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Metsätalouden työvoima- ja suoritetilasto: 

METSÄTYÖVOIMAN KEHITYSARVIO VUOSILLE 1980-1990 

Harri Rumpunen 

Metsätalouden työvoiman arvioitiin vähenevän 
voimakkaasti 1980- luvulla suhteessa suorite
maa~~n. Suoritemäärien arvioitiin puoles
taan kasvavan tilastointivuodesta 1977~ mis
tä syystä työvoiman lukumääräinen tarve tuli
si laskemaan vuodesta 1977 vuoteen 1980 vain 
lievästi ja vuosikymmenen alkupuoliskollakin 
enintään kohtalaisesti . Kasvavien uorite
määrien vuoksi työpanoksen tarpeen odotetaan 
säilyvän lähes ennallaan koko ennu tekauden 
ajan~ vaikka tuottavuuden arvioitiinkin pa
ranevan u eimmi a met ätalouden töi ä . 

Metsurit tulevat olemaan edelleen ke keisin 
metsätalouden työvoimaryhmä koko 1980- luvun 
ajan. Olennaisimmat rakenteelliset muutok
set metsätalouden työ oima a tuli ivat ole
maan tilapäi ten työntekijöiden tarpeen tun
tuva väheneminen ekä mie työn työvoiman 
uhteelli en o uuden pieneneminen. Koneel

li tami en arvioitiin kehitty än puunkor
juu a jok eenkin 1 70- luvun tahtiin~ eikä 
mui a metsätalouden töi sä oletettu aavu
tettavan merkittävä ti koneelli ten menetel
mien käytön li äystä . 

Työvoiman tarjonta suhteessa arvioituun tar 
peeseen ennustettiin 1980 keskimäärin riit
täväksi j a 1985 tarvetta pienemmäksi . Eri
tyisesti maan eteläisissä työvoimapiireissä 
arvioitiin jo 1980 työvoimapulaa~ ennen muu
ta miestyön tilapäisen työvoiman osalta . 

JOHDANTO 

Metsäteho keräsi vuonna 1978 me tsätalouden 
työnantajilta tilastoa metsätyövoimasta ja 
työsuoritteista metsätalouden eri töissä . 
Kysely koski vuoden 1977 tietoja , minkä li 
säksi vastaajia pyydettiin arv1o1maan työ
voiman tarpeen , keske i sten t yölaj ien suorit
teiden ja työvoiman tarj onnan kehitys vuo
sille 1980 ja 1985 . Tiedot kerättiin työ
voimapiireittäin ja ne rajattiin koskemaan 
palkattua työvoimaa sekä itsenäisiä urakoit
sijoi ta . 

Metsätehossa ennu stekautta ja tkettiin arv1-
oituj en kehityssuuntaus ten mukaan vuoteen 
1990 . 

Kuva 1. Väki vähenee oetslltyömailta 1980-luvulla , mutta vakinaisten, sekä 
ympärivuotisten että kausittaisten, metsureiden osuu s kasvaa . Valok . Metsäteho 
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Tilaston vastausten kattavuutta voidaan pi
tää hyvänä. Esimerkiksi tilastoon ilmoite
tut vuoden 1977 hakkuumäärät kattoivat no~n 

90 % kyseisen vuoden markkinahakkuutilaston 
vastaavasta puumäärästä . Alueellisesti vas 
tausten kattavuus kuitenkin oli puutteelli
nen . Tässä katsauksessa esitettävät valta
kunnalliset luvut on laskennallisesti kor
jattu koko metsätalouden kattaviksi . 

Tutkimuksesta on jätetty yksityiskohtainen 
raportti vuonna 1979 Metsäalan Yhteistoimin
talautakunnalle, jonka toimesta tutkimus teh
t~~n. Tämä katsaus sisältää raportin pää
tulokset. 

TYÖMÄÄRIEN KEHITYSARVIO 

Metsätalouden keskeisimpien työlajien suori
temäärien arvioitiin kehittyvän tilastointi
vuoden 1977 määriin verrattuna seuraavasti. 

