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missä raaka-aine eli metsät sijaitsevat. Monel-
la paikkakunnalla saha on ollut – ja on edel-
leen – sydän, jonka oheen infrastruktuuri on 
rakentunut ja joka on synnyttänyt ympärilleen 
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Sahateollisuus on merkittävä työllistäjä Suo-
messa. Sahateollisuus ry:n jäsensahat työllis-
tävät noin puolet (3074 henkilötyövuotta) koko 
sahateollisuuden toimialasta. Koko puutuote-
teollisuus, mukaan luettuna huonekaluteolli-
suus, työllistää noin 30 000 henkilötyövuotta.

Työnantajan sosiaalinen vastuu pitää sisällään 
turvallisen työympäristön tarjoamisen työnte-
kijöille. Lakisääteisten toimenpiteiden lisäksi 
työnantajat pystyvät kehittämään työturvalli-
suuskulttuuria myös itsenäisin toimenpitein.

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja 
valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata 
toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perhe-
yrityksiä.

info@sahataollisuus.com

EMAIL

P : +358 20 779 0960

PUHELIN
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ESIPUHE

Sahateollisuus on ollut keskeisessä roolissa suomalaisen hyvinvointiyh-
teiskunnan rakentajana jo teollisuuden alkuajoista lähtien.  Sahatavara on 
ollut suomalaisen teollisuuden tärkeimpiä vientiartikkeleita jo 1700- luvul-
la.  2020-luvulla sahateollisuuden tuotteet ovat edelleen vientitilastojen 
kärjessä. Ekologisten ja vähähiilisten rakennusmateriaalien kysyntä kasvaa 
edelleen ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta.

Sahateollisuuden arvo osana suomalaista paikallistaloutta tiedetään konk-
reettisesti sahojen sijaintipaikkakunnilla, mutta yhteiskunnallisessa keskus-
telussa sahojen merkitys on jäänyt monelta osin tunnistamatta.

Tämän raportin tehtävänä on pohtia, miten monin eri tavoin sahateollisuus 
tuottaa hyvinvointia ja tarjota aineksia yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Turvallinen ja terveellinen työpaikka muo-
dostaa työhyvinvoinnin peruskulmakiven. Sen 
lisäksi, että sairaudet ja tapaturmat vaikutta-
vat yksilön hyvinvointiin, näkyvät lisääntyneet 
poissaolot myös muiden työntekijöiden työ-
kuormituksessa – ne pitää jonkun tuurata, 
ja useimmiten tämä näyttäytyy lisääntyneinä 
ylityötunteina.

Sahateollisuus kantaa monia muita toimialoja 
enemmän vastuuta uusien työtekijöiden kou-
luttamisesta alalle. Valmiita sahatyöntekijöi-
tä on hankala löytää, sillä sahateollisuuden 
tehtäviin valmistavaa koulutusta on vuosien 
varrella ajettu alas. Esimerkiksi puutekniikan 
insinöörien koulutus on kutistunut seitsemästä 
koulutusta järjestävästä tahosta vain yhteen. 

On tärkeää viestiä sahateollisuuden vaiku-
tuksista kaikilla yhteiskuntavastuun alueilla. 
Viestinnällä voidaan vaikuttaa muun muassa 
toimialan imagoon ja houkuttelevuuteen ja 
luoda läpinäkyvyyttä sidosryhmiin päin. 

Raportissa kerrotaan Case-esimerkkien avulla siitä arvokkaasta työstä, jota 
sahoilla päivittäin tehdään. Kansainvälisen vientiteollisuuden miljardien 
eurojen takana on tuhansia sitoutuneita tekijöitä, pitkiä työsuhteita, panos-
tusta koulutukseen ja hyvinvointiin sekä suuri rooli osana paikallisyhteisöä.
Raportti tarkastelee toimialan yhteiskunnallisia vaikutuksia sosiaalisesta ja 
taloudellisesta näkökulmasta. Vaikutukset kulkevat käsi kädessä vastuun 
kanssa. Siksi olemme halunneet nostaa esiin myös niitä kehittämiskohteita, 
joihin sahateollisuuden olisi hyvä seuraavaksi tarttua.

Toivomme, että raportti toimii lukijoille oivallusten ja inspiraation lähteenä.

Helsingissä 12.11.2021
Kai Merivuori
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Sahat vaikuttavat paikallisyhteisössään työllis-
tämällä ja tuomalla tuloja aluetalouteen. Sahat 
maksavat huomattavan summan kantorahatu-
loja paikallisille metsänomistajille sekä mak-
savat merkittävän summan palkkoja työllisille 
sekä suoraan että välillisesti. 

Sahateollisuuden taloudellinen vaikutus sekä 
paikallisesti että koko yhteiskuntaan on mer-
kittävä. Sahat maksavat huomattavan määrän 
metsänomistajien kantorahatuloista, maksavat 
palkkoja ja veroja sekä tuovat vientituloja Suo-
meen. 

Suomalaisen sahatavaran viennillä on pitkät 
perinteet. Edelleen suurin osa Suomessa 
tuotetusta sahatavarasta, noin 75 %, päätyy 
vientiin. 

Haastatteluiden ja tilastojen pohjalta laadittu-
ja toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla itse-
näiset sahat ja koko sahatoimiala voivat lähteä 
vahvistamaan sosiaalisen ja taloudellisen vas-
tuun toteutumista. 

Sahat valavat investoinneillaan uskoa tulevai-
suuteen, minkä myötä myös muut sahatavaran 
arvoketjussa toimivat yritykset uskaltavat inves-
toida ja kehittää toimintojaan. 
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JOHDANTO

Yritykset kantavat osansa yhteiskuntavastuusta kannattavalla, kestävällä ja 
läpinäkyvällä liiketoiminnalla, jota ohjaavat lait ja sopimukset. Taloudellinen 
vastuu ilmenee kannattavana liiketoimintana, verojen ja palkkojen maksami-
sena sekä kilpailukyvystä huolehtimisena. 

Sosiaalista vastuutaan yritykset ilmentävät työllistämällä, palkkatuloja mak-
samalla sekä henkilöstön hyvinvointia ja osaamista kehittämällä. Työnanta-
jan tulee pyrkiä tarjoamaan henkilöstölleen mahdollisimman turvallinen ja 
terveellinen työympäristö. Lisäksi yritykset näkyvät monin tavoin paikallisyh-
teisössä ja koko ympäröivässä yhteiskunnassa.

Tämä raportti käsittelee sahateollisuuden sosiaalisen ja taloudellisen vas-
tuun ilmenemistä ja vaikutuksia. Itsenäisen sahateollisuuden vaikutukset 
näkyvät vahvasti aluetaloudessa – sahateollisuus työllistää, maksaa huo-
mattavan summan kantorahatuloja ja tuo kunnille verotuloja. Vaikutukset 
ovat merkittävät myös koko kansantaloudelle. Sahatavara on yksi Suomen 
suurimmista vientituotteista ja erittäin tärkeä osa koko kotimaista puunjalos-
tusketjua. Kotimainen sahatavara on lisäksi oleellisessa osassa, kun pyritään 
hiilineutraalin rakentamisen tavoitteisiin. 

Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen vastuu liittyvät kiinteästi toisiinsa. 
Tässä raportissa on kuitenkin haluttu keskittyä itsenäisen sahateollisuuden 
taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin sekä siihen, miten vastuunkantami-
nen kyseisillä osa-alueilla toteutuu. 

Sahateollisuuden ympäristövaikutuksiin voi tutustua vuonna 2020 julkais-
tussa Sahateollisuuden hiilitiekartta -raportissa. Sahateollisuuden ekologi-
nen vastuu liittyy erityisesti raaka-aineen hankintaan, jossa merkittävimmät 
työvälineet ovat lainsäädäntö, metsäsertifiointi sekä sahateollisuuden oma 
metsäympäristöohjelma. 

Yhteiskuntavastuun toteutuminen on hankalasti mitattavissa. Vastuut jakau-
tuvat lainsäädännön vaatimiin ja vapaaehtoisiin vastuisiin, jotka vaihtelevat 
yrityksestä toiseen. Taloudellisen vastuunkannon osoittaminen on selkeintä, 

sillä sen osalta voidaan tukeutua lukuihin. Sahojen sosiaalisia vaikutuksia 
sen sijaan on vaikeampi mitata, joten aihetta päätettiin lähestyä sekä saha-
teollisuuden jäsenyritysten haastatteluilla että case-tarinoilla. 

Itsenäisten sahojen tarinat havainnollistavat, miten yhteiskuntavastuuta to-
teutetaan sahoilla. Aina ei edes huomata, miten jo totutut ja arjen teoiksi 
mielletyt asiat lukeutuvatkin osaksi yhteiskuntavastuuta – tai ainakaan niistä 
ei kattavasti viestitä eteenpäin. Myös pienillä teoilla saattaa olla suuri mer-
kitys paikallisyhteisössä. 

Case-tarinat Sahateollisuus ry:n jäsensahoilta on koottu kesän ja syksyn 
2021 aikana. Raporttiin haluttiin laaja ja monipuolinen otos sahoista. Ra-
porttia varten haastateltiin 19 sahayritystä.  Kysymyksiä esitettiin erityisesti 
työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen. Lisäksi työturvallisuuteen, 
sairauspoissaoloihin sekä työsuhteiden kestoon, työntekijöiden keski-ikään 
sekä naisten osuuteen työntekijöistä liittyviä lukuja kysyttiin kaikilta sahoilta. 
 
Asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien vaatimukset yrityksen vas-
tuulliselle toiminnalle kasvavat jatkuvasti. Sahateollisuudessa tämä näkyy 
erityisesti ympäristövastuun todentamisessa: Sertifikaatit ovat keskeisessä 
asemassa. Sosiaaliset näkökulmat näyttäytyvät muun muassa uusien työn-
tekijöiden rekrytoinnissa ja työntekijöiden työhyvinvoinnista ja turvallisuu-
desta huolehtimisessa. Sahateollisuus on ottanut myös ison vastuun uusien 
sahatyöntekijöiden kouluttamisesta. Hyvällä maineella ja vastuullisesti to-
teutetulla liiketoiminnalla on vaikutusta moniin sahateollisuuden sidosryh-
miin ja lisäksi myös yrityksen kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.
 
Tässä raportissa tarkastellaan erityisesti itsenäisen sahateollisuuden yhteis-
kuntavastuun nykytilaa. Tarkastelun pohjalta on hyvä miettiä jatkoaskeleita. 
Halutaanko jatkossa määrittää yhteisiä seurattavia mittareita tai asettaa itse-
näisen sahateollisuuden yhteisiä vastuullisuustavoitteita?
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Sahateollisuuden sosiaalinen vastuu ja 
vaikutukset
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YHTEENVETO

• Sahat ovat kuntien tärkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä, jotka tuottavat monin tavoin hyvinvointia paikallisyh-
teisöön, tuovat palkka-, vero- ja vientituloja sekä ovat luotettavia ja pitkäaikaisia työnantajia.

• Sahat ovat myötävaikuttaneet puurakentamisen kehittymiseen, joka on kautta aikojen ollut Suomessa perin-
teikäs rakentamistapa. 

• Itsenäiset sahat ovat sitoutuneet toimimaan Suomessa eivätkä siirry edullisempien tuotantokustannusten 
perässä ulkomaille. Sahat hyödyntävät kotimaista raaka-ainetta.

Suomalaisen sahateollisuuden juuret ulottuvat vuosisatojen taakse. 
Sahat sijaitsevat perinteisesti kaukana kasvukeskuksista, siellä missä 
raaka-aine eli metsät sijaitsevat. Monella paikkakunnalla saha on ollut 
– ja on edelleen – sydän, jonka oheen infrastruktuuri on rakentunut 
ja joka on synnyttänyt ympärilleen uutta liiketoimintaa sekä valanut us-
koa tulevaisuuteen. Yhteistä kaikille sahoille on se, että sijaintiin katso-
matta sahan merkitys paikallisyhteisössä on suuri. Monille kuntalaisille 
paikallinen saha on aina ollut näkyvä osa elämää.

Sahat ovat edelleen monien kuntien tärkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä, 
jotka tuottavat monin tavoin hyvinvointia paikallisyhteisöön, tuovat palkka-, 
vero- ja vientituloja sekä ovat luotettavia ja pitkäaikaisia työnantajia. Tuotan-
tolaitoksen lähietäisyydeltä hankittava raaka-aine sekä suuret investoinnit 
pitävät sahat paikkauskollisina. Itsenäinen sahateollisuus ei siirry Suomesta 
alhaisempien tuotantokustannusten perässä, vaan hyödyntää laadukasta 
kotimaista raaka-ainetta vastuullisesti nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Monet Sahateollisuus ry:n jäsensahoista ovat toimineet keskeytyksettä 
jo useiden sukupolvien ajan − jopa yli sata vuotta. Kasvolliset perheyh-
tiöt ovat sitoutuneita kestävään ja kauas tulevaisuuteen ulottuvaan liike-
toimintaan omalla paikkakunnallaan. 

Itsenäiset sahat ovat sijoittuneet ympäri Suomea (kuva 1). Sahat ovat 
tuotantovolyymiltaan eri kokoisia ja myös liiketoimintastrategioita on 
erilaisia – osa tuottaa sahatavaraa ja osa myös jatkojalostaa tuotteita 
sahausliiketoiminnan lisäksi. Usein myös sahatavaraa jatkojalostavaa lii-

ketoimintaa on kehittynyt sahojen läheisyyteen. Parhaimmillaan kuntiin 
rakennetaan palvelurakennuksia oman pitäjän puusta, kuten esimer-
kiksi Kuhmossa on tehty. Useimmiten sahat ovat rakentuneet pienille 
paikkakunnille joko hyvien vesireittien tai rautatien läheisyyteen – si-
jaintivalinnoissa havisee sahateollisuuden historia. 

”Kun sahalta kuuluu meteliä, niin asiat ovat hyvin”

1. Juuret syvällä Suomessa
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SAHALTA KUULTUA

Kotkassa on sahattu vuodesta 1872 lähtien 

Kotkassa sijaitsevan sahan juuret ulottuvat lähes 150 vuoden taakse. Norjalainen Hans Gutzeit perusti sahan Suomeen, koska Suomessa oli paremmin tukkeja 
saatavilla kuin Norjassa. W. Gutzeit & Comp. -niminen yhtiö rakensi vuonna 1872 sahan Kymin Kotkansaareen (nykyisessä Kotkan kaupungissa). Sahasta tuli 
Suomen suurin ja nykyaikaisin. Sahan voimalähteenä oli sadan hevosvoiman tehoinen höyrykone, ja käytössä oli kuusi kehäsaha- ja kaksi sirkkelisahakoneis-
toa. Sahaa hoitivat Norjasta tulleet ammattimiehet, joita muutti lähes sata perheineen Hans Gutzeitin mukana Kymiin. Sahaa alettiin kutsua Norjan sahaksi, 
jolla nimellä se tunnettiin vuosikymmenien ajan. Nykyään samalla paikalla, sataman välittömässä läheisyydessä, toimii MM Kotkamillsin saha, joka kuuluu 
Mayr-Melnhof-konserniin.
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Historian havinaa,
Iisveden Metsä Oy 450 paikallista metsänomistajaa osakkaina 

ja arvomaailman juuret sadan vuoden 
takaa.

TIESITKÖ?

Suomi oli juuri itsenäistynyt, ja ensimmäisen maailmansodan jälkeinen jäl-
leenrakennus nosti puun kysyntää. Savossa oli hyvät vesiväylät valmiina ja 
myös rautatie ulottui Iisvedelle saakka. Savolaisten metsänomistajien halu-
na oli saada metsiensä puista mahdollisimman hyvä ja vakaa hinta. Näiden 
ajatusten pohjalta syntyi 1921 Metsänomistajien Metsäkeskus Osakeyhtiö, 
jonka tytäryhtiöiksi syntyi 1920-luvulla yksitoista sahaa ja puutavaraliikettä. 
Nykyisin yhtiöistä on toiminnassa enää yksi – Iisveden Metsä Oy, joka aloitti 
sahauksen vuonna 1924 ja on perustamisestaan lähtien toiminut keskeytyk-
settä saman nimen alla.

Sahan liiketoiminnallisen tarkoituksen lisäksi perustajilla oli valistukselli-
sia metsätalouden ja metsänsuojelun tavoitteita. Yhtiön säännöt rajoittivat 
omistuksen metsänomistajiin, ja osuustoiminnalliseen tapaan valta haluttiin 
jakaa mahdollisimman laajalle. 

Tänä päivänä Iisveden Metsä Oy:ssä on noin 450 paikallista metsänomista-
jaa osakkaina. Yrityksen arvomaailma juontaa juurensa lähes sadan vuoden 
taakse – arvot ovat pysyneet samoina talouden sykleistä huolimatta. Sahan 
toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea paikalliset metsänomistajat sekä yhtiös-
sä työssä olevat henkilöt. Käytännössä kaikki tulot jäävät maakuntaan. 
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1Pellervon taloustutkimus (PTT), https://puutuoteteollisuus.fi/images/pdf/aluetalouden-
tiedostot/Puutuote-%20ja%20huonekaluteollisuus%20-%20Valtakunnalliset%20kalvot.pdf

2. Sahateollisuus työllistää

Sahateollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Sahateollisuus ry:n jäsen-
sahat työllistävät noin puolet (3074 henkilötyövuotta) koko sahateollisuuden 
toimialasta. Koko puutuoteteollisuus, mukaan luettuna huonekaluteollisuus, 
työllistää noin 30 000 henkilötyövuotta1. 

