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Tavoitteet kustannustehokkuudessa ovat ajaneet kotimaisen metsäteollisuuden 

rakennetta jo vuosia kohti yhä vahvemmin keskittynyttä teollisuuden alaa. Pienten 

sahatoimijoiden tulevaisuuden näkymiä tämän trendin ohella ovat varjostamassa 

kiihtyvä raaka-ainekilpailu, palveluiden digitalisoituminen, rakentamisessa 

tapahtuvat muutokset sekä tuotteille kiristyvät vaatimukset.  

Tässä diplomityössä tarkastelemme piensahojen toimintaympäristön kehittämiseen 

suunnitellun Lähipuu -yhteisömerkin menestystekijöiden rakentumista. 

Tutkimuksellinen näkökulma on tarkastella piensahatoiminnan merkitystä 

toimialakohtaisten tavoitteiden, kestävän kehityksen sekä paikallisen talouden ja 

hyvinvoinnin toteutumisessa. Tutkimustavoite on Lähipuu -yhteisömerkille 

kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen.  

Tutkimuksen tuloksena Lähipuu -yhteisömerkille laadittiin kehittämismalli, joka 

tuo esiin tavoitteiden väliset sidossuhteet brändin, arvonluonnin sekä toiminnan 

johtamisen välillä.
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The structure and shape of the Finnish forest industry has over the last years 

developed towards a more centric model, mainly due to cost-efficiency factors. This 

among the increasing competition on resource market, digitalization, changes in 

wood building methods and increasing demand on certificates has driven the small 

sawmills to a difficult position.  

This study examines the key success drivers for Lähipuu collective mark, which is 

an initiative launched to develop the operational environment for small sawmills.   

The theoretical foundation for study is to analyze the impact which small sawmills 

conduct towards industry objects, sustainable development, local economy and 

welfare. Study object is to define the critical success factors for Lähipuu -collective 

mark.  

The results of the study display a design model for success factors and further 

explains the dimensions and relation between brand creation, value addition and 

managemental actions, which together define the overall success for Lähipuu 

collective mark. 
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LYHENTEET 

Seuraavassa selvitetään muutamia keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät oleellisesti työssä 

tehtävään tutkimukseen.  

Arvo  

Asiakkuuden arvo, tarkoittaa laajasti ymmärrettynä sitä kokonaisarvoa, joka asiakkaalla on 

yritykselle. 

Arvontuotanto  

Asiakkaan arvontuotanto on prosessi, jolla asiakas toteuttaa omia tavoitteitaan. Asiakkuuden 

arvo on se kokonaisarvo, joka asiakkaalla on yritykselle.  

Yhteisömerkki tai kollektiivinen merkki (collective trademark tai collective mark) on 

tarkoitettu käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Merkin käytölle 

voidaan asettaa tiettyjä edellytyksiä, joilla taataan haluttujen periaatteiden tai arvojen 

toteutuminen. Merkin käytön ehtona voi olla tuotteen tietty laatu tai alkuperä. (Minilex 2015.)  

Brändi (brand) on identifioitava kokonaisuus, jolla on tiettyjä arvolupauksia. 

Yksinkertaisimmillaan brändi lupaa käyttäjälleen arvoa. Brändi edustaa kaikkia aineellisia ja 

aineettomia asioita, joita kuluttajalle tulee mieleen ajatellessaan yritystä tai sen tuotetta. 

Brändi luo kuluttajalle sen mielikuvan, että markkinoilla ei ole yhtään toista samanlaista 

tuotetta. (Mohsin 2009, 4-5.) 



 

 

 

 

1. JOHDANTO 

Tämän diplomityön ensimmäinen luku käsittelee aiheeseen liittyviä taustatietoja sekä tuo esiin 

tutkimuksen käynnistämiseen johtaneet tekijät. Luvussa kuvataan päätutkimusongelma ja 

ratkaisuna käytetyt tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen työnrakenne sekä johdetut alatavoitteet 

ja rajaukset ovat esiteltynä ensimmäisen luvun päätteeksi.  

Suomen sahateollisuuden rakenne on monitahoinen, ulottuen monikansallisista 

pörssiyhtiöistä pieniin itsenäisiin sahalaitoksiin. Suuret toimijat ovat muotoutuneet yhä 

vahvemmin integroituneiksi tuotantoyksiköiksi, jotka keskittyvät pääasiassa massateollisuuden 

kuituraaka-aineen saantiin sekä kustannusten minimointiin. Kotimainen laadullisesti 

korkeatasoinen puuraaka-aine työstetään yhä enenevissä määrin itsenäisten sahalaitoksien 

toimesta ja pienempien sahojen sahatuotteista suuri osa päätyykin kotimaisen 

puutuoteteollisuuden jatkojalostustarpeisiin.  (Kallio 2001) Metsäteollisuuden varaan 

rakennettujen taloudellisten sekä työllisyyden tavoitteiden toteutuminen vaatii sahalaitoksilta 

riittävän monipuolista sekä laadukasta verkostoa toimialakehityksen tueksi. Sahalaitokset 

yhdessä puutuoteteollisuuden kanssa ovat rakentamassa kotimaisen tuote- ja palveluosaamisen 

kehitystä sekä arvonlisäystä. Puutuoteteollisuuden toimialalla tapahtuva kehitys sekä 

innovaatiot ovat tarpeen erityisesti kotimaisen biotalousstrategian kannalta, joka tukee puun 

käytön lisäämistä fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaajina. (Suomen 

Biotalousstrategia TEM 2014) 

Käynnistynyt biotalouden aikakausi osoittaa jo nyt puunkäytön kasvaneen ja käytön 

odotetaankin lisääntyvän tulevaisuudessa yhä voimakkaammin. Samaan aikaan toimialalla 

tehdyt panos-tuotto tutkimukset osoittavat huolensa sille, että lisääntynyt puunkäyttö on 

ohjautunut pääasiallisesti kohti alemman jalostusarvon tuotteita. (Pellervon taloustutkimus 

2017, 20) Toimialakehityksen taloudellisen kannattavuuden ylläpitämisessä sekä biotalouden 

tavoitteiden saavuttamisessa korostuu arvonlisäyksen turvaamiseksi tehtävän tutkimuksen 

lisääminen. Laadukasta puuraaka-ainetta jatkojalostavalle teollisuudelle on löydettävä 

arvoketjun tukemiseen tähtääviä toimenpiteitä ja tavoitteita. Kilpailukyvyn avaintekijöiksi on 

nostettu sahateollisuuden arvonlisän kasvattaminen lisäämällä tuotekehitystä, tuotteisiin 



 

 

 

 

liittyviä palveluita ja jatkojalostusta. Sahoille taloudellisen suoriutumisen parantamiseksi on 

vaadittu arvokkaampia jatkojalosteita ja asiakaslähtöisyyttä massatuotteiden ja raaka-

ainelähtöisyyden sijaan (Korhonen ja Niemelä 2005). Liiketoiminnan kehittämisessä 

ratkaisevana nähdään tiivis yhteistyö arvoketjun eri vaiheissa toimivien yritysten kanssa 

(Hänninen 2007). Uusien arvo- ja laatukriteerien kautta sahoille on muodostumassa yhä 

suurempi rooli toimialan positiivisen arvokehityksen mahdollistajana. Tämän tutkimuksen 

painopisteenä on toimintaympäristön kehittäminen erityisesti raaka-ainetta työstävien 

pienempien sahalaitoksien näkökulmasta, jotka toimivat joustavana komponenttina puu- ja 

rakennustuoteteollisuuden eri tarpeissa sekä luovat laatu- ja arvokriteerien kautta vaihtoehtoja 

markkinoille.   

1.1 Tutkimuksen tausta  

Tutkimuksen tilaajana sekä hankkeen käynnistäjänä toimiva Suomen Sahayrittäjät ry on 

piensahojen ja höyläämöiden valtakunnallinen yhteistyö- ja etujärjestö. Yhdistys on toiminut 

jäsenistön edunvalvojana sekä toimialakehityksen puolesta jo vuodesta 1946. Suomen 

sahayrittäjillä on rekisteröityjä jäseniä vuonna 2017 yhteensä 270kpl. Jäsenillä perinteisesti 

käytössä oleva sahauslaitteisto perustuu yleisemmin joko vanne- tai pyörösahatekniikkaan. 

Tyypillinen sahatyyppien lajittelu voidaankin lisäksi tehdä sahaustavan mukaan, joko kiinteänä 

toimivan sahan tai liikuteltavan ratkaisun mukaan. Jäsenistä useat ovat mukana 

jatkojalostuksessa ja moni tarjoaa sahatuotteiden ohella myös höyläyspalveluja, joko suoraan 

tai yhteistyöverkostonsa kautta. 

Sahayrittäjien järjestö keskittyy toiminnassaan jäseniensä ammatillisia etujen valvomiseen. 

Yhdistys on mukana toimintaympäristön kehityksessä valmistelemalla esityksiä, aloitteita ja 

lausuntoja, jotka edistävät jäseninä olevien pienten saha-, höyläämö- ja puutuoteteollisuuden 

yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tehtäväkenttään lukeutuvat myös koulutustilaisuuksien 

järjestäminen, viestintä ja tiedotus sekä alan toimialakehitykseen osallistuminen. Sahatavaran 

vaadittavien lujuuslajittelukurssien sekä CE-merkinnän koulutuksien organisointi tarjoaa 

yhdistyksen jäsenille edellytykset työstää raaka-aineita mm. rakentamisen eri tarpeisiin. 

Yhdistys hallinnoi lisäksi jäsenille saatavilla olevaa puun alkuperän seurantajärjestelmään 



 

 

 

 

perustuvaa PEFC-ryhmäsertifikaattia, joka on keskeisessä roolissa myös yhteisömerkin alle 

suunnitellulle tuotannon jäljitettävyydelle.  

Piensahojen toimintaympäristöön on viime vuosina kohdistunut monia muutostekijöitä, jotka 

ovat laittaneet pienyritysten resurssit koetukselle. Kuluttajapalveluissa tapahtuvaan 

digitalisoitumiseen on herätty hitaasti ja 35% yrityksistä on edelleen vailla mitään digitaalista 

näkyvyyttä. (Suomen Yrittäjät 2017) Tiukentuneet normit sekä tuotteille esitetyt vaatimukset, 

kestävä alkuperä, ympäristövaikutukset ja vaatimusten mukaisuus ovat osaltaan tuoneet uusia 

haasteita kannattavuuteen yritysten pienten tuotantomäärien johdosta. Suurten 

teollisuussahojen kasvava raaka-ainetarve luo hintapainetta sekä heikentää samalla erityisesti 

piensahoille tärkeän laadukkaan tukin saatavuutta markkinoilla. Kotimaisen 

puutuoteteollisuuden tarpeet, kestävä kehitys sekä arvoissa ja asenteissa tapahtuvat muutokset 

luovat kuitenkin uusia mahdollisuuksia etenkin pienten toimijoiden näkökulmasta. 

Erottautuminen sekä näkyvyys puutuotemarkkinoilla on joka tapauksessa ajankohtaista ja vaatii 

konkreettisia toimenpiteitä. Tutkimuksen kohteena olevien piensahojen on reagoitava 

muutoksiin ja kehitettävä samalla tuote- palvelukokonaisuuksiaan, siten että ne toimivat yhteen 

niin metsäteollisuuden tarpeiden kuin biotaloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.  

Puutuoteteollisuuden kuin yksittäisen sahan tulevaisuuden kannalta merkitseviä ovat myös 

asiakkaiden kysyntää lisäävien muutoksien aikaansaaminen. Tietoisuus globaalin mittakaavan 

haasteesta väestön kasvusta kulutuksen lisääntymiseen, on saanut yhä useamman kuluttajan 

kääntymään (kotimaisen) uusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistetun vaihtoehdon puoleen. 

Kuluttajien arvovalinnoissa huomioidaan nykyisin enemmän myös kestäviä periaatteita sekä 

vastuullista yhteiskuntarakentamista, tämän seurauksena kiinnostus niin kotimaista kuin 

paikallista tuotantoa kohtaan on vahvistunut. Hankintapäätöksissä yritysten sosiaalisen 

kestävyyden tekijät pitkäjänteinen toiminta, luottamus, vastuullisuus sekä yhteisön ja 

ympäristön hyvinvointi ovat osa arvonluontia. Asiakkaiden vaatimuksiin liittyy yhä useammin 

tuotteiden jäljitettävyys ja halu ostopäätöksiensä kautta olla myötävaikuttamassa omia arvoja 

vastaavan tulevaisuuden kuvan rakentamisessa. Tutkimus huomioi toimintaympäristössä 

havaittua muutosta uusien arvonluontiteorioiden kautta, jotka korostavat toiminnan aineetonta 

luonnetta ja sitä, kuinka tällä saadaan runsaampaa arvoa. (Tikka & Gävert 2014) Muuttuvassa 



 

 

 

 

ympäristössä yritysten on pohdittava omaa asemaansa ja toimintaansa sekä tehtävä strategisia 

ratkaisuja, jotta ne toimisivat kannattavasti ja loisivat arvoa niin itselleen kuin kaikille 

sidosryhmille. Kotimaisen, paikallisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa toimivan piensahan 

toimintamallin kannalta, arvoketjun muodostumista sekä kokonaisvaikutuksia on syytä tutkia 

niin ekologisesta, taloudellisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta.  

Kaikki tuotteet ja palvelut ovat syntyisin ideoista, jotka syntyvät uusien mahdollisuuksien 

tunnistamisesta. Kotimaisen sahateollisuuden toimijat ovat taistelleet kannattavuuden sekä 

puuraaka-aineen kysyntää lisäävien toimien puolesta jo vuosia, pohtien miten luoda lisäarvoa 

omalle liiketoiminnalleen. Tutkimuksen tilaaja, Suomen Sahayrittäjät ry on muiden muassa 

seurannut toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia ja tunnistanut jäseniensä 

mahdollisuuden erottautua arvoketjun vahvuudet yhteen sitovan Lähipuu -brändin kautta.  

