotto tehdään, kun osakkaiden, asiakkaiden ja palve-
luntarjoajien tarpeet ja toivomukset on saatu selvitettyä. LogForce on SaaS-pohjainen oh-
jelmisto, joka perustuu käyttömaksuun, jolloin sitä ei tarvitse varsinaisesti ostaa. Käyttöön-
oton yhteydessä tehdyt räätälöinnit muodostavat kuitenkin työn laajuudesta riippuvan kus-
tannuserän.  

Toimintajärjestelmän rakentaminen käynnistetään ennen varsinaisen urakointitoiminnan 
aloittamista. 

Yrityksen käynnistämisvaihe päättyy, kun urakointitoiminta alkaa. 

 

7.2 Käynnistämisvaiheen tavoitteet 

Kehittämisvaiheen tavoitteet ovat: alustamallin kehittäminen kerättyjen palautteiden ja tie-
don pohjalta, alustaohjelmiston toiminnallisuuksien kehittäminen, eri metsäjärjestelmien vä-
lisen tiedonsiirron mahdollistaminen, asiakaspohjan laajentaminen, seurannan ja mittaristo-
jen kehittäminen. Lisäksi kehittämisvaiheessa jatketaan toimintajärjestelmän rakentamista 
ja pyritään sen sertifiointiin. 

Erilaisten yhteishankintojen suunnittelu aloitetaan kehittämisvaiheessa ja pyritään löytä-
mään vaikuttavimmat artikkelit. 

Kehittämisvaiheessa voidaan aloittaa suoriteperusteisen sekä asiakkaan kokeman arvope-
rusteisen hinnoittelun kehittäminen. Hinnoittelun ja ansaintamallin kehittämiseen tarvitaan 
paljon tietoa sekä oikeisiin asioihin keskittyvää analyysiä. 
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7.3 Pääomat  

Käynnistämisvaiheen pääoman tarve on noin 114 000 €. Investointeihin varataan 58 000 € 
ja käyttöpääomaksi 55 920 €. Tarkka erittely löytyy liitteestä investointi-/rahoitussuunni-
telma. 

Investoinnit sisältävät toiminnan käynnistämisen kannalta olennaisia hankintoja kuten alus-
taohjelmiston räätälöinti, lainopillisiin palvelut, kotisivujen luominen, tietokoneet oheislaittei-
neen sekä logistiikan simulointi. Noin puolet pääomasta varataan käyttöpääomaksi, jolla 
varmistetaan käynnistämisvaiheen maksukyky.  

Pääoman lähteet ovat pankkilaina 50 000 €, omistajien pääomasijoitukset 40 000 €, yrityk-
sen kehittämisavustus 10 000 € sekä arvonlisäveron palautukset 13 920 €. 

 

8 Liitteet: 

 

Taloudelliset ennusteet (tulos- ja tase-ennuste) 

Kassavirtalaskelma 

Investointi-/rahoitussuunnitelma 

 

 



Tuloslaskelma ja tase Alustaoperaattori Oy 2022 2023 2024
Liikevaihto 6 475 000,0 13 209 000,0 20 209 770,0
Alihankinnat 6 280 750,0 12 812 730,0 19 603 476,9
Välittömät työkustannukset
Muut välittömät kustannukset 0,0 0,0 0,0
Myyntikate 194 250,0 396 270,0 606 293,1

Myyntikate-% 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Kiinteät kulut 174 082,0 236 562,5 240 699,1
Käyttökate 20 168,0 159 707,5 365 594,0

Käyttökate-% 0,31 % 1,21 % 1,81 %

Poistot 7 500,0 5 625,0 4 218,8

Liikevoitto 12 668,0 154 082,5 361 375,2

Rahoitustuotot
Rahoituskulut 2 000,0 1 600,0 1 200,0
Välittömät verot 29 371,5 73 358,8
Nettotulos 10 668,0 123 111,0 286 816,4

Muut tuotot ja kulut

Tilikauden tulos 10 668,0 123 111,0 286 816,4

Vastaavaa

Käyttöomaisuus 30 000,0 22 500,0 16 875,0
Vaihto-omaisuus 0 0,0 0,0
Myyntisaamiset 532 191,8 1 085 671,2 1 661 077,0
Korolliset sijoitukset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset 72 088,00    195 199,0 482 015,4
Vastaava yhteensä 634 279,8 1 303 370,2 2 159 967,4