Ketju metsästä asiakkaalle pitää sisällään varsinaisen sahausliiketoiminnan 
lisäksi työtehtäviä muun muassa puunkorjuun, metsäpalveluiden, logistiikan 
ja kunnossapidon osa-alueilta. Tämän lisäksi sahatavaran ja sahauksesta tu-
levien sivutuotteiden jatkojalostus työllistää kotimaassa merkittävän määrän 
henkilöitä sekä suoraan että välillisesti. Vaikutus on vielä tätäkin merkittä-
vämpi, jos otetaan huomioon esimerkiksi investointien kautta työllistyvät 
henkilöt ja paikallisten palveluiden käyttö.

Yksi työpaikka sahalla synnyttää arvoketjussa keskimäärin noin kolme välil-
listä työpaikkaa. Näin ollen kotimainen sahateollisuus työllistää välillisesti 
noin 18 000 henkilötyövuotta. Sahojen välillisessä työllistävyydessä on eroja, 
mikä johtuu muun muassa ulkoistettujen työtehtävien määrästä ja sahan si-
jainnista. Monet sahat ovat ulkoistaneet esimerkiksi kunnossapidon tehtäviä 
tai puunhankintaa. Sahalla voi myös olla ulkopuolisia urakoitsijoita huolehti-
massa sahan tontilla tapahtuvista kuljetuksista. Ulkopuolisten työntekijöiden 
määrä vaihtelee sahakohtaisesti paljon. 

Sahan sijainti vaikuttaa siihen, miten paljon logistiikan henkilöitä välillisesti 
työllistetään. Lähellä vientisatamaa toimiva saha työllistää luonnollisesti vä-
lillisesti vähemmän logistiikan työntekijöitä kuin kaukana vientisatamasta tai 
asiakkaista sijaitseva saha.

Koko arvoketjussa sahateollisuus työllistää välillisesti eniten metsätalouden 
parissa työskenteleviä henkilöitä. Metsätalouden työpaikat pitävät sisällään 
puunkorjuuseen ja metsänhoitoon liittyviä työtehtäviä.

• Yksi sahatyöpaikka työllistää välillisesti koko arvo-

ketjussa keskimäärin kolme henkilöä. Suomalainen 

sahateollisuus työllistää välillisesti noin 18 000 hen-

kilötyövuotta.

• Sahat tarjoavat vakituisia ja pitkäaikaisia työpaikko-

ja. Keskimääräinen työsuhteen kesto itsenäisillä sa-

hoilla on 14,5 vuotta. Usein työsuhteet ovat tätäkin 

huomattavasti pitempiä.

• Pitkien ja toimivien työsuhteiden merkitys pienillä 

paikkakunnilla on suuri: luotettavan työnantajan 

palveluksessa uskalletaan sitoutua paikkakuntaan.

• Naisten osuus itsenäisten sahojen henkilöstöstä on 

13,5 %. 

• Sahojen työntekijöiden keski-ikä on 43 vuotta. 

YHTEENVETO 1 Suora ja välillinen työllistävyys
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SAHATEOLLISUUDEN VÄLILLINEN TYÖLLISTÄVYYS

kunnossapito

Seuraavaksi eniten välillisesti 
työllistyy LOGISTIIKAN 
TYÖNTEKIJÖITÄ 

Sahateollisuus työllistää välillisesti 
eniten METSÄTALOUDEN PARISSA 
TYÖSKENTELEVIÄ henkilöitä18 000

henkilötyö-
vuotta

Yksi työpaikka sahalla 
synnyttää keskimäärin 

VÄLILLISTÄ
TYÖPAIKKAA3

Seuraavaksi eniten välillisesti työllistyy logistiikan työntekijöitä. Puu kulkee 
metsistä sahoille puutavara-auton kyydissä, valmis sahatavara kulkee sahalta 
satamiin tai suoraan asiakkaille ja sivutuotteet kuljetetaan sahoilta tehtaille. 
Monille satamille sahatavara on hyvin tärkeä vientiartikkeli ja siten merkittä-
vä välillinen työllistäjä.

Kotimainen puuta jatkojalostava teollisuus ei olisi kehittynyt ilman suoma-
laista sahateollisuutta. Lisäksi sahojen sivutuotteita hyödynnetään puuta 
kemiallisesti jalostavissa tehtaissa.  Välillisestä työllistävyydestä puhuttaessa 
rajat ovat melko häilyviä, joten selkeintä on pitäytyä sahateollisuuden arvo-
ketjun tarkastelussa.

SAHATEOLLISUUDEN TYÖLLISTÄVYYS

6 000 htvSahateollisuus

Sahateollisuuden 
välillinen työllistävyys 18 000 htv

3 000 htvItsenäinen sahateollisuus 

Itsenäisen sahateollisuuden 
välillinen työllistävyys 9 000 htv
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Kun puunkorjuuyrityksen koneet starttaavat aamuvarhaisella, käynnistyy ketju, joka tuottaa työtä ja 
hyvinvointia aina asiakassahan hankinta-alueen laidoille saakka.

Urakoitsija jatkaa sahan ketjua

– Olin alkusyksystä 1998 työmaalla, kun työkaveri tuli sanomaan, että osta 
sinä Juha ajokone, niin minä ostan moton. Menin siinä lupaamaan, että näin 
toimitaan ja siitä se yrittäjän ura sitten lähti liikkeelle, metsäkoneyrittäjä Juha 
Holm muistelee.

Vuonna 2000 Holm hankki ensimmäisen oman hakkuukoneen ja hiljalleen 
yrityksen koko lähti kasvamaan. Nyt Puunkorjuu Juha Holm Oy työllistää 14 
henkeä ja kuljetuksista vastaavassa Puuhaukat Oy:ssä työskentelee 12 am-
mattilaista. Holm itse istuu koneen ohjaksissa aiempaa harvemmin, mutta 
kosketus metsään ja tuntuma koneisiin on yhä vahva. Myös kilpailuviettiä 
löytyy.

– Kolmiottelussa olen kova. Kun hakataan, ajetaan puut auton kyytiin ja kul-
jetetaan sahalle, niin siinä voin lähteä viivalle milloin vain.

Huolenpitoa työssä ja arjessa

Holmin koneet työskentelevät Etelä- ja Länsi-Suomen alueella ja korjaavat 
puuta Westaksen sahojen tarpeisiin. Vuosien varrella työntekijöitä on ollut 
yhteensä nelisenkymmentä ja pisimmät työsuhteet ovat parinkymmenen 
vuoden mittaisia. 

– Vaihtuvuus on ollut todella pientä. Kaksi on jäänyt näistä töistä eläkkeel-
le ja muutama vaihtanut alaa kokonaan. Työsuojelutarkastajalle ihmettelin, 
että onkohan meillä kaikki masokistit töissä, kun mikään ei tunnu olevan si-
nun mielestäsi kunnossa ja silti väki vain pysyy.

Holm toteaa olevansa onnekas, sillä hän on aina saanut hyviä tekijöitä, jotka 
työskentelevät ja ajattelevat itsekin kuin urakoitsija. Jopa niin hyviä, että kil-
pailijat yrittävät houkutella kuljettajia omaan talliinsa. 

– Työntekijät ovat reilusti tulleet kertomaan näistä ja todenneet, etteivät ole 
lähdössä mihinkään, Holm virnistää. 

Valmiiden ammattilaisten palkkaamisen lisäksi mies on myös itse koulutta-
nut kuljettajia.

– Erään sahan pyöräkuormaajakuljettaja kysyi aikanaan, voisiko hän oppia 
alalle. Otin hänet kisällihengessä mukaani ja nyt hän on työskennellyt meillä 
jo vuosien ajan. Jokin aika sitten hän sitten kysyi, voisiko hänen poikansa 
päästä oppiin.

Holm on ollut työntekijöiden tukena myös yksityiselämässä. Vuosien var-
relle on mahtunut monenlaista aina lainojen takauksesta autojen hankin-
ta-apuun. Joulukuussa 2019, kun Suomessa työt olivat vähissä, hän järjesti 
kolme konetta kuljettajineen Tsekkeihin hyönteispuiden korjuuseen. Yrittäjä 
ei ole myöskään koskaan lomauttanut työntekijöitään, vaan on maksanut 
aina palkkaa silloinkin, kun töitä ei ole ollut.

– Olen ajatellut sen niin, että jos minä autan työntekijää, niin työntekijä sit-
ten auttaa minua. 

Suoria ja välillisiä vaikutuksia

Holmin asiakas, urakan antava saha, on lopulta korjuuyrityksen työntekijöi-
denkin palkanmaksaja. Mies kiittelee Westasta siitä, että yritys on maksanut 
laskut aina ajallaan, niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. 

Sahan välillinen vaikutus omalla alueellaan näkyy muullakin tavoin kuin 
sahan tarjoamina työpaikkoina tai urakoitsijan työllistämispotentiaalina. 
Holm laskeskelee, että hänen yrityksensä maksamista palkoista on rahoitettu 
alueelle 15 omakotitaloa ja niiden myötä vakiinnutettu veronmaksajia kun-
tiin. Työpaikkojen ja työstä maksettavien korvausten lisäksi yritys luo monen-
laista arvoa yhteiskuntaan.

– Kolmannes liikevaihdosta menee polttoaineisiin. Renkaat eri koneisiin 
muodostavat ison kulun, samoin hydrauliikkaletkut, vakuutukset ja huollot, 
puhumattakaan uusien koneiden ostosta. Vuosien mittaan olen osallistunut 
myös aika monen vieremäläisen palkanmaksuun Ponssella asioidessani, 
Holm ynnäilee ja päättää: – Oma lukunsa sitten on vielä ne tuhannet lounaat 
ja kahvikupilliset, jotka meidän väki on näiden liki 25 vuoden aikana paikalli-
sissa lounaspaikoissa kuluttanut. Pelkästään niistä muodostuu seitsennume-
roinen summa liikkumaan laitettuja euroja.
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Työllistäminen on tärkein osa sahojen sosiaalista vastuunkantoa. Pelkästään 
henkilötyövuosien määrän kehittymistä tarkastelemalla ei saada täyttä kuvaa 
työllistävyyden kokonaismerkityksestä. Myös työsuhteiden kestot ja henki-
löstön vähäinen vaihtuvuus kertovat sahoista työnantajina. Sahat haluavat 
tarjota ennen kaikkea vakituisia työpaikkoja. Kaikilta pitempään toimineil-
ta itsenäisiltä sahoilta löytyy hyviä esimerkkejä pitkistä työsuhteista. Ei ole 
harvinaista, että työntekijä on saattanut työskennellä koko työikänsä samalla 
työnantajalla. Haastattelujen yhteydessä tuli esille lukuisia yli 40-vuotisia 
työsuhteita.

Keskimääräinen työsuhteen kesto itsenäisillä sahoilla on 14,5 vuotta ja me-
diaani 12,7 vuotta (kuva 4). Usein työsuhteet ovat tätäkin huomattavasti pi-
tempiä. Haastateltujen sahojen pisin keskimääräinen työsuhteen kesto oli 19 
vuotta. Luvuissa on huomioitu vain vakituiset työntekijät.

Sahateollisuus ry:n jäsensahat ovat enimmäk-
seen pieniä tai keskisuuria yrityksiä (kuva 3). 
Yritysluokkaa määriteltäessä otetaan yleensä 
huomioon myös rahamääräiset kynnysarvot (lii-
kevaihto ja taseen loppusumma), mutta tässä 
kuvassa yritysluokka on esitetty pelkän henkilös-
tömäärän mukaan. Mukana on kaksi suurta sa-
hateollisuuden jäsenyritystä eli 250 henkilöä työl-
listävät ja kaksi mikroyritystä eli alle 10 henkilöä 
työllistävät. Suurin osa eli 29 yritystä on pieniä tai 
keskisuuria yrityksiä.  

Kuva 3. Sahateollisuus ry:n jäsensahojen yritys-
luokat.

Viimeaikaisten investointien myötä uusia työntekijöitä on rekrytoitu ja eri-
tyisesti viimeisen viiden vuoden aikana eläköityvien työntekijöiden tilalle on 
palkattu uusia työntekijöitä – muun muassa nämä tekijät alentavat keskimää-
räistä työsuhteen kestoa.

Pitkien ja toimivien työsuhteiden merkitys pienille paikkakunnille on merkit-
tävä: luotettavan työnantajan palveluksessa uskalletaan myös sitoutua paik-
kakuntaan ostamalla tai rakentamalla talo. Monet suomalaiset kunnat ovat 
muuttotappiollisia kuntia, joissa syntyvyys on vähenemään päin. Näin ollen 
pitkäikäinen työpaikka luotettavan työnantajan palveluksessa luo turvaa 
myös perheen perustamiselle. Kasvavalla väkimäärällä on merkitystä kuntien 
taloudellisen tilanteen paranemiseen ja kunnan eloisuuteen.

”Meiltä jäädään eläkkeelle”

2 Pitkät työsuhteet
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Pitkien työsuhteiden perheyritys,
Mäntsälän saha Oy

”Lähes kaikki työntekijämme ovat viihtyneet palveluksessamme jo 
yli 15 vuotta”, kertoo Mäntsälän sahan toimitusjohtaja Antti Pert-
tilä. Mäntsälän saha on kolmannessa polvessa toimiva perheyhtiö, 
jonka nykyisen toimitusjohtajan isoisä Vilho Perttilä perusti vuonna 
1945. Viimeiset lähes neljäkymmentä vuotta yritys on keskittynyt 
vientihöyläykseen. Tuotteita myydään myös paikallisesti omassa 
puutavaramyymälässä.

Perttilä muistelee lämmöllä sahan pitkäaikaista työntekijää, jolle 
työ sahalla oli elämän suola. Mies asui sahan tontilla sijaitsevassa 
”sahakämpässä” ja oli aamulla aina ensimmäisenä työn touhussa. 
Hän ei halunnut jäädä eläkkeelle eläkeiän koitettua, vaan työs-
kenteli sahalla 75-vuotiaaksi saakka. Työsuhde kesti reilusti yli 40 
vuotta, ja mies ehti nähdä Mäntsälän sahan kehitystä ja toimintaa 
kolmen sukupolven ajan.

”Työntekijöitä ei irtisanota, vaan 
kaikkina aikoina pyritään pysyvään 
työllistävyyteen. Meille on tärkeää, 

että työntekijämme uskaltavat 
rakentaa talon paikkakunnalle, ja 
että yhteistyökumppanimme us-

kaltavat investoida. Muun muassa 
näistä syistä näkymien on oltava 

pitkälle tulevaisuuteen.”

”Muutama vuosikymmen sitten 
työllistimme pelkästään paikka-

kuntalaisia. Nykyisin työntekijäm-
me tulevat huomattavasti laajem-

malta alueelta”

KESKIMÄÄRÄINEN TYÖSUHTEEN KESTO

Itsenäisillä 
sahoilla vuotta14,5 Usein työsuhteet  

huomattavasti PITEMPIÄ12,7
MEDIAANI
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Kuva 4. Työsuhteiden kesto
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Neljäkymmenenviiden vuoden ajan Tapio Tilli on lähtenyt joka ikinen päivä töihin innolla. Ja lähtee 
edelleen, vaikka eläkepäivät koittivat jo liki neljä vuotta sitten.

Sydämen asia

Haminalainen Tilli aloitti metsäisen elämänuransa Metsänhoitoyhdistyksen 
raivaajana vuonna 1974. Viitisen vuotta myöhemmin tie vei Ristiniemi Oy:n 
raamisahalle särmääjäksi.

– Se oli kunkkujen hommaa. Lautaa ja lankkua tuli tuutin täydeltä, Tilli muis-
telee.

80-luvun loppupuolella raamisahan tilalle rakennettiin vesistosaha ja alun 
perin tasaajaksi taloon tullut Tilli päätyi sahurin penkille.

– Se oli sellainen prototyyppisaha, eikä kukaan halunnut sahurin paikkaa. 
Minä sanoin totta kai ja aloin opetella. Se oli välillä kyllä aikamoista taistelua, 
mutta vähitellen homma alkoi rullata. Tykkäsin saakelisti. 

Veistosahan alkuaikoihin liittyy myös tilanne, jonka mies muistaa veret sei-
sauttavana yhä tänäkin päivänä.

– Trimmerissä oli jotain häikkää ja moottoripeti repesi irti. Hitsari tuli paikal-
le ja minä lähdin sillä aikaa vaihtamaan hakkurin teriä. Alkoi hirveä huuto ja 
kun ehdin paikalle, takaseinä oli jo tulessa. Ryntäsin hakemaan vesiletkua ja 
säästyimme suuremmilta vahingoilta. Jos tuli olisi siitä levinnyt, niin olisiko-
han uutta sahaa enää rakennettu?

Kun saha ajautui konkurssiin, Tilli kokosi porukan, koneet huollettiin ja pai-
kat laitettiin yhteistuumin kuntoon.

– Sanoin, että tämä ei ole vielä tässä, uskokaa vaan, niin me tullaan tänne 
takaisin. Kun sitten vuoden päästä palasimme töihin uuden työnantajan lei-
piin, koin ylpeyttä, kun linja lähti ensiyrittämällä toimimaan kuin taukoa ei 
olisi ollutkaan.

Aina ei tarvitse olla helppoa

Tilli epäilee, että yleinen käsitys alasta ja työstä sahalla ei vastaa todellisuut-
ta. Työn fyysisyys on vuosien mittaan vähentynyt ja ala sopii niin miehille 
kuin naisillekin. Sahan porttien sisäpuolelta löytyy myös hyvin monenlaisia 
tehtäviä.

– Täällä saa olla oikeastaan moniosaaja ja pääsee tekemään erilaisia hom-
mia. 