Sahayrittäjät ry on valmistellut, yhteistyössä metsäkeskuksen sekä luonnonvarakeskuksen 

kanssa, aloitteen piensahojen toimintaedellytyksien sekä näkyvyyden parantamiseksi 

uudentyyppisen markkinointiyhteistyön kautta. Hankkeessa näkyvyys rakennetaan jäsenistön 

käyttöön suunnatun yhteisen lähipuu -yhteisömerkin alle, jonka tavoite on edesauttaa yrityksiä, 

asiakasta tai metsänomistajaa löytämään markkinoilta paikallinen tuottaja. Yhteisömerkin 

viestinnässä halutaan tuoda esiin paikallisen piensahatuotannon tuomia positiivisia 

kokonaisvaikutuksia kestävän yhteiskuntarakentamisen, yhteisön hyvinvoinnin, 

paikallistalouden sekä ympäristön kannalta. Piensahatoiminnassa korostuu sosiaalisen 

vuorovaikutuksen rooli eri sidosryhmien välisessä kommunikoinnissa, lähipuu -yhteisömerkillä 

halutaankin osoittaa myös toiminnan läpinäkyvyys sekä vastuullisuus. Yhteisömerkin 

odotetaan lisäävän myös piensahojen kiinnostusta sekä mahdollisuuksia verkkokaupan sekä 

vähittäismyynnin kautta tapahtuvalle jakelulle. Toimialakohtaista kehitystä tukee 

yhteisömerkin alle piensahoista muodostuva tiivis palvelu- ja laatuosaamisen verkosto, joka 

edesauttaa yhteistyömahdollisuuksien rakentamisessa yhdessä muun puutuoteteollisuuden 

kanssa.  

Tutkimuksen yhdistys näkee arvokkaana Lähipuu -hankkeelle laadittavan 

toimintasuunnitelman jatkokehitykselle. Toimintaan liitettävien arvotekijöiden vahvistaminen 



 

 

 

 

sekä kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen edesauttavat yhteisömerkille annettavien 

arvolupauksien sekä tavoitteiden saavuttamisessa. 

1.2 Tutkimuksen päätavoite 

Tutkimuksen päämääränä on laatia kehittämis- ja ratkaisumalli Suomen Sahayrittäjät ry:n 

Lähipuu -yhteisömerkille asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi. Ratkaisumallissa pyritään 

osoittamaan yhteisömerkin menestykselle kriittisiä tekijöitä sekä tuomaan esiin hankkeen 

onnistumiseen johtavia toimenpiteitä. Työ suoritetaan kaksivaiheisena siten, että 

puolistrukturoidun haastattelun tuloksia sekä olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen 

määriteltiin Lähipuu -yhteisömerkin kehitykseen kohdennettu ratkaisumalli. Työ toteutettiin 

konstruktiivisena tutkimuksena, jossa teoriatietoon pohjautuen luodaan ja testataan 

uudenlainen ratkaisu reaalimaailman ongelmaan sekä arvioidaan ratkaisun merkitystä 

uudelleen teoreettisessa kontekstissa. Teoria-aineiston aihealueet käsittelivät yhteisömerkin 

käyttöä liiketoiminnan edistämisessä, asiakkaan arvonluontiprosessia sekä piensahatoiminnan 

vaikutuksia kestävän kehityksen eri näkökulmista. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Työ suoritetaan konstruktiivisena tutkimuksena, jossa pyrkimyksenä on antaa ratkaisu johonkin 

eksplisiittiseen ongelmaan. Konstruktion kehittäminen on luonteeltaan normatiivista toimintaa, 

jossa tuloksena on saavuttaa tietystä lähtötilasta liikkeelle lähtien haluttu lopputila. Lähipuu -

yhteisömerkille tehtävän konstruktion tavoitteena on laatia kehitysmalli, jolla siinä tapahtuvan 

toiminnan sekä tavoitteiden vuorovaikutussuhteita voidaan tarkastella. (Kasanen, Lukka & 

Siitonen 1991) 



 

 

 

 

 

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen osat (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991) 

Työn ensimmäisessä vaiheessa tutkimme yhteisömerkin roolia sekä yhteensopivuutta 

piensahoille määriteltyjen tavoitteiden toteuttamisessa. Toimintaympäristön analyysissä 

perehdymme hankkeelle tunnistettaviin ulkoisiin sekä sisäisiin muutosvoimiin. Arvioimme 

piensahojen asemaa sekä erottautumistekijöitä nykyisessä toimialakentässä. Tarkastelemme 

käytössä olevia toimintamalleja raaka-aineenhankintaketjun, tuotannollisten tekijöiden 

(sahatyyppien), tuotteiden ja palveluiden sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Esitämme 

yhteisömerkille tunnistettavat keskeiset sidosryhmät ja arviomme näiden vuorovaikutussuhteet 

asetettuja tavoitteita kohtaan. Selvitämme lopuksi yhteisömerkkiä kohtaan vallitsevia asenteita 

ja odotuksia arvonluontiprosessien sekä Lähipuu -yhteisömerkille laaditun puolijäsennellyn 

haastattelun avulla, joka toteutettiin kevätmessujen yhteydessä 12-15.4.2017  

Työn tuloksissa osoitamme Sahayrittäjien LÄHIPUU -yhteisömerkin tavoitteiden 

toteutumiseen ratkaisevasti vaikuttavat tekijät. Hyödynnämme työssä toimintaan liitettäviä 

arvotekijöitä, olemassa olevaa tutkimusta, havaittavissa olevia trendejä sekä muutostekijöitä 

sekä laaditun haastattelun tuloksia. Tuloksena johdamme kehitysmallin, joka esittelee Lähipuu 

-yhteisömerkin tavoitteille kriittiset menestystekijät.   
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2. YHTEISÖMERKKI JA BRÄNDI 

Kappaleen tarkoituksena on tarkentaa yhteisömerkkiä kohtaan asetetut tavoitteet sekä rajaukset. 

Tutkimme mitä lisäarvoa yhteisömerkin käytöllä voidaan saavuttaa ja miten yhteisömerkin 

käyttö yrityksen tuotteissa vaikuttaa yrityksien brändipääomaan. Käsittelemme lisäksi 

yhteisömerkin brändin rakentamisen roolia omistajan sekä jäsenyritysten näkökulmasta. 

2.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Sahayrittäjien yhdistys on tehnyt yhdessä metsäkeskuksen sekä luonnonvarakeskuksen 

aloitteen piensahojen toimintaedellytyksien sekä näkyvyyden parantamiseksi uudentyyppisen 

markkinointiyhteistyön kautta. Hankkeessa näkyvyys toteutetaan jäsenistön tulevan yhteisen 

Lähipuu -yhteisömerkin alle. Kollektiivinen merkki tai yhteisömerkki (collective trademark 

tai collective mark) on jatkossa käytettävissä yhteisön jäsenten elinkeino- tai 

ammattitoiminnassa. Merkin käytölle asetetuin ehdoin ja edellytyksin, voidaan ohjata 

toivottujen periaatteiden tai arvojen toteutuminen. Merkin käytön ehtona voi olla esimerkiksi 

tuotteen tietty laatu tai alkuperä. (Minilex 2015.) 

Yhteisömerkin kautta muodostettavalla brändillä halutaan edistää piensahatoimijoiden 

verkoston erityispiirteitä sekä tunnistettavuutta. Piensahojen toimintaedellytyksien 

kehittämiseksi laaditulle Lähipuu -yhteisömerkille on tutkimustyössä määritelty seuraavat 

tavoitteet. 

• Piensahojen näkyvyyden lisääminen 

• Paikallisen yhteistyön lisääminen 

• Kestävän sekä vastuullisen toiminnan edistäminen 

• Tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvon lisääminen 

Lähipuu -yhteisömerkille Suomen Sahayrittäjät ovat lisäksi asettaneet kolme kriteeriä, joiden 

täyttyminen oikeuttaa yhteisömerkin käyttöönottoon.  



 

 

 

 

1. Merkin käyttöoikeuden myöntäminen edellyttää Suomen Sahayrittäjät ry:n jäsenyyttä, 

joka myönnetään yhdistyksen hallituksen toimesta.  

2. Yhteisömerkin käyttöönottamiseksi jäseneltä edellytetään lisäksi puun 

alkuperäseurantajärjestelmän PEFC -sertifiointia.  

3. Jäsenen Lähipuu -yhteisömerkillä markkinoiman tuotteen raaka-aineelle ehtona on 

yrityksen toimialue sekä 100% kotimaisuus. 

Yhteisömerkille suunnitellun valtakunnallisen markkinoinnin kautta jäsenet saavat näkyvyyttä 

omien tuotteiden sekä palveluiden myynninedistämiseen. Paikallisella puunjalostajalla 

käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, joten yhteisellä markkinoinnilla tavoitellaan 

kuluttajia, tukku- ja vähittäismyynnin ketjuja tai valtakunnallisille verkkokauppoja löytämään 

olemassa olevat tuottajat paremmin. Markkinoilla erottautuminen on tavoitellun näkyvyyden 

onnistuessaankin haaste. Tutkimustyön ohella Lähipuu -tuotteelle on valmisteilla myös 

ympäristöseloste, joka edesauttaa kuluttajia saamaan tuotteiden ympäristö – sekä sosiaalisista 

vaikutuksista vertailukelpoista tietoa. Tutkimuksen tulokset yhdessä ympäristöselosteen kanssa 

edesauttavat Suomen sahayrittäjiä Lähipuu -brändille tehtävien jatkotoimenpiteiden 

suunnittelussa. 

2.2 Kosketuspiste toiminnalle 

Kollektiivisen merkin käyttö on osoittautunut hyödylliseksi niin paikallisessa, kansallisessa 

kuin kansainvälisessäkin tuotteiden markkinoinnissa. Piensahojen toiminnan kehittämisessä 

tavoitteena on helpottaa yrityksiä, asiakasta tai metsänomistajaa löytämään markkinoilta 

paikallinen tuottaja. Yhteisömerkin taustalla ovat piensahoille yhtenevät asema, 

toimintaperiaatteet sekä tavoitteet, jotka muodostavat tekijät markkinoilla erottautumisessa. 

Asiakkaalle tarjottavan kosketuspisteen kautta arvo- sekä laadullisten tekijöiden viestintää 

voidaan kehittää sekä johtaa hallitusti. Kollektiivista merkkiä käytettäessä pyritään tyypillisesti 

erottamaan maantieteellisen sijainnin, tuotantotavan, materiaalin tai jonkin muun yksilöivän 

tavan perusteella yritysten tuotteet toisistaan. (WIPO 2004) Lähipuulle merkitsevinä eroina 

voidaan nähdä mm. paikallisuus, toimitusketju, lähitekijät, sosiaalinen vuorovaikutus sekä 

palvelu- ja laatuosaamisen asiantuntemus.  



 

 

 

 

Yhteisömerkin/kollektiivisen merkin taustalla on yleisimmin yritysten välinen yhteistyö, jossa 

tavoitteena on yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Yhteisömerkin käyttöönottoa 

voidaan perustella useista syistä, kuten markkina-alueen laajentaminen, tutkimus- sekä 

kehitysyhteistyön lisääminen ja kustannustehokkuuden tavoitteet. Muodostettavaa yhteistyötä 

voidaan tarkastella myös vertikaaliseen ja horisontaaliseen perustuvalla jaottelulla (Möller ja 

Halinen 1999). Horisontaalinen suhdemarkkinointi rakentuu tyypillisesti kilpailijoiden, voittoa 

tavoittelemattoman tai yleishyödyllisen organisaation tai esimerkiksi paikallisen hallituksen 

kesken. (Morgan ja Hunt 1994) Yhteistyön osapuolten ollessa arvoketjussa samalla tasolla 

suhde nähdään strategisena allianssina, jossa pyrkimyksenä on hyödyntää kunkin yrityksen 

resursseja niin yhteisien kuin yritysten omien tavoitteiden saavuttamiseksi. (Varadarajan ja 

Cunningham 1995). Lähipuu -yhteisömerkissä voidaan nähdä kyseessä olevan horisontaalinen 

yhteistyö strategisen allianssin mukaan.  

2.3 Brändipääoma 

Yrityksen brändipääoma luokitellaan osaksi yrityksen aineetonta pääomaa. Aineettomilla 

investoinneilla pyritään parantamaan yrityksen menestystä sekä saamaan lisäominaisuuksia 

fyysiseen tuotteeseen (TAVARAAN), joista asiakas on valmis maksamaan lisähintaa. 

Fyysisillä tuotteilla ja niiden tuotannolla on konkreettinen merkitys asiakkaille, aineettomien ja 

ei-materiaalisten asioiden merkitys kasvaa jatkuvasti osana fyysisten tuotteiden ominaisuuksia. 

Yhä suurempi osa taloudesta liittyy aineettomuuteen, kuten palveluihin, tutkimus- ja 

kehitystoimintaan ja brändeihin. (TEM 2015)  

Kotimaisessa tutkimuksessa Lönnqvist, Kujansivu & Antola (2005) jakavat aineettoman 

pääoman kolmeen osa-aluseen, inhimillisen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääoman 

osa-alueeseen. Inhimillinen pääoma kuvaa organisaation työntekijöihin ja johtajiin liittyvät 

asioita, kuten osaamisen, henkilöominaisuudet, asenteet, tiedot ja koulutuksen. Suhdepääoma 

pitää sisällään organisaation ja sen ulkopuolisiin sidosryhmiin kuuluvat aineettomat resurssit, 

esimerkiksi asiakassuhteet sekä maineen ja brändin. Rakennepääomaan kuuluvat 

organisaatioon liittyvät asiat, kuten arvot, kulttuuri, työilmapiiri, prosessit, dokumentoitu tieto 

sekä immateriaalioikeudet. (Lönnqvist, Kujansivu & Antola, 2005) Aineettomissa pääomien 

osatekijöissä brändipääoma on siis osa yrityksen suhdepääomaa. (Kuva 2.) 