Vastattavaa

Osakepääoma 40 000,0 40 000,0 40 000,0
SVOP 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat 10 668,0 133 779,0
Tilikauden tulos 10 668,0 123 111,0 286 816,4
Pääomalainat 50 000,0 40 000,0 30 000,0
Vaihtovelkakirjalainat 0,0 0,0 0,0
Muu Pitkäaikainen laina 0,0 0,0
Saadut ennakot 2 022,0 4 045,0
Ostovelat 533 611,8 1 087 569,2 1 665 327,0
Muut lyhytaikaiset velat 0,0 0,0
Vastattavaa yhteensä 634 279,8 1 303 370,2 2 159 967,4



Kassavirtalaskelma Alustaoperaattori Oy 
Tulot tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Yhteensä
Kassa alussa 113 920,00     54 314,08       65 884,92       87 180,91       83 624,48       80 534,26       76 380,03       69 327,10       62 740,38       60 971,05       55 316,72       52 615,00       
Käteismyynti, myyntiosuus
myynnin kuukausijakauma 13,00 % 13,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 % 7,00 % 5,00 % 5,00 % 7,00 % 5,00 % 7,00 % 10,00 %
Laskutusmyynti 841 750,00     841 750,00    777 000,00    518 000,00    518 000,00    453 250,00    323 750,00    323 750,00    453 250,00    323 750,00    453 250,00    647 500,00    6 475 000,00   
myynnin kuukausijakauma 13,00 % 13,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 % 7,00 % 5,00 % 5,00 % 7,00 % 5,00 % 7,00 % 10,00 %
maksuehto, pv 21 252 525,00     841 750,00    777 000,00    518 000,00    518 000,00    453 250,00    323 750,00    323 750,00    453 250,00    323 750,00    453 250,00    647 500,00    5 885 775,00   
Lainojen nostot -                      
Yritystuet, muut tulot -                      
Tulot yhteensä 252 525,00     841 750,00    777 000,00    518 000,00    518 000,00    453 250,00    323 750,00    323 750,00    453 250,00    323 750,00    453 250,00    647 500,00    5 885 775,00   

-                      
Menot -                      
Aineet, tarvikkeet alihankinnat 244 949,25     816 497,50    753 690,00    502 460,00    502 460,00    439 652,50    314 037,50    314 037,50    439 652,50    314 037,50    439 652,50    628 075,00    5 709 201,75   
Toimitilavuokrat 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 771,83 9 262,00           
Leasingvuokrat, muut kone- ja laitevuokrat -                      
Sähkö-, vesi- ja lämmityskulut -                      
Tieto- ja rahaliikennekulut 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 124,17 1 490,00           
Markkinointi ja mainonta 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 500,00              
Investoinnit 53000 53 000,00         
Autokulut/työkonekulut (alv. vähennyskelpoiset) -                      
Puhtaanapito, korjaus, vartiointi, muut kulut -                      
Kone- ja laitehankinnat, alle 3 vuoden kalusto 500 500,00              
Atk-laitekulut ja -ohjelmakulut 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 1753,33 21 040,00         
Muut kiinteät kulut sis. alv -                      
Maksettava arvonlisävero -11667,66 5414,76 4948,56 3083,76 3083,76 2617,56 1685,16 1685,16 2617,56 1685,16 15 153,78         
Nettopalkat -                      
yel-rahapalkat brutto -                      
yel-luontoisedut -                      
työntekijöiden rahapalkat brutto 8 000,00          8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         8 000,00         96 000,00         
työntekijöiden luontoisedut 40,00               40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              40,00              480,00              
työntekijöiden TyEL ja työttömyysvakuutus 8,55 684,00             684,00            684,00            684,00            684,00            684,00            684,00            684,00            684,00            684,00            684,00            684,00            8 208,00           
Palkoista pidätettävät verot ja työnantajan sairausvakuutusmaksut 2 120,00          2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         2 120,00         25 440,00         
YEL-yrittäjien eläke-, sairaus- ja henkivakuutukset -                      
Esine- yms. Vakuutukset ja käyttömaksut -                      
Muut kiinteät kulut alv 0 -                      
Lainojen korot 986,30 789,04 1 775,34           
Tulovero (ennakkovero), kiinteistövero -                      
Matkakulut, matkakorvaukset 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 1 760,00           
Yrityksen ajoneuvokulut (yksityiskäytössä, työsuhdeajoneuvot) -                      
Lainojen lyhennykset -                      
Osamaksun kuukausierät -                      
Investoinnit alv 0 -                      
Sijoitukset -                      
Menot yhteensä 312 130,92     830 179,17    755 704,01    521 556,43    521 090,23    457 404,23    330 802,93    330 336,73    455 019,33    329 404,33    455 951,73    644 230,87    5 943 810,87   

