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Miten metsätalouden kannattavuutta 

mitataan ja tilastoidaan?

Ensin taustatietoa, metsätalouden 

kannattavuuden mittaus tällä hetkellä:
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Yksityismetsätalouden kannattavuudesta toisaalta 

on ja toisaalta ei ole mitattua ja tilastoitua tietoa

• Luonnonvarakeskuksessa yksityismetsätalouden kannattavuutta 

tilastoidaan yhdistämällä suuraluetilastoja, joita on ollut saatavilla 

entisille metsäkeskusalueille (nykyään myös maakunnat):

– bruttokantorahatulot (kantohinta kertaa hakkuumäärä),

– metsänhoito- ja parannustyöt sekä jotkin muut kulut,

– metsätalouden Kemera-tuet,

– valtakunnan metsien inventointitiedot yksityismetsistä (pääoma = 

pystypuuston määrä kertaa kantohinta; pääoman muutos arvioitu).

• Tilatasolla kannattavuutta ei mitata, poikkeuksena:

– Luonnonvarakeskuksen kannattavuusseurannat (Taloustohtori) 

koskien maataloutta, (metsätaloutta), puutarhataloutta, porotaloutta 

ja mehiläistaloutta,

– edellä mainitun seurannan metsätaloutta koskevia tietoja ei julkaista 

tietopuutteiden vuoksi.
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Onko muulta tietoa: yhtiöiden ja Metsähallituksen 

metsätalouden tilinpäätökset

• Pörssiyhtiöt ja myös jotkin muut yhtiöt tekevät kansainvälisen 

standardin mukaisen tilinpäätöksen (IFRS, International 

Financial Reporting Standards).

• Kirjanpitoa ohjaa kansainvälinen kirjanpitostandardi (IAS, 

International Accounting Standards).

• Kansainvälisessä ohjeistuksessa biologisille hyödykkeille, 

kuten metsälle, perusteena on ”käypä arvo”.

• Suomessa metsätalouden IFRS-tilinpäätöksen tekevät mm.

– UPM-Kymmene Oyj,

– Fiskars Oyj,

– Tornator Oyj (laskentaperiaatteet parhaiten esitetty).

• Metsähallitus ei tee IFRS-tilinpäätöstä, mutta on myös 

kehittänyt pääomien mittausta taseeseensa.
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Tillin ym. (2009) kyselytutkimus 

yksityismetsänomistajien 

kannattavuuskäsityksistä

Siirrytään metsänomistajien 

kannattavuuskäsityksiin, mitä asiasta on tiedetty:
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Johdantoa metsänomistajien kannattavuus-

käsityksiin Tillin ym. (2009) tutkimuksen pohjalta

• Tillin ym. (2009) lähes koko maan kattavan kyselytutkimuksen 

mukaan metsänomistajat ovat käytettävissä oleviin tietoihin 

nähden melko hyvin perillä, miten metsätalouden 

kannattavuus muodostuu.

• Liikevaihdon osalta metsänomistajat arvioivat seuraavaa:

– 93 prosentin mielestä ”Metsätalous on sitä 

kannattavampaa, mitä korkeampi puun hinta on”.

• Myyntihinta on liikevaihdon tärkein osatekijä, koska hinnan tulee 

kattaa kustannukset ja voittotavoitteen.

– 54 prosentin mielestä: ”Mitä suuremman määrän myyn 

puuta sitä kannattavampaa metsätalouteni on”.

• Myyntimäärä on liikevaihdon toiseksi tärkein osatekijä, mutta 

määrällä voidaan osittain korjata kannattavuutta vain rakenteellisen 

ja usein hitaan muutoksen kautta.
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• Tillin ym. (2009) tutkimuksessa metsänomistajat arvioivat 

kulujen osalta seuraavaa:

– 86 prosentin mielestä ”Työskentelemällä metsässäni voin 

lisätä metsätalouteni kannattavuutta”.

• Siten metsänomistajat näkivät tekevänsä työt edullisemmin ja 

paremmalla laadulla kuin vieraalla työllä teetettynä.

– 76 prosentin mielestä: ”Metsätalouteni on kannattavaa, jos 

metsätuloni ovat metsätalouden menoja suuremmat”.

• Kannattavuuden perusedellytys on, että pitkällä aikavälillä tulojen on 

oltava menoja suuremmat.