 

 

 

 

 

Kuva 2. Aineeton pääoma yrityksessä (Lönnqvist, Kujansivu & Antola 2005) 

Brändipääoma (brand equity) on kaikki ne arvot, jotka asiakas yhdistää brändiin. Brändipääoma 

saa tuotteen erottumaan muista tuotteista. (Mohsin 2009) Brändipääoma voi olla brändin 

nimeen tai tunnukseen liittyvä varallisuus tai siihen kohdistuva rasite, joka parantaa tai 

heikentää tuotetta. (Aaker ja Joachimsthaler, 2000)  

Brändipääoman tutkimukseen sekä aineettomia ominaisuuksia havainnollistamaan on luotu 

erilaisia ryhmittelymalleja. Aaker (1991) jakaa brändipääoman viiteen tekijään, jotka luovat 

brändille lisäarvoa. Viisi kategoriaa ovat brändin tunnettuus, brändin koettu laatu, 

brändiassosiaatiot, brändiuskollisuus ja brändin muut kilpailuedut. Tutkimuksessaan Aaker 

(1991) on laatinut brändipääoman muodostumista kuvaavan mallin, jossa on huomioitu myös 

asiakkaille sekä yritykselle syntyvä lisäarvo. (Kuva 3.) 
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Kuva 3. Brändipääoma -malli (Aaker 1991) 

Kuten malli osoittaa, vahva brändipääoma tuottaa hyötyjä sekä asiakkaalle että yritykselle. 

Brändipääoman osat auttavat kuluttajaa prosessoimaan ja varastoimaan laajasti tietoa itse 

brändin sisällöstä, jolloin asiakkaan on helpompi luottaa tunnettuun brändiin ja sitoutua 

ostopäätökseen. Brändiin liitettävät mielikuvat vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen ja 

muokkaavat käyttäjäkokemusta. Yrityksen hyödyt näkyvät viestinnän tehokkuudessa sekä 

kilpailukyvyn kasvussa, jotka edesauttavat yritystä suurempiin kassavirtoihin sekä parempaan 

kannattavuuteen. (Aaker 1991) 

Brändin merkitys hyödykkeen hankinnassa on keskeinen, usein se joko tehdään tai jää myös 

tekemättä brändin perusteella. Brändillä on suora vaikutus siihen, minkä arvoisena tuote 

koetaan ja näkeekö asiakas tätä arvoa vastaavan hyödyn toteutuvan. Asiakas valitsee tarjolla 

olevista vaihtoehtoisista tuotteesta brändin, joka täyttää hänen tarpeensa paremmin. Hinta 

muodostuu kilpailutekijäksi vain, mikäli vastaavat tuotteet eivät ole kyenneet erottumaan 



 

 

 

 

riittävästi toisistaan. (Mäkinen, Kahri & Kahri 2010) Kyse onkin yleensä asiakkaiden brändiä 

kohtaan kokemasta henkilökohtaisesta mielikuvasta ja psykologisesta ulottuvuudesta. 

Asiakkaat kokevat saavansa parempana pitämästään brändistä paremman hintavastineen. (Gad 

2001) 

Brändin rakennetta tutkinutta teoriakirjallisuutta yhdistääkin näkemys, että brändi on yrityksen 

omistuksessa ja sillä on rahallista arvoa. Brändi luokitellaan siis aineettomana omaisuutena; 

dynaamisena resurssina, joka on kulumaton ja jota voidaan uudistaa ja muokata (Lusch, Vargo 

& Malter 2006). Teoriat vahvistavat myös käsityksen, ettei brändiä ole ilman sen 

vastaanottajaa; brändi sijaitsee viestinnän kohteen, yleisesti asiakkaan, mielessä. Ilman tätä 

mielikuvaa brändiä ei ole olemassa, eli yritys yksin ei voi synnyttää brändiä (Grönroos, 2007, 

331). Yritys voi kuitenkin oikealla brändiviestinnällä ohjata asiakkaalle rakentuvien 

mielikuvien syntymistä. (Merz, He & Vargo 2009) Brändin rakennustyö aloitetaan 

määrittelemällä yritykselle brändi-identiteetti. 

2.4 Brändi-identiteetti 

Brändin tuloksellinen johtaminen edellyttää brändi-identiteetin luomista yritykselle. Brändi-

identiteetti on yrityksen asettama tavoite siitä, miten kohdeyleisön halutaan kokevan brändi. 

Brändi-identiteetin määrittely on brändijohtamisessa keskeinen apuväline, sillä se ohjaa yritystä 

brändinrakennustyössä.  

Aaker ja Joachimstahler (2000) ovat jäsentäneet brändi‐identiteetin suunnitteluprosessin 

kolmivaiheiseksi. (Kuva 4.) Työ aloitetaan brändianalyysillä, jossa analysoidaan asiakkaat, 

kilpailijat ja yrityksen oma brändi. Ensimmäisen vaiheen tulokset huomioiden brändi-

identiteetti jakautuu neljään eri kategoriaan, brändi tuotteena, brändi organisaationa, brändi 

henkilönä ja brändi symbolina. Muodostuneesta brändi‐identiteetistä johdetaan brändin 

arvoväittämä (arvolupaus) asiakkaille ja brändin uskottavuus. Arvoväittämä on kuvaus brändin 

tuottamasta toiminnallisesta, tunnepohjaista tai persoonallisuutta ilmaisevasta hyödystä 

käyttäjälleen.  Näitä hyötyjä lujitetaan tukemalla mahdollisten muiden brändien uskottavuutta. 

Kolmannessa vaiheessa siirrytään brändin toteutukseen, jossa se viedään markkinoille oikean 

asemoinnin sekä toimintasuunnitelman avulla. Brändin suorituskyvyn mittaaminen voidaan 



 

 

 

 

toteuttaa esimerkiksi brändiuskollisuuden, laatukokemuksen ja johtavuuden, mielikuviin 

liittyvien, tunnettuuden ja markkinatutkimuksen tuloksien kautta. (Aaker & Joachimstahler 

2000) 

 

Kuva 4. Brandi-identiteetin suunnittelukaavio (Aaker & Joachimstahler 2000) 



 

 

 

 

Edellä esitetty brändi-identiteetin kolmivaiheinen suunnitteluprosessi on kuvaus 

brändikokonaisuuden toteutukselle. Kaavio antaa havainnollistavan käsityksen brändin 

strategiatyön johdonmukaisesta etenemisestä organisaation sisällä. Brändi‐identiteettiin 

sisältyvän lupauksen täyttymisessä on huomioitava, että jokainen organisaation jäsen ymmärtää 

brändin tarkoituksen ja sillä on heille merkitystä. Tällä tarkoitetaan organisaation sisäistä 

viestintää, jonka kaikesta toiminnasta on kummuttava yrityksen arvot ja rakennettava näille 

brändin mielikuvaa tukevat viestinnän toimenpiteet. (Aaker 2000) Jatkamme brändiä koskevaa 

tarkastelua yrityksen brändi-identiteetistä asiakkaan kokeman brändi-imagon puolelle, 

tutkiaksemme yhteisömerkille asetettujen tavoitteiden sekä esitettyjen arvoväittämien 

toteutumisen välistä suhdetta lähemmin. Yrityksen brändi-identiteetistä asiakkaalle rakentuvaa 

mielikuvaa kutsutaan brändi-imagoksi (brand image), joka kertoo miten asiakkaat näkevät 

brändin ulkopuolelta. Brändi-imago muodostuu asiakkaalle tähän liittyvien 

brändiassosiaatioiden kautta (brand association). (Aaker 1996) 

2.5 Brändiassosiaatiot 

Aakerin (1996) määritelmän mukaan: ”brändi-identiteetti on yksilöllisiä brändiin liittyviä 

assosiaatioita, joita brändin omistaja pyrkii luomaan tai säilyttämään. Nämä assosiaatiot 

muodostavat kuvan brändistä ja määrittelevät organisaatiolta annettavan lupauksen 

asiakkaalle”. Brändiassosiaatioiden rakentamisessa on kuitenkin huomioitava, että asiakkaan 

kokeman brändi-imagon ja yrityksen tavoittelemassa brändi-identiteetin välillä on eroja. 

Grönroos (2001) esittää tulkinnassaan, että brändi rakennetaan sen omistajan toimesta ja 

kuluttajan kokema brändi-imago on tulosta tästä prosessista. Asiakkaan brändi-imagon 

syntymistä onkin loogisempaa kuvata mielleyhtymien sosiaalisena prosessina, jossa 

päätöksentekoon vaikuttavat ympäristöstä tehdyt omat havainnot sekä tulkinnat. Yrityksen 

markkinoinnin tärkeimpinä tehtävinä on saada brändi-imagoon liitetyt assosiaatiot vastaamaan 

yrityksen määrittelemää brändi-identiteettiä.  

Brändiassosiaatioiden (brand associations) katsotaan sisältävän kaikki ne tekijät, jotka asiakas 

yhdistää brändiin, brändipääoman rakentamisessa brändiin liitettävät assosiaatiot ovatkin 

avainasemassa (Cheng-Hsui Chen 2001). Assosiaatiot rakentavat brändipääoman identiteettiä 

tehden brändeistä vahvempia ja yksilöllisiä. Asiakkaan tulee kokea brändi itselleen niin 



 

 

 

 

arvokkaaksi, että ostopäätöksen perusteet täyttyvät. Ne voivat olla esimerkiksi muistissa olevia 

mielleyhtymiä, tuoteominaisuuksien, käyttötilanteiden, organisaation, symbolien tai brändin 

persoonallisuuden piirteistä (Aaker 1991). Assosiaatiot syntyvät usein myös muiden kuin 

toiminnallisten syiden seurauksena; tutkimuksissa on havaittu, että kuluttajat suosivat brändejä 

joiden imagon he kokevat olevan yhteensopiva oman itsetuntonsa tai minäkuvansa kanssa. Jos 

tietyn brändin koetaan täydentävän omaa persoonallisuutta ja luonteenpiirteitä, kohdistuu 

ostopäätös siihen todennäköisemmin kuin asiakkaan mielestä toissijaiseen brändiin (Graeff 

1997). Brändin rakentajalle asiaa monimutkaistaa se että, asiakkaan brändiin liittävät 

assosiaatiot eivät välttämättä ole objektiivisesti totuudenmukaisia vaan saattavat sisältää 

harhaoletuksia. Asiakkaan mielikuva brändistä voi siis olla vahva ja sitoutunut riippumatta siitä, 

onko mielikuva perusteltu vai ei. (Aaker 1991) Cheng-Hsui Chen (2001) käyttää 

brändiassosiaatioiden jaottelussa kaksiosaista mallia; tuote- ja yritysassosiaatioita. Tuotteisiin 

liittyvät brändiassosiaatiot voivat olla joko ominaisuuksiin liittyviä toiminnallisia tai ei-

toiminnallisia assosiaatioita ja yritysassosiaatiot yrityksen kyvykkyyteen ja sosiaaliseen 

vastuuseen liittyviä. Brändiassosiaatioita voidaankin tarkastella monen eri tulkinnan mukaan, 

tuomme alla tarkemmin esiin Jamesin (2005) rakentaman neljän kategorian luokittelun.  

1. Käyttötilanteisiin liittyvät assosiaatiot. Suorien tai epäsuorien kokemusten perusteella 

muodostuvat mielikuvat.  

2. Tuotekategorioihin liittyvät assosiaatiot. Brändi assosioidaan yleensä johonkin tiettyyn 

tuotekategoriaan. Tuotekategoriansa ulkopuolella brändin merkitys vähenee, jolloin 

brändin laajentaminen voi olla hankalaa.  

3. Tuoteominaisuuksiin liittyvät assosiaatiot. Tuoteominaisuudet voivat olla aineellisia tai 

aineettomia ja edustavat brändin yksilöllisyyttä. Brändin persoonallisuutta kuvaavat 

näkökulmat ja ominaisuudet, jotka eivät ole sidottuja käyttötilanteeseen tai 

tuotekategoriaan tarjoavat yleensä arvokkaimmat menetelmät brändin menestymiseen.  

4. Asiakashyötyihin liittyvät assosiaatiot. Tuoteominaisuuksista asiakkaan kokema 

mielikuva.  

Lähipuu -yhteisömerkille tehtävän tutkimuksen sekä brändityön valmistelun kannalta on hyvä 

keskittyä niihin ominaisuuksiin ja arvoihin, jotka asiakkaat jo mahdollisesti toiminnalle 



 

 

 

 

tunnistavat sekä sisäistävät. Asiakkaiden mielikuvissa piensahalle muodostuvien 

assosiaatioiden voidaan odottaa sisältävän niille tunnusomaisia piirteitä, kuten pienyrittäjyys, 

paikallisuus sekä vastuullisuus. Nämä piirteet ovat johdettavissa pienyrityksen tavoista 

muodostaa henkilökohtaisempia suhteita niin henkilökuntaan kuin sidosryhmiinsä. 