Tulot-menot 59 605,92-        11 570,83       21 295,99       3 556,43-         3 090,23-         4 154,23-         7 052,93-         6 586,73-         1 769,33-         5 654,33-         2 701,73-         3 269,13         
Kassa kuukauden lopussa 54 314,08        65 884,92       87 180,91       83 624,48       80 534,26       76 380,03       69 327,10       62 740,38       60 971,05       55 316,72       52 615,00       55 884,13       



Rahoituslaskelma Alustaoperaattori Oy

Rahoitustarve (alv. 0) € Rahoitussuunnitelma (alv. 0) €

1. Toimitilat 7. Pitkäaikaiset lainat

Maa-alueet, liittymämaksut Rahoittaja Korko-% Laina-aika (v.) Pääoma

Verottomat kiinteistöt Finnvera

Kiinteistöjen osto/rakentaminen Pankki 4 5 50 000          

2. Koneet ja kalusto 8. Leasingrahoitus

Tietokoneet, ohjelmistot  ja oheislaitteet 5 000            9. Osamaksu

3. Aineettomat investoinnit 10. Yritystuet

Alustaohjelmiston räätälöinti 30 000          Yrityksen kehittämisavustus 10 000          

Kotisivut 3 000            

Lainopilliset palvelut 10 000          11. Arvonlisäveron palautus 13 920          

4. Aineettomat- ja kehittämisinvestoinnit alv. 0 % 12. Oma rahoitus

5. Kehittämisinvestoinnit Omistajien pääomasijoitukset 40 000          

Logistiikan simulointi 10 000          Yhteensä 113 920        

6. Käyttöpääoma 55 920          

Yhteensä 113 920        



Yritys Yhteyshenkilö GSM Haluaa osallistua tietoiskuun Koulutustarpeita

E&H Pitkänen Ay Heikki Pitkänen 0445005834 Kyllä Logforce, logistiikan ohjaus

Kuljetus Palosaari Oy Arto Palosaari 040 523 5559 ei Ei  

Kuljetus Pitkäset Oy Jussi Pitkänen 040 910 8345 Kyllä Ei osaa sanoa

Siikaluomat Ay Harri Siikaluoma 0400 261 260 Kyllä Ei osaa sanoa

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Ville Koramo 0400389708 Kyllä Logforce 

Qteam Systems Oy Pasi Korhonen 0400 586 147 Kyllä Ei osaa sanoa



TULEVAISUUDEN METSÄELINKEINOJEN EKOSYSTEEMI -HANKE 16.3.2022 

TYÖPAKETIN 2 TULOSTEN HYÖDYNTÄMISSUUNNITELMA 

Alkusanat 

Tämä hyödyntämissuunnitelma kohdistuu Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi -hankkeessa 

kehitettyyn puunkorjuun alustamalliin. Alustamallin jatkokehityksen kannalta olisi tärkeää, että alustan 

toimivuutta tarkasteltaisiin käytännössä yhteistyössä yritysten kanssa. Mikäli alusta osoittautuu käytännössä 

potentiaalisesti käyttökelpoiseksi, voidaan tässä hankkeessa laadittuja dokumentteja (mm. 

liiketoimintasuunnitelma) hyödyntää suoraan uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi Koillismaalla.  

Nykytilanne 

Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi -hanke on vastannut tunnistettuun tarpeeseen tehostaa ja 

uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialan toimintoja ja erityisesti puun logistiikkaa. Vuosina 2020-2021 

toteutettujen yrityslähtöisten hankkeiden perusteella Suomen metsä- ja puutoimialaa leimaa voimakas 

muutostarve, johon vastaaminen vaatii entistä tehokkaampaa verkostoitumista ja muutosta alustatalouden 

suuntaan.  Metsä- ja puutoimiala on keskellä laajaa rakennemuutosta, joka vie kohti isompia urakoita ja 

toimijoita. Yritykset, jotka eivät pysty kasvamaan ja löytämään yhteenliittymiä, jäävät kilpailussa vääjäämättä 

jalkoihin eivätkä pysty osallistumaan isoihin kilpailutuksiin.  