Kun Tilli aloitti uraansa, töitä oli aina tarjolla ja töihin mentiin sillä ajatuksel-
la, että samasta paikasta jäädään myös eläkkeelle. Tänä päivänä tilanne on 
hyvin erilainen. Siitä huolimatta nykyisin Södran omistuksessa oleva saha on 
ollut alueellaan merkittävä työnantaja ja on sitä yhä.

– Vaikka välillä on ollut vaikeitakin aikoja, on saha ollut hiton hyvä työnanta-
ja. Olen aina sanonut, ettei pidä valita sitä helpointa reittiä, valitse vaikeam-
pi. Se opettaa ja palkitsee. 

Nelisen vuotta sitten Tilli jäi eläkkeelle, mutta sopi käyvänsä yhä sievistä-
mässä ylisuuret tukit. Samalla sovittiin, että tiukan paikan tullen saa soittaa 
ja pyytää apuun. Puhelin on soinut. Tänäkin vuonna mies on lomittanut ja 
tuuraillut sahalla viikko viikon jälkeen. Ja yhä töihin lähtö maistuu.

– Tähän on oltava palo ja minulle tämä on sydämen asia. Sahaaminen on 
täyttänyt elämäni 45 vuoden ajan.
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Suurin osa sahalla työskentelevistä henkilöistä on miehiä. Sahoilla työsken-
televät naiset ovat sijoittuneet enimmäkseen hallinnon tehtäviin.  Itsenäises-
sä sahateollisuudessa naisten osuus työntekijöistä vaihtelee 7–20 %:n välillä 
(kuva 5). Keskimäärin naisia on työntekijöistä 12,3 % ja mediaaniluku on 12 
%. Vertailun vuoksi: teollisuudessa keskimäärin naisten osuus henkilöstöstä 
on 25 %2. 

Sahateollisuus on perinteistesti mielletty hyvin miehiseksi alaksi, ja tämän imagon 
muutos kestää aikansa. Suuri osa sahoista on nykyään hyvin moderneja, ja nainen 
pärjää tuotannon tehtävissä siinä missä mieskin. Haastatellut kertoivat palkkaa-
vansa sukupuolia tasa-arvoisesti, mutta naishakijoiden määrä on usein hyvin vä-
häinen. Eräs haastateltava kertoi muotoilevansa työpaikkailmoitukset hyvin neut-
raalisti ja pyrkien sitä kautta kannustamaan naisia hakemaan töihin. Esimerkiksi 
terämiehen nimike oli muutettu terätyöntekijäksi.

Ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä sahoilla työskentelee verrattain vähän. Haas-
tatteluissa nousi esiin huoli tulevien työntekijöiden löytämisestä – tässä ulko-
maalaistaustaisten henkilöiden palkkaaminen voisi olla osa ongelman ratkaisua. 
LAB-ammattikorkeakoulu on tarttumassa toimeen ja aikoo lähitulevaisuudessa 
järjestää Balkanille suuntautuvaa saha-alan koulutusta yhteistyössä paikallisten 
oppilaitosten kanssa. Tarkoituksena on saada valmiiksi koulutettuja ja motivoitu-
neita henkilöitä tulemaan Suomeen töihin sahateollisuuteen.

”Kunhan henkilö on tehtävään so-
piva, niin on aivan sama, onko hän 
mies vai nainen ja mistä kulttuuri-

taustasta kotoisin.”

2 Suomen virallinen tilasto 
(SVT): Työssäkäynti [verkko-
julkaisu]. ISSN=1798-5528. 
Helsinki: Tilastokeskus 
[viitattu: 25.10.2021]. 
Saantitapa: http://www.
stat.fi/til/tyokay/index.html

Sahojen vakituisten työntekijöiden keski-ikä on noin 43 vuotta ja mediaani on 
42,8. Haastateltujen sahojen alin työntekijöiden keski-ikä oli 40 vuotta ja korkein 
49 vuotta.

Nykyaikaisen sahan tuotannossa hyödynnetään yhä modernimpaa teknologiaa. 
Nuorten työntekijöiden on helppo omaksua digitaaliset toimintatavat ja modernin 
teknologian käyttö. Sahojen rekrytointistrategiat poikkeavat toisistaan: osa sahoista 
haluaa palkata kokeneita työntekijöitä, kun taas osa panostaa vahvasti oppisopi-
muskoulutuksiin ja nuorten työntekijöiden houkuttelemiseen. Se, että valmiita 
ammattilaisia on niukasti saatavilla, on yleisesti tiedostettu asia.

”Työntekijäaines on muuttunut ja siksi 
myös johtamistavan pitäisi vastata 

nykypäivää.”

”Haluamme työllistää sekä kokeneita 
että nuoria työntekijöitä. Olemme 
huomanneet nuorten sopeutuvan 
nopeasti nykyaikaisen teknologian 

käyttämiseen, kun taas pitkään alalla 
olleet tekevät työtä kokemuksen tuo-

malla varmuudella.”

Kuva 5. Naisten osuus
työvoimasta %.

NAISTEN OSUUS TYÖVOIMASTA

Keskimäärin 
työntekijöistä on naisia
12,3% 

3 Keitä sahalla työskentelee?
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Tärkeitä työturvallisuuden alueita ovat:

• perehdyttäminen

• vaarojen kartoitus ja riskien arviointi

• työsuojelun toimintaohjelma

• työtapaturmien torjunta ja vaara- sekä uhkatilanteiden ennakointi

• kone-, laite- ja kemikaaliturvallisuus

• työterveysyhteistyö ja työkykyä ylläpitävä toiminta.

Työturvallisuuslaitos (TTL) määrittelee työturvallisuustoiminnan tavoit-
teeksi työntekijöiden terveyden ylläpidon ja edistämisen, turvallisuuden 
ja työkyvyn sekä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemisen.3

3 Työturvallisuuslaitos TTL, https://www.ttl.fi/perehdytys-tyohyvinvointiin-tyotervey-
teen-ja-tyoturvallisuuteen/tyoturvallisuus-ehkaisee-tapaturmia/

Työnantajan sosiaalinen vastuu pitää sisällään turvallisen työympäristön 
tarjoamisen työntekijöille. Lakisääteisten toimenpiteiden lisäksi työnantajat 
pystyvät kehittämään työturvallisuuskulttuuria myös itsenäisin toimenpitein.

”Pitkät työsuhteet ennaltaehkäisevät 
tapaturmia”

3. Työturvallisuus

• Sahat ovat hyvin eri vaiheissa työturvallisuuskulttuurin luomisessa.

• Sahateollisuus ry:n jäsensahojen tapaturmataajuuden mediaani oli 35. Koko TOL 16 -toimialalla vastaava lukema 

oli 50.

• Tapaturmien lukumäärän vuosittainen mediaaniluku itsenäisillä sahoilla on 7.

• Sahojen työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien mediaaniluku oli 39,5 päivää.

• Itsenäinen sahateollisuus voisi luoda yhteiset tavoitteet ja seurantamittarit työturvallisuuden kehittämiseen. Sahat 

voisivat jakaa toisilleen hyviä käytäntöjä ja lisäksi yhteisten koulutusten järjestäminen esimerkiksi työnjohdolle on 

mahdollista.

YHTEENVETO
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Tällä hetkellä sahat ovat hyvin eri vaiheissa työturvallisuuskulttuurin luomi-
sessa. Osalla sahoista on määrätietoisesti alettu kehittää työturvallisuutta, 
mikä on tuottanut myös tuloksia. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä jakamalla 
voitaisiin saada aikaan ryhtiliike koko itsenäisen sahateollisuuden työtur-
vallisuuden kehittämiseen. Tällä olisi merkitystä rekrytoinnissa sekä myös 
vakuutusyhtiöiden ja rahoittajien silmissä.

Monilla sahoilla tieto ei välttämättä välity työntekijöiden ja esimiesten välillä 
toivotulla tavalla, eikä luontevasti toimivaa havainnointikulttuuria ole kaikille 
vielä muodostunut. Työturvallisuuden lakisääteiset toimenpiteet toteutuvat, 
mutta enemmänkin olisi tehtävissä.

Nykytilaa arvioitaessa työtapaturmien määrä on verrattain korkea (kuva 6) 
– keskimäärin sahoilla on 11,8 tapaturmaa / vuosi ja mediaaniluku on 7.  Ta-
paturmien lukumäärä itsessään ei kuitenkaan kerro kaikkea. Tapaturmataa-
juus on käytetyin työturvallisuuden mittari, mutta koska itsenäiset sahat ovat 
kooltaan enimmäkseen pieniä, näyttäytyy yksikin yhteen poissaolopäivään 
johtanut tapaturma isona lukuna, kun tarkastellaan tapaturmataajuutta.

Tapaturmat ovat enimmäkseen olleet lieviä, kuten liukastumisia, nyrjähdyk-
siä ja sormivammoja. Isojen koneiden ja laitteiden kanssa työskenneltäessä 
työturvallisuustoimenpiteiden merkitys tapaturmien ehkäisyssä korostuu.

Kuva 6. Poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTAF). Lähde: Metsäteollisuus ry
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Kuva 7. Työpaikkatapaturmataajuus TOL 16 toimialalla. Lähde: Tilastosovellus Tikku, Tapaturmavakuutuskeskus, 9.10.2021

”Välillä mennään kaksi askelta 
eteenpäin ja tullaan askel taakse-
päin, mutta koko ajan mennään 

eteenpäin. Tämä on jatkuva polku.”

Työtapaturmista johtuneita poissaolopäiviä kertyi sahoilta (18 sahaa) viime 
tilikauden aikana yhteensä 2034. Poissaolopäivien mediaani oli 39,5 päivää. 
Kahdella haastatellulla sahalla tapaturmista aiheutuneiden poissaolopäivien 
määrä oli 0. 

Tapaturmataajuus osoittaa työtapaturmien määrän miljoonaa työtuntia koh-
den. Taajuuden laskennassa otetaan yleensä huomioon tapaturmat, joista 
on aiheutunut vähintään yhden päivän poissaolo. Sahojen (n=18) tapatur-
mataajuuden mediaani oli 35,35 ja keskiarvo 34,3. Vertailun vuoksi suurten 
saha- ja levyteollisuuden toimijoiden tapaturmien taajuuslukema oli vuonna 
2020 12,3 (kuva 7). 

Koko sahateollisuuden toimialan (TOL 16) työpaikkatapaturmataajuus vuon-
na 2019 oli 50. Koko teollisuuden vastaava luku oli 29,9.
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Työturvallisuuden kehittäminen osaksi arjen tekemistä, Luvian Saha Oy

Luvian Saha Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska kertoo, että muutama vuosi sitten aloitettiin koko organisaation kattava työturvallisuuskulttuurin ja -asen-
teiden muutos. Työturvallisuutta alettiin suunnitelmallisesti kehittää, mikä näkyi myös työntekijöiden osallistamisessa sekä johdon sitoutumisessa asiaan. 

Työturvallisuusjärjestelmä otettiin käyttöön. Henkilöstö opastettiin käyttämään järjestelmää ja kirjaamaan havainnot. Esimiehet tutkivat ilmoitukset ja niihin 
reagoidaan tarvittavin toimenpitein. Myös sisäisen viestinnän rooli korostui työturvallisuuden kehittämisessä. ”Se, että raportoidut asiat käsitellään nopeasti 
ja niihin tartutaan, on erittäin tärkeää”, kertoo sahan tuotantojohtaja Mauri Korpela. Hän lisää, että työntekijöiden perusteellinen kouluttaminen on isossa 
roolissa. 

Työolosuhteisiin puututaan, työpisteet tarkastetaan säännöllisesti ja niistä luodaan riskiarviot. ”Investointivarauksiin kirjataan mukaan myös kohteiden tur-
vallistamisen toimenpiteitä, ja työturvallisuus on hallituksen kokousten lisäksi esillä viikoittaisessa työsuojelu- ja työturvallisuusteemaisessa palaverissa”, 
kertoo Puuska.

Työturvallisuus nostettiin osaksi jatkuvaa parantamista. Tapaturmat ovat vähentyneet, huolellisuus ja tekemisen taso ovat parantuneet ja työntekijöiden 
tyytyväisyys työhönsä on kasvanut. Osana prosessia päätettiin uusia myös työterveyshuollon kumppani. 

Neljän vuoden takaisiin lukuihin nähden Luvian sahan nykyinen tapaturmataajuus on pudonnut viidennekseen. Kehitys on ollut huimaa, mutta saha ei tyydy 
muuhun kuin pyöreään nollaan työtapaturmien osalta. ”Turvallisuus on osa tuotannon tekemistä, eikä mikään erillinen osa-alue”, Korpela huomauttaa 
lopuksi. 
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Työturvallisuusjärjestelmä

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturval-
lisuuden (TTT) johtamisjärjestelmä, jonka avulla yritys saa järjes-
telmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen 
viitekehyksen. Standardin mallin avulla kehitetään yrityksen turval-
lisuuskulttuuria sekä vähennetään tapaturmia ja sairauspoissaolo-
ja.

Järjestelmästandardit luovat dokumentoidut suuntaviivat, joita 
soveltamalla organisaatiot voivat kehittää johtamistaan ja toimin-
tojaan. Järjestelmästandardit ovat toimialasta ja yrityksen koosta 
riippumattomia.

Keskeisiä kohtia ISO 45001- standardissa ovat muun muassa seu-
raavat4: 

• sidosryhmien ja niiden odotusten ja tarpeiden määrittely
• TTT-riskien määrittely ja hallinta, tavoitteiden asettaminen
• työntekijöiden osallistaminen
• valmius ja toiminta hätätilanteessa
• jatkuva parantaminen
• poikkeamien käsittely
• sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset

Tällä hetkellä vain muutamat sahat hyödyntävät työturvallisuusjär-
jestelmää toiminnassaan.

4  PKY-LAATU, www.pkylaatu.fi

Koko organisaatio on saatava mukaan toimimaan yhteisten tavoitteiden 
eteen. Sitoutunut johto näyttää osaltaan mallia ja pystyy luomaan raamit 
turvallisuuden kehittämiselle. Yritysturvallisuustoiminnalla suojataan henki-
löiden lisäksi myös yrityksen mainetta, ympäristöä ja omaisuutta. Tällä on iso 
merkitys kilpailukykyyn ja tuottavuuden parantumiseen. 

Vaikka itsenäisellä sahateollisuudella on vielä matkaa nollatavoitteeseen 
työtapaturmien suhteen, on joukossa nyt jo monia hyviä esimerkkejä siitä, 
kuinka työturvallisuutta on pystytty kehittämään ja tapaturmilta on pystytty 
välttymään pitkään. Eri kokoluokan esimerkkeinä mainittakoon muutamia. 
Versowoodin Hankasalmen yksikkö työskenteli tapaturmitta kaksi vuotta. 
Mäntsälän sahalla ei viime tilikaudella ollut ainuttakaan työtapaturmasta 
johtuvaa poissaoloa. Misawa Homesilla on ollut jopa 1 000 tapaturmatonta 
päivää yhtäjaksoisesti – kiitos omistajien safety first -ajattelun sekä siistien 

Haastatteluissa nousi esille lukuisia tekijöitä, joilla on merkitystä 
työturvallisuuden kehittämisessä:

• Työntekijöiden kouluttaminen, esim. työturvallisuuskortti 
• Uusien työntekijöiden huolellinen perehdyttäminen
• Työntekijöiden kannustaminen aloitteiden tekoon, mah-

dollisten havainnointijärjestelmien hyödyntäminen
• Selkeä aloitteiden käsittelyn prosessi ja nopea reagointi 

niihin
• Työturvallisuusjärjestelmän käyttöönotto
• Riskien kartoitus, analysointi sekä hallinnointi
• Työpistekohtaiset koulutukset
• Asianmukaiset työvälineet ja suojaukset 
• Talvikunnossapito sahan tontilla liukastumisia ehkäise-

mään
• Läheltä piti -tilanteiden ja sattuneiden tapaturmien perin-

pohjainen tutkinta
• Safety walkit tuotannossa
• Tuotantoalueiden rajaaminen
• Turvallisuusohjeistukset
• Säännölliset turvallisuuteen liittyvät palaverit
• Johdon sitoutuminen
• Työterveyshuollon osallistaminen turvallisuuden kehittä-

miseen
• Työturvallisuutta parantavat investoinnit

Keinoja työturvallisuuden kehittämiseen

tuotantotilojen. Luvian Saha on määrätietoisella työllään kehittänyt työtur-
vallisuutta ja saanut työtapaturmat huomattavaan laskuun. Junnikkala otti 
ensimmäisenä suomalaisena sahana käyttöön työturvallisuusjärjestelmän 
(ISO 45001) ja lisäksi yritykseen on palkattu laatu-, turvallisuus- ja ympä-
ristöpäällikkö, joka systemaattisesti kehittää koko organisaation työturvalli-
suutta. 

Sahat voivat oppia sekä toisiltaan että tuoda hyviä käytäntöjä omaan toimin-
taansa myös muilta toimialoilta. 
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4. Työhyvinvointi

”Työntekijällä pitää olla tunne, että hänen työnsä on merkityksellistä.”

• Sairauspoissaolot kuormittavat työyhteisöä, ja lisäksi taloudelliset menetykset kertaantuvat. 

• Sahojen sairauspoissaoloprosentin keskiarvo on 3,9 %. Poissaoloja kertyi vuoden aikana kes-

kimäärin 7 päivää / työntekijä. 

• Työhyvinvointi ja -tyytyväisyyskyselyitä ei toteuteta säännöllisesti. Sahateollisuuden yhteinen 

tiedonkeruu voisi edistää työhyvinvoinnin kehittämistä. 