1980 

Suht . s uoritteen 
määrä (1977 = 100) 

~UUNKORJUU 117 1251 

Palkkatyövoiman suorittama korjuu 123 134 
Metsänomistajien hankintakorj uu 95 90 

PUUTAVARAN KAUKOKULJETUS (puumäärät) 
Autokuljetus käyttöpaikalle 119 129 
Uitto 111 118 

PUUN TUOTTAMINEN 
Metsäovi ljely 107 109 
Taimikonhoito 83 81 
Maanmuokkaus 112 119 

METSÄNPARANNUS 
Metsänlannoitus 104 113 
Metsäojitus 79 64 
Metsäteiden rakennus 118 119 

TYÖMENETELMIEN KEHITYSARVIO 

Eri menetelmien osuudet on laskettu palkka
työvoiman ja urakoi tsijoiden arvioidun työ
suoritteen määrästä , eikä niihin siis sisäl
ly metsänomistajien omaa työsuoritetta . 

Hakkuu 

1980 1985 

Osuus , % puumäärästä 

Mies työmene te Imi llä 94 86 74 

Monitoimikoneilla 
Erilliskaato + prosessorit 5 8 9 
Harvesterit .! 6 ~ 13 15 24 

Hakecusmenetelmillä 1 2 

100 100 100 

Metsäkuljetus ja koneellinen kasaus 

2 

Metsätraktorikuljetus 

Muut menetelmät 

Koneellinen kasaus 

94 

6 

100 

5 

Osuus, % puumäärästä 

95 96 

5 4 

100 

6 

100 

1990 

63 

34 

_3 

100 

Koneellisen kasauksen luvut eivät sisällä 
varsinaisella metsäkuljetuskalustolla kulje
tuksen yhteydessä tapahtuvaa kasausta. 

Kaukokuljetus 

Osuus , % puumäärästä 

Autokuljetus käyttöpaikalle 68 70 71 

Uitto 22 21 21 

Rautatiekuljetus 9 8 8 

Traktorikuljetus 1 

100 100 100 

Uittoon ja rautatiekuljetukseen liittyvästä 
alkukuljetuksesta tehtiin vuonna 1977 noin 
2 % traktorilla ja loput autokuljetuksena. 
Osuuksien arvioitiin olevan samansuuruisia 
myös vuonna 1985 . 

Puuntuottamistyöt 

Metsänviljelystä tehtiin koneellisilla mene
telmillä vuonna 1977 noin 1 % ja osuuden ar
vioitiin kasvavan 3 %: iin vuonna 1985 . 

Taimikonhoitotöistä koneellisten menetelmien 
osuus vuonna 1977 oli 8 %. Vuonna 1985 sen 
arvioitiin olevan 10 %. 

METSÄTYÖVOIMAN KEHITYSARVIO 

Työvoiman tarve 

Työvoiman tarpeen suhteessa työsuoritteisiin 
arvioitiin laskevan voimakkaasti koko ennus
tekauden ajan. Syynä tähän tulisi olemaan 
työvoiman vakinaistuminen, toisaalta ympäri
vuotisen ja kausittaisen työvoiman osuuden 
kasvaessa sekä toisaalta lähes kaikkien työn
tekijäryhmien keskimääräisen vuotuisen työ
ajan pidentyessä . Toinen vaikuttava tekijä 
tulisi olemaan tuottavuuden arvioitu nousu, 
joka tapahtuisi koneellistamisen , menetelmä
kehityksen ja ammattitaitoisemman (vakinai
sen) työvoiman käytön vuoksi . 

Kuva 2. Vakinaistu
misen ja tuo ttavuu
den nousun vaikutus . 
Saman työmää rän teke
miseksi arvto ttttn 
vuonna 1990 tarvit
tavan 9 % vähemmän 
työvoimaa kuin 1977. 

Suhteellinen 
työvoimantarve 
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Vaikkei metsätalouden eri töiden työsuorit
teiden määrittämiseen olekaan löydettävissä 
yhteismitallista mittaria , seuraavissa las
kelmissa on käytetty korjuumäärää ilman han
kintakauppojen puuta suoritteen yksikkönä, 
joka kuvaa toiminnan tasoa metsätaloudessa . 
Itse korjuutyön ohella korjuumäärä kuvastaa 
myös kaukokuljetusten määrää sekä osit tain 
puuntuottamisen töitäkin . 

Tilastovastausten perusteella näin laskettu 
suhteellinen työvoiman tarve metsätaloudes
sa kehittyisi vuoteen 1990 mennessä seuraa
vasti . 