Ratkaisuksi ehdotettiin digitaalista puun korjuun ja kuljetuksen ohjausalustaa, jonka kautta ohjataan eri yritysten 

toimintoja sekä ympäristön että talouden kannalta edullisella tavalla. Vastaavanlaisia malleja on jo laajasti 

käytössä mm. ravintolaruokien kotiinkuljetuksissa. Alustalla operaattori voisi hallinnoida esim. puun korjuuta ja 

kuljetusta kootusti ja kaluston turha siirtäminen paikasta toiseen vähenisi. Tulevaisuuden metsäelinkeinojen 

ekosysteemi -hankkeessa tehtiin puun korjuun ja kuljetuksen alustamallin käyttöönottoa varten kartoitus 

sovelluksista ja niiden kehittäjistä, laadittiin liiketoimintasuunnitelman luonnos, tunnistettiin alustava 

yritysryhmä ja kartoitettiin yritysten koulutustarpeet alustaan liittymistä varten.  

Tämän kehitystyön lopullinen tavoite on mahdollistaa digitaalisen puunkorjuu- ja kuljetusalustan laajamittainen 

käyttöönotto ja sitä kautta parantaa Koillismaan metsä- ja puutoimialan yritysten liiketoiminnan edellytyksiä ja 

kilpailukykyä. Tämä vaatii kuitenkin digitaalisen alustamallin toimivuuden todentamisen käytännössä 

pilotoimalla se ennalta tunnistetun yritysryhmän avulla.  

Lisäselvitystarpeet 

Puun korjuun ja kuljetuksen alustan kehitystyö perustui seuraaville oletuksille: i) operaattorin ohjauksessa 

toimiminen poistaa kilpailutukseen liittyvää epävarmuutta puun korjuu- ja kuljetusalan yrityksissä ja parantaa 

puun saatavuutta sitä käyttävissä yrityksissä, ii) alustan avulla vähennetään turhia kaluston siirtoja, 

puutavarayhdistelmien tyhjänä ajoa sekä nostetaan kapasiteetin käyttöastetta ja vähennetään työntekijäpulan 

vaikutuksia, mikä parantaa yritysten kannattavuutta ja pienentää puun logistiikan ilmastovaikutuksia. Edellä 



mainittujen oletusten paikkansapitävyys tulisi todentaa käytännön koejakson avulla esimerkiksi seuraavien 

tavoitteiden kautta: 

Tavoite 1: Todentaa alustan käyttökelpoisuus käytännön kokeilujakson avulla. 

Odotettu tulos: Toimenpiteen seurauksena tunnetaan alustan käytettävyys ja sen mahdolliset kehitystarpeet 

siihen osallistuvien yritysten näkökulmasta.  

Tavoite 2: Todentaa alustan positiivinen vaikutus siihen osallistuvien yritysten kannattavuuteen. 

Odotettu tulos: Toimenpiteiden seurauksena pystytään osoittamaan laskennallisesti sen käytön vaikutus 

yksittäisen yrityksen kannattavuuteen (sekä puunkorjuu- ja kuljetusalan yrittäjän että puuta käyttävän 

teollisuuden kannalta). 

Tavoite 3: Todentaa alustan vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin eli puun logistiikan hiilijalanjälkeen. Odotettu 

tulos: Toimenpiteiden seurauksena pystytään osoittamaan laskennallisesti sen käytön vaikutus puun 

logistiikan hiilijalanjälkeen.   

Toteuttajat 

Mikäli pilotointia varten päätetään hakea julkista rahoitusta, hankkeen hakijana ja toteuttajana voisi toimia 

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, joka on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama 

seudullinen kehittämisyhtiö. Yhtiön päätehtäviä ovat yrityskehittäminen, aluekehittäminen, aluemarkkinointi ja 

työllisyyspalvelut ja Naturpolis Oy on ollut hallinnoijana useissa kymmenissä kehittämishankkeissa sekä 

osallistunut myös muiden toimijoiden hankkeisiin. Metsä- ja puutoimiala on yksi toiminnan painopiste, josta 

yhtiöllä on asiantuntemusta ja jonka kehittämisestä on runsaasti kokemusta sekä toimivat yhteistyöverkostot. 