Turvallinen ja terveellinen työpaikka muodostaa työhyvinvoinnin peruskulmakiven. Sen lisäksi, että sairaudet ja tapaturmat vai-
kuttavat yksilön hyvinvointiin, näkyvät lisääntyneet poissaolot myös muiden työntekijöiden työkuormituksessa – ne pitää jonkun 
tuurata, ja useimmiten tämä näyttäytyy lisääntyneinä ylityötunteina. Sairauspoissaoloista aiheutuneiden inhimillisten näkökulmien 
lisäksi myös taloudelliset menetykset kertaantuvat. On tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja esimerkiksi varhai-
sen tuen mallilla, jossa yhteistyössä toimivat työntekijä, esimies ja työterveyshuolto.

Sairauspoissaoloprosentti on sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Seuraamalla järjestelmällisesti 
sairauspoissaoloprosentin kehittymistä, voidaan ajoissa havaita varhaisen tuen tarpeita – ennen kuin vakavat työterveysongelmat 
ehtivät kehittyä. 

Sahojen sairauspoissaoloprosentin keskiarvo ja mediaani ovat molemmat 3,9 % (kuva 8). Poissaoloja per työntekijä oli vuoden 
aikana 7 päivää (keskiarvo ja mediaani). 

Työhyvinvoinnin parantamiseksi tehdyt toimenpiteet vaihtelevat sahalta toiselle. Sahat kannustavat terveellisiin elintapoihin ja 
liikuntaan muun muassa tarjoamalla paikallisia liikuntapalveluita työntekijöiden käyttöön. Työntekijöille on esimerkiksi varattu 
omia liikuntavuoroja, tarjottu ilmainen uintimahdollisuus tai kustannettu kuntosalikäynnit. Eräs sahayrittäjä kertoi maksavansa 
työntekijöilleen liikuntatapahtumien osallistumismaksut.

Osa haastatelluista yrityksistä tarjoaa työntekijöilleen tietyn määrän ilmaisia hierontakertoja vuosittain sekä kulttuuri- ja liikun-
taseteleitä. Joillakin sahoilla on työntekijöilleen laaja sairauskuluvakuutus, jonka puitteissa pääsee nopeasti yksityiselle puolelle 
hoitoon – nopealla hoitoon pääsyllä pyritään myös minimoimaan poissaolon kesto.

Osalla haastatelluista sahoista on käytössä kannustimia sairauspoissaolojen vähentämiseen. Esimerkiksi työntekijöille, joille ei 
ole kertynyt sairauspoissaolopäiviä, annetaan lisälomapäiviä tai palkan päälle tuleva vuosittainen bonus. Myös tupakoimattomille 

YHTEENVETO
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työntekijöille on kannustimia käytössä: esimerkiksi rahallinen bonus savutto-
mille työntekijöille. Monet sahat ovat myös julistaneet tonttinsa savuttomaksi 
alueeksi.

Työpisteiden ergonomiaan kiinnitetään huomiota pistekohtaisesti, mutta 
myös työnkiertoa lisäämällä, jolloin saadaan lisättyä monipuolisemmin eri 
työskentelyasentoja. Myös vuoroja muokkaamalla on pyritty parantamaan 
työhyvinvointia. Eräs saha on vaihtanut vuorojärjestelmäänsä siten, että 
työntekijöille tulee hieman pidemmät työvuorot, mutta vähemmän viikoit-
taisia työtunteja. Tämä on kalliimpaa, mutta tehokkuuden parantuminen 
kompensoi kustannukset ja lisäksi työtyytyväisyys on parantunut. 

Työskentelyolosuhteet vaikuttavat oleellisesti työhyvinvointiin. Esimerkiksi 
pölyä, lämpötilavaihteluita ja työn fyysistä kuormitusta vähentämällä pyri-
tään parantamaan työskentelyolosuhteita. 

Monet sahat ovat toteuttaneet työhyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyitä, 
mutta useimmiten kyselyitä ei toteuteta säännöllisesti. Jos kyselyt eivät 
toistu säännöllisin väliajoin, on lähes mahdotonta systemaattisesti arvioida 
työhyvinvoinnin kehitystä. Mielekästä voisi olla yhteisen työhyvinvointikysely-
pohjan luominen Sahateollisuus ry:n jäsensahoille. Näin sahat saisivat myös 
vertailtua tuloksiaan anonyymisti toisten sahojen vastauksiin.

“Porkkana toimii paremmin.”

”Panostamalla työhyvinvointiin myös 
sitoutetaan henkilöstöä.”

Kuva 8. Sairauspoissaoloprosentti
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”Kuilu työsuhteessa olevan 
ja työttömän välillä on 
valtava, mitä tulee ter-

veyspalveluiden käyttöön. 
Keskusteluissa usein unoh-
detaan, että työsuhteessa 
olevat ovat etuoikeute-

tussa asemassa. Tämä on 
iso osa sahojen sosiaalista 

vastuunkantoa.”

Työhyvinvointia edistämässä, JPJ Wood Oy

JPJ Woodilla on ollut jo toistakymmentä vuotta ”kuntobonus” hyväksi havaittuna käytäntönä. Jos koko vuoden aikana työntekijälle ei kerry sairauslomapäiviä, 
hänelle maksetaan 1 000 euron bonus. Jokaista sairauslomapäivää kohden bonus vähenee 100 eurolla. 

”Ketään ei tietenkään kannusteta tulemaan sairaana töihin, vaan joustoa löytyy esimerkiksi pekkaspäivien käytöstä”, kertoo JPJ Woodin toimitusjohtaja Mar-
kus Luodelahti. Sairauspoissaolopäivät ovat yrityksessä laskeneet ja kahta pidempää poissaolojaksoa lukuun ottamatta työntekijöillä oli sairauspoissaoloja 
keskimäärin vain 1 päivä henkilöä kohden. Pitkältä sairauslomalta palanneen kanssa keskustellaan aktiivisesti työkunnosta ja mietitään yhdessä työkykyä 
edesauttavia toimenpiteitä. 

Aiemmin käytössä oli myös vuosittainen bonus tupakoimattomille. Nykyisin sahan tontti on kokonaan savuton. Työntekijöille tarjotaan tyky+ seteleitä, ja 
työnkiertoon sekä työpisteiden ergonomiaan kiinnitetään huomioita. Työnkiertoonkin kannustetaan palkkauksen kautta: mitä enemmän sahan työpisteitä 
työntekijä hallitsee, sitä suurempi palkan urakkaprosenttiosuus on. ”Haluamme kannustaa työntekijöitämme voimaan hyvin – sekä työpaikalla että sen 
ulkopuolella”, toteaa Luodelahti.
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• Yliopistot tarvitaan mukaan saha-alan koulutuksen järjestämiseen. 

• Puutekniikan insinöörikoulutusta tarvitaan myös pohjoisempaan Suomeen.

• Sahojen yhteisiä koulutuspäiviä voitaisiin järjestää esimerkiksi tuotannon työntekijöille sekä 

työnjohdolle eri teemojen alta.

• Sahat hyödyntävät paljon oppisopimuskoulutuksia, mutta resurssien puute voi monilla sa-

hoilla tulla koulutuksen järjestämisen esteeksi.

YHTEENVETO

1

Sahateollisuus kantaa monia muita toimialoja enemmän vastuuta uusien 
työtekijöiden kouluttamisesta alalle. Valmiita sahatyöntekijöitä on hankala 
löytää, sillä sahateollisuuden tehtäviin valmistavaa koulutusta on vuosien 
varrella ajettu alas. Esimerkiksi puutekniikan insinöörien koulutus on kutis-
tunut seitsemästä koulutusta järjestävästä tahosta vain yhteen. Puutekniikan 
insinöörejä valmistuu nykyään vain LAB-ammattikorkeakoulusta. Tärkeää 
olisi saada alan koulutusta myös pohjoisempaan Suomeen.

Sahateollisuus ry:n jäsensahojen edustajat ovat vahvasti ajaneet LAB-am-
mattikorkeakoulun puutekniikan koulutuksen kehittämistä ja tässä on myös 
onnistuttu. Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck kertoo, että 
Helsingin Yliopiston metsätieteiden osaston kanssa on käynnistymässä 
yhteistyötä. Teollisuuden palvelukseen kaivataan etenkin kaupallisen 
puolen metsähoitajia, joille sahateollisuudessa olisi tarjolla muun muassa 
kansainvälisiä myyntitehtäviä. 

Sneck on erityisen huolissaan, kuinka jatkossa saadaan ammattikorkea- ja 
yliopistotason osaajia sahateollisuuteen. Monille sahoille korkeakoulu-
tettuja työntekijöitä on tullut alun perin kesätöiden kautta. Näin sahan 
toiminta on jo opiskeluaikana tullut tutuksi, ja opintojen loputtua tarjolla 
on ollut vakituinen työpaikka, josta vuosien varrella on saattanut ylentyä yhä 
vaativimpiin tehtäviin. Kun koulutusta on ajettu alas, myös vastaavanlaiset 
urapolut käyvät yhä harvinaisemmiksi.

Gradia koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Marko Saaranen kertoo, 
että viimeiset kaksi vuotta oppisopimuskoulutusten järjestämisessä on 
ollut kasvava trendi eli koulutuksia järjestetään saha-alalla enemmän kuin 

Koulutusmahdollisuuksista

5. Koulutus ja rekrytointi

aiempina vuosina. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen, joten opiskelijat 
saavat sen ajalta palkkaa. Gradia kouluttaa noin 70 % saha-alan koulutuk-
sista Suomessa. 

Yritykset haluavat turvata osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön ja 
alan ammattitutkinnot toimivat tässä hyvänä keinona. Myös ammatillisen 
koulutuksen rahoituslainsäädännön muutos kannustaa oppilaitoksia 
järjestämään tutkintokoulutuksia juurikin oppissopimusmallilla. Gradialla 
saha-alan koulutukset ovat käytännössä ammatti- ja/tai erikoisammattitut-
kintoja. Pienemmät saha-alan yritykset hyödyntävät näitä vielä melko vähän. 
Koulutusten järjestäminen vaatii sahalta paljon resursseja – esimerkiksi 
olemassa olevaa henkilökuntaa on irrotettava koulutettavien perehdyttämi-
seen.

Yleinen oppisopimuskoulutuksen kesto on 1,5 vuotta. Koulutukset järjeste-
tään pääsääntöisesti sahakohtaisina ja räätälöidään aina asiakkaan tarpeen 
mukaan. Hakijoita koulutuksiin on riittänyt kohtuullisen hyvin, mutta 
koulutuksia tiheästi toistettaessa ongelmaksi voi pienellä paikkakunnalla 
tulla sopivien oppisopimuskoulutettavien löytäminen. Saaranen kertoo, 
että karkeasti kuvattuna koulutuksiin hakeudutaan kahdella tavalla: sahojen 
olemassa oleva henkilöstö hakeutuu opiskelemaan tutkintoa oppisopimus-
koulutuksena tai saha rekrytoi uutta henkilöstöä ja rekrytoinnin yhteydessä 
käynnistetään tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus. Osaavien opettajien 
rekrytointi on ajoittain haasteellista. Lisäksi oppisopimuskoulutukseen 
käytettävissä oleva julkinen rahoitus on riittämätön.
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Saha on työnantaja, mutta se voi ottaa kantaakseen myös kouluttajan roolin. Koskisella opiskeluun 
kannustava ja sitä tukeva ilmapiiri on jo osa yrityksen DNA:ta.

Omiensa osaamisesta huolehtija

Koskisen Oy:ssä on rakennettu oppimispolkumalleja yrityksen työntekijöille 
aina 90-luvulta saakka. Ajatus työnantajan tarjoaman koulutuksen räätälöin-
nistä syntyi aikoinaan akuutista tarpeesta.

– Suomessa ei ole koulua, joka tarjoaisi valmiita, tarpeitamme vastaavia 
puualan osaajia. Näin syntyi Koskisen koulu, taustoittaa Koskisen HR- ja vies-
tintäjohtaja Minna Luomalahti. 

Uudenlaisia mahdollisuuksia

Koskisen koulun on tähän päivään mennessä käynyt noin 30 prosenttia yri-
tyksen työntekijöistä. Joka vuosi vähintään 15-20 työsuhteessa olevaa koskis-
laista kouluttautuu ammattitutkintoon, joista yleisimmät ovat olleet saha- ja 
levyalan ammattitutkinnot. Vuosien mittaan tarjolla on ollut myös muun 
muassa tekninen ammattitutkinto sekä esimiehen ja johtamisen erikoisam-
mattitutkinnot. 

– Tarvittaessa räätälöimme erilaisia koulutuksia. Esimerkiksi viime keväänä 
käynnistimme sahalla yhteistyössä Gradian kanssa lähiesimiehen ammatti-
tutkinnon, jonka myötä 15 saha-ammattilaista kasvaa nyt vuorovastaaviksi, 
Luomalahti kertoo.

Puolitoistavuotiset opinnot etenevät työssäoppien sekä verkko- että lähiopin-
toina ja tutkinto suoritetaan neljänä näyttötutkintona työpaikalla. Valmistu-
misen jälkeen Koskisen maksaa kaikille tutkinnon suorittaneille 250 euron 
tutkintopalkkion ja opiskelijoilla on mahdollista hakea myös 400 euron am-
mattitutkintostipendiä.

Keväällä aukesi haku myös Hausjärven lukion ja Kärkölän kunnan kanssa 
yhteiseen kolmoistutkintoon, jossa suoritetaan ylioppilastutkinto, lukion 
oppimäärä sekä puualan perustutkinto. Tuore oppivelvollisuusiän nosto on 
poikinut täysin uudenlaisiakin ajatuksia.

– Marraskuussa istumme alas Kärkölän yhtenäiskoulun ja Salpauksen kans-
sa. Tavoitteenamme on avata oppisopimuspolku puuteollisuuteen suoraan 
9. luokalta nyt, kun oppivelvollisuusikä on noussut 18-vuoteen.

Urapolkuja ja ammattiylpeyttä

Koulutukset pyörivät Koskisella non-stopina ja uudet oppisopimusryhmät 
käynnistyvät aina kahden vuoden välein. Luomalahti kertoo koulun olevan 
talon sisällä yhdistävä tekijä, johon halutaan mukaan. Kiinnostus tutkintoja 
kohtaan onkin yrityksessä kova, sillä hakijoita on aina enemmän kuin aloi-
tuspaikkoja.

Osaamisen kasvattamisen ohella opiskelu omaan ammattiin liittyen on tapa 
laajentaa näkökulmaa niin yrityksestä kuin koko alastakin. Opiskelu tuo myös 
mielekkyyttä työhön ja avaa uudenlaisia urapolkuja.

– Meillä on täällä Kärkölässä useita eri yksiköitä ja koulutuksen avulla työn-
tekijän on mahdollista vaihtaa saman yrityksen sisällä täysin uusiin tehtäviin. 
Opiskelun myötä työntekijä ymmärtää paremmin oman tehtävänsä merkityk-
sen osana kokonaisuutta, sen, minne omien käsien läpi kulkevat kappaleet 
kulkevat ja miten esimerkiksi oma tekeminen vaikuttaa seuraavien työvai-
heiden suoriutumiseen. Se lisää ammattiylpeyttä ja tuo työhön merkityksel-
lisyyttä.

Yrityksen näkökulmasta koulutus vaikuttaa sitouttavan työntekijöitä työnanta-
jaansa ja parantaa moniosaamista. Kun ihmisten osaaminen ja mielenkiinto 
työtä kohtaan kasvaa, näkyy se parempana laatuna, tuotteina ja palveluna 
asiakkaille. Oman ammattitaidon syventämisellä on vaikutuksia myös työtyy-
tyväisyyteen. 

– Työtyytyväisyys on meillä hyvällä mallilla. Viimeisimmässä mittauksessa se 
oli 3,75, mikä on yli teollisuuden keskiarvon, Luomalahti hymyilee.
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Esa Mikkonen LAB-ammattikorkeakoulusta kertoo ensisijaisten hakijoiden 
määrän olevan kasvussa, mikä johtuu koulutuksen ja teollisuuden pitkäjän-
teisestä mainetyöstä sekä siitä, että nuoret ovat sisäistäneet puutuotteiden 
olevan osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös monimuotokou-
lutuksen suosio on kasvanut viime aikoina. Koulutuksen etuna on se, että 
sen pystyy käymään työn ohessa ja käytännössä mistä päin Suomea tahansa. 
Päiväopiskelijat suuntautuvat usein työtehtäviin Etelä-Suomen alueelle, kun 
taas monimuoto-opiskelijat sijoittuvat yleensä työtehtäviin laajemmalti ym-
päri Suomen. Työnantajat usein tukevat monimuoto-opiskelijoiden matka- 
ja koulutuspäiviä rahallisesti. Puutekniikan koulutus tarjoaa hyvän pohjan 
muun muassa työjohdon tehtäviin.

Työelämälähtöisyys korostuu LAB:n puutekniikan opetuksessa, ja yritykset 
ovat vahvasti edustettuina myös ohjausryhmässä. Yrityksiä osallistetaan ope-
tuksen kaikissa vaiheissa muun muassa vierailijaluentojen sekä excursioiden 
avulla. 

LAB on ollut mukana toteuttamassa muun muassa suosittuja sahaajakisäl-
li- ja sahatrainee-koulutuksia sekä International Timber Academya. Myös 
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry on ollut aktiivinen koulutusasioi-
den puolestapuhuja. Koulutusmateriaaliin on viime vuosina tehty suuria pa-
nostuksia – muun muassa eSaha-oppimisympäristö sekä sahateollisuuden 
oppikirja tarjoavat hyvää materiaalia kaikille koulutusasteille.