Henkilökohtaisuus erityisesti liikesuhteissa lisää luottamusta ja edesauttaa yrittäjän sekä 

sidosryhmien eettisen arvomaailman kohtaamisessa. (Spence 1999) Yhteisömerkin nimessä 

ilmenevä lähi -käsite viittaa juuri toiminnan näihin piirteisiin ja vahvistaa asiakkaalle syntyvää 

mielikuvaa pientuottajasta. Yritys-identiteetin sekä brändin rakentamisessa asiakkaan olemassa 

olevien mielikuvien vahvistaminen onkin huomattavasti helpompi tehtävä kuin uusien 

luominen. Nykyisten mielikuvien vahvistaminen, sikäli kun ovat toimivia, onkin brändityössä 

yleensä suositeltavin tapa toimia. Piensahojen lähipuu -yhteisömerkin tärkeäksi tehtäväksi 

muodostuu siten asiakkaiden vakuuttaminen ja muistuttaminen toiminnasta johdettavien 

hyötyjen suhteen. Organisaatiotasolla brändi-imagon tavoitteena on terävöittää sekä elvyttää 

myös olemassa olevia mielikuvia vahvistavaa viestintää, uuden kilpailuedun saavuttamiseksi. 

(Aaker 2000) 

2.6 Arvoväittämät 

Yhteisömerkin tehtävä on lopulta identifioida tuotteet sekä palvelut yhteisen brändin alle, joka 

sisältää tiettyjä arvoväittämiä. Brändin katsotaan edustavan aineellisia ja aineettomia asioita, 

joita kuluttajalle tulee mieleen ajatellessaan yritystä tai sen tuotetta. Brändin tehtävä on rakentaa 

kuluttajalle mielikuva, että markkinoilla ei ole toista samanlaista tuotetta. (Mohsin 2009) Aaker 

ja Joachimstahler (2000) näkevät brändin käsitteen siten, että ensin on tuote, jolla on oma 

tuotekategoriansa, ominaisuutensa, käyttötapansa, laatunsa ja tiettyjä toiminnallisia hyötyjä. 

Jotta tuotteesta tulee brändi, siihen liitetään lisäksi symbolit, brändin persoonallisuus, 

organisaation herättämät mielleyhtymät, alkuperämaa, käyttäjien mielikuvat, tunnepohjaiset 

hyödyt ja käyttäjän persoonallisuutta ilmaisevat hyödyt. Brändipääoman käsitteen jäsentämisen 

ohella on osattava tulkita sen yhteys kuluttajan käytökseen. (Myers 2003)  

Lähipuu -yhteisömerkkiä koskevan tutkimustyön toiminnallisista tavoitteista voidaan johtaa 

myös brändille merkitykselliset arvoväittämät, näkyvyyden sekä paikallisen yhteistyön 

edistäminen, kestävä sekä vastuullinen yhteiskuntarakentaminen sekä asiakkaille tuotteista ja 



 

 

 

 

palveluista syntyvä lisäarvo. Brändin näkyvyyden kautta piensahat muodostavat markkinoilla 

helpommin erottuvan verkoston, joka tuo asiakashyötynä paremman tavoitettavuuden. 

Edistämällä paikallista yhteistyötä, saatava hyöty on asiakkaan halu toimia osana alueellisen 

toiminnan edistämisessä. Kestävyys sekä vastuullisuus ovat myös osa asiakkaalle muodostuvia 

aineettomia hyötyjä, jossa yhteisömerkin käytön nähdään edistävän myös asiakkaan omien 

arvojen mukaista toimintaa. Tuotteista ja palveluista saatava hyöty on aineellisen sekä 

aineettoman arvon kokonaisuudessa. Lähipuu -yhteisömerkissä aineellinen elementti voi olla 

luomassa asiakkaalle yksilöllistä sekä erottuvaa tuotetta, mutta brändityön kannalta 

merkitsevämpänä on aineettomien arvojen liittäminen osaksi asiakkaalle syntyvää 

kokonaishyötyä.  

Yhteisömerkin omistajana toimivan Suomen Sahayrittäjät ry:n vastuulla on brändin 

tavoitemielikuvan eli brändi-identiteetin rakentaminen sekä jäsenille yhteisten etujen 

mukaisista tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen. Tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on 

huomioitava, että mielikuvaa sekä arvoväittämiä vastaavat hyödyt voidaan lunastaa. Brändityön 

tehtävä on luoda menestyksen edellyttämä kulttuuri, joka määrittää vallitsevat arvot ja sitä 

tukevan käytöksen. Tämä tarkoittaa brändilupausten mukaista määrittelyä, joka johdetaan 

jäsenyrityksien kautta asiakkaan kokemaksi toiminnaksi. Vasta asiakkaan kokiessa, että brändi 

täyttää sen antaman lupauksen, syntyy kokonaisvaltainen brändi-imago, jota seuraa suhde 

brändin ja asiakkaan välillä. (Moilanen 2008)  

2.7 Brändiviestintä 

Yhteisömerkille muodostettavan uuden brändin viestintää on suunniteltava huolellisesti, toisin 

sanoen, missä se on esillä ja miten se saisi viestinsä asiakkaille sekä sidosryhmilleen 

kiinnostavalla ja mieleen jäävällä tavalla. Brändeille tehtävät verkkosivut ovat keskeisessä 

roolissa, jotta brändin arvot sekä haluttu viesti ovat selkeästi esillä omistajan haluamalla tavalla. 

(Hakala & Malmelin 2007, 108-109) Verkkosivustoa rajoittaa kuitenkin yksipuolinen 

näkökulma, joka ei mahdollista asiakkaiden välistä vuorovaikutuksen syntymistä. Kotisivujen 

lisäksi brändin on hyvä huomioida kanavat, jossa myös sosiaalinen vuorovaikutus on 

mahdollinen, sekä toteuttaa näiden välinen linkitys toisiinsa. Hyödyntämällä monipuolisesti eri 

kanavia voidaan kasvattaa brändin arvoa (Keller 2009). On myös esitetty että, brändien tuleekin 



 

 

 

 

siirtyä sinne, missä ihmisetkin ovat (Hakala & Malmelin 2007, 102). Ihmiset ovat yhä enemmän 

sidoksissa eri sosiaalisiin medioihin ja siksi sosiaalisesta median kanavat ovat muodostuneet 

yhä merkityksellisemmäksi myös yrityksille.  

Yhteisömerkille tehtävässä brändityössä viestin kiinnostavuutta ja tunteisiin vetoavuutta 

voidaan edesauttaa luomalla sitä tukevia bränditarinoita. Bränditarinan tavoitteena on ohjata 

kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa niin viestinnässä kuin vuorovaikutuksessa. Siinä 

tiivistetään yrityksen missio, visio ja arvot sekä yhdistetään yrityksen identiteetti ja ulkoinen 

brändi. (Rauhala & Vikström 2014, 188) Bränditarinat mahdollistavat tunnepitoisten sekä 

henkilökohtaisten siteiden luomisen asiakkaan sekä brändin välille. Brändin sekä bränditarinan 

kuvaamisen edellytys on, että yritys ensin ymmärtää, mikä ohjaa asiakkaiden kiinnostusta ja 

mitä he brändissä arvostavat. (Hakalan ja Malmelin 2007, 117) 

Lähipuu -brändin menestyminen on siis sidoksissa sille muodostuviin brändimielikuvien sekä 

annetun brändilupauksen toteutumiseen. Ilman onnistunutta brändin luontia, eivät toteudu 

toiminnalle asetetut tavoitteet. Toiminnan brändilupauksen toteutumisen osalta, jatkamme 

tutkimuksellista tarkastelua piensahojen toiminnalliseen puoleen. Seuraavassa kappaleessa 

analysoimme piensahojen toimintaympäristöä, tunnistaaksemme nykyisiä sekä mahdollisia 

tulevia kilpailullisia tekijöitä, jotka auttavat piensahoille erottuvan sekä kokonaisvaltaisen 

brändin luomisessa.  

  

  



 

 

 

 

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Analyysityöskentelyn keskeinen tavoite on muodostaa perusta, jonka pohjalta hanketta 

johdetaan ja kehitetään. Jotta tämä päätavoite olisi mahdollista saavuttaa, on mahdollisimman 

hyvin tunnettava lähtötilanne sekä hankkeen kohteena olevista yrityksistä, että sen 

ympäristöstä. (Kamensky 2004).  

Metsäresurssien käyttöön liittyvissä odotuksissa yrityksien tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat 

oleellisesti myös lähiympäristön sekä laajemman ympäristön analyysit. Markkinoilla 

vallitsevia taloudellisia, teknisiä, poliittisia, lainsäädännöllisiä ja väestörakenteeseen liittyviä 

laajempia analyysejä nimitetään makroanalyyseiksi. Makroanalyyseillä yritys arvioi niiden 

vaikutusta omaan toimintaansa (Jylhä & Viitala 2014). Markkinoilla vallitsevaan 

kilpailutilanteeseen vaikuttavat myös korvaavat tuotteet ja palvelut, siksi pidetään tärkeänä 

analysoida kilpailutilannetta laajemmin kuin pelkästään oman toimialan puitteissa (Kamensky 

2015). Tuomme seuraavissa kappaleissa esiin toimintaympäristön nykytilaa sekä näköpiirissä 

olevia muutoksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa piensahoille muodostuvien 

toimintaedellytyksien suhteen.  

3.1 Yhteiskunnalliset muutostekijät  

EU:n komissio on julkaissut vuonna 2013 uuden koko metsäsektoria koskevan strategian, joka 

korostaa puun ekologista käyttöä uusiutuvana ilmasto- ja ympäristöystävällisenä raaka-aineena. 

Komissio on laatinut yhdessä jäsenmaidensa kanssa metsätaloudelle kriteerit, jotka korostavat 

kestävää metsätaloutta puun loppukäytöstä huolimatta. Kotimaiselle metsästrategialle asetettu 

visio on ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”. Suomen metsille 

asettuja päämääriä ovat metsäliiketoimintojen kilpailukyvyn parantaminen, rakenteiden 

uudistaminen ja monipuolistaminen sekä metsien aktiivista, taloudellisesta, ekologista ja 

sosiaalista käyttöä edistävät toimenpiteet. (Kansallinen Metsästrategia 2025).  

Maailman väestön ennustetaan kasvavan miltei kymmeneen miljardiin (väestön määrä oli 

vuoden 2015 lopussa n. seitsemän ja puoli miljardia) vuoteen 2050 mennessä, jolloin 70 % 

ihmisistä asuu kaupungeissa. (YK 2017) Maailmantalous kasvaa OECD:n arvioiden mukaan 



 

 

 

 

seuraavan 50 vuoden aikana keskimäärin kolmen prosentin vuosivauhtia. Maailman talouden 

kasvu on voimakkainta etenkin kehittyvissä maissa. Talouskasvun kehitys vaikuttaa osaltaan 

myös metsien käyttö ja kulutuksen kasvuun maailmassa. Talouskasvun painottuminen 

kehittyviin maihin lisää ilmastonmuutoksen synnyttämiä ongelmia, kuten puhtaan veden 

saatavuutta ja luonnossa tapahtuvia muutoksia. Ilmastonmuutoksen seurauksena Suomessa 

metsien kasvun odotetaankin kiihtyvän erityisesti soilla ja pohjoisessa. Ilmastonmuutoksen 

ennustetaan lisäävän Suomen metsien kasvua 29 % vuoteen 2050 mennessä. Metsien, niistä 

saatavien biopohjaisten tuotteiden sekä ekosysteemipalvelujen ennustetaan luovan tärkeän 

elinkeinoperustan Suomen kansantaloudelle osana ilmastonmuutoksen hillintää sekä 

hyvinvoinnin edistämistä. Hiilineutraalina sekä uusiutuvana raaka-aineena puulla odotetaan 

olevan kysyntää niin energian tuotannossa, puurakentamisessa kuin uusissa biotalouden 

tuotteissa. (Suomen metsät 2011)  

Suomessa metsäresurssien kannalta kestävää puunhakkuuta voidaan lisätä nykyisestä n. 65 

milj. m3 n. 80 milj. m3 vuoteen 2025 mennessä, jolloin puuston vuotuisen kasvun arvioidaan 

olevan noin 100-110 milj. m3 vuodessa. Suomen metsävaroista 60 % on yksityisessä 

omistuksessa. Kaupunkilaisten metsäomistus kasvaa Suomessa koko ajan, kaupunkilaisten 

periessä metsäomaisuutta. Metsänhoidollisten työtehtävien kasvu nähdään tukevan etenkin 

maaseudun kehittämiseen tähtääviä tavoitteita ja muodostavan samalla uusia työpaikkoja 

maaseudulle. (Maa- ja metsätalousministeriö 2015)  

Suomen Sahayrittäjät ry kotimaisten piensahatoiminnan toimintaedellytyksiä edistävä hanke on 

yhtenevä EU:n laatiman Small Business Act (2008) aloitteen mukaisesti, jossa niin yrittäjyyden 

kuin pientoimijoiden verkostoitumisen tukeminen nähdään keskeisinä alueellisen työllisyyden, 

kilpailukyvyn kuin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. (Europe 2020 Strategy). 

Sahayrittäjien -jäsenistön käyttöön suunnitellun Lähipuu -yhteisömerkin kautta 

piensahaverkoston tavoitettavuus paranee niin toimialan sekä asiakkaiden keskuudessa. EU:n 

kehittämispolitiikka nostaa esiin maa- ja metsätalouteen liittyvien peruselinkeinojen 

kehittämisen erityisesti maaseutuyhteisöjen elinkeinoelämän ylläpitämisessä. Yhdistyksen 

jäsenyritykset ovat maantieteellisesti hajautuneet laajalle, sijoittuen tyypillisesti maaseudulle ja 

toimien paikallisesti lähellä metsäresursseja.  



 

 

 

 

3.2 Toimialarakenteen kehitys  

Suomen puutuoteteollisuuden toimialat jaetaan TOL2008 luokituksen mukaisesti sahatavaran 

ja puutuotteiden sekä huonekalujen valmistukseen. Sahatavaran ja puutuotteiden alaluokkia 

ovat mm. puun sahaus, höyläys ja kyllästys. vaneriviilun ja puupaneelien, puutalojen, 

puupakkausten sekä muiden puutuotteiden valmistus. Huonekalujen valmistuksessa 

alatoimialaluokat ovat konttori- ja myymäläkalusteiden, keittiökalusteiden, patjojen sekä 

muiden huonekalujen valmistus. Puutuoteteollisuuden muodostamat siteet eri toimialojen 

välillä esim. rakentamisen, metsätalouden sekä kemian ja energiateollisuuden suhteen ovat 

merkittävät.  