Metsä- ja puutoimiala on yhtiön toiminta-alueella myös merkittävin toimiala aluetaloudellisesti mitattuna, joten 

sillä on suuri merkitys niin työllisyyteen kuin alueen elinvoimaisuuteen. Näiden tekijöiden vuoksi Naturpolis 

näkee ko. toimialan kehittämisen tärkeänä aluekehittämisen välineenä. Lisäksi Naturpolis Oy:llä on paikallisista 

toimijoista myös parhaat taloudelliset ja tietotaidolliset valmiudet koordinoida hankkeita.  

Pilotoinnissa tulee olla mukana riittävän suuri joukko alueen yrityksiä, jotta tulosten perusteella voidaan todeta 

alustan käyttökelpoisuus ja positiiviset vaikutukset sekä liiketoiminnalle että ympäristölle. Sopivana ryhmänä 

voidaan pitää Naturpoliksen lisäksi 2-4 yritystä, jotka toteuttavat n. 3 kk mittaisen kokeilujakson. Työryhmässä 

tulisi lisäksi olla puuliiketoiminnan asiantuntija arvioimassa alustan vaikutuksia liiketoimintaan ja 

ilmastovaikutusten asiantuntija arvioimassa alustan vaikutuksia päästöihin. Lisäksi työryhmään tulisi kuulua 

alustan sovelluskehityksen asiantuntija ja taho, joka pystyy kouluttamaan käyttäjät alustamallin koekäyttäjiksi. 

Kestävän kehityksen periaatteet 

Työ tukee kestävän kehityksen periaatteita useasta eri näkökulmasta. Ensinnäkin alustan kehitys tukee 

ekologista kestävyyttä vähentämällä puun korjuuseen ja kuljetukseen liittyviä turhia ajoja ja kalustojen siirtoja ja 

pienentämällä siten metsä- ja puutoimialan hiilijalanjälkeä. Alustan kehitys tukee taloudellista kestävyyttä 

parantamalla erityisesti pienten yritysten kannattavuutta ja mahdollisuuksia pärjätä tiukentuvassa 

kilpailutilanteessa. Edellisten lisäksi tukee sosiaalista kestävyyttä parantamalla paikallisten yritysten 

mahdollisuuksia työllistää kuljettajia. 



Pilottihankkeen riskiarvio 

Pilotin toteutuksen riskit liittyvät alustan toimintaan. Mikäli alusta ei toimi odotetulla tavalla, ei voida olettaa 

yritysten jatkavan pilottijaksoa loppuun saakka. Tiedonkeruuseen voi liittyä riskejä, jos sen automatisointi ei 

onnistu riittävällä tehokkuudella ja se koetaan liian työlääksi. Riskejä voidaan pienentää niin, että hankkeen 

koordinaattori ohjaa tiedonkeruuta huolellisesti. 

 

Konkreettiset toimenpiteet  

Pilotissa toteutetaan seuraavat toimenpiteet. Toimenpide 1 toteutetaan kokonaisuudessaan ennen siirtymistä 

seuraaviin toimenpiteisiin. 

1. Puun korjuun ja kuljetuksen digitaalisen alustan pilotointi. Kootun yritysryhmän keskuudessa toteutetaan 3 kk 

mittainen pilottijakso, jonka aikana yritysten toimintaa ohjataan alustan kautta. Pilottia koordinoi 

kohdeyritysryhmästä valittu yritys. Pilotin aikana kerätään jatkuvasti tietoa yritysten kokemuksista sekä alustan 

vaikutuksista yritysten urakoihin, kuluihin ja päästöihin.  

2. Teknistaloudellinen arvio. Pilotin tulosten avulla laaditaan teknistaloudellinen arvio alustan vaikutuksista 

siihen osallistuvien yritysten kannattavuuteen.  

3. Hiilijalanjälkilaskelma. Pilotin tulosten avulla laaditaan laskelma alustan vaikutuksista puun korjuun ja 

kuljetuksen hiilijalanjälkeen.  

Signature:
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