LAB, kuten myös alemman koulutusasteen toimijat, on kiinnostunut tarjoa-
maan sahoille räätälöityjä koulutusratkaisuja, ja niiden Esa Mikkonen näkee 
tulevaisuudessa yleistyvän. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa sitä, että toimin-
nassa pitää olla mukana koko sahateollisuus eikä vain yksittäiset yritystoi-
mijat. 

Vuonna 2019 Työtehoseura TTS:n laatima Puutuoteteollisuuden ja puura-
kentamisen kilpailukyvyn varmistaminen koulutuksen kehittämisen avulla 
-raportti toteaa seuraavaa: 

Yrityksiltä edellytetään jatkossa vahvempaa osallistumista alan vetovoima-
työhön yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Nuoret eivät välttämättä 

tunne puutuotteiden ja puurakentamisen kasvua, alan kansainvälisyyttä ja 
kehityspotentiaalia. 

• Alan houkuttelevuutta ja vetovoimaa pitää parantaa informoimalla 
aktiivisesti mielenkiintoisista koulutusputkista, monimuoto-opetukses-
ta ja sitä kautta työpaikoista.  

• Teollisuuden on oltava aktiivinen koulutuksen järjestäjien suuntaan 
opiskelijoiden mentoroinnissa ja tarjottava harjoittelupaikkoja, jot-
ta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto tavoiteajassa.  

• Työvoimatarvetta ja osaamisen kehittymistä on arvioitava jatkuvasti 
teollisuuden ja kouluttajien yhteistyössä. Myös oppilaitoksille lahjoi-
tettujen varojen käyttöä ja tuloksellisuutta pitää voida seurata.

Mikä avuksi?

”Kannamme vastuuta siitä, että meille 
riittää jatkossakin työvoimaa.”

”Vielä on löytynyt työntekijöitä mutta kisa 
kiristyy.”

2
Monilla sahoilla työntekijöiden keski-ikä on nuorentunut – johtuen viime 
vuosien korkeista eläköitymismääristä. Riippuu sahan sijainnista, miten 
helppoa uusia työntekijöitä on löytää. Eri työnimikkeillä olevien työntekijöi-
den löytäminen eroaa sahoittain: jossain konekuskien löytäminen on haasta-
vaa, kun toisaalla taas etsitään kuumeisesti kunnossapitoon tai työnjohtoon 
sopivia henkilöitä.

Maine paikallisyhteisössä kantaa myös rekrytoinnissa pitkälle. Eräs haasta-
teltu kertookin aktiivisen viestintänsä näkyneen myös hakijamäärissä, kun 
uusia sahatyöpaikkoja on laitettu hakuun. Monilla sahoilla on ymmärretty, 
miten tärkeää on pyrkiä houkuttelemaan nuoria alalle kesätöiden tai työhar-
joitteluiden kautta.

Uusien työntekijöiden rekrytointi
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Kuva 9. Työ- ja elinkeinotoimiston ammattibarometri, puu- ja sahatavaran proses-
sityöntekijät5.  

Aktiivista toimintaa nuorten rekry-
toinnissa – Södra Wood Oy

Haminassa toimiva Södra Wood Oy on panostanut oppilaitosyhteis-
työhön sekä sahatyöpaikkojen esille tuomiseen nuorille. Yritys on ollut 
aktiivisesti mukana kertomassa sahateollisuudesta yläaste- ja lukioi-
käisille oppilaille sekä osallistunut Haminan kaupungin järjestämiin 
kesätyörekrytointitapahtumiin. ”Tiedostamme sen, että jo yläasteikäi-
sille nuorille pitää kertoa työmahdollisuuksistamme, sillä he ovat niitä, 
jotka ovat potentiaalisia hakeutumaan alan opintoihin”, kertoo Södra 
Woodin toimitusjohtaja Tomi Liikkanen. Hän painottaa kesätyömahdol-
lisuuksien sekä harjoittelupaikkojen tarjoamisen nuorille olevan tär-
keässä roolissa. Lisäksi oppilaitoksia kutsutaan sahavierailuille ja heille 
esitellään sahan tarjoamia työtehtäviä. 

Södra Wood on tehnyt myös yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja 
ammattiopistojen, kuten LAB-ammattikorkeakoulun ja EKAMI:n kanssa. 
Useita päättötöitä on tehty sahalle – tälläkin hetkellä on yksi päättötyö 
meneillään. 

”Kyllä tässä on kaikki keinot otettu käyttöön. Koulutus on valitettavan 
paljon jäänyt sahojen hartioille”, Liikkanen sanoo. Hän ymmärtää hyvin 
myös pienten yritysten haasteet rekrytoinnissa, sillä resurssipula tulee 
nopeasti vastaan.

”Meille yhdenvertaisuus on itsestäänselvyys, esimerkiksi sukupuolet ja 
eri kulttuuritaustoista tulevat henkilöt ovat samalla viivalla”, kertoo Liik-
kanen lopuksi. ”Tärkeintä on, että tehtäviin rekrytoidaan aina sopivin 
henkilö.”

”Harjoittelijoita kannattaa ottaa mah-
dollisimman aikaisin, jotta saa kipinän 

herätettyä.”

”Huoli on kaikilla, että puualalle saadaan 
houkuteltua nuoria.”

Eräs yritys kertoo ottaneensa TET-harjoittelijoita ja palkanneensa heitä myö-
hemmin kesätöihin. Saatuaan konkreettista työkokemusta kaksi nuorta kiin-
nostui toden teolla ja lähti opiskelemaan alalle. 

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeis-
ten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkki-
nanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa, joiden virkailijat arvioivat asian-
tuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä 
ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi 
eteenpäin.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta 
haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. ba-
rometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin. Ammattibarometriarvioinnilla 
pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista 
ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

5Työ- ja elinkeinotoimiston ammattibarometri, 2021. www.ammattibarometri.fi
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”Työntekijällä pitää olla tunne, että hänen työnsä on merkityksellistä.”

On tärkeää viestiä sahateollisuuden vaikutuksista kaikilla yhteiskuntavastuun alueilla. Viestinnällä voidaan vaikuttaa muun muassa 
toimialan imagoon ja houkuttelevuuteen ja luoda läpinäkyvyyttä sidosryhmiin päin. 

Osa sahoista on tietoisesti pitänyt ulkoisen viestintänsä hyvin vähäisenä, mutta monet ovat alkaneet herätä siihen, että etenkin 
rekrytoinnissa aktiivinen viestintä ja sitä kautta yritysimagoon vaikuttaminen kantavat hedelmää. Myös metsänomistajille suunnat-
tu viestintä saattaa vaikuttaa positiivisesti, kun puunmyynti tulee ajankohtaiseksi. 

3
Haastatellut sahojen edustajat suhtautuvat hyvin positiivisesti olemassa ole-
van henkilöstön kouluttautumiseen. Usein koulutusmahdollisuuksia tarjou-
tuu toimihenkilöille, mutta myös tuotantotehtävissä olevan henkilökunnan 
toivotaan tarttuvan ammattitaitoa kehittäviin ja laajentaviin koulutuksiin. 
Useimmilla sahoilla ei kuitenkaan ole mitään kannustimia tähän suuntaan, 
vaan kouluttautuminen on pitkälti työntekijöistä itsestään lähtöisin. 

Henkilöstön kouluttaminen

Sahoilla kannustetaan työnkiertoon ja erilaisten työtehtävien haltuun otta-
miseen – vaihtelevalla menestyksellä. Joissain tapauksissa on havaittu, että 
työntekijät usein hakeutuvat vanhaan tuttuun työpisteeseen. Työnkierron 
luoma vaihtelu voi parhaimmillaan motivoida tehokkaampaan työskentelyyn 
ja parantaa työergonomiaa. Lisäksi työnantajalle on hyödyllistä, jos henkilös-
tö pystyy toimimaan mahdollisimman monella työpisteellä. 

• Sahojen viestinnällä on vaikutusta muun muassa toimialan imagoon ja houkuttelevuuteen. 

• Sahojen viestinnän merkityksestä eri sidosryhmiin tarvittaisiin lisää tutkimusta. 

• Tärkeimpiä sahojen viestinnän sidosryhmiä ovat asiakkaat, metsänomistajat, työntekijät (sekä 

nykyiset että tulevat), kuntalaiset ja päättäjät.

• Metsänomistajat ja tulevat työntekijät nousivat haastatteluissa tärkeimmiksi viestinnän koh-

deryhmiksi. Muita sidosryhmiä, joille tulisi viestiä ovat asiakkaat, kuntalaiset ja päättäjät.

YHTEENVETO

5. Viestintä ja yritysimago
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Aktiivinen viestintä tuottaa tulosta, 
Veljekset Vaara Oy

Tervolalaisen Veljekset Vaara Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vaara kertoo sys-
temaattisen brändityön lähteneen käyntiin kolmisen vuotta sitten. Vuonna 
2020 uusittiin yritysilme ja luotiin brändikäsikirja, jonka tarkoitus oli yhden-
mukaistaa etenkin yrityksen markkinointia ja viestintää. 

Veljekset Vaaran viestintä sai kunnon sysäyksen eteenpäin, kun viestintää 
tuli vetämään markkinoinnin ammattilainen ja kilpaurheilija Arttu Vattulai-
nen. ”Tämä on todella hyvä ratkaisu kummallekin osapuolelle. Työ antaa 
minulle hyvän taloudellisen pohjan ja aikaa jää myös ammattimaiseen ur-
heiluun”, Vattulainen kertoo. Kestävyysjuoksijan tähtäimessä ovat seuraavat 
olympialaiset.

”Ympäristöasioista keskustellaan paljon ja haluamme olla mukana keskus-
telussa. Olemme Tervolan suurin yksityinen työllistäjä ja haluamme tuoda 
esille paikallisuutta ja aluetaloudellisten vaikutusten merkitystä seutukun-
nalle. Haluamme myös hoitaa työnantajan velvollisuudet hyvin ja pitää työn-
tekijöistä huolta”, Vattulainen kertoo. 

”Alueella on huomattu, että olemme merkittävä tekijä, jolla on modernit 
työskentelyolosuhteet. Koemme viestinnän lisäävän yrityksen houkuttele-
vuutta työnantajana.” 

Vattulainen sanoo, että aktiivisella viestinnällä avoinna olevien työpaikkojen 
hakijamääriä on saatu kasvatettua ja hakijat ovat olleet päteviä. 

Myös metsänomistajat on tunnistettu tärkeäksi kohderyhmäksi, mutta heitä 
lähestytään enimmäkseen printatulla viestinnällä.   

Vaikka yrityksen keihäänkärkenä ovat ulkoverhoustuotteet jälleenmyyjille ja 
talotehtaille, Veljekset Vaara haluaa silti viestiä myös loppukuluttajien suun-
taan. ”Unelmani on, että asiakkaat menevät rautakauppaan ja vaativat Vaa-
ran tuotteita”, Vattulainen naurahtaa.
 
Veljekset Vaara on halunnut ottaa laajasti eri viestintäkanavat käyttöön. Jo-
kaiselle kanavalle on määritetty oma päämäärä sekä tavoiteltu kohderyhmä. 
Vattulainen kertoo, että erityisesti LinkedIn on yllättänyt suosiollaan.

”Hyvinkin pienillä asioilla voidaan vaikuttaa paljon ja erottautua muista, mikä 
on jopa hieman yllättänyt.”

Sahojen viestinnän merkityksestä eri sidosryhmille tarvittaisiin lisää tutki-
musta. Viestinnän ytimessä ovat tunnettuuden lisääminen sekä yritysimagon 
kirkastaminen. Viestintä jakautuu perinteisesti yrityksen sisäiseen sekä ul-
koiseen viestintään, joissa hyödynnetään eri kanavia. Esimerkiksi intranetit, 
sidosryhmälehdet, yhteiset keskustelufoorumit ovat osalla sahoista jo käy-
tössä olevia kanavia. Haastatteluissa tuli esille tarpeita sisäisen viestinnän 
kehittämiseksi. Eräs haastateltava kertoi tuotantoon lisättyjen inforuutujen 
parantaneen sisäistä viestintää. 

Tärkeimpiä sahojen viestinnän kohderyhmiä ovat asiakkaat, metsänomista-
jat, työntekijät (sekä nykyiset että tulevat), kuntalaiset ja päättäjät.

Monilla sahoilla on hyvin vakiintuneet asiakassuhteet, joten aktiivinen vies-
tintä asiakkaiden suuntaan ei noussut tärkeimmälle sijalle. Sen sijaan met-
sänomistajat ja tulevat työntekijät koettiin tärkeimmiksi sidosryhmiksi, joille 

”Metsänomistajakunnassa on tärkeää olla 
hyvä imago. ”
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Versowoodilla on aina panostettu viestintään ja yritysilmeeseen. 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
yrityksen brändi-identiteetti päätettiin modernisoida historiaa kunnioittaen. Siitä haluttiin luoda 
kokonaisuus, joka kestää aikaa ja tukee arjen liiketoimintaa.

Viestinnällä on väliä

Versowoodin viestinnässä painopiste on jo pitkään ollut nykyaikaisessa ja 
eteenpäin katsovassa tavassa esittää ja lähestyä asioita.

– Sahateollisuudessa pitäisi keskittyä viestimään huomattavasti enemmän 
positiivisista asioista. Olemme omassa viestinnässämme karistaneet karva-
lakki-imagon harteiltamme jo aikoja sitten, ja pyrkineet myös avointen ovi-
en avulla näyttämään suurelle yleisölle olevamme moderni ja fiksu toimija, 
aloittaa Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra. 

Kopra painottaa yritysimagolla olevan merkitystä sekä sisäisesti että ulkoi-
sesti. Yritysimagon rakentaminen ei ole vain julkisivun kiillottamista, vaan 
tärkeä keino puhutella ihmisiä ja rakentaa mielikuvaa yrityksestä. Viestinnän 
kohderyhmää ovat niin metsänomistajat, asiakkaat, päättäjät, oma henkilö-
kunta kuin potentiaaliset työntekijätkin. 

– Haluamme olla houkutteleva kumppani näille ryhmille, mutta myös osal-
tamme nostaa koko toimialan imagoa. Etenkin nuorempi sukupolvi osaa ar-
vostaa raikasta ja viimeisteltyä toteutusta.

Yritysimago rakentuu pienistä, joskus jopa mitättömältäkin tuntuvista asiois-
ta. Versowoodilla hallien julkisivuvärit, konttorin sisustus, metsän arvoja 
symboloiva sahatavarahuppu, ajan mukana säännöllisesti päivittyvä yritysil-
me sekä ihmisten mukaan ottaminen mainoksiin ovat tietoisia valintoja, joilla 
pyritään erottumaan muista, mutta myös luomaan uskoa tulevaisuuteen.

– Olemme raikkaalla, innostavalla ja positiivisella tavalla pyrkineet tuomaan 
esiin eräänlaista auringonnousun, ei auringonlaskun maisemaa – luomaan 
valoa ja uskoa tulevaisuuteen, Kopra toteaa.

Uusi ja vanha yhdistyvät

Edellinen brändiuudistus tehtiin viitisen vuotta sitten, jolloin heleänvihreä 
väri lanseerattiin osaksi yrityksen identiteettiä
. 
– Nyt ajatuksena oli tehdä sellainen raikastus, brändin päivitys, jonka tar-
koituksena on ylevöittää juhlavuotta ja trimmata hieman ulkoista ilmettä, 
toimitusjohtaja selventää. 

Brändi-identiteettiä uudistamaan valittiin mainostoimisto Avidly, jonka toi-
mitusjohtaja Jesse Maula kertoo projektin olleen mielenkiintoinen ja palkit-
seva myös suunnittelijatiimille.

– Versowoodin tarina on mielenkiintoinen katsaus niin suomalaiseen kuin 
päijäthämäläiseenkin historiaan sahateollisuuden ja mekaanisen puunjalos-
tuksen näkökulmista.

Suunnittelussa haluttiin kunnioittaa Versowoodin historiaa, mutta samalla 
katsoa tulevaisuuteen. Ville Kopra piti tärkeänä myös sitä, etteivät vanha ja 
uusi ilme riidelleet, vaan siirtymävaihe sujui luontevasti. 

– Kokonaisuus yhdistää hienosti historian ja tulevan sekä inspiroi meitä jo-
kaista arjessa. Brändityön arvoa on vaikea hinnoitella, mutta uskon, että asi-
akkaamme – niin sisäiset kuin ulkoisetkin – arvostavat tekemäämme työtä.
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1 Versio 1 | 

Max 3500 kg KD 

Max 3500 kg KD 

Max 3500 kg KD 

Max 3500 kg KD 

Max 3500 kg KD 

Max 3500 kg KD 

Autoteippaus

Sahatavarahuppu
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SAHALTA KUULTUA

Vastuullisuusraportti kertoo läpinäkyvästi yrityksen toiminnasta, 
MM Kotkamills 

MM Kotkamills perusti vuonna 2020 yritykseen vastuullisuusorganisaation, 
jonka tehtävänä on kertoa läpinäkyvästi yrityksen toiminnasta sidosryhmille.

”Kannattava liiketoiminta on toimintamme perusedellytys. MM Kotkamills 
tiedostaa taloudellisten ja tuotannollisten toimiensa vaikuttavan henkilöstön 
ja sidosryhmien lisäksi myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin. Vastuulli-

suus on erottamaton osa MM Kotkamillsin toimintaa ja se kumpuaa stra-
tegiamme ytimestä. Haluamme olla luotettava, ketterä ja menestyksekäs 
kumppani, joka tarjoaa uusia ja kestäviä puuhun perustuvia ratkaisuja nyt ja 
tulevaisuudessa. MM Kotkamillsin lähtökohtana on toimia ihminen edellä ja 
kehittää tuotteita, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita ja ratkaisevat ympäristö-
haasteita ”, kerrotaan MM Kotkamillsin vastuullisuusraportissa. 