Sahateollisuuden toimialalta tuotantokapasiteettia poistui merkittävästi vuosina 2005–2010 

välillä, jolloin suljettiin yhteensä kymmenen sahaa ja seitsemän puujalostetehdasta. Tuotannon 

kokonaiskapasiteetti supistui sulkemisten vuoksi 15 %. Sahateollisuuden nykyinen kapasiteetti 

on noin 11,4 milj. m3 ja kasvoi viime vuonna seitsemän prosenttia. Ennusteen mukaan kasvun 

odotetaan jatkuvan tulevina vuosina noin 5% vuosivauhdilla. Sahateollisuuden tuotannon 

kasvaessa, metsäteollisuuden puun kokonaiskäytön ennustetaan nousevan noin 3-5% vuonna 

2017. Vuonna 2018 kasvuprosenttiennuste on 4-6%, jolloin puunkäyttö yltää lähemmäs 70 milj. 

m3. Tuontipuun osuus puunkäytössä arvioidaan pysyvän noin 13% tuntumassa. (Metsäsektori 

2017) 

Sahateollisuudessa etenkin suurten toimijoiden globalisoituminen näkyy selvästi. Sahatavaran 

tuotannosta vientiä on noin 60 % ja Tammi-kesäkuussa 2016 sahatavara oli Suomen neljänneksi 

tärkein vientiartikkeli. Tulevaisuudessa kasvavimmat markkinat ovat Kiina, Intia, Pohjois-

Afrikka ja Lähi-idän maat. Vuositasolla sahatavaran vienti on n. 1,5 miljardia euroa (artikkeli 

Sahateollisuus 12.9.2016). Kasvava puunkäyttö nostaa kantohintoja ja puunostajien välillä 

lisääntyvän kilpailun arvioidaan nousevan vientihintakehitystä nopeampana. Globaaleilla 

markkinoilla käydään kuitenkin erittäin kovaa kilpailua, joten kantohinnan nousu asettaa 

paineita erityisesti puutuoteteollisuuden kannattavuuteen. (Metsäsektori 2017)    

Kotimaan markkinoiden kehitys on ollut nousujohteinen, mutta korkeasuhdanne ei ole näkynyt 

puurakentamissa. Satunnaisten puurakentamisen kohteiden vaikutus todelliseen kotimaiseen 



 

 

 

 

sahatavarakysyntään on rajallinen. Nykyaikaiset puurakentamisen kohteet ovat kuitenkin 

osoittaneet, että keinot päiväkotien, koulujen ja muiden julkisten rakennusten homeongelmiin 

ovat olemassa. (Sahateollisuus tilannekatsaus 17.5.2017) Rakentamisvaatimusten, 

kaupungistumisen sekä hyvinvoinnin kasvaessa asuntojen sisustamiseen panostetaan kuitenkin 

nykyisin entistä enemmän ja siksi tarpeiden laadukkaalle puutavaralle ennakoidaan myös 

kasvavan. Puu on edelleen ainoa uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuva rakennusmateriaali.  

Puutuoteteollisuuden kehittäminen on hallituksen asettamia kärkihankkeita ja uusien tuotteiden 

kehitykseen on taloudellisesti varauduttu mm. kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -

rakennerahaston avulla. (Puutuoteteollisuus - toimialaraportti 2016) 

3.3 Tulevaisuuden kehitysnäkymät 

Metsien monipuolinen hyödyntäminen on osa biotaloudelle asetettua strategista tavoitetta. 

Biotalouden kehitykseen vaikuttavat kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä tarve varmistaa 

edellytykset ihmisten hyvinvoinnille. Huoli ympäristöstä ja uusiutumattomien raaka-aineiden, 

kuten metallien ja öljyn, niukkeneminen lisäävät biomassojen käyttöä taloudessa ja koko 

yhteiskunnassa. Metsistä, pelloilta ja vesistöistä peräisin olevat eloperäiset biomassat tarjoavat 

ratkaisun yhä monipuolisempiin käyttötarkoituksiin uusiutumattomien raaka-aineiden hinnan 

kohotessa. (Suomen Biotalousstrategia, TEM 2014) 

Kansallisen biotalousstrategian tavoitteissa on puutuoteteollisuuden arvonlisääminen kestävien 

biotalouden ratkaisujen ehdoilla. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää nyt toimialalta 

yritysten monipuolista verkostoa uuden liiketoiminnan sekä arvonluonnin tehostamiseksi. 

Lähipuu hankkeessa tavoitteena kehittää piensahoista koostuvaa ekosysteemiä tukemaan 

yhteisiä tavoitteita ja kehittämään puutuoteteollisuuden markkinoille lisäarvoa synnyttäviä 

palveluita. Kotimaisen puutuoteteollisuuden menestystekijöinä on mainittu monipuolisuus, 

laatu sekä osaaminen. Piensahojen vahvuudet, tuotannon joustavuus sekä yksilölliset tuotteet 

ja palvelut on tuotava vahvemmin mukaan rakentamaan uusia innovaatioita sekä 

kilpailutekijöitä jatkojalostusmarkkinoille. Piensahoille rakennetun yhteisömerkin kautta 

tavoitellaan näkyvyyttä ja toimintaa, niin asiakkaiden kuin toimialan sisällä tapahtuvan 

yhteistyön lisäämiseksi. 



 

 

 

 

Puupohjaisten polttoaineiden valmistus kasvaa yhdessä ekoajattelun kanssa. Hallitus pyrkii 

lisäämään uusiutuvan energian käyttöä siten, että puupohjaisten polttoaineiden osuus vuonna 

2020 olisi yli 50 %. Puupohjaisten biopolttoaineiden tarjonta ylittää kuitenkin jo nyt kysynnän. 

Tarjontaa lisää Äänekoskelle valmistuva Metsä-Groupin uusi biotuotetehdas. Sahatavaran 

sivutuotteena syntyvän purun ja kuoren arvo bioraaka-aineena on laskenut ja vaikeuttanut 

sahojen toimintaedellytyksiä. Purun ja kuoren myynnin vaikeutuessa vaarana on niiden 

kasaantuminen sahoille, mikä lisää tulipalojen vaaraa ja vaikeuttaa entisestään piensahojen 

vakuutusten saamista. Tälläkin hetkellä osa vakuutusyhtiöistä suhtautuu negatiivisesti sahojen 

vakuuttamiseen suuren paloriskin vuoksi. (Törmä, Reini & Määttä 2010) Sahateollisuuden 

toimialla myös rahoituksen saaminen investointeihin on hankalaa. Pankit ja Finnvera ovat alan 

yrittäjien mielestä pitäneet etenkin piensahoja suurena riskinä ja siksi investointeja on hankala 

rahoittaa. Alalla kaivataankin uusia rahoitusmuotoja kuten joukkovelkakirjalainat, 

vertaislainajärjestelmät ja mikroluotot. (Törmä, Reini & Määttä 2010) Hallitus pyrkii 

biotaloudelle suunnattujen tutkimus- sekä yhteistyöalustojen kautta kehittämään 

toimintaympäristöä, uusien sekä kannattavien liiketoimintojen luomiseksi. (Suomen 

Biotalousstrategia, TEM 2014) 

Sahatavaran jalostus tekee siitä monipuolisen ja soveltuvan eri käyttökohteisiin. Sitä käytetään 

kantavissa rakenteissa, sitä voidaan höylätä, kyllästää, lämpökäsitellä tai käyttää raaka-aineena 

muiden puutuotteiden valmistuksessa. Ekologisuuden tarkastelu on lisännyt ja vaikuttaa 

suoraan myös erilaisten puuesineiden suosion kasvuun. (Törmä, Reini & Määttä 2010). 

Sahateollisuudessa tuotteita tulisikin jalostaa nykyistä pidemmälle, sitä kautta alan 

kannattavuus ja myös piensahojen elinmahdollisuudet paranisivat. (Puutuoteteollisuus - 

toimialaraportti 2016).  

Asiakkaiden arvostus palvelukokonaisuuksia kohtaan on korostunut ja niiden merkityksen 

odotetaan kasvavan myös puutuotealalla, tarvitaan uudenlaista ajattelua kokonaisuuksien 

kehittämiseksi. Enää ei riitä pelkkä tuotteen myyminen, vaan tälläkin alalla tulisi pystyä 

myymään tunteita, elämyksiä ja arvoja. Puun käytön yhteydessä puhutaan vihreästä taloudesta, 

tätä ja edellä mainittuja asioita ei ole kuitenkaan kyetty kaupallistamaan vielä riittävällä tasolla.  



 

 

 

 

Puutuoteteollisuuden kaipaa myyntiin ja markkinointiin sekä brändin rakentamiseen toimintaa 

linkittävää verkostoyhteistyötä, koska yksittäisen piensahan tai puualan yrityksen on 

mahdotonta panostaa yksin riittävästi markkinointiin. Toimialan aineettomien ominaisuuksien 

viestintään on löydettävä uutta osaamista ja innovaatioita. Monet kokevat kuitenkin 

sahateollisuuden edelleen pikemminkin auringonlaskun alana, joka ei houkuttele 

huippuosaajia. Vaikka bioenergia ja puurakentaminen ovat kasvaneet toimialoina, niin 

sahateollisuudella ei valitettavasti vastaavaa imua tunnu olevan. Vihreiden arvojen onnistunut 

liittäminen osaksi Lähipuu -yhteisömerkille tehtävää markkinointia ja sekä viestintää, on 

avaamassa ovea koko toimialan kannalta myönteisempään suuntaan. 

Piensahojen mahdollisuudet osallistua kansainvälisille markkinoille ovat ilman varsinaista 

veturia haastavat. Tätä tarvitaan yhteistyökumppaneita sekä yhteinen toimenpidesuunnitelma, 

jonka avulla kasvatetaan vientitoiminnan osaamista. Verkostoituminen mahdollistaa 

yhteistoiminnan käynnistämisen suurempien veturiyritysten kanssa, jolla kontaktit viennin 

edistämiseksi ovat jo valmiina (Finpro Oy 2016). Yhteisömerkille tavoitteina toimivien 

yhteisten etujen myötä, piensahojen tiiviimpi yhteistyö on omiaan edesauttamaan jäsenyritysten 

välisen markkinoinnin sekä uusien liiketoimintayhteistyömallien käynnistämisessä.   

Sahateollisuudessakin menestyvät ne, jotka löytävät oikeat kohderyhmät olivatpa ne sitten 

teollisuusasiakkaita, omakoti-, mökki- tai maatilarakentajia. Piensahojen yhtenä 

kilpailutekijänä jatkossakin on olla lähellä loppuasiakasta, jossa tuote- ja palvelukehitys 

tapahtuu joustavasti lyhyttä toimitusketjua hyödyntäen. Piensahojen on hankittava rinnalleen 

yhteistyökumppaneita sekä kehittää sidosryhmäyhteistyötä (asiakkaat, alihankkijat, työntekijät, 

rahoittajat, omistajat, yliopistot, ammattikorkeakoulut jne.) nykyistä voimakkaammin. 

Vakioiduilla tuotemarkkinoilla piensahojen on vaikea kilpailla, sillä kehittyneemmät uudet 

sahauslinjastot vaativat vähemmän ihmistyövoimaa ja alentavat sitä kautta 

tuotantokustannuksia. Piensahojen tulee erikoistumalla löytää markkinoilta niille soveltuvia 

toimenmalli, jolla erottua tuotannossaan joko laadullisesti tai ominaisuuksiltaan. Toiminnan 

skaalaaminen on kuitenkin haaste, sillä piensahojen yrityskoko ja volyymit ovat pieniä, joten 

monesti suoramyynnin tueksi soveltuvia jakelukanavia on vaikea löytää. Piensahojen yhteistyö 



 

 

 

 

edesauttaa löytämään niin uusia kannattavia tuote- ja palvelukokonaisuuksia kuin yhteisiä 

liiketoimintamalleja. (Törmä, Reini & Määttä 2010) 

3.4 Piensahojen toimialaympäristö  

Sahateollisuus jaetaan Metlan tilastoissa piensahoihin ja teollisuussahoihin. Piensahat ovat 

sahayrityksiä tai yrittäjiä, joilla puun vuosittainen käyttömäärä yltää enintään 10 000 

kuutiometriin. Niihin kuuluvat pienet paikalliset myyntisahat, maatilojen kotitarvesirkkelit ja 

sahauspalveluja myyvät vuokra- eli rahtisahat. Piensahat ovat joko pysyvästi tietylle paikalle 

rakennettuja laitoksia tai liikuteltavia sahalaitoksia, joista niistäkin osa toimii jatkuvasti samalla 

paikalla. Vuoden 2010 tilaston mukaan toimivia piensahoja oli 1200 ja ne sahasivat yhteensä 

noin 0,7 milj.m3 puuta. (Torvelainen 2012) 

Toimialaympäristön käsittelyssä yleistynyt Porterin vuonna 1979 julkaisema 5-voiman malli 

on edelleen ajankohtainen. Alkuperäinen tutkimus analysoi yrityksien toimintaedellytyksien 

kannalta ratkaisevina asiakkaiden, toimittajien, korvaavien tuotteiden, nykyisten ja tulevien 

kilpailijoiden asettamia vaatimuksia. (Porter 1979) Lanseeraamisensa jälkeen 

vuorovaikutuksen lisääntymisen vuoksi mukaan ovat tulleet myös sidosryhmät ja 

verkostokumppanit. Piensahojen suhdetta toimialalla vallitsevaan kilpailuun voidaan kuvata 

Porterin 5-voiman mallilla seuraavasti: 



