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UPM 2

Työnostosta kokonaispalvelun ostoon –
avainyrittäjyys UPM Metsässä
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Keskeiset aiheet

UPM Metsän uusi toimintatapa

Yrittäjätoimintojen kehittäminen uuden toimintatavan tueksi

Avainyrittäjyys
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UPM Metsän uusi toimintatapa

Yhtenäinen organisaatio- ja liiketoimintakulttuuri
Selkeisiin ja yksinkertaisiin tavoitteisiin perustuva johtaminen
Prosesseihin perustuva toimintatapa
Kustannustehokkuuden vaatimus
Keskittyminen ydintehtäviin
– kokonaisohjaus
– korjuun ja kuljetuksen ohjauksesta kokonaislogistiikan 

ohjaukseen
– työsuorituksen ostosta kokonaispalvelujen ostoon
– prosessien välisen yhteistyön varmistaminen myös 

palvelujen ostossa



UPM 5

Avainyrittäjyys

Peruslähtökohta
– Tuotava hyötyä molemmille osapuolille
– Halu ja tahto löydyttävä molemmilta osapuolilta

Tavoitteita
– kapasitetin käyttöaste paranee
– palvelutarjonta laajenee
– toiminnan laatu paranee
– yrityskoko kasvaa
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Yrittäjätoimintojen kehittäminen ja 
tavoitteet

työsuorituksen ostosta kokonaispalvelun ostoon
– kokonaispalvelujen käsite laaja ja laajenee

– itseohjautuva laadunvalvonta palvelun ostajan kontrollilla

– yrittäjien laatujärjestelmien hyödyntäminen

– yrittäjillä ostettavat työpalvelut on kuvattava 
kustannusvaikutuksineen (lisätyöt, työnjohto jne)
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Yrittäjätoimintojen kehittäminen ja 
tavoitteet

yrittäjien palvelutarjonnan monipuolistaminen

– tavoitteena ostaa palveluina kaikki ydinosaamisen ulkopuoliset 
tehtävät tavoitteena  rationalisointihyödyt

– yrittäjiä ohjataan  korjuu-, kuljetus-, energiahankinta-, ja 
uudistamisohjelmien kautta, ei yksittäisen koneyksikön ohjausta

– vuosineljännestavoitteet parempaan kapasiteetin hallintaan
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Yrittäjätoimintojen kehittäminen ja 
tavoitteet (jatkuu)

yrittäjäsopimukset neuvotellaan tarjolla olevien eri työlajien pohjalle, ei  
koneyksiköiden laskennallisten kapasiteettien mukaan, 
konekohtaisuudesta sopimuskohtaisuuteen.
yrittäjä vastaa tarkoituksenmukaisten yksiköiden hankinnasta ja 
käytöstä sekä työajoista ja hankkii tarvittavan lisäkapasiteetin 
alihankintana
ylimääräinen kapasiteetti pois – parhaat jäävät (monipuolisuus, 
kannattavuus, kehityskyky ja –halu)
ohjattavien yrittäjien lukumäärän alentamiselle tavoitteet ja toteutus
uusia sopimuksia kokonaisuuksille – ei yksittäiselle yksikölle
menetelmä- ja teknologiakehitys pidetään omissa käsissä – mutta 
yhteistyössä avainyrittäjien kanssa



UPM 9

Avainyrittäjyyden tavoitteet UPM Metsän 
näkökulmasta

Avainyrittäjyyden tavoitteita
– riittävä yrityskoko
– liikkeenjohdon osaamista
– monipuolinen palvelutarjonta
– työnjohtotaitoa
– riittävä työmäärä erikoiskoneille
– riskinottokykyä, omavaraisuusaste
– laadun valvonta on osa yrittäjältä ostettavaa palvelua
– joustavuuden lisääminen kustannustehokkaasti
– toiminnan kehittämistä yhteistyössä ja molemminpuolisen 

hyödyn näkökulmasta



UPM 10

Yhteinen haaste: saada alalle 
ammattitaitoista työvoimaa
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