”Tavoitteemme on olla halutuin työpaikka alueella”, 
Junnikkala Oy 

Junnikkala Oy:n myyntijohtaja Veli-Matti Junnikkala kertoo Junnikkalan vies-
tinnän alun perin olleen hyvin myyntipainotteista eli asiakkaille suunnattua 
tuotekeskeistä viestintää. Sitten viestiä alettiin kohdistaa metsäpäähän – yk-
sityiset metsänomistajat ovat tärkeimpiä sahateollisuuden sidosryhmiä. 

Viimeisenä parina vuotena ulkoinen viestintä on keskittynyt nimenomaan 
rekrytointeihin ja yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana. Junnikkalan ta-

voite on olla halutuin työpaikka alueella ja tämän tavoitteen saavuttamisessa 
ulkoisen viestinnän merkitys on oivallettu. 

Junnikkala julkaisee kuukausittain henkilöstöstä kertovia tarinoita, joilla py-
ritään herättämään potentiaalisten työntekijöiden kiinnostusta ja lisäämään 
tietoa alasta ja monipuolisista työtehtävistä. Samalla yrityksen sisäistä vies-
tintää kehitetään jatkuvasti.

”Viestinnässä tulisi keskittyä positiivisiin 
uutisiin ja tuoda esille, ettemme ole 

jääneet karvalakkikauteen.”

”Myös kunta hyötyy sahan aktiivisesta 
viestinnästä.”
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7. Paikallisyhteisössä mukana

• Sahat vaikuttavat paikallisyhteisössään työllistämällä ja tuomalla tuloja aluetalouteen. 

• Sahat osallistuvat usein paikallisen kulttuuri- ja liikuntatoiminnan tukemiseen.  

• Puurakentamisen kotimaiseen kasvuun pystytään helposti vastaamaan. Vaikka Suomen kaikki 

rakennukset rakennettaisiin kotimaisesta puusta, ei se tarkoittaisi kuin pientä osaa sahojen 

nykytuotannosta.

• Sahoilla on yhteistyötä kuntien kanssa, esimerkiksi yhteisten lämpövoimaloiden muodossa. 

YHTEENVETO

Sahat vaikuttavat paikallisyhteisössään työllistämällä ja tuomalla tuloja alue-
talouteen. Sahat maksavat huomattavan summan kantorahatuloja paikallisil-
le metsänomistajille sekä maksavat merkittävän summan palkkoja työllisille 
sekä suoraan että välillisesti. Työllistäminen vaikuttaa positiivisesti myös 
paikalliseen ostovoimaan. 

Sahat osallistuvat kulttuuri- ja liikuntatoimintaan sekä sponsoroivat etenkin 
paikallisia liikuntaseuroja – asioita, joita ei usein tuoda esille sahojen tuot-
tamista hyvinvointivaikutuksista puhuttaessa.

Yhteistyötä kuntien kanssa on vaihtelevasti. Monilla sahoilla on esimerkiksi 
lämpölaitosyhteistyötä paikallisen kunnan kanssa – on järkevää ottaa sahoil-
ta syntyvä ekologinen ylijäämälämpö talteen ja käyttää se paikallisten talojen 
lämmitykseen. Mikään toinen teollisuuden ala ei tuota lämpöenergiaa yli 
oman tarpeen.

Joillakin paikkakunnilla paikalliset kehitysyhtiöt ovat ottaneet roolia saha- ja 
puutuoteteollisuuden sekä puurakentamisen edistämisessä. Paikallista sa-
hatavaraa ja jalostettua puutavaraa julkiseen puurakentamiseen hyödynnet-
täessä saadaan aluetalouteen jäävien tulojen määrä maksimoitua. Kuhmon 
kaupunki on Tuupalan CLT-rakenteisen puukoulun rakentamisen yhteydessä 
tutkinut, että yhden euron investointi puurakentamiseen tuo lähes kolme eu-
roa aluetalouteen. 11,9 miljoonaa euroa maksanut puukoulu synnytti yhteen-
sä noin 31 miljoonan euron kokonaisvaikutukset. Näistä selkeästi suurimmat 

vaikutukset syntyivät jalostuksen toimialalla, ja loput kokonaisvaikutuksista 
jakautuivat tasaisemmin palveluiden ja 30 alkutuotannon toimialan kesken6.
 
Puurakenteisilla rakennuksilla, kuten kouluilla, päiväkodeilla ja hoivakodeil-
la on vaikutuksia sekä kuntalaisten hyvinvointiin että ilmastonmuutoksen hil-
lintään. Puukoulut ja -päiväkodit toimivat kunnissa vetovoimatekijöinä, joilla 
voidaan houkutella lapsiperheitä muuttamaan paikkakunnalle. 

Huomion arvoista on, että puurakentamisen kotimaiseen kasvuun pystytään 
helposti vastaamaan. Vaikka Suomen kaikki rakennus- ja infrarakentaminen 
toteutettaisiin kotimaisesta puusta, ei se tarkoittaisi kuin pientä osaa suoma-
laisten sahojen nykytuotannosta. Ilmastonmuutoksen torjunta ja puuraken-
tamisen kasvu eivät näin ollen ole missään nimessä vastakkaisia kehityssuun-
tia. Vaikka kaikki Suomen uudisrakentaminen toteutettaisiin puusta, siihen 
vaadittava puumäärä kasvaisi Suomen metsissä vajaassa viikossa7.

6Tuupalan Puukoulu Hiilijalanjälki -raportti, 2020
7Stora Enso, https://www.storaenso.com/fi-fi/newsroom/news/2020/9/better-wellbeing-

and-less-carbon-footprint-when-building-from-wood 

”On myös ekologista, että sahatavaraa 
menee lähialueille jatkojalostukseen.”
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Orasko Oy:n sahajohtaja Olli Turunen kertoo yh-
teistyön Utajärven kunnan kanssa sujuneen mal-
likkaasti jo ennen kuin yritys päätettiin perustaa 
Utajärvelle. Utajärven Yrityspuisto Oy on Uta-
järven kunnan perustama kehittämisyhtiö, joka 
kehittää alueen yritysympäristöä. Tavoitteena on 
luoda edellytyksiä uusien yritysten syntyyn sekä 
tukea aloittavien ja alueella jo toimivien yritysten 
toimintaa. 

”Iso etu on myös siinä, että teollisuusalue ei ole 
asuinalueen lähettyvillä”, Turunen sanoo. Orasko 
on investoinut toiseen sahalinjaan, joten tarvit-
tiin lisätilaa toiminnalle. Kunta auttoi asiassa 
paljon, muun muassa alueen vuokrasopimuksia 
uudelleen järjestelemällä. ”Oraskolle on mah-
dollistettu tilaa kasvaa ja investoida. Sijaintikin 
on mitä parhain, esimerkiksi Ouluun on alle tun-
nin matka”, Turunen kehuu.

”Olemme aktiivisesti kunnan kanssa yhteyksissä 
ja vaikutamme myös yrityspuiston kokouksissa”, 
Turunen päättää. 

Orasko Oy, Iisveden Metsä, Kuhmo Oy, Keitele Group Oy

2. Mukana järvipelastuksessa

S/S Metsä ja S/S Tapio ovat höyrylaivoja, joilla 
oli tärkeä rooli Iisveden Metsä Oy:n toiminnassa, 
kun tukit vielä hinattiin sahalle vesiteitä pitkin. 
Järven merkitys on ollut sahan toiminnassa suu-
ri, joten Iisveden Metsä Oy on päättänyt tukea 
paikallista Sisä-Savon Järvipelastajat ry:tä spon-
soroimalla pelastusalus Pv Iisveden Metsää jo 
useiden vuosien ajan. Liki sadan vuoden traditio, 
joka kytkeytyy paikalliseen järveen, jatkuu siis 
edelleen. 

3. Elinvoiman kulmakivi

Kuhmossa sijaitseva Kuhmo Oy:n saha tuottaa 
vuosittain 440 000 m3 sahatavaraa, ja lähitule-
vaisuudessa määrä nousee jopa 600 000 m3:iin. 
Yhtiö työllistää suoraan 144 henkilöä ja on teetät-
tänyt laskelman, jonka mukaan yksi sahatyöpaik-
ka poikii seudulle jopa viisi työpaikkaa. 

Kuhmon kaupungin kehitysjohtaja Soile Holo-
painen kertoo sahan olevan kaupungin elinvoi-
maisuuden perusta, jolle monipuolinen Woo-
dpolis-puutuoteklusteri on voinut kehittynyt. 
Paikallisesti tuotettua sahatavaraa jalostetaan 
muun muassa höylätavaraksi ja CLT-levyiksi. Suo-
men suurin puukerrostalojen tekijä löytyy niin 
ikään Kuhmosta, ja tilaelementtien raaka-aine 
on enimmäkseen paikallisesti tuotettua. Kaupun-
ki on ollut aktiivisesti kehittämässä puutuoteklus-
terin toimintaa ja puurakentaminen on nostettu 
tärkeäksi osaksi kaupungin strategiaa.

”Sahan merkitys aluetalouteemme on tärkeääkin 
tärkeämpi ja vaikutukset leviävät laajalle Kuhmon 
lisäksi koko Kainuuseen”, kertoo Holopainen. 

1. Symbioosi kunnan kanssa

SAHALTA KUULTUA
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Työllisyysvaikutus näkyy muun muassa sosiaa-
lisen hyvinvoinnin lisääntymisenä ja näin myös 
verotuloina. Sahan suorat ja välilliset työllistämis-
vaikutukset vaikuttavat positiivisesti paikalliseen 
ostovoimaan.

Kaupunki ymmärtää hyvin myös sahan investoin-
tien merkityksen isommassa kokonaisuudessa. 
”Kuhmo Oy:n mittavat investoinnit ruokkivat li-
säinvestointeja ja valavat uskoa tulevaisuuteen. 
Kun saha investoi, uskaltavat sahan ympärille syn-
tyneet yrityksetkin investoida”, Holopainen pohtii. 
”Lisäksi saha näkyy aktiivisesti myös paikallisessa 
sidosryhmäyhteistyössä ja he sponsoroivat pai-
kallisia tapahtumia, kuten maailmankuulua Kuh-
mon kamarimusiikki -festivaalia.” 

4. Vastuullisuus Keiteleellä

”Palveluksessamme työskentelevien noin 550 
ammattilaisen lisäksi työllistämme välillisesti yli 
1500 henkilöä metsänhoidossa, puunkorjuussa 
sekä kuljetuksessa ja logistiikassa. Lisäksi pal-
velemme vuosittain tuhansia metsänomistajia 
puukaupoissa ja metsänhoidossa.

Vahva sitoutuminen ja pitkät työurat palveluk-
sessamme ovat meille kunnia-asia. Pyrimme 
varmistamaan työntekijöidemme viihtymisen 
osaavalla johtajuudella, luomalla hyvät ja tur-
valliset työskentelyolosuhteet sekä palkitsemalla 
henkilöstöä onnistuneista suorituksista. Tarjo-

amme työntekijöillemme myös mahdollisuuksia 
edetä työurallaan.

Haluamme osaltamme parantaa myös tulevien 
sukupolvien mahdollisuuksia työhön ja elantoon. 
Välineitä tähän ovat rekrykoulutus- ja työharjoit-
telumahdollisuuksien tarjoaminen sekä muu op-
pilaitosyhteistyö.

Lisäksi tuemme liikunnallista elämäntapaa ja hy-
vinvointia edistävää toimintaa. Teemme sponso-
riyhteistyötä niin joukkue- kuin yksilöurheilunkin 
parissa junioritoiminnasta ammattilaistason kil-
paurheiluun saakka.

Olemme toimintamme aikana maksaneet yli 10 
miljardia euroa kantorahatuloja suomalaisille 
metsänomistajille. Heiltä ostamastamme puuraa-
ka-aineesta jalostamillamme tuotteilla olemme 
tuottaneet Suomeen puhtaita vientituloja yli 1,5 
miljardia euroa.

Vuosittain Keitele maksaa palkkoja yli 20 mil-
joonaa euroa, suorittaa niistä lähes 4 miljoonan 
ennakonpidätykset ja tekee välillisiä eri verojen 
tilityksiä valtiolle yli 60 miljoonan euron arvosta.”8

8https://www.keitelegroup.fi/yritys/vastuullisuus/ 
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5. Vetovoimaa kuntaan

Puun sahauksessa syntyvät sivutuotteet voidaan 
hyödyntää joko jatkojalostusta varten tai bio-
polttoaineeksi. Yhdestä tukkikuutiosta tuotetaan 
noin puoli kuutiota sahatavaraa, ja sivutuotteina 
saadaan noin 0,3 kuutiota haketta ja loppuosa 
on kuorta sekä sahanpurua. Kuori hyödynnetään 
lämmöntuottamiseen bioenergialaitoksessa. 
Lämpöä riittää reilusti yli sahan oman tarpeen.
  
Isojoen sahalla havahduttiin 90-luvun alkupuo-
lella siihen, että sahalta yli jäävä lämpö voitaisiin 
hyödyntää Isojoen kunnan kaukolämpöverkossa. 
Sahan sijainti keskustan tuntumassa, lämpölai-
toksen riittävä koko sekä tuotannosta syntyvä 
pääpolttoaine, havutukin kuori, mahdollistivat 
kaukolämmön tuotannon aloittamisen ja niin 
Isojoen Saha päätti perustaa yhdessä Isojoen 
kunnan kanssa Isojoen Lämpö Oy:n. Yhtiö ra-
kensi noin 2,5 kilometrin laajuisen kaukolämpö-
verkon kirkonkylän taajamaan. Kaukolämpöön 
liittyi useita kunnan, yritysten sekä seurakunnan 
suurimpia kiinteistöjä. Verkon laajuus on vuosien 
varrella lähes nelinkertaistunut.

Saha ostaa lämmöstä noin 80 % sahatavaran 
kuivausta varten, ja loput lämmöntuotannosta 
käytetään Isojoen kirkonkylässä sijaitsevien kiin-
teistöjen lämmitykseen. Sahan tuotannon kasvun 
myötä myös kaukolämpöverkkoon toimitetun 
lämmön määrä on kasvanut. 

Isojoen Sahan toimitusjohtaja Esa Hakamäki 
kertoo pienellä paikkakunnalla, varsinkin etäällä 
runkoverkosta eli ns. haja-asutusalueella verkon 
rakentamisen olevan kallista. Verkkoa laajenne-
taan, mikäli liittyjiä on riittävästi sopivan etäi-
syyden päässä. Saha ja kunta haluavat kuitenkin 
yhteisymmärryksessä hyödyntää paikallisesti 
tuotetun puhtaan energian ja näkevät kattavan 
kaukolämpöverkon houkuttelevana tekijänä esi-
merkiksi uusien omakotitalojen rakentajille.   
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Kesällä 2021 Mikkelissä toteutettiin yhteisötaideteos, joka neljän kuukauden aikana kokosi äärel-
leen yli tuhat ohikulkijaa ja turistia. Teos on osa Hanna Vahvaselän väitöskirjatyötä ja rakentui 
M_itä? Nykytaiteen biennalin vanavedessä.

”Kivipaasi” hukkapuumateriaalista

Kesällä 2021 kuvataiteilija Hanna Vahvaselkä otti yhteyttä Misawa Homes 
of Finland Oy:n sahalle. Vahvaselkä oli valmistelemassa Mikkelin Pursialan 
puistoalueelle osallistavaa interventiota, johon hän tarvitsi sahatavaraa. 
– Meillä sattui olemaan sellaista 80 cm pätkää, hylkytavaraa, joka sopi Han-
nan suunnitelmiin erinomaisesti, kertoo sahan tehdaspäällikkö Pasi Lähde-
lahti.

Taiteilija nouti sahalta noin viisi kuutiometriä kuusisahatavaraa ja kuljetti ne 
Mikkelin 8 metriä syvän ja 9 000 vuotta vanhan hiidenkirnun äärelle. Tar-
koituksena oli kesän ajan rakentaa yhdessä mökkiläisten, matkailijoiden, 
paikkakuntalaisten, taideyleisön ja koululaisten kanssa Kohtaamisia (monu-
menttien äärellä) -teosta, Assuanin obeliskin toisintoa, joka kurottui maata 
pitkin kohden hiidenkirnua.

– Alun perin obeliskin tilasi faarao Hatšepsut1400-luvulla eaa, mutta se hal-
kesi kivimateriaalin haurauden vuoksi jo Assuanin louhoksella ennen pystyt-
tämistään, taiteilija taustoittaa.

Nikkarointia ja keskusteluja

42-metrinen obeliski rakentui kesän vieriessä paikalla pysähtyneiden ja Pur-
sialan maisemista samalla nauttineiden ihmisten yhteistyönä. Vahvaselän 
mukaan teos onkin hyvä muistutus hupenevasta ja vilpittömästä talkookult-
tuurista, ilosta olla avuksi ilman odotusta taloudellisesta hyödystä. 

- Kesäkuussa kävijöitä oli noin 30 päivässä, mutta heinäkuussa ihmisvirta 
vilkastui. Koulujen alettua vieraiden määrä laski, mutta toisaalta paikalle 
saapui koululaisryhmiä, taiteilija kertoo. 