 

 

 

 

 

Kuva 5. Piensahojen 5-voiman malli (Porter 1979) 

3.4.1 Kilpailu ja kannattavuus 

Toimialalla piensahojen lukumäärä on laskenut 1960-luvusta lähtien, väheneminen on ollut 

merkittävintä erityisesti sahausmääriltään pienillä toimijoilla. Yleisesti ottaen koko puutuote- 

ja sahatavarateollisuustoimialan liikevaihto on viime vuosina laskenut ja yritysten määrä on 

vähentynyt. Siitä huolimatta toimialan myynnin kokonaismäärä ei ole havaittu laskenut yhtä 

jyrkästi, kuin yritysten määrä. Tämä viittaa siihen, että kauppa keskittyy ja vaikka toimialalta 

poistuukin yrityksiä, ei kokonaiskysyntä ole vähentynyt samassa suhteessa. (Torvelainen, 

2012) 

Piensahauksen väheneminen tai toiminnan lopettamisen syinä ovat olleet monessa tapauksessa 

sahauskaluston ja sahureiden ikääntyminen. Piensahojen toimintaedellytyksiä ovat 

hankaloittaneet maaseudun ja etenkin maatalouden rakennustoiminnan ja sahatavaran käytön 

väheneminen, puun korkea hinta ja hankintavaikeudet sekä sahatavaran vähittäismyynnissä 

vallitseva kova hintakilpailu. Puurakentamisessa on myös nykyisin siirrytty käyttämään entistä 

enemmän liimapuuta sekä tehdasvalmisteisia seinä- ja kattorakenteita, joka on vähentänyt 

sahatavaran käyttöä uudisrakentamisessa. Toimintaympäristöä hankaloittavat myös 

sivutuotteiden markkinointia ja matalaa hintaa, sahatavaran laatu- ja lujuusluokittelua sekä 

tukkujakelussa tarvittavien erien suuri koko. Näiden seurauksena uusien sahauslaitteistojen 



 

 

 

 

ostamista, mahdollisia sukupolvenvaihdoksia ja uusien sahausyrityksien perustamista 

joudutaan harkitsemaan erittäin tarkoin. (Torvelainen, 2012) 

Piensahojen kilpailijoina voidaan pitää suuria teollisuussahoja, mutta toisaalta näiden 

toimintamalli sekä tuotteet ja palvelut poikkeavat merkittävästi piensahoista. Piensahojen 

kilpailukyvyn ratkaisevat lopulta asiakkaat, jotka määrittelevät käyttötarpeiden sekä 

päätöskriteerien kautta sopivimman tavan hankkia käyttöään vastaavat sahatuotteet. 

Piensahojen ehdottomia vahvuuksia ovat työn joustavuus sekä räätälöitävyys, 

tuotevalmistuksessa sahatavarasta valmistetaan asiakkaan käyttökohteen tarpeet sekä 

vaatimukset täyttävää sahatuotetta. Tulevaisuudessa ennakoidaan tuotevalmistuksen 

muutosnopeuden sekä joustavuuden olevan nykyistä kriittisempiä kilpailuvaltteja, koska 

tavoitteet tehokkuudessa kiristävät myös aikatauluja.  

Pienyrityksien kilpailuetuina toimivat myös matala organisaatio sekä läheinen 

asiakasyhteistyö, joiden kautta myös toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin voidaan 

reagoida nopeasti ja tarkasti. Sidosryhmiinsä vahvasti linkittyneissä pienyrityksissä tapahtuva 

inkrementaalinen innovaatiotoiminta on tyypillisesti hyvin asiakaskeskeistä, jolloin näiden 

tulokset johtavat keskimääräistä useammin uusien innovaatioiden käyttöönottoon. (Cannon 

1985) (van de Vrande ym. 2009). 

3.4.2 Raaka-aineketju  

Piensahan käyttämä raakapuu voidaan jakaa alkuperän perusteella ostettuun puuhun, 

sahayrittäjän omasta metsästä hakattuun puuhun ja vuokra- tai rahtisahauksena sahattuun 

asiakkaan puuhun. Piensahoilla sahatusta puusta runsaat puolet (55 %) on asiakkaan omaa 

puuta. Sahayrittäjien ostaman raakapuun osuus muodostaa kolmasosan (35 %) ja loput puut (10 

%) ovat peräisin sahayrittäjän metsästä. Raakapuulle käytettävä määritelmä on metsästä 

hakattu, teollisesti käsittelemätön runkopuu, joka jakautuu eri puutavaralajeihin puulajin, 

puutavaran koon, laadun ja käyttötarkoituksen perusteella. Suomessa käytettäviä 

puutavaralajeja sekä puukaupan ja hakkuiden yleisiä käytäntöjä ja käsitteitä on kuvattu 

yksityiskohtaisesti puukauppaa ja markkinahakkuita koskevissa laatuselosteissa. Piensahojen 

sahaama raakapuu on lähes poikkeuksetta kotimaista puuta. (Torvelainen 2012) 



 

 

 

 

Puunhankinnassa piensahat kilpailevat muun sahateollisuuden kanssa osittain päällekkäin, 

joten toimialalla oleva puunkysyntä näkyy myös piensahan raaka-aineen saatavuudessa sekä 

hinnoittelussa. Piensahojen paikallisen yhteistyön edut mahdollistavat lyhyen toimitusketjun 

ohella metsänomistajien tarpeet huomioivan hankintaketjun. Tämä pitää sisällään tavoitteet 

huomioivan hakkuutavan sekä metsänomistajien tarpeita vastaavan raaka-aineen sahauksen. 

Piensahoilla yhteistyö on yleisempää erityisesti pienempien metsänomistajien kanssa, joissa 

pienen hakkuukertymän siirto isompaan tuotantolaitokseen on monesti epäedullisempi 

vaihtoehto omistajalle. 

3.4.3 Kysyntä 

Piensahayrittäjillä liiketoiminta muodostuu perinteisen rahtisahauksen ohella puutavaran 

hankinnan, myynnin sekä jatkojalostuksen tehtävistä. Yhteistyö lähialueen metsänomistajien 

kanssa on tiiviistä ja rahtisahaustoiminta sekä sahatavaratuotanto liiketoiminnan kannalta 

merkittävää. Rahtisahauksen palvelut ohjautuvat ensisijaisesti lähialueen metsänomistajille 

tarvittavan rakennusmateriaalin tuottamiseksi. Vähittäismyyntiin tuotetun sahatavaran myynti 

tapahtuu lähialueelle ja tarvittaessa jatkojalostetaan vastaamaan asiakastarvetta. 

Jatkojalostuksessa käytetään perinteisesti sahan omaa puutavaraa, mutta myös välitetään sekä 

jatkojalostetaan yhteistyökumppaneilta hankittua sahatavaraa.  

Piensahoille syntyvän kokonaiskysyntä on ollut pitkään laskusuunnassa, syinä ovat olleet mm. 

pientalorakentamisen puolittuminen, sahausmäärien väheneminen sekä markkinoilla tapahtuva 

keskittyminen. Viimeisen vuoden aikana on piensahauksessa nähty elpymisen merkkejä, 

vilkastuneen puurakentamisen sekä yleisesti puutuotteita kohtaan kasvaneen kiinnostuksen 

seurauksena. Puurakentamisen edistämiseen tehtyjen toimenpiteiden nähdään vaikuttaneen 

eniten julkisiin hankkeisiin, joissa puurakentamista on suosittu vanhojen sisäongelmaisten 

rakennusten tilalle. Ennusteet puun käytölle ovat kuitenkin rakentamisessa hyvät, joten 

kysynnän kasvuun on edellytykset myös piensahoille. (Markkinakatsaus – Puuinfo 2017)  

Isojen sahalaitoksien asettaessa tuotannon painopisteet vientipainotteiselle massatuotannolle 

sekä rajatulle vakiodimensiotuotteille, pienelle toimijalle avautuu liiketoimintamahdollisuuksia 

uusien asiakaskohtaisten tarpeiden sekä yksilöllisten tuotteiden valmistukseen pienemmissä 



 

 

 

 

erissä. Piensahoista moni onkin erikoistumalla löytänyt uusia kilpailutekijöitä ja rakentanut 

toimialamarkkinoilla kapeamman tuotesegmentin kautta kannattavan liiketoimintamallin. 

Hyvänä esimerkkinä tästä on Savitaipaleella toimiva Finnstamm Oy, joka on pääasiassa 

keskittynyt männyn sydänpuutuotteiden sahaukseen. Männyn sydänpuun ominaisuuksia ovat 

kosteuden kesto, pitkäikäisyys sekä kulutuskestävyys. Finnstamm mainitsee sivuillaan tuotteen 

ekologisena sekä kotimaisena vaihtoehtona esimerkiksi painekyllästetyille tuotteille. Yrityksen 

vajaan miljoonan euron liikevaihdosta noin puolet on ulkomaan vientiä. (Finnstamm 2017) 

Henkilökohtainen ja ammattitaitoinen palvelukokemus on jo nyt monelle pienyritykselle 

avaintekijä. Yritysten tavoitteena on, että tämä tekijä saa vahvistusta myös piensahojen 

kehittämiseen kohdistetun hankkeen kautta. Palveluliiketoiminnan kehittäminen on osa 

hankkeen tavoitetta ja piensahojen tulee entistä voimakkaammin panostaa siihen, että toiminta 

on niin asiakkaiden kuin raaka-ainetoimittajien suuntaan joustavaa myös tulevaisuudessa. 

Tehokas sekä lyhyt toimitusketju on jatkossakin ratkaiseva etu lisäarvon muodostamisessa.  

Piensahat voivat lisätä kysyntää laajentamalla tuotevalikoimaansa verkostoyhteistyön avulla. 

Pienyritykset ovat usein riippuvaisia ulkoisten resurssien käytöstä toiminnassaan. Yrityksen 

kilpailukyvyn kannalta verkostojen rakentaminen sekä strategisten kumppaneiden löytäminen 

ovat menestymisen edellytys. Pienyrityksillä katsotaan olevan läheiset suhteet verkostoihin, 

jolloin näissä voidaan saavuttaa vahva sosiaalinen osaamispääoma. Tämä yhdistää tehokkaasti 

verkostojen ydinosaamiset sekä kiinnostuksen käyttää näitä ydinosaamista verkoston yhteisen 

hyödyn tavoitteluun. (Vesalainen 2006) 

Rakentamisen sekä puutavaran vähittäismyynnin ohella potentiaalisia asiakkaita ovat 

puutuoteteollisuudessa toimivat jatkojalostajat. Puutuoteteollisuudella viitataan puutalojen ja 

huonekalujen valmistukseen, joka on myös potentiaalinen asiakasryhmä piensahoille, mutta 

muun puuteollisuuden ohella nähdään myös tämän olevan viime vuosina laskusuhdanteinen 

(Puutuoteteollisuus, TEM 2015) Puutuoteteollisuuden kasvunäkymiä pidetään metsätalouden 

tavoitteissa tärkeinä ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen suunnattujen 

toimenpiteiden odotetaan tuovan parannusta tilanteeseen. Muun teollisuuden tavoin myös 

puutuoteteollisuuden yritykset arvostavat toimitusketjun joustavuutta, ammattitaitoa ja fyysistä 

läheisyyttä. Piensahat ovat hajautuneet maantieteellisesti laajalle ja mahdollistavat 



 

 

 

 

puutuoteklustereiden kehittymisen lähiympäristössään. Puutuoteteollisuudessa jalostusasteen 

nostaminen sekä asiakaslähtöinen tuotekehitys katsotaan arvonlisäykselle välttämättöminä. 

Tiivistämällä nykyisten toimijoiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä luodaan 

inkrementaalisille innovaatioille parempi kasvualusta. Laadullisten tekijöiden korostuessa 

paranee myös pientuottajan mahdollisuudet kilpailla eri käyttötarpeita vastaavan raaka-aineen 

tarjoajana.  

Pientoimijalle kilpailukyvyn ylläpitämiseen rakennettavan strategian onkin syytä keskittyä 

massatuotannon ulkopuolelle tai pyrittävä kompensoimaan tuotannon tehokkuudessa hävittyä 

tuotekustannusta muulla tavoin (Porter 1979). Tuote- ja palvelutoteutuksen ohella, Lähipuu -

yhteisömerkissä kyse on ensisijaisesti asiakkaiden tuotteisiin liittämästä arvonluontiprosessista, 

joka pyritään saamaan osaksi piensahojen kilpailukykyä markkinoilla.  

  



 

 

 

 

3.5 Yhteisömerkin sidosryhmät  

Sidosryhmäsuhteiden analysointi aloitetaan sidosryhmien tunnistamisella sekä sidosryhmän 

käsitteen määrittelyllä (Cadle, Paul & Turner 2010, s. 61). Sidosryhmät ovat henkilöitä tai 

yhteisöjä, jotka ovat joko kokonaan tai osittain riippuvaisia yrityksen toiminnasta omien 

tavoitteidensa saavuttamiseksi, tai joista tutkittava organisaatio on riippuvainen. Yritys 

vaikuttaa tai voi vaikuttaa omalla toiminnallaan sidosryhmiin ja toisaalta sidosryhmät 

vaikuttavat tai voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Yrityksen ja sidosryhmän välinen 

vuorovaikutus voi tällöin olla joko positiivista tai negatiivista. (Juutinen 2016, s.124-125)  

Vaikka sidosryhmien merkitystä ei aina osata tunnistaa, on niiden analysointiin syytä panostaa. 

