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Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta 
 
Yksityismetsänomistajien käsityksiä metsätalouden kannattavuudesta on selvitetty Suomessa 
kahdessa tutkimuksessa. Tillin ym. (2009) tutkimus perustui laajaan postikyselyyn, jossa 
metsänomistajat vastasivat ennakolta asetettuihin väittämiin. Tulokset ovat yleistettävissä koko 
metsänomistajankuntaan. Kraaman (2015) tutkimuksessa tutkimusaineisto kerättiin 
haastattelemalla 19 metsänomistajaa metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen alueelta 
teemahaastattelumenetelmällä. Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena oli löytää 
kannattavuuden arvioinnin ja mittaamisen erilaiset tavat. 
 
Tillin ym. (2015) tutkimuksen mukaan 93 prosenttia metsänomistajista katsoi metsätaloutensa 
olevan sitä kannattavampaa mitä korkeampi on puun hinta. 86 prosentin mielestä oman työn 
avulla pystyttiin vaikuttamaan menoihin ja parantamaan kannattavuutta. Selvä enemmistö 
metsänomistajista näki myös pääoman ja sen muutokset kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä, 
vaikkakin pääoman määrän merkitystä ja vaikutuksia heidän oli jo selkeästi hankalampi 
hahmottaa. 
0858 
Kraaman (2015) tutkimuksessa havaittiin, että metsänomistajien mielestä kannattavuuteen 
vaikuttavat kattavimmin metsänhoitotyöt, kustannukset sekä puutavaran hinta. Myös metsän 
kasvu, metsän rakenne, hakkuun ajoitus, metsän arvon kehitys, toiminnan systemaattisuus sekä 
aktiivinen puunmyynti ja omatoimisuus mainittiin usein. Metsänomistajat luettelivat runsaasti 
erilaisia kannattavuuden mittareiksi tulkittavia arviointitapoja, joiden perusteella voitiin erottaa 
kuusi kannattavuustoimijan perustyyppiä: absoluuttiset, suhteuttajat, tulojen turvaajat, riskin 
tiedostavat, arvon mittaajat ja markkinattomat.  
 
Yritystoiminnassa yleisesti käytetyt ja niin sanotut objektiiviset kannattavuusmittarit, kuten 
kassavirta, liiketulos ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti olivat Kraaman (2015) tulosten mukaan 
huonosti tunnettuja ja vähän käytettyjä. Metsänomistajien kannattavuuden arviointitavat ja 
käsitykset siihen vaikuttavista tekijöistä olivat silti paljolti perusteltavissa olevia ja 
oikeansuuntaisia. Osa haastatelluista näki oman tilansa metsätalouden keskimääräistä heikommin 
kannattavana. Näitä omistajia yhdistivät etämetsänomistajuus, naissukupuoli, korkeahko koulutus, 
pienehkö tilakoko ja puunmyyntitulojen vähäinen merkitys.  
 
Sekä Tillin ym. (2009) että Kraaman (2015) tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää 
suunniteltaessa yksityismetsätalouden kannattavuuden parantamiseen tähtääviä politiikkatoimia. 
Metsätalouden pääomaan suhteutettu kannattavuuden arviointi ei ole helppoa metsänomistajille, 
mutta ei myöskään metsätoimialalle. Esimerkiksi kansainvälistä tilinpäätösstandardia (IFRS) 
käyttävien yritysten metsätalouden kannattavuudet eivät ole vertailukelpoisia. 
Luonnonvarakeskuksen tilakohtaiseen seurantaan perustuvassa kannattavuustietopalvelussa 
(Taloustohtori) ei julkaista metsätoimialan tuloksia lähinnä metsätalouden pääomaa koskevien 



 

 

tietopuutteiden vuoksi. Koska metsätalous on jo muutoin seurannassa mukana, tietopuutteet olisi 
mahdollista korjata suhteellisen vähäisin lisäpanostuksin. 
 
Lähteet 
Luonnonvarakeskus, Taloustohtori. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori. 
Kraama, M. 2015. Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta. Helsingin 

yliopisto, metsätieteiden laitos. Pro gradu –tutkielma. 108 s. + liitteet.  
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154568?locale-attribute=fi 

Tilli, T., Rämö, A.-K., Maidell, M., Toivonen, R. & Kärki, L. 2009. Metsänomistajien näkemyksiä 
metsätalouden kannattavuudesta ja puun tarjonnasta vuoteen 2015. Pellervon taloudellisen 
tutkimuslaitoksen raportteja nro 213. 125 s. http://ptt.fi/fi/prognosis/213-tapio-tilli-anna-
kaisa-ramo-marjo-maidell-ritva-toivonen-laura-karki-metsanomistajien-nakemyksia-
metsatalouden-kannattavuudesta-ja-puun-tarjonnasta-vuotee 

 
 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154568?locale-attribute=fi
http://ptt.fi/fi/prognosis/213-tapio-tilli-anna-kaisa-ramo-marjo-maidell-ritva-toivonen-laura-karki-metsanomistajien-nakemyksia-metsatalouden-kannattavuudesta-ja-puun-tarjonnasta-vuotee
http://ptt.fi/fi/prognosis/213-tapio-tilli-anna-kaisa-ramo-marjo-maidell-ritva-toivonen-laura-karki-metsanomistajien-nakemyksia-metsatalouden-kannattavuudesta-ja-puun-tarjonnasta-vuotee
http://ptt.fi/fi/prognosis/213-tapio-tilli-anna-kaisa-ramo-marjo-maidell-ritva-toivonen-laura-karki-metsanomistajien-nakemyksia-metsatalouden-kannattavuudesta-ja-puun-tarjonnasta-vuotee