Vahvaselkä päivysti teoksen äärellä kesäkuun puolivälistä lokakuun alkupäi-
viin ja arvioi kokonaiskävijämääräksi noin 2 000 ihmistä, joista noin puolet 
pysähtyi teoksen äärelle.

- Teos oli itselleni mielettömän hieno kokemus. Pääsääntöisesti myös muut 
lähtivät puistosta hyvällä mielellä. Moni koki käsillä tekemisen hauskaksi ja 
rennoksi ja samalla moni lapsi oppi sahaamaan ja poraamaan. Monumentit 
ja ympäröivä luonto nostivat keskusteluissa esiin tärkeitä ja syvällisiäkin tee-
moja. Jotkut tulivat paikalle monta kertaa. Yhteisen työn ääressä kohtaami-
selle tuntui olevan tarvetta korona-ajan jälkeen.

Paikalla pyörähti myös Misawan Lähdelahti sekä muita yrityksen työntekijöi-
tä. Tehdaspäällikkö kertoo, että puutavaran lahjoittaminen oli kädenojennus 
sekä taiteilijalle että paikallisyhteisölle.

– Lahjoitamme toisinaan sahatavaraa myös muihin käyttötarkoituksiin, ku-
ten kouluille linnunpönttöihin, puujalkoihin ja sen sellaisiin. Tässä kohtaa 
kysyntä ja tarjonta kohtasivat täydellisesti, sillä Hanna tarvitsi nimenomaan 
hylkytavaraa teokseensa.

Syksyn tullen purettu teos on osa Hanna Vahvaselän taiteellista tutkimusta 
ja jatko-opintoja Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, johon valmistuvassa 
väitöskirjassaan hän pohtii muun muassa puuta nykytaiteen materiaalina ja 
materiaalin kiertoon liittyviä teemoja.

– Olen tosi kiitollinen, että lähialueen yritykset lähtivät ”leikkiini” mukaan, 
antoivat materiaalia käyttööni ja osallistuivat samalla itsekin teoksen tuot-
tamiseen.
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Saha voi olla paikkakunnallaan myös näkyvä osa ihmisten vapaa-aikaa – mahdollistaja ja yhdistä-
jä. Näin on esimerkiksi Kuusamossa, missä Pölkky riemuitsee yhdessä kuntalaisten kanssa lentopal-
lojoukkueen menestyksestä.

Mukana pelissä

Pallo-Karhujen naisten lentopallojoukkue Pölkky Kuusamossa on 12 pelaa-
jaa, joista kuusi on saapunut Kuusamoon ulkomailta. Suomalaisia, ruotsa-
laisia, sveitsiläisiä ja yhdysvaltalaisia pelaajia luotsaa kreikkalainen valmen-
tajakaksikko Sotiris Gkotsis ja apuvalmentaja Argyris Antifakos. Erinomaisesti 
menestynyt joukkue on kahminut itselleen Suomen Liigan hopean, runkosar-
javoiton sekä Mestaruusliigan kolmossijan. Pölkky Kuusamo onkin paikka-
kuntalaisten ylpeydenaihe.

– Kuusamolaiset ovat kovaa lentopallokansaa. Koronarajoitusten ulkopuo-
lella katsomo on aina täynnä ja tunnelma on katossa, hymyilee joukkueen 
markkinoinnista ja varainkeruusta vastaava Arttu Ronkainen. 
Joukkue on paikkakunnalla eräänlainen ilmiö. Sen tukena on Ronkaisen mu-
kaan suuri määrä vapaaehtoisia, joista osa on jo kymmenien vuosien ajan 
saapunut hallille pelipäivän koittaessa.

– Meille on syntynyt oma yhteisö lentopallon ympärille. Uusia innokkaita 
tulee joka vuosi esimerkiksi lasten harrastuksen kautta.

Kasvutarina yhdistää

Siinä missä monelle kuusamolaiselle Pölkky Kuusamo on harrastus, pelaa-
jille kyse on täysipäiväisestä työstä. Pääsylipputulot eivät yksin riitä ammat-
timaisen toiminnan pyörittämiseen ja sen vuoksi joukkueella onkin useita 
sponsoreita.  Yksi niistä on paikkakunnalla toimiva, Pohjois-Suomen suurin 
yksityinen puunjalostaja Pölkky Oy. Yhteistyö Pölkyn ja Kuusamon Pallo-Kar-
hujen välillä alkoi vuonna 2006, ja laajeni vuonna 2013, jolloin pääjoukkue 
otti Pölkky Kuusamon nimekseen.

Tuki on Ronkaisen mukaan monimuotoista. Vastineeksi tuesta joukkue on 
osallistunut Pölkyn omiin tapahtumiin ja tarjoaa yritykselle nimensä ohella 

näkyvyyttä muun muassa joukkueasuissa, hallin seinämainoksissa ja verkko-
tolpissa. Ronkainen painottaa tuen olevan joukkueelle tärkeää.

– Sponsoriyhteistyön merkitystä ei voi vähätellä. Ilman Pölkyn tasoista spon-
soria homma ei onnistuisi. Joukkueessa ymmärretään tämä ja ollaan siitä 
valtavan kiitollisia. Olemme ylpeitä siitä, että saamme kantaa merkittävän 
paikallisen toimijan nimeä ja logoa paidoissamme.

Pölkyn hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maria Virranniemi kertoo, että yritys 
tukee sijaintialueellaan toimivia seuroja, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, 
joiden lajit, kuten hiihto, yleisurheilu ja suunnistus, liittyvät pääsääntöisesti 
luontoon.

– Kumppaneiden tarjoaman näkyvyyden avulla haluamme välittää arvomaa-
ilmaamme suurelle yleisölle. Siksi arvojen kohtaaminen markkinointiyhteis-
työtahojen ja sponsoroitavien kanssa on tärkeää. 

Virranniemi löytää yhtymäkohtia lentopallojoukkueen ja Pölkky Oy:n kas-
vutarinoista – siitä, että pieneltäkin paikkakunnalta voi ponnistaa pitkälle. 
Hän kuvaa yhteistyötä antamiseksi ja saamiseksi, monisuuntaiseksi iloa ja 
hyötyä tuottavaksi kumppanuudeksi. Pelipäivät ovat virkistävää ajanvietettä 
ja keskustelut joukkueen menestyksestä siivittävät myös arkisia keskusteluja.

– Naisten menestys on luonut yhteishenkeä. Kuntalaiset, iso osa henkilös-
töstämme, elää yhdessä lentopallojoukkueen elämää: ottelut ovat hyvin suo-
sittuja ja ne ovat mukava paikka kohdata ystäviä. Edustusjoukkueen lisäksi 
tuki tarjoamamme tuki ulottuu myös lasten ja nuorten liikuntaharrastusten 
kehittämiseen paikkakunnalla.
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Sahat tukevat usein paikallista liikuntatoimintaa sekä kulttuuritapahtumia. 
Monet haastatelluista kertoivat kohdistavansa lahjoituksensa paikalliseen 
lasten ja nuorten liikuntatoimintaan. Eräs yritys kertoi tukevansa ennen kaik-
kea metsäisiä lajeja. Enimmäkseen sahat ovat päättäneet tukea oman kun-
nan tai puunhankinta-alueellaan sijaitsevien seurojen toimintaa. Isommat 
sahayritykset tukevat aktiivisesti myös kansallisen tason urheilua.

Sahat ovat mukana muun muassa 
seuraavanlaisessa toiminnassa 

”Hyväntekeväisyydelle on vaikea laskea 
arvoa.”

”Urheiluseurojen taloudet ovat tiukilla. 
Paikallinen yrityskenttä voi olla mukana 

rahoittamassa seuroja.”

• paikalliset urheiluseurat
• musiikki- ja taidetapahtumat
• materiaalin lahjoitus paikallisille seuroille ja kuntoportaisiin
• lasten kädentaitojen tukeminen lahjoittamalla kouluihin puu-

materiaalia
• paikallisille koululaisille heijastinten lahjoittaminen
• edistäneet lasten ja nuorten metsäosaamista
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Kuvat: Touko Häkkinen, Atte Rissanen Photography, sahat
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Sahateollisuuden taloudellinen vastuu 
ja vaikutukset

OSA 2

SAHATEOLLISUUS RY:N JÄSENSAHAT LUKUINA

 

Liikevaihto 
1 600 M€/vuosi

Liikevoitto
20–100 M€/vuosi

Palkat
120 M€/vuosi

26sahaa
Investoinnit
50 M€/vuosi

Poistot
45 M€/vuosi

     JALOSTUSARVO
190–260 M€/vuosi

Verot
280 M€/vuosi
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8. Sahat luomassa taloudellista hyvinvointia

• Sahat maksavat huomattavan määrän metsänomistajien kantorahatuloista, maksavat palkko-

ja ja veroja sekä tuovat vientituloja Suomeen. 

• Harvan toimialan vaikutukset ovat paikallisella tasolla yhtä merkittäviä kuin sahateollisuuden.

• Itsenäisen sahateollisuuden investoinnit ovat olleet noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Pa-

rantuneen taloustilanteen ansiosta sahojen investoinnit ovat lähivuosina kasvussa. 

• Itsenäinen sahateollisuus maksaa vuosittain suoraan ja välillisesti palkkoja satojen miljoo-

nien eurojen edestä. 

• Itsenäiset sahat maksavat veronsa Suomeen. Sahateollisuuden maksamat verot näkyvät en-

nen kaikkea palkoista maksettuina veroina, välillisesti maksettuina veroina, polttoaine- ja 

sähköveroina sekä yhteisöverona.

YHTEENVETO

Sahateollisuuden taloudellinen vaikutus sekä paikallisesti että koko yhteiskuntaan on merkittävä. Sahat maksavat huomattavan 
määrän metsänomistajien kantorahatuloista, maksavat palkkoja ja veroja sekä tuovat vientituloja Suomeen. Harvan toimialan vai-
kutukset ovat paikallisella tasolla yhtä merkittäviä kuin sahateollisuuden. Vaikutukset myös kotimaiseen kauppataseeseen ovat 
huomattavat, ja positiivista vaikutusta lisää se, että lähes kaikki tuotantopanokset ovat kotimaisia. 

1

Vuonna 2020 sahateollisuuden liikevaihto oli 3 mrd. euroa, josta itsenäisen sahateollisuuden osuus oli reilu puolet (1,6 mrd. eu-
roa). Sahateollisuuden vuoden 2021 arvioitu liikevaihto on noin 4 mrd. euroa, ja itsenäisten sahojen liikevaihto tulee kasvamaan 
samassa suhteessa.

Sahojen liiketulosprosentin tasattu keskiarvo on tyypillisesti ollut 2 %:n tietämissä (kuva 10), mikä on teollisuuden keskiarvoon 
nähden vähän. Koronapandemia johti vuosina 2020 ja 2021 sahatavaran globaaliin tarjontahäiriöön, mikä yhdistettynä vilkkaaseen 
kysyntään johti vuonna 2021 epätavallisen kovaan sahatavaran hintapiikkiin normaalistikin syklisellä alalla. Tämä tulee heijastu-
maan poikkeuksellisen positiivisesti sahateollisuuden kannattavuuteen vuonna 2021. 

Sahojen omavaraisuusaste on kehittynyt viimeisten viiden vuoden aikana positiivisesti. Vuoden 2020 omavaraisuusasteen tasattu 
keskiarvo oli 33 %. 

Itsenäisen sahateollisuuden talouslukuja
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Kuva 10. Sahojen liiketulosprosentin kehittyminen vuosina 2011−2020.

Kuva 11. Sahojen talouslukuja: investoinnit, omavaraisuusaste, velat / liikevaihto, sijoitetun pääoman tuotto
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Kuva 12. Sahojen talouslukuja: liikevoitto, henkilöstökulut, poistot, jalostusarvo ja investoinnit.

”Tämä on ihmisten välistä luottamus-
bisnestä”, Multian Saha Oy

Keski-Suomessa sijaitseva Multian Saha Oy on vuonna 1952 perustettu per-
heyritys, joka on toimintansa alkuajoista lähtien panostanut pitkäaikaisiin 
asiakassuhteisiin. 

Suurin osa valmiista sahatavarasta lähtee vientiin, ja sahan päämarkki-
na-alue on Keski-Eurooppa. Multian Sahan asiakkaat valmistavat sahata-
varasta pääosin sisärakentamisen tuotteita, kuten paneeleita, listoja, lat-
tialankkuja, ikkunoita ja ovia.

Toimitusjohtaja Heikki Nuoranne kertoo asiakaslähtöisyyden olevan toimin-
nan keskiössä: ”Me tavoittelemme pitkiä asiakassuhteita, jolloin kumpikin 

kaupan osapuoli tietää, miten homma toimii. Meille on tärkeää, että voimme 
tarjota asiakkaalle juuri hänen käyttötarkoitukseensa sopivimman tuotteen. 
Pisimmät asiakassuhteemme ovat kestäneet yli 30 vuotta.” 

Nuoranne kertoo sahan olevan sitoutunut tuottamaan laadukkaita tuottei-
ta, jotka sahataan asiakkaan haluamiin mittoihin ja laatuihin sekä kuivataan 
asiakkaan toiveiden mukaisesti. Multian Saha tuottaa vuosittain noin 50 000 
m3 sahatavaraa, ja lähitulevaisuuden tavoitteena on hallittu kasvu ketteryyt-
tä menettämättä.  
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Virtuaalisaha on ku-
vitteellinen Suomessa 
toimiva yksityinen 
saha, jonka luvut 
edustavat laskennal-
lista keskiarvoa Saha-
teollisuus ry:n jäsen-
sahojen keskuudessa. VIRTUAALISAHAN LIIKEVAIHTO TUOTTEITTAIN

Yhteensä 
56 M€

Sahatavara  
40 M€

Kuori 1,5 M€

Puru 2 M€

Sellu

Energia/levyteollisuus

Hake
7 M€

Kuitupuu
5,5 M€

Oma lämmöntuotanto

Sahatavara-asiakas

Sellu

Yhteensä 
56 M€

VIRTUAALISAHAN KUSTANNUSTEN JAKAUMA

Metsänomistaja
Kanto- 
raha  

29 M€

Poistot 1,5 M
€

Ko
rju

u 
 

5 M
€

Kuljetukset  

7 M€

Palkat + sotut 
4 M€

Muut kulut 
9,5 M€

Työntekijät + valtio

Kuljetusurakoitsija

Urakoitsija

Sekalaisia,  
esim. kunnossapito

Investointeja

 

 

Maksetut palkat 
3 milj. €

Tuotanto  

200 000 m3

Työntekijöitä   
95 henkilöä

Liikevaihto
56 milj. €

KUVITTEELLINEN ”VIRTUAALISAHA” KESKI-SUOMESSA

LIIKEVAIHTO

KUSTANNUKSET
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Määrätietoista kasvua, Hasa Oy

Hasa Oy on ilmoittanut merkittävistä investoinneista lähivuosille.
Hasan investoinnit Haapajärven ja Haapaveden sahausyksiköihin 
ovat yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvattavat ja 
tehostavat sahojen tuotantoa. Tuotanto kasvaa muutamassa vuo-
dessa noin puoleen miljoonaan kuutiometriin sahatavaraa, mikä 
tekee Hasasta yhden suurimmista itsenäisistä sahoista. 

Investointien vaikutus sahapaikkakunnilla on merkittävä: maksetut 
palkka- ja verotulot näkyvät sekä kunnan taloudessa että kuntalaist-
en ostovoimassa. Metsänomistajille maksettujen kantorahatulojen 
lisäksi vientitulot kasvavat. Lisäksi investoinnit luovat uskoa tule-
vaisuuteen ja työpaikkojen pysyvyyteen.

Vuonna 2018 Hasa osti lisäksi Eskolan sahan Metsä Groupilta. Yri-
tysoston myötä useita työpaikkoja pelastettiin – sekä suoria että 
välillisiä. Yksi sahatyöpaikka synnyttää arvoketjussa keskimäärin 
kolme työpaikkaa.

2

Itsenäinen sahateollisuus on investoinut noin 50 miljoonaa euroa vuosittain. 
Investointien pitäisi kuitenkin olla nykytilaan nähden jopa kaksinkertaiset, 
jotta suomalainen sahateollisuus säilyttäisi kilpailukykynsä pitkällä aikavä-
lillä. Suomessa sahateollisuuden koneet ja laitteet ovat enimmäkseen ko-
timaassa suunniteltuja ja valmistettuja, joten investoinneilla on merkittäviä 
tulo- ja työllisyysvaikutuksia myös kotimaiselle teknologiateollisuudelle. 
Investoinneista koituvia työllisyysvaikutuksia ei ole huomioitu sahateollisuu-
den arvoketjun työllisyysvaikutusten tarkastelussa. 

Sahateollisuuden hiilitiekartta -raportissa todetaan seuraavaa:
”Sahateollisuuden investointitarve Sahateollisuus ry:n jäsenyrityksissä, jot-
ka tuottavat n. puolet Suomessa valmistettavasta sahatavarasta on n. 100 
milj. € vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan. Poistoina tämä vastaa noin viittä 
prosenttia liikevaihdosta. Näillä investoinneilla sahat olisivat tuotantotek-
nologian osalta kilpailukykyisiä, materiaalitehokkuus paranisi arviolta 5 %, 
energiatehokkuus 5 % ja tuottavuus kohenisi merkittävästi.9”   

Viime aikoina sahateollisuudesta on kantautunut uutisia isoista investoin-
neista. Suhdanne on parantanut sahojen taloustilannetta ainakin hetkellises-
ti, mistä johtuen sahat purkavat investointivelkaansa. Huomattavia investoin-
teja on viime aikoina valmistunut, meneillään tai tulossa ainakin seuraaville 
itsenäisille sahoille: Koskisen Oy, Pölkky Oy, Junnikkala Oy, Kuhmo Oy, Verso 
Wood Oy, Veljekset Vaara Oy ja Hasa Oy. 