• Osa metsänomistajista ajatteli asiaa ehkä lyhyellä aikavälillä, jolloin 

menot voivat olla tuloja suurempia; mutta osa myös  katsoi voivansa 

harjoittaa ”kannattamatontakin” metsätaloutta.
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• Tillin ym. (2009) tutkimuksessa metsänomistajat arvioivat 

metsätalouteen sitoutuneen pääoman osalta seuraavaa:

– 77 prosentin mielestä ” Metsätalouteni on sitä 

kannattavampaa mitä enemmän puuta metsissäni on”.

• Tässä metsänomistajien näkemys saattaa lähestyä ”metsänkorko” -

ajattelutapaa, eli metsätalouden tulee tuottaa mahdollisimman suuri 

myyntitulojen ja kustannusten erotus hehtaarilta.

• Voi myös kuvastaa tilannetta, että hakattavaa ei nyt juurikaan ole ja 

suurempi puusto korjaisi tilannetta.

– 60 prosentin mielestä: ”Metsäkiinteistöni arvon kehitys 

kuvaa metsätalouteni kannattavuutta”.

• Nähdään, että myös arvon muutoksella eikä pelkästään tuloilla ja 

menoilla on yhteys kannattavuuteen.
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X

Katsotaan Tillin ym. (2009) tuloksia DuPont 

-yhtiön kehittämän kannattavuusmallin avulla

9 5.11.2015

Metsänomistajilla

aika hyvällä

mallilla!

Metsänomistajilla

puutteita
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Tillin ym. (2009) tulokset eivät yllätä: metsätalouden 

pääoman määrä ei ole helposti mitattavissa

• Metsätalouden pääomien mittaaminen ei siis ole 

yksityismetsänomistajille selvää, vaikka pääomien kyllä 

nähdään vaikuttavan kannattavuuteen.

• Pääoman mittaaminen ei ole yksinkertaista:

– Juuri pääoman mittaamisessa olevat puutteet estävät 

Luonnonvarakeskuksen tilakohtaisen kannattavuusseurannan 

metsätalouden tulosten julkistamisen Taloustohtorissa: tietoja 

toimitetaan vain osallistuville tiloille

– Suomessa metsää omistavien IFRS-tilinpäätöstä tekevien 

yhtiöiden metsätilinpäätökset eivät ole vertailukelpoisia: 

standardista huolimatta pääoman määrityksessä on eroja.

– Kansainvälisesti asia on myös ongelmallinen: esimerkiksi 

Saksassa metsätalouden kannattavuutta tilastoidaan ilman 

pääomia.
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Kraaman (2015) haastattelutulokset 

päijäthämäläisten metsänomistajien 

kannattavuuskäsityksistä

Miten metsänomistajat käsittävät metsätalouden 

kannattavuuden? Lähestytään tätä kysymystä 

vielä toisella tapaa:
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Kraama (2015) haastatteli puolistrukturoidusti 

metsänomistajien kannattavuuskäsityksiä

• Tutkimuksen perusajatus: ei syötetä valmiita vastauksia joista 

valita (kuten Tilli ym. 2009), vaan annetaan metsänomistajien 

itse vastata aihepiiri väljästi tarjoillen (puolistrukturoidusti), 

miten he käsittävät metsätalouden kannattavuuden.

• Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka tarkoitus on löytää 

erilaisia tapauksia, eikä tuottaa yleistettäviä tuloksia.

• Kraama (2015) sai tulokseksi haastatelluilta 19:lta 

päijäthämäläiseltä metsänomistajalta:

– käsitykset metsätalouden kannattavuudesta,

– kannattavuusnäkemysten perustyypit,

– kannattavuustietopalvelutarpeiden perustyypit,

– luokittelun mahdollisiin kannattavuustietopalveluihin 

suhtautumisesta.
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Haastattelussa saatuja näkemyksiä kannattavuustekijöistä

13 5.11.2015

Näkemykset linjassa

KMO 2015:n kanssa

Muita 

haastattelussa

saatuja

näkemyksiä

Näkemyksiä

apuvälineistä

Kraama (2015)
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Metsänomistajien tavat arvioida ja mitata 

kannattavuutta: muodostetut perustyypit

• Absoluuttiset

• Suhteuttajat

• Tulojen turvaajat

• Riskin tiedostavat

• Arvon mittaajat

• Markkinattomat

14 5.11.2015

Kraama (2015)
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Metsänomistajien tavat arvioida ja mitata 

kannattavuutta: muodostetut perustyypit

• Absoluuttiset

• Suhteuttajat

• Tulojen turvaajat

• Riskin tiedostavat

• Arvon mittaajat

• Markkinattomat

15 5.11.2015

Useimmat haastatellut kuuluivat tähän tyyppiin, 

kannattavuuden arviointitapoja:

• Nettotulot

• Ostovoima

• Kuutiometrit

• Eurot

• Kuutiot / hehtaari

”Emmää tiedä mikä niitä himoittaa kaataa niin 

pientä puuta, alle kuution, keskikuution hakkuita. 