Suhteellinen 
työvoimantarve , 
henkeä/1000 m3 

1977 

1. 95 

1980 

1.51 

1985 1990 

1.18 1.00 

Työpanoksena , 230 työpäivää käsittäviksi 
miestyövuosiksi muutettuna , vastaavat luvut 
tulisivat olemaan : 

1.2ll 1980 1.2§2 1990 
Suhteellinen 
työpanos tarve , 0 . 98 
mtv/1000 m3 

0 . 83 0 . 71 0 . 67 

Koska tilastoon vastattiin keväällä 1978 ja 
vastaus t en perustana olivat lamavuoden 1977 
suoritemäärät , suoritteiden määrällinen taso 
jäi myös ennustevuosien osalta verraten al
haiseksi . Tämä aiheutti puolestaan alhai
sen työvoiman tarvearvion . äistä syistä 
tehtiin laskentavaiheessa , keväällä 1979 , 
Metsätehossa rinnakkainen kehitysarvio sen 
hetken todennäköisistä suoritemääristä , jot
ka siis ovat ensin mainittua suuremmat. Tau
lukon (alla) suoritemäärien ja työvoimantar
peen alarajat kuvaavat tilaston vastaaJ1en 
arvioita ja ylärajat Metsätehon suoritemäärä
arvioita ja niiden sekä vastaajien mukaisen 
suhteellisen työvoimantarpeen avulla las
kettuja työvoiman tarvearvioita. 

Työvoiman rakenne 

Taulukosta (alla) ja kuvasta 3 käyvät ilmi 
vastaajien arviot metsätalouden työvoiman
rakenteessa tapahtuvista muutoksista . Olen
naisiromat muutokset tul isivat olemaan tila
päisen työvoiman osuuden selvä väheneminen , 
vakinaisten metsureiden osuuden ja määrän 
kasvu sekä koko miestyön työvoiman suhteel 
lisen osuuden pieneneminen . 

TAULUKKO. Metsäta louden työvoiman tarvearvio vuosille 1980- 1990 

Peruste : korjuumäärä , milj . 

1 VUOSI 

METSURI! 

" ' 
- hakkuu 

- me t sän-
hoitotyöt 

MITTAUSTYÖNTEKIJÄT ~ j - mittaus 

- leimaus 

MUUT Hl ESTYÖN TYÖNTEKIJÄT 

4,~ 
- taimitarhatyöt 

- uittotyöt 

- metsänparannustyöt 

KORJUUKONEIDEN KÄYTTÄJÄT ~ 
-metsä- ~ 

-:~~~::u• ~ 

AUTOKULJETUKSEN TYÖNTEKIJÄT 

- kauko
kuljetua 

3 
m 

ympärivuotiset 

k.ausittaiset 

tilapäiset 

vakinaiset 

tilapäiset 

Y'IIIPäri vuotiset 

kausittaiset 

tilapäiset 

vakinaiset 
kuljettajat 

tilapäiset 
kuljettajat 

apumiehet 

vakinaiset 
kuljettajat 

.uut työntek. 

MUUT KONETYÖN TYÖNTEKIJÄT ÅAD.l_, käyttäjät ja 

- metsänparannus- ~ ~Å kuljettajat 

työt ~ aplDiehet 
- uittotyöt - ... korjaus- ja 

-korjaus ja huolto huoltotyöntek . 

HETSÄTALOUOE TYÖVOIMA YHTEENSÄ 

23 . 1 

1977 

työvoima , 
henkeä 

9100 

5600 

14500 

1000 

900 

700 

1800 

3700 

1700 

900 

200 

1900 

1100 

1400 

400 

100 

45000 

28 . 3 - 32.0 31.1 - 36.0 33.0 - 38.0 

1980 1985 1990 

työvoiman tarve , henkeä 

9700 - 12000 9200 - 10600 9400 - 10800 

6000 - 6800 5400 - 6200 5600 - 6500 

12000 - 13500 6800 - 7900 3800 - 4400 

1200 - 1300 1200 - 1400 1200 - 1400 

900 - 1000 1000 - 1100 1000 - 1100 

700 - 800 800 - 900 700 - 00 

2100 - 2300 2000 - 2300 1 00 - 2100 

2800 - 3200 2400 - 2700 2000 - 2300 

1900 - 2100 2000 - 2400 2100 - 2400 

700 600 - 700 600 - 700 

200 200 200 - 300 

2000 - 2300 2100 - 2400 2100 - 2400 

1000 - 1100 900 - 1100 900 - 1000 

1200 - 1400 1200 - 1400 1200 - 1 00 

400 400 300 - 00 

200 200 200 - 300 

43000 - 49000 36000 - 42000 33000 - 3 000 
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% työvoiman määrästä % työpanoksesta 