Investointeja on euromääräisesti julkistettu yhteensä lähes 250 miljoonan ar-
vosta. Vaikka investoinnit jakautuvat useammalle vuodelle, ovat investointien 
vaikutukset hyvin merkittävät niin suoraan kuin välilliseen työllistävyyteen ja 
paikallistalouteen. Investoinnit toteutetaan pääosin kotimaisten laitetoimit-
tajien voimin, joten kerrannaisvaikutukset ulottuvat myös muille toimialoille.
Vaikka tilastojen mukaan sahateollisuuden aineettomat investoinnit ovat 
vähäiset, toteutetaan niitä epäsuorasti laitetoimittajien kautta – tästä esi-
merkkinä sahoilla käytettävien röntgenlaitteiden ja sahatavarakuivaamojen 
kehitys. Nämä eivät näy sahatoimialan aineettomien investointien tilastoissa.

9 Ilmastoviisas Sahateollisuus, Sahateollisuuden hiilitiekartta -raportti, 2020. 

Investoinnit

”Pyritään investoimaan säännöllisesti. In-
vestointivelka ei saa kasvaa liian suureksi, 
sillä tavoitteemme on olla alalla pitkään, 
eikä tehdä vain hetkellistä voittoa. Huo-

noinakin vuosina koitetaan satsata jotain. 
Tehokkuus paranee sillä.”
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TUKKIPUUSTA MAKSETTUJEN KANTORAHATULOJEN 
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Yksityishenkilöiden 
omistus metsämaasta

Tukkipuuksi  
hakattu määrä milj. m323,5

Tukkipuusta maksetut 
KANTORAHATULOT 1,4
Kantorahatuloista 
MAKSETUT VEROT 400

mrd. €

milj. € 60 %

Puukauppojen määrä 

yli 100 000 kpl

3
Metsänomistajille maksetuilla kantorahatuloilla on merkittävä vaikutus aluetalouteen. Sahat maksavat 2/3 metsänomistajien kantorahatuloista. Vuonna 2020 
kantorahatuloja maksettiin tukkipuukaupoista 1,4 miljardia euroa (-7 % / 2019 vuoteen verrattuna10), josta yksityismetsänomistajien osuus oli 1,2 miljardia 
euroa. Kantorahatuloista maksetaan myös veroja huomattava määrä.

Kantorahatulojen maksaja

4
Sahateollisuus maksaa palkkoja omien suorien työntekijöidensä lisäksi vä-
lillisesti koko arvoketjussa. Palkoista maksetut verot näkyvät luonnollisesti 
myös kuntien ja valtion saamissa verotuloissa. Sahateollisuuden maksamalla 
palkkasummalla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus. Tämä näkyy pal-
koista maksettujen verojen lisäksi työntekijöiden ostovoimana, joka kohdis-
tuu ennen kaikkea paikallistalouteen.

Itsenäinen sahateollisuus työllistää reilu 3 000 henkilötyövuotta ja maksaa 
vuosittain palkkoja noin 100 miljoonan euron edestä. Koko kotimainen saha-
teollisuus maksaa palkkoja reilusti yli 200 miljoonaa euroa.

Välillisesti palkkoja maksetaan arvoketjussa satoja miljoonia euroja. Yksi 
sahatyöpaikka työllistää arvoketjussa keskimäärin kolme henkilötyövuotta, 
muun muassa seuraavissa tehtävissä:

• metsänhoitotyöt
• metsänkorjuu

Palkkoja ja veroja

Verojen maksaja

Itsenäiset sahat maksavat veronsa Suomeen. Vuonna 2020 koko sahateolli-
suus maksoi veroja yli 0,5 miljardia euroa. Itsenäinen sahateollisuus maksoi 
veroja 280 miljoonan euron arvosta. 

Sahateollisuuden maksamat verot näkyvät ennen kaikkea palkoista makset-
tuina veroina, välillisesti maksettuina veroina, polttoaine- ja sähköveroina 
sekä yhteisöverona. Vuonna 2020 sahat maksoivat yhteisöveroa noin 15 milj. 
euroa. Kun lasketaan kaikki sahateollisuuden suoraan ja välillisesti maksa-
mat verot yhteen, summa nousee useisiin satoihin miljooniin euroihin. 

• puutavaran kuljetus
• ulkoistetut työt sahoilla
• sivutuotteiden kuljetus
• sahatavaran kuljetus

10Luonnonvarakeskus, kantorahatulot, https://stat.luke.fi/kantorahatulot
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Suomalaisen sahatavaran viennillä on pitkät perinteet. Edelleen suurin osa Suomessa tuotetusta sahatavarasta, noin 75 %, päätyy 
vientiin. Sahatavara oli vuonna 2020 Suomen kuudenneksi suurin vientiartikkeli11, ja vientitulojen merkitys koko kansantaloudelle 
on merkittävä. 

Vientituloista hyötyvät koko sahateollisuuden arvoketjun toimijat. Esimerkiksi metsänomistajien puukauppatulot eivät olisi nykyi-
sellä tasolla ilman kotimaisia sahoja, joiden tuotteista suurin osa viedään. Sahat maksavat 2/3 metsänomistajan puukauppatu-
loista.

Vuonna 2020 Suomesta vietiin sahatavaraa noin 1,6 miljardin euron edestä. Aiempina vuosina viennin bruttoarvo on ollut huo-
mattavasti korkeampi, mutta vuoden 2020 alhaisempaan vientimäärään vaikuttivat alkuvuoden työtaistelut sekä koronapande-
mia. Vuoden 2021 sahatavaran vientimäärä (m3) tulee arvion mukaan olemaan noin 15 % edellisvuotta korkeampi. Myös viennin 
bruttoarvo kasvaa vuonna 2021 merkittävästi. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana viennin arvo on kasvanut jopa 50 % (kuva 17). 
Sahatavaran kokonaistuotanto vuonna 2021 on arviolta 12 miljoonaa m3, josta vientiin menee noin 9 miljoonaa m3 (kuva 18). 

• Suomessa tuotetusta sahatavarasta 3/4 suuntautuu vientiin. Vuonna 2020 Suomesta vietiin 

sahatavaraa noin 1,6 miljardin euron edestä.

• Sahatavara oli vuonna 2020 Suomen kuudenneksi suurin vientiartikkeli.

• Sahateollisuuden kotimainen arvonlisä on kaikista vietävistä toimialoista suhteellisesti tarkas-

teltuna korkein.

• Vientitulojen lisäksi viennin työllistävä vaikutus on merkittävä.

YHTEENVETO

9. Vientituloja Suomeen

11 Tulli, 2021.
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Kuva 17. Sahatavaran viennin arvon kehitys 2003−7/2021.

Kuva 18. Sahatavaran ja jalosteiden vientimäärä Suomesta 2003−7/2021.
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Kun pohditaan eri toimialojen viennin merkitystä 
Suomen taloudelle, on bruttoviennin lisäksi hyvä 
ottaa huomioon toimialan tuottama kotimainen ar-
vonlisä. Sahateollisuuden kotimainen arvonlisä on 
kaikista vietävistä toimialoista suhteellisesti tarkas-
teltuna korkein (kuva 19 ja 20). Huomioitavaa on, 
että kyseisissä kuvissa on koko puutuoteteollisuuden 
toimialan (TOL 16) vienti. Jos tästä eriytettäisiin saha-
teollisuus, olisi suhteellinen luku vieläkin korkeampi, 
sillä sahateollisuus hyödyntää lähes yksinomaan koti-
maisia tuotantopanoksia.

Huomion arvoista on, että tarkastelua ei pidä rajata 
ainoastaan vientituloihin, vaan myös viennin merkitys 
työpaikkojen luojana on huomattava. 

1 899,20

2 389,60

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Bruttoviennin kotimainen arvonlisä,
viejätoimialan mukaan

Bruttovienti

TOL 16 BRUTTOVIENTI JA ARVONLISÄPOHJAINEN VIENTI 
VUONNA 2019, MILJOONAA EUROA

Kuva 19. TOL 16, Bruttovienti ja arvonlisäpohjainen vienti, 2019. Tilastokeskus.

Kuva 20. Toimialojen bruttovienti ja arvolisäpohjainen vienti, miljoonaa euroa, 2019. Tilastokeskus.
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Brutto- ja arvonlisäpohjaisten vientilukujen erotus 
kuvaa sitä viennin sisältämää arvonlisää, joka on tuo-
tettu ulkomailla. Tämä osuus viennin arvosta ei jää 
hyödyttämään Suomen kansantaloutta esimerkiksi 
työntekijöille maksettavina palkkoina, yritysten voit-
toina tai veroina.12 Epäsuora vienti koostuu esimer-
kiksi raaka-aineiden tai välituotteiden valmistuksesta. 

Kuvasta 21 voidaan havaita, että metsätalous ja 
puunkorjuu on merkittävin toimiala, jonka tuottama 
arvonlisäys päätyy epäsuorasti vientiin. Tässä saha-
teollisuudella on viejätoimialana merkittävä rooli.

12Tilastokeskus, https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/

mista-viennin-arvo-koostuu-globaalit-arvoketjut-toimialoittaises-

sa-tarkastelussa/

Kuva 21. Epäsuora vienti toimialoittain 2019, miljoonaa euroa (Tilastokeskus, 2021).
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10. Johtopäätökset

Raportin tarkoituksena oli kartoittaa sahateollisuuden sosiaalisen ja taloudellisen vastuun toteutumista ja tarkastella 

sahateollisuuden vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan kyseisillä osa-alueilla. 

Tavoitteena oli samalla laatia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla itsenäiset sahat ja koko sahatoimiala voisivat 

lähteä vahvistamaan sosiaalisen ja taloudellisen vastuun toteutumista. Tämän lisäksi työ tukee sahateollisuuden 

mahdollisia hankkeita vastuullisuussitoumusten toteuttamiseksi. Haastatteluiden ja tilastojen pohjalta nousi esiin 

selkeitä teemoja, joiden jatkotyöstämistä kannattaa harkita.

1

NYKYTILA

• Työturvallisuuden kehittämisessä, mittaamisessa ja ennaltaehkäise-
vissä toimenpiteissä on isoja yrityskohtaisia eroja. Osa sahoista on 
panostanut työturvallisuuden systemaattiseen ja tavoitteelliseen 
kehittämiseen, mikä näkyy vähentyneinä tapaturmina ja välillisesti 
tuottavuuden kohenemisena.

• Monien sahojen havainto- ja aloitekulttuurissa on parantamisen va-
raa. On tärkeää, että esimerkiksi tieto vaaranpaikoista kulkee eteen-
päin, jotta asiaan voidaan ajoissa tarttua tarvittavin toimenpitein.

Työturvallisuus

EHDOTUKSIA TULEVAAN

• Itsenäisen sahateollisuuden tapaturmataajuus on edelleen verrat-
tain korkea. Yhteisten tavoitteiden asettaminen saattaisi kannustaa 
sahoja työturvallisuutta kehittäviin toimenpiteisiin. Turvallisuus kan-
nattaa nostaa keskeiseksi kehittämisteemaksi alan sisällä.  

• Työturvallisuuden kehitystoimenpiteistä ja niiden tuloksista viestimi-
nen vaikuttaisi positiivisesti sekä alan imagoon että sidosryhmien, 
kuten rahoittajien ja vakuutusyhtiöiden, suhtautumiseen alasta. 
Myös tulevia työntekijöitä todennäköisesti houkuttaisi turvallinen 
työpaikka läpinäkyvästi viestivässä yrityksessä.

• Sahojen havainto- ja aloitekulttuurin kehittäminen esimerkiksi kou-
lutusten tai järjestelmien avulla. 
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2

NYKYTILA

• Työntekijöiden työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä ei suurin osa sahois-
ta kartoita säännöllisesti.

Työhyvinvointi

EHDOTUKSIA TULEVAAN

• Sahojen kannustaminen säännöllisiin työhyvinvointikyselyihin. Kyse-
lyssä voisi olla yhteinen sapluunaa, jota sahat voisivat hyödyntää. 
Sahateollisuus ry koostaisi sahojen vuosittain teettämistä työhyvin-
vointikyselyistä anonyymin yhteenvedon, jotta sahat saisivat verrat-
tua omia tuloksiaan muihin itsenäisiin sahoihin. 

• Työtapaturma- ja sairauspoissaolotilaston koostaminen säännöllisin 
väliajoin, jotta kehitystä pystytään seuraamaan.

• Sairauspoissaolojen vähentäminen työhyvinvointia edistävin toi-
menpitein. 

3

NYKYTILA

• Itsenäisten sahojen ulkoisessa viestinnässä on keskimäärin paljon 
kehitettävää. Jotkut sahoista ovat ymmärtäneet sujuvan viestinnän 
merkityksen myös kilpailutekijänä, kun taas jotkut ovat viestinnäs-
sään vielä hyvin alkuvaiheessa tai jopa päättäneet pitää viestintänsä 
minimissä.

• Viestinnässä keskitytään vahvasti ekologiseen vastuuseen ja puun-
hankintaan liittyvään viestimiseen, mutta sahojen sosiaalisesta vas-
tuunkannosta viestitään suhteessa hyvin vähän. 

• Monilla sahoilla ei ole olemassa viestintästrategiaa, jossa viestinnän 
tärkeimmät sidosryhmät olisivat määriteltyinä. Kilpailu osaavista 
työtekijöistä kasvaa eri toimialojen välillä, joten nyt jos koskaan on 
sahojen aika kiillottaa imagojaan houkuttelevina työnantajina.

Viestintä

EHDOTUKSIA TULEVAAN

• Tuodaan alan yhteisessä viestinnässä esille positiivisia asioita sa-
hoista suorina ja välillisinä työnantajina. Esimerkiksi tasa-arvoa 
esille tuova viestintäkampanja saattaisi auttaa sahateollisuuden 
työnantajaimagoon.

• Tuodaan viestinnässä esille myös ”pieniä” tekoja, joita pidetään it-
sestäänselvyyksinä tai joita ei huomata tuoda kattavasti esille, tästä 
esimerkkinä sahojen osallistuminen paikalliseen kulttuuri- ja liikun-
tatoimintaan.

• Kannustetaan esimerkiksi yhteisten koulutusten avulla sahoja luo-
maan itselleen viestintästrategia.
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11. Yhteenveto

Sahateollisuus tuottaa ympäristöystävällisiä ja uusiutuvasta raaka-aineesta vastuullisesti valmistettuja tuotteita. Tuotteet sitovat 
hiiltä koko käyttöikänsä ajan ja ovat osaltaan ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ekologisen vastuun kantamisen lisäksi 
sahojen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat sekä paikallisesti että laajemmin koko yhteiskuntaan ulottuvina. 
Itsenäisten sahojen tarinat ovat mitä parhaimpia – ne pitää vain muistaa kertoa eteenpäin. 

Sahat tuovat viestinnässään hyvin esille ympäristövastuunäkökulmia, mutta vain harvat kertovat viestintäkanavissaan, kuten koti-
sivuillaan, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun toteutumisesta liiketoiminnassaan. Sahojen aluetaloudellinen vaikutus on huomat-
tava, mitä sahateollisuuden kannattaa korostaa viestinnässään. 

Sahateollisuus tuo vientituloja Suomeen, mutta myös viennin suora ja välillinen työllistävä vaikutus on merkittävä. Minkään muun 
merkittävän vientiteollisuudenalan kotimaisuusaste ei ole yhtä korkea kuin sahateollisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että sahateolli-
suuden kotimainen arvonlisä on kaikista vietävistä toimialoista suhteellisesti tarkasteltuna korkein ja hyödyttää Suomen kansanta-
loutta kotimaahan maksettuina palkkoina, veroina ja voittoina.

Suomalaisen sahateollisuuden pitkällä historialla on ollut suuri vaikutus suomalaiseen kulttuuriperintöön. Sahat ovat olleet ja ovat 
edelleen, pienten paikkakuntien sydämiä, joiden ympärille myös kuntalaisia hyödyttävää infrastruktuuria on kehittynyt. Noin 90 
% pientaloista rakennetaan puusta ja puukerrostalorakentamisen kasvunäkymät ovat hyvät. Tarjoamalla vastuullisesti tuotettua 
sahatavaraa sahat kantavat kortensa kekoon myös jatkojalostuksen kehittymiselle Suomessa. Huomioitavaa on myös se, että useilla 
itsenäisillä sahoilla on omaa ja osin hyvinkin laajamittaista jalostustoimintaa. 

Sahateollisuuden sosiaaliset vaikutukset ovat mittavat. Työllistämisen lisäksi sahat vaikuttavat kuntien elinvoimaan ja houkutte-
levuuteen. Pitkien ja toimivien työsuhteiden merkitys pienillä paikkakunnilla on suuri: luotettavan työnantajan palveluksessa us-
kalletaan sitoutua paikkakuntaan. Keskimääräinen työsuhteen kesto itsenäisillä sahoilla on 14,5 vuotta, ja usein työsuhteet ovat 
tätäkin huomattavasti pitempiä.

Itsenäinen sahateollisuus ei siirry Suomesta alhaisempien tuotantokustannusten perässä, vaan on sitoutunut ylisukupolviseen lii-
ketoimintaan Suomessa. Sahat valavat investoinneillaan uskoa tulevaisuuteen, minkä myötä myös muut sahatavaran arvoketjussa 
toimivat yritykset uskaltavat investoida ja kehittää toimintojaan. 
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