Että pitäis sentään toista kuutiota olla hehtaarilta 

sen keskikuution — ni tota, jos se on tervettä se 

mettä, ni kyl se sillon saa olla sielä — kyl se 

ympärysmitta kasvaa paljon enemmän ku se on 

järeä, niin sinne tulee se varvi sentään toisen 

lailla ku pikkupuusta.” (Mies, 55 vuotta)Kraama (2015)
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Metsänomistajien tavat arvioida ja mitata 

kannattavuutta: muodostetut perustyypit

• Absoluuttiset

• Suhteuttajat

• Tulojen turvaajat

• Riskin tiedostavat

• Arvon mittaajat

• Markkinattomat

16 5.11.2015

Noin puolet haastatelluista kuului tähän tyyppiin, 

kannattavuuden arviointitapoja:

• Pääoman takaisinmaksuaika

• Metsän arvo maapohjineen

• Vaihtoehtoiset sijoitusmahdollisuudet

• Vaihtoehtoiset työmahdollisuudet

”On jotain metsiä ollut myynnissä, mutta on sitten 

tuntunut, ettei saa rahaa takasin. [Kysymys] 

Tarkoitatko sijoitettua pääomaa? [Vastaus] No 

siis tarkotan sitä, että jos metsä arvioidaan 

puustoineen pohjineen, ja siit joutuu sit maksaa 

enemmän ku se arvioidaan, ni kyl se sitten aika 

hankala on kannattavaks saada et tota, tottahan 

se kasvaa, mut tota, on siin sit kulujaki, et kylhä

se on sitte.” (Mies, 60 vuotta)Kraama (2015)
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Metsänomistajien tavat arvioida ja mitata 

kannattavuutta: muodostetut perustyypit

• Absoluuttiset

• Suhteuttajat

• Tulojen turvaajat

• Riskin tiedostavat

• Arvon mittaajat

• Markkinattomat

17 5.11.2015

Osa haastatelluista kuului tähän tyyppiin, 

kannattavuuden arviointitapoja:

• Työmahdollisuudet

• Tulojen odotusarvo

• Kustannussäästöt (esim. polttopuu)

• Tulojen ja menojen kohtaaminen

• Tulevat hakkuumahdollisuudet

”Mutta kaikki mihin pääsee pienillä kalustoilla, 

niin kyl se mun mielestäni antaa sitä palkkaa. 

Jollain tavalla se hiljanen aika pitää työllistää —

työ ja polttopuu, öljyä pitäisi muuten ostaa.” 

(Mies, 60 vuotta)

Kraama (2015)



© Luonnonvarakeskus

Metsänomistajien tavat arvioida ja mitata 

kannattavuutta: muodostetut perustyypit

• Absoluuttiset

• Suhteuttajat

• Tulojen turvaajat

• Riskin tiedostavat

• Arvon mittaajat

• Markkinattomat

18 5.11.2015

Osa haastatelluista kuului tähän tyyppiin, 

kannattavuuden arviointitapoja:

• Hintojen vaihtelu (volaliteetti)

• Metsän arvon vaihtelu (volaliteetti)

• Hyönteistuhot

• Myrskytuhot

”Tässä Etelä-Suomessa nään uhkakuvana nää

kirjanpainajat ja muut kun, kun raivataan paljon, 

niin se vaikuttaa radikaalista metsäpohjiin.” 

(Mies, 62 vuotta)

”Ni meil on se idea, et jos ja kun myynti säilyy 

tavallaan tasasena koko ajan, niin se pitkäs

juoksus tasaa sen hinnan. Meil on se mahollista

tehä koska meillä on siellä niin iso pinta-ala. 

Jossakin vaiheessa, ei sitä voi jäädä 

odottelemaan jos hinta kääntyy negatiiviseks.” 