100-,------------, 10 

50 

1977 - 80 

vakinaiset 
ympärivuotiset 

- 85 
u 

1990 1977 

vakinaiset 
ympärivuotiset 

vakinaiset 
kausi tta i set 

tilapäise t 

- 80 -85 

Kuva 3 . Metsätalouden työvoimanr aken t een kehitysarvio 

-
1990 

Koko työvoiman vakinaistumista kuvaa hyvin 
arvio keskimääräisestä työpanoksesta työnte
kijää ja vuotta kohti . Kun se vuonna 1977 
oli 116 pv, arviot ova t vuosille 1980 ja 1985 
vastaavasti 126 pv ja 140 pv . 

Tärkeimpien työntekijäryhmien 
työpanoksen kehitysarvio 

Ryhmä Keskimääräinen työpanos , 
pv/henkilö/vuosi 

Vakinaiset metsurit 
- ympärivuotiset 205 207 205 
- kausittaiset 143 131 132 

Tilapäiset metsurit 44 42 55 

Vakinai set mittaus-
187 202 198 työn tekijät 

Tilapäiset mittaus -
108 105 109 työntekijät 

Vakinaiset metsäkoneen-
196 205 206 kuljettajat 

Tilapäiset koneen - 78 101 102 kuljettajat 

* * * * 

TYÖVOIMAN TARJONTA-ARVIOT 

METSURIT MUU MIESTYöN TYöVOIMA KONETYöN TYöVOIMA 

METSURIT MUU MIESTYöN TYöVOIMA KONETYöN TYöVOIMA 

Kuva 4 . Metsätalouden työvoiman tarjonta-arvi o t 
työvoimapiireittäin. 

+++ 
++ 

+ 
0 

selvää työvo iman ylitarjontaa 
kohtalaista 
lievää 
tasapaino tila 
lievää työvoimapulaa 
kohtalaista " 

:s selvää 

Me tsäteho Review 6/1980 

Arvi o t työvoiman tar jonnas ta on esitetty ku
vassa 4 s uhteessa tilaston vastaajien tarve
arvioihin . Jos suoritemäärät ennustejaksol 
la tulevat olemaan vastaajien arvioita suu
remmat, esimerkiksi Metsä t ehossa tehdyn ar
vion tasoa , tarj onta muuttuu as tetta nega
tiivi semmaks i (siis ++ = +, 0 = - , - = -
jne . ) . Vuotta 1990 koskevia tarjonta- arvioi 
ta ei tehty, koska ne kuten myös kyseisen 
ajankohdan tarvearviotkin ova t täysin riip 
puvai sia tavasta, jolla metsätyövoimapoli
tiikkaa hoidetaan vuosikymmenen aikana . 

Yleisarviointina työvoiman tarjonnasta vas 
taajat ennakoivat lievää työvoimapulaa vuo
delle 1980 maan eteläosiin ja kohtalaista 
yl itarj on t aa pohjoisosiin sekä kohtalaisen 
selvää pulaa vuodelle 1985 suurimpaan osaan 
maata . llihdollinen työvoimapula tulisi vas 
tausten mukaan vaihtelemaan selvästi maan 
eri osien sekä eri työvoimaryhmien kesken . 
Selvintä pulaa tulisi olemaan metsureis t a . 

Tilaston vastauksissa ei ole otettu huomioon 
mi tään selvää metsätöiden tuottavuusperustei
den muutosta , jollainen esimerkiksi palkkaus 
jär jestelmämuutos saattaisi olla . Tällainen 
muutos aiheuttaisi suhteellisen työvoiman
t arpeen muutoksen ja sen seurauksena toteu
tettavasta työvoimapolit iikasta riippuvan 
muutoksen todelliseen työvoiman tarpeeseenkin . 
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Forestry Labour and Operationa1 Statistics: 
DEVELOPMENT ESTIMATE OF FOREST LABOUR FOR THE YEARS 1980 - 1990 

By Harri Rumpunen 

Stat i stics were collected ~n 1978 from forestry employers about forest labour 
and operations as well as estimates of future development. 