Epäonnistuneissa hankkeissa taustatekijöitä selittävät usein sidosryhmissä vallitsevien 

intressien huomioimatta jättäminen. Tehokkaalla ja toimivalla sidosryhmäyhteistyöllä ja 

suhteiden hallinnalla saavutetaan myös monia etuja, kyetään jakamaan liiketoiminnan riskejä 

ja pystytään vastaamaan paremmin ulkoisen toimiympäristön tuomiin muutoksiin. (Juutinen 

2016 s. 86 ja s. 128)  

Lähipuu hankkeelle sidosryhmien tunnistamisessa hyödynnetään laajaa määritelmää, jossa 

pyritään tunnistamaan kaikki ne tahot, joiden katsotaan vaikuttavan hankkeelle asetettujen 

toimintaedellytyksien sekä tavoitteiden täyttymiseen. Laaditun sidosryhmäkartan avulla 

voimme tutkia sidosryhmien intressejä sekä resursseja vaikuttaa yhteisömerkin toteutukseen. 

(Freeman 1984, 54-74) (Kuva 6.) 



 

 

 

 

 

Kuva 6. Lähipuu -yhteisömerkin sidosryhmäkartta 

Sidosryhmätarkastelussa hankkeelle osoitettujen tahojen valtaa sekä kiinnostusta voidaan 

analysoida avaamalla näille muodostuvia näkökulmia sekä intressejä tarkemmin. Lähipuulle 

tunnistettujen sidosryhmäverkoston jäsenillä on vuorovaikutussuhde merkille asetettavien 

tavoitteiden sekä toimintaedellytyksien täyttymiseksi. Tunnistettavia sidosryhmiä ovat, 

Suomen Sahayrittäjät ry, metsänomistaja, toimittaja, asiakas, piensaha, yhteistyökumppani, 

kilpailijat, etujärjestöt, poliittiset ryhmät, media sekä rahoittajat. Sidosryhmät voidaan 

käytännön tarkastelua helpottamaan jaotella ensisijaisiin ja toissijaisiin sidosryhmiin. 

Tutkimuksessa lähempi tarkastelu rajoitetaan työssä vain ensisijaisiksi katsottaviin 

sidosryhmiin, joilla on suora vaikutus sekä intressi yhteisömerkin toimintaa kohtaan. Näiden 
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sidosryhmien ja yrityksen välillä on voimakas riippuvuussuhde, jolloin ryhmien toiminnalla on 

merkittävä vaikutus toiminnan jatkuvuuteen ja menestykseen (Freeman et al. 2010, s.207). 

Ensisijaisiin sidosryhmiin yhteisömerkille tunnistettiin Suomen Sahayrittäjät Ry, asiakkaat, 

metsänomistajat ja jäsenyritykset. Näiden sidosryhmien intressi sekä mahdollisuudet 

vaikuttaa hankkeen toteutumiseen ovat kaikkein suurimmat. Toissijaisiin sidosryhmiin 

lukeutuvat toimittajat, yhteistyökumppanit, kilpailijat, etujärjestöt, poliittiset ryhmät, media 

sekä rahoittajat, joiden toiminnalla on hankkeeseen epäsuoria tai välillistä vaikutusta. 

Toissijaisia sidosryhmiä ei pidä kuitenkaan unohtaa, sillä niiden vaikutus yritykseen saattaa 

joissain tilanteessa olla suurempi kuin ensisijaisten sidosryhmien. Hankkeen kannalta 

esimerkiksi rahoituksen tai median vaikutus menestykseen saattaa olla merkittävä, vaikka nämä 

ovatkin alustavassa analyysissä luokiteltu toissijaisiin sidosryhmiin. Ympäristössä tapahtuvilla 

muutoksilla on vaikutusta sidosryhmien väliseen suhteeseen ja toissijaisten sidosryhmien 

merkitys voi kasvaa näiden seurauksena (Cadle, Paul & Turner 2010, s. 70; Freeman 2010, 

s.11-13; Juutinen 2016, s.81)  

3.5.1 Suomen Sahayrittäjät ry 

Sahayrittäjien järjestö keskittyy kaikessa toiminnassaan jäseniensä ammatillisien etujen 

valvomiseen ja edistämiseen. Yhdistyksellä on edellytykset olla myötävaikuttamassa 

toimintaympäristön kehitykseen niin yhteisömerkin kuin piensahojen toimintaedellytyksiä 

tukemalla. Yhteisömerkissä omistajan mahdollisuudet sekä intressit toiminnan menestymiseen 

ovat suuret.  

Suomen Sahayrittäjät ry on yhteisömerkin omistajana vastuussa siihen liittyvästä kehitystyöstä 

sekä johtamisesta. Sahayrittäjät Ry hallinnoi yhteisömerkkiä ja vastaa käyttöoikeuden 

myöntämisestä jäsenistölle. Käyttöoikeuden myöntämiseen sekä käyttöön liitettävät yhtenäiset 

vaatimukset mahdollistavat merkille tärkeiden arvolupausten täyttymisen. Yhdistys myös 

hallinnoi yhteisömerkin käytön edellyttämää puun alkuperän seurantajärjestelmään perustuvaa 

PEFC-ryhmäsertifikaattia. Yhteisömerkin omistaja onkin vastuussa siitä, että kaikki sitä 

käyttävät noudattavat merkkiin liittyviä sääntöjä. (WIPO 2014) Yhteisömerkin 

toteutusjärjestelmässä omistajan on huolehdittava jäsenistön koulutus-, viestintä- sekä 



 

 

 

 

tukitoimet yhteisömerkin etujen mukaan. Yhteisömerkille annettujen tavoitteiden seurannassa 

merkin haltijalla onkin keskeinen rooli jäsenistön yhteisenä sekä tasavertaisena edunvalvojana.  

Yhdistyksen rooli on myös olla tukemassa jäsenien välisen verkostoyhteistyön rakentumista, 

jotta yhteisömerkin taustalla toimivalle verkostolle avautuisi pääsy myös uusille markkinoille. 

Yhteisömerkin tarjoamien hyötyjen toteutuminen voi olla vaikeaa erityisesti horisontaalissa 

yhteistyössä, jossa kilpailuoikeudelliset seikat saattavat vaikuttaa kollektiivisen merkin 

menestykseen. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä onkin varmistaa, että yritysten välillä 

tapahtuva informaation vaihto saadaan toteutumaan yhteisömerkin edun mukaan. 

3.5.2 Metsänomistaja 

Toimivat yhteisömerkin kannalta raaka-ainetoimittajina ja vastaavat laadukkaan 

puumateriaalin saatavuudesta piensahojen käyttöön. Yhteisömerkin arvon rakentamisessa 

avainasemassa on metsänomistajan sekä piensahan välisen aineellisen ja aineettoman pääoman 

muodostuminen, jotta asiakastavoitteena olevat tuote- ja palveluhyödyt saadaan lunastettua.  

Metsänomistajalle tärkeintä on suojella ja hoitaa metsäpääomaa siten että sen pääoma kasvaa 

ja tuottaa varallisuutta omistajalleen myös tulevaisuudessa. Metsän siirtymisen hyvässä 

kunnossa perillisille on pidetty suomalaisissa tutkimuksissa yhtenä tärkeimmistä arvoista. 

(Laitila, Tikkanen, Hujala & Kurttila 2009)  

Metsänomistajien tavoitteet sekä päämäärät ovat nousseet viime vuosien tutkimuksissa 

kiinnostavaksi aiheeksi aiemmin pakollisen metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden poistuessa 

vuoden 2014 alussa. Uuden metsälain muutoksen tavoitteena on lisätä metsänomistajien 

päätösvaltaa ja laajentaa metsänkäsittelyn vaihtoehtoja sallimalla muun muassa uusia 

metsänkäsittely- ja hakkuumenetelmien suhteen. Metsälaki ohjaa edelleen omistajia erityisiä 

elinympäristöihin liittyvin rajauksin sekä hakkuusta seuraavin uudistamisvelvoittein. 

(Metsälaki 12.12.1996/1093) Hakkuumenetelmiä tutkineessa kyselyssä yli puolet vastaajista 

valitsi eri-ikäisrakentavan yläharvennuksen suosituimpana metsänkäsittelyvaihtoehtona. 

Jatkuvaan kasvatukseen perustuvassa hakkuutavassa puut poistetaan yläharvennuksena, jolloin 

korjuussa syntyy lähes pelkästään tukkia. Pienempi runkoiset kuitupuut jäävät kasvamaan 

metsään seuraava hakkuuta varten. Luonnonvarakeskuksen metsänomistajille tehty tutkimus 



 

 

 

 

vahvistaa kansallisen metsästrategian 2025 mukaisen, monimuotoisuuden edistämisen olevan 

65% vastaajista erittäin tai melko tärkeää. (Hujala et al. 2016) Jatkuva kasvatus hyvin 

toteutettuna, metsän uudistuminen huomioiden, nähdäänkin luonnonmukaisempana ja 

monimuotoisuutta vaalivampana metsänkasvatusmenetelmänä kuin avohakkuita suosiva 

tasarakenteinen metsätalous. Tieteellisen tutkimuksessa on osoitettu jatkuvan kasvatuksen 

antavan metsänomistajalle myös paremman taloudellisen tuloksen kuin tasarakenteinen metsä 

(Pukkala, Lähde & Laiho 2011, 15-17). 

Yhteisömerkin sekä piensahoille metsänomistajilla ilmenevät tavoitteet metsäresurssien laadun 

sekä pääoman tasaisen tuoton puolesta ovat yhteensopivat. Metsänomistajien tavoittelemassa 

jatkuvassa kasvatuksessa hakkuussa painotettavan laatupuun osuus nousee, joka osaltaan tukee 

niin piensahojen kuin puutuoteteollisuuden jatkojalostustarpeita. Yksittäisen hakkuukertymän 

supistuminen vastaavasti muodostaa paremmat edellytykset niin piensahojen kuin paikallisen 

toimitusketjun resurssien käytölle. Yhteisömerkissä metsänomistajien tavoitteiden sekä 

tarpeiden huomioiminen on edellytys sosiaalisen kestävyyden rakentamiseksi, yhteisymmärrys 

sidosryhmän tavoitteista on siis toiminnalle erittäin tärkeää.  

Metsänomistajalla sekä paikallisesti toimivalla yrityksellä kasvunedellytykset aineettomalle 

pääomalle ovat suotuisat. Pienyrityksien vuorovaikutussuhteet ovat läheisiä, joka edesauttaa 

metsänomistajille tehtävän kaupankäynnin joustavuutta, luottamusta sekä vastuullisuutta. 

Piensahojen intressi yhteistoiminnan jatkuvuudelle motivoi hyvän asiakassuhteen 

ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Lähipuu -yhteisömerkin kautta halutaan viestiä 

metsänomistajille vastuullisesta yhteistoiminnasta sekä lisäarvon syntymisestä aineellisen sekä 

aineettoman toiminnan yhteisvaikutuksena.  

3.5.3 Piensaha  

Piensahoilla on yhteisömerkkiä kohtaan suuri intressi sekä vaikutusvoima. Yhteisömerkin 

tavoitteena on piensahojen toimintaedellytyksien tukeminen, joten yhteisömerkin 

menestyminen on sidosryhmän jäsenten yhteisesti jakama etu.  Piensaha voi omalla 

toiminnallaan suoraan vaikuttaa yhteisömerkin brändikuvaan sekä tämän asiakkaalle 

välittämän arvon toteutumiseen.  



 

 

 

 

Hankkeessa tavoiteltu näkyvyys tarjoaa piensahoille mahdollisuuden erottua markkinoilla sekä 

vahvistaa nykyistä asemaansa. Lähipuu -brändityön onnistuessa se merkitsee yritykselle samaa 

kuin asiakkaalle; pienempää riskiä. Pienempi riski näkyy yritykselle suurempana hintana ja 

kannattavuutena. Vahvan brändin tarkoituksena on edesauttaa yritystä liiketoiminnan kasvussa. 

Brändin pyrkimyksenä on kuvastaa yrityksen liiketoiminnallisia vahvuuksia, jotka ovat samalla 

lisäarvohyötyjä asiakkaalle. Asiakkaan nähdessä brändin hän kokee assosiaatiot sekä osaa 

yhdistää toimintaan liittyvän lisäarvon. (Kapferer 2012) 

Yhteisömerkin menestymisessä sekä lisäarvon toteutumisessa jäsenien oman toiminnan 

vaikutus korostuu. Luodun brändi-identiteetin kautta määritellään myös jäsenistön toimintaa 

kohtaan asetettavat vaatimukset, tämä käsittää niin Lähipuulle asetetut tuotannolliset kriteerit 

kuin jäsenyrityksen arvot, toimintaperiaatteet, eettisen koodiston, osaamisen sekä tavoitteet ja 

lupaukset. Pelkkä tietoisuus näistä asioista ei riitä vaan se pitää ymmärtää ja sitouttaa osaksi 

käytännön toimintaa. Brändi-imagon tulee siis näkyä ja kokea kohderyhmän näkökulmasta 

samanlaisena kaikkien sen jäsenyrityksien kautta.  

Yhteisömerkin kehittymiseen sekä arvoon vaikuttaa myös sidosryhmänä toimivien piensahojen 

keskinäiset suhteet. Merz, He ja Vargo (2009) korostavatkin suhdeajattelua näkemyksessään, 

jossa: (1) brändin arvoa luodaan yhdessä sidosryhmäperusteisissa ekosysteemeissä; (2) 

sidosryhmien ja brändin välille rakentuu verkostosuhteita; (3) brändin arvo rakentuu 

dynaamisesti erilaisten sidosryhmien välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tätä voi 

Lähipuun kohdalla tulkita siten, että piensahojen välisen yhteistyön voimakkuus on osa brändin 

kokonaisarvoa, jossa toteutuu jäsenyritysten välisen yhteistyön tuloksena.    

Käytännön toimenpiteitä brändin laatimisessa helpottaa, mitä lähempänä se on nykyisen 

jäsenverkoston identiteettiä. Verkostolle tehtävän brändin tulee olla totta ja kuvastaa yritysten 

aitoa kulttuuria, tällöin se ei voi ohjata jäseniään toimimaan kovin eri tavalla kuin aiemmin. 