(Nainen, 40 vuotta)

Kraama (2015)
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Metsänomistajien tavat arvioida ja mitata 

kannattavuutta: muodostetut perustyypit

• Absoluuttiset

• Suhteuttajat

• Tulojen turvaajat

• Riskin tiedostavat

• Arvon mittaajat

• Markkinattomat

19 5.11.2015

Osa haastatelluista kuului tähän tyyppiin, 

kannattavuuden arviointitapoja:

• Mennyt tai tuleva metsän arvokasvu

• Metsän kyky säilyttää arvonsa

”Jos mä nyt olisi nuori, niin emmää ostais mitään 

osakkeita, en sijoittais muullekkaan vaan mä

sijoittaisin metsää, siellä se se pysyy, et se on 

must se juttu, se minkä mä sanoin seuraavillekin, 

et jos teil on joskus rahaa, ni pistäkää se 

metsään — siel se pysyy. Et se on näköjään 

sellanen pankki, et se ei koskaan petä.” (Mies, 

55 vuotta)

Kraama (2015)



© Luonnonvarakeskus

Metsänomistajien tavat arvioida ja mitata 

kannattavuutta: muodostetut perustyypit

• Absoluuttiset

• Suhteuttajat

• Tulojen turvaajat

• Riskin tiedostavat

• Arvon mittaajat

• Markkinattomat

20 5.11.2015

Pieni osa haastatelluista kuului tähän tyyppiin, 

kannattavuuden arviointitapoja:

• Mielenrauha

• Henkinen kannustin

• Harrastus

”Mä ajattelen sitä sillä tavalla, että mää saan siitä 

sen verran rahaa, että mä saan pitää sitä 

kunnossa.” (Nainen, 68 vuotta)

Kraama (2015)
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Kannattavimmat ja heikommin kannattavat tilat 

(Kraama 2015)

21 5.11.2015

• Karkeasti puolet haastatelluista näki oman metsätaloutensa 

keskimääräistä kannattavampana

• Hieman alle puolet  haastatelluista näki oman 

metsätaloutensa keskimääräistä heikommin kannattavana
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Kraaman (2015) haastattelutulokset 

päijäthämäläisten metsänomistajien 

kannattavuustietopalvelutarpeita 

koskevista käsityksistä

Kannattavuuden parantaminen:
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Kannattavuustietopalveluiden tarpeet

(Kraama 2015)

23 5.11.2015
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Suhtautuminen kannattavuustietopalveluihin

(Kraama 2015)

24 5.11.2015

• Positiiviset tarjoavat syitä 

kannattavuustietopalveluiden 

tarjoamiselle. 

• Neutraalit kertovat, että he 

näkisivät käyttöä palveluille, 

mutta tietyt ongelmat saavat 

epäilemään mahdollisuuksia 

hyödyntää palvelua käytännössä.

• Epäilevät ja välinpitämättömät 

kertovat taustalla olevista syistä, 

joiden takia he eivät voi kuvitella 

kannattavuustietopalveluiden 

tarjoavan mitään hyötyä heille.
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Metsänomistajien näkemyksiä 

kannattavuustietopalveluista (Kraama 2015)

• Positiivisesti suhtautuva:

– ” […] se on yksi juttu ku tollaisa laskelmia tekee, ni se vähän 

herättää, että hetkinen, että mitäs mun pitäs tehdä erilailla, että 

ne on hirmu hyviä tollaset.” (Mies, 55 vuotta)

• Neutraalisti suhtautuva:

– ”Jos mä ajattelen ikääni, niin se on kymmenen vuotta eteenpäin, 

niin se on siinä sitten, et mut jos mä aattelen, että olisi 10 vuotta 

nuorempi tässä, nii olisi niin paljon enemmän näkymää 

eteenpäin, niin kyl varmaan voisi tosta hyötyä olla.” (Nainen, 72 

vuotta)

• Epäillen suhtautuva:

– ”Poikkeavien reunaehtojen takia vaikee nähdä hyötyä tämän 

tapaisella palvelulla. Jos olis puhtaasti taloudelliset tavoitteet ja 

vaikka kymmenkertase kokonen tila, niin silloin olisi eri juttu.” 

(Mies, 75 vuotta)

25 5.11.2015
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Metsätalouden kannattavuuden mittaus

− järkeä vai ei?

• Järkeä

– Aukot kannattavuuskäsityksissä antavat tukea ajatukselle, että 

metsätalouden kannattavuutta voisi parantaa ja että 

kannattavuustietopalvelut voisivat olla tässä avuksi.

– Kyse on periaatteessa koko metsäalan, eikä pelkästään 

metsänomistajien tietovajeesta.

– Luken tilakohtainen kannattavuusseuranta on olemassa myös 

metsätaloudessa, ja pääoman rekisteröintiä koskevat puutteet on 

mahdollista korjata.

• Ei

– Metsänomistajan huomiosta kilpailee moni yhtä lailla 

kannattavuuteen vaikuttava palvelu, ja maksuhalukkuutta eri 

palveluihin on hyvin rajoitetusti.

– Uusia mittauksia ja seurantoja ei kaivata tähän maahan, vaan 

tutkimuksen tulee perustua kunkin hetken akuutteihin tarpeisiin.
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