ESTIKATE OF FORESTRY LABOUR REQUIREHENT FOR 1980 - 1990 

Assusption: logging volume , million m3 (s) 23.1 28 .3 - 32 . 0 31.1 - 36.0 33.0 - 38.0 

YEAR 1977 1980 1985 1990 

Labour 
force, Labour requirement, persons 
persons 

LOGGERS 

" ' 
- cutting year-round 9100 9700 - 12000 9200 - 10600 9 00 - 10800 

seasonal 5600 6000 - &800 5400 - 62ll0 SMIO - 1,500 
- silv icultural 

work. temporary 14500 12000 - 13500 6800 - 7900 3800 - 4400 

MEASURlNG WORKERS 

~ - measur ing j permanenc 1000 1200 - 1)00 1200 - 1400 1200 - 1400 

- marking temporary 900 900 - ll)()() 100() - lllkl 1 IIKIO - 1100 

OTHER HANUAL I.'ORKERS 

~ - nursery work year-round 700 700 - 800 800 - 900 700 - 00 

- Cloaring work seasonal 1800 2100 - 2300 2000 - 2300 1800 - 2100 

- forest improvement rk teaporary 3700 2800 - 3200 2400 - 2700 2000 - 2300 

HARVESTlNG HACHl E perm.anent 
1700 1900 - 2100 2000 - 2400 2100 - 2400 OPERATORS operators 

- forest haula1e temporary 
900 700 &00 - 700 &00 - 700 

- cutting operators 

he1 pers 200 200 200 200 - 300 

TRUCK TRANSPORT I.'ORKERS penaanent 
1900 2000 - 2300 2100 - 200 2100 - 200 

- long-distance drivers 

transport other vorkers 1100 1000 - 1100 900 - 1100 900 - 1000 

OTHER HACHl E WORXERS 

- forest iiiJ)rovement upera tors and 
1400 1200 - 1400 1200 - 1400 1200 - 100 work drivers 

- floaring rk 

l he lpers 400 400 400 JOO - 400 

- r p i r nnd r pair and 
100 200 200 200 - JOO aainteunce aaintenance 

vorkers 

TOTAI. I.ABOUR FORU: 1 F STitY 45000 4)000 - 49000 36000 - 4 2000 ))000 - 38000 



DEVELOPMENT ESTIMATE OF WORK VOLUMES 

The operational volumes of the main types of work in forestry were estimated to 
develop as follows; the reference point is the volumes for the year 1977. 

ITIMBER HARVESTING 

Harves ting by hired 1abour 
De1i ve ry harvesting by forest owners 

Re 1at ive 
operationa 1 vo1 ume 

(1977 100) 

117 1251 

123 134 
95 90 

LONG-DISTANCE TRANSPORT OF TlMBER 
(timber vo 1umes ) 

Truck transport t o uti1isation s ite 119 129 
Floa t i ng 111 118 

WOOD PRODUCTION 

Seeding and planting 107 109 
Treatment of young stands 83 81 
Soi1 preparation 112 119 

FOREST I MPROVEMENT 

Fores t fertilisati on 104 113 
Forest drainage 79 64 
Fores t road construction 118 119 

DE VELOPMENT ESTIMATE FOR WORKING METHODS 

The shares of different methods were calculated from the estimated operational 
volume of hi red labour and contractors and thus do not include the forest owners' 
own operations. 

Cutting 

By manua1 me thods 

By mu1ti purpose 1ogging machines 
Separa t e fe11ing + processor s 
Harveste r s 

By ch ipping me thods 

Forest Hau lage and Mechanised Bunching 

1980 ~ 
Sh:1 rc , % of quantity of t imber 

Furwa n.lt> r hau 1age 94 95 96 

Other rnethods 6 5 4 

100 100 100 

~h.•,·h;111 i !-il~d bu1H:h i n~ 5 6 7 

The figures fo r mechanised bunching do 
n t include bunching by forest haulage 
equipment proper in connec tion with 
haulage . 

5 
1 

1.2!2. 1985 1990 

Share, % of quan t ity of t imbe r 

94 86 74 63 

8 9 
6 5 13 15 2 34 

0 2 3 

100 100 100 100 

Long-Distance Transport 

1980 ~ 
Sha rl' , z .... f)llall l i 1 y .. r 1 imht•r 

Truck t r ansport 68 70 71 to the uti1isation site 

Floa t i ng 22 21 21 

Rai1 transport 9 8 8 

Trac t or transport 1 u 

100 100 100 

In 1977, about 2 % of the pretransport for 
floating and rail transport was done by 
tractor and the rest by truck. It was as
sumed that the shares would he of the same 
magnitude in 1985. 