Mikäli brändille halutaan saavuttaa yhtenevä imago ja identiteetti, ei brändi voi tarkoittaa 

kaikille eri asioita. (Kapferer 2008) Brändin tuleekin olla verkoston jäsenille helppo omaksua 

ja käyttää, jolloin se ei voi pitää sisällään liika yksityiskohtaista tietoa. Laajalle verkostolle 

laadittava brändi on sitä helpompi toteuttaa, mitä selkeämpi visio ja sen ympärille rakennettu 

identiteetti on.  



 

 

 

 

3.5.4 Asiakas 

Asiakkaat kohdistavat nykyisin palveluun sekä tuotelaatuun yhä enemmän odotuksia. 

Piensahoja rajoittavat tekijät ovat resurssit, joilla palvelu-, laatu- kuin hintatekijät on pystyttävä 

täyttämään. Tuotannolliset haasteet, tuotannon tehokkuuden sekä jalostusasteen vaatimuksien 

osalta ovat kannustaneet piensahoja rakentamaan verkostoyhteistyötä toimialan sisällä, 

ratkaisuna joustavien sekä monipuolisten kuluttajapalveluiden tarjontaan.  

Asiakkaat pyrkivät valinnoillaan vaikuttamaan paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi, 

piensahalta ostettu tuote tukee suoraan alueen taloutta ja työllisyyttä. Asiakkaan korostunut 

halu saada palvelua sekä räätälöityjä tuotteita on sekä mahdollisuus että haaste pientoimijoille. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tarve lisää pientoimijoiden mahdollisuuksia paikallisina 

toimijoina. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden jäljitettävyydelle ovat korostuneet, piensahan 

toimintamallissa raaka-aineen kiertokulku on sekä sertifioitu (PEFC) että lähellä ja tiedossa.  

Keskittynyt toimiala on vienyt valmistukseen sekä tuotteisiin liittyvän ammattitaidon yhä 

kauemmas asiakkaista. Puutuotteita kohtaan lisääntyvä kiinnostus tuo uusia asiakaskohtaisia 

vaatimuksia ja ammattitaidon tarvetta myös tuotannontekijöiltä. Piensahojen vahvuuksina ovat 

niin tuotannollisen kuin osaamiseen liittyvien resurssien saatavuus asiakkaille. Tavoitettavuutta 

edistävässä Lähipuu -yhteisömerkissä asiantuntemuksen voidaan katsoa toimivan arvo- sekä 

hyötytekijänä asiakkaille.  

Yhteisömerkin menestyksen määrittelevät asiakkaat, ratkaisevaa on miten luotu brändi-imago 

vastaa asiakkaan aineellisiin ja aineettomiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Piensahojen hyötyjä 

voidaan katsoa syntyvän asiakkaille tarjottavan ammatillisen tuote- kuin palveluosaamisen 

kautta. Yhteisömerkissä arvokkaimpana pidetään kuitenkin aineettomien tekijöiden kautta 

asiakkaille muodostuvia hyötyjä. Toiminnasta eri sidosryhmien välisten kokonaishyötyjen 

selvittämiseksi, jatkamme tutkimusta seuraavassa kappaleessa kohti lähipuu -yhteisömerkille 

rakentuvaa arvonluontiprosessia.  



 

 

 

 

3.5.5 Muut sidosryhmät  

Yhteisömerkin ulkoisista sidosryhmistä otamme vielä lyhyesti esiin, rahoittajat, median sekä 

yhteistyökumppanit. Tarkastelemme miten ympäristössä tapahtuva muutos voi nostaa eri 

sidosryhmien merkitystä ja vaikuttaa niiden yhteisömerkille muodostuvaan suhteeseen.  

Rahoittajat, yhteisömerkin näkyvyys sekä brändin kehittäminen ovat suhteessa siihen 

käytettäviin resursseihin. Yhteisömerkin arvojen ja tavoitteiden täyttäessä sijoittajien 

odotukset, pääoman kasvulla voidaan myötävaikuttaa toiminnan kehitykseen. Rahoituksen 

merkittävä lisääntyminen toiminnassa lisää resursseja ja edesauttaa suoraan yhteisömerkin 

tavoitteiden saavuttamisessa.    

Media, yritykset pystyvät nykyisin hyödyntämään mediaa liiketoiminnassaan monella tapaa. 

Maailman kehittyessä kulttuurinen ja taloudellinen globalisaatio ovat tiukasti liittyneet uusiin 

informaatio- ja kommunikaatioteknologioihin (Aaltonen & Heikkilä 2003, 13). Yrityksille on 

siten kehittynyt uusi ympäristö mm. sosiaalisessa mediassa brändin rakentamiselle. Lähipuu -

yhteisömerkissä brändiä viedään eteenpäin yhdessä siihen liitettävän (aineettoman) tarinan 

kanssa. Sosiaalisessa mediassa tämä on usein toimiva yhdistelmä, jossa tarinat nivoutuvat 

osaksi brändiä muodostaen itse tuotteille syvempiä merkityksiä. Yritysten onkin tärkeä oppia 

sosiaalisen median ja tarinoiden hyödyntäminen siten, että niistä olisi todella hyötyä 

liiketoiminnalle ja lopulta yrityksen taloudelliselle menestymiselle. Media-alan kehitys on 

johtanut siihen, että sosiaalinen media on jatkossakin erittäin tärkeä julkisuuskenttä yrityksille 

(Hakala & Malmelin 2007, 101). 

Yhteistyökumppanit, Lähipuun tavoitteena on yhteistyön lisääminen toimialan sisällä. 

Lähipuun kysyntä sekä kiinnostus riippuvat merkin onnistuneesta toteutuksesta sekä 

markkinoilta saatavasta reaktiosta. Kotimaisen ja kestävän tuotteen kysynnän ollessa kasvussa, 

myös Lähipuun ja sen välittämien arvojen voidaan odottaa kiinnostavan yhteistyökumppaneita. 

Yhteistyökumppanuuksien solmiminen alalla tunnettuihin yrityksiin, voi nopeasti lisätä 

brändin tunnettavuutta sekä vaikutusvaltaa. Yhteistyökumppanuuksien näkökulmasta etuna on 

myös Lähipuu -verkostolla saavutettava toiminnan parempi skaalautuvuus.  



 

 

 

 

4. ARVONLUONTI 

Piensahojen toiminnan kehittämiseen laaditun yhteisömerkin menestymisessä keskeistä on 

tähän sidotun arvoketjun määrittely sekä arvonmuodostuksen liittyvien tekijöiden 

tunnistaminen. Organisaation ymmärtäessä arvotekijät asiakkaan näkökulmasta, on usein 

löydettävissä keino tuottaa tätä arvoa asiakkaalle, mikä johtaa asiakastyytyväisyyteen 

(Woodruff & Gardial 1996, 3). Yhteisömerkille kuin kotimaisen metsäteollisuuden 

toimialakehitykselle annetut päämäärät huomioiden, yhteisömerkissä on tuotava esiin 

arvonlisäys sekä hyvinvoinnin edistäminen toimintaympäristössä kestävällä tavalla.  

Perinteinen taloustiede on tulkinnut yritysten yhteiskunnallista kontribuutiota enemmän 

työllisyyden sekä verotulojen kasvun näkökulmasta, eikä kotimaisen biotalouden ympärille 

rakennettu visio tee tässä poikkeusta. Hallituksen odotukset ovat 100.000 uutta työpaikkaa ja 

40 miljardin tuotonlisäys vuoteen 2025 mennessä. Kotimainen sahateollisuus onkin 

vuosikymmeniä mitannut toimialan kilpailukykyä tuotannon tehokkuudella sekä 

yksikkökustannuksia laskemalla. Tilastollisessa tarkastelussa nämä strategiat ovat 

osoittautuneet heikkoa menestystä ja kuten sahateollisuudelle tehdyt tutkimukset ovat 

osoittaneet, arvonlisäys tai kannattavuus sahayrityksien kohdalla ei tätä kautta ole vahvistunut. 

Sahateollisuuden tutkimuksissa onkin todettu, ettei kansainvälisen kilpailukyvyn kestävä 

ylläpitäminen voi toteutua vain yksikkökustannuksia alentamalla. (Suomen Biotalousstrategia, 

TEM 2014) (Hänninen ym. 2007) 

Piensahoille suunnatussa yhteisömerkissä arvonluontia ei määritellä pelkästään tuotettavan 

hyödykkeen kautta, vaan toiminnasta katsottavan kokonaisarvon muodostumisella. 

Arvonluontiteorioissa kasvavaa huomiota ovat viime vuosina saaneet jaetun sekä runsaan arvon 

käsitteet, jotka ovat nousseet haastamaan perinteisesti liiketoiminnassa vallitsevia uusklassinen 

taloudellisen suorituskyvyn teorioita. Toimialan sekä liiketoiminnan kehityksessä huomio on 

nykyisin asiakkaan arvokäsityksen muodostukseen liittyvän prosessin ymmärtämisessä 

oikealla kysymysten asettelulla, kuten Woodruff (1997) jo esitti aikanaan:  

• Mitä asiakkaat arvostavat?  

• Mihin näistä yrityksen tulisi keskittyä saavuttaakseen kilpailuetua?  



 

 

 

 

• Yrityksen arvontuotto asiakkaan näkökulmasta tällä hetkellä?  

• Miten nämä asiat muuttuvat tulevaisuudessa?  

Tuomme seuraavissa kappaleissa esiin piensahojen muodostamien tuotteiden sekä palveluiden 

arvonmuodostumista niin aineellisen kuin aineettoman pääoman kannalta.  

4.1 Aineelliset arvot  

Tuotteen tai palvelun arvonmuodostumisessa taloustieteen arvoteoriat näkevät yleisesti 

vaikuttavan kolme keskeistä tekijää:  

• Arvo on työssä 

• Arvo on työn tuloksessa, tuotteessa ja tavarassa 

• Arvo on kysynnän ja tarjonnan vastaavuudessa 

Taloustieteen arvoteorian myötä aineellinen arvo muodostuu siis asiakkaan hankkiessa tarpeita 

vastaavan tuotteen tai palvelun. Yleisimmin tuottaja käyttää arvonmuodostamiseen joko 

kustannuspohjaista hinnoittelumallia tai markkinahintaa. Asiakas vastaavasti määrittelee 

tuotteesta tai palvelusta saadun arvon ottaen huomioon mitä hän on saanut ja mitä antanut 

vastineena. (Zeithaml 1988).  

Sahatavaratuotannon aineelliset kulut syntyvät pääasiallisesti raaka-aine- sekä 

tuotantokustannuksien mukaan. Tukin kantohintaan vaikuttavat saha- sekä muun 

metsäteollisuuden välillä käytävä kilpailu raaka-aineesta. Suurten sahalaitosten hyödyntäessä 

volyymituotannon etuja sekä eri tukimuotoja tehokkaasti omien tuotantokustannuksiensa 

laskemiseksi on aineellisen arvon kilpailukykyinen hinnoittelu pientuottajan näkökulmasta 

haastavaa. Arvonmääritykseen vaikuttavat kuitenkin lisäksi asiakkaan kokema laatu, odotukset 

sekä tavoitteet, jotka hän on kulutukselle asettanut. (Zeithaml 1988) Piensahojen on todettu 

työstävän raaka-aineeltaan korkealaatuisempaa puuaineista, joten sahatuotteiden voidaan näin 

odottaa vastaavan tai ylittävän asiakkaiden sahatuotteille asettamat odotukset sekä 

laatukriteerit. Tuotteen tai palvelun arvon muodostumiseen vaikuttavat myös asiakkaiden 

kokema ajallinen sekä rahallinen uhraus. (Woodruff & Gardial 1996, 57)  



 

 

 

 

Markkinoilla poikkeavan palvelutoteutuksen kautta piensaha pyrkii mahdollistamaan 

kulutuksen joustavuutta asiakkaalle, sahauspalvelu voidaan suorittaa joko paikan päällä tai 

lähietäisyydellä. 

4.1.1 Sahatavaran arvonmuodostuminen 

Sahatavaran aineellista arvonmuodostusta on mitattu mm. ETLA:n tutkimuksessa, joka 

tarkastelu eri arvoketjun osuuksia markkinoilla vakioidun tuotteen valmistuksessa. (Jyrki Ali-

Yrkkö, Mysteeri avautuu 2013). Tutkimukseen oli valittu sahattu lankku kooltaan 50mm x 

100mm, joka on hyvin vakioitunut sekä yleinen sahatuote markkinoilla. Valittua sahatuotetta 

sekä muuta sahatavaraa valmistavat sahayritykset kuuluvat mekaanisen metsäteollisuuden 

toimialaan. Valitsemamme tuote edustaa ominaisuuksiltaan hyvin yksinkertaista mekaanisen 

metsäteollisuuden tuotetta.  

 

Kuva 3. Arvonlisäys sahatuotannossa (Ali-Yrkkö, 2013) 

Tutkitun tuotteen arvonlisän jakautumisen voidaan odottaa kuvaavan hyvin myös muiden 

sahapintaisten lautojen ja lankkujen arvon syntymistä. Tuotteen hintavertailussa asiakashinta 
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oli keväällä 2012 1,20 euroa + alv, jossa tuotteen veroton kokonaisarvo on tämä loppukäyttäjän 

maksama hinta. Analyysissä raaka-aine on kotimainen ja tuote on sahattu ja myyty Suomessa.  

Saadut tulokset osoittavat, että runsas kolmasosa tuotteen kokonaisarvosta syntyy 

metsänomistajan toimesta (Kuva 6.). Toinen kolmasosa syntyy tukku- ja vähittäiskaupassa, 

mikä vastaa jakelusta loppuasiakkaalle. Jäljelle jäävä kolmasosa jakaantuu usealle taholle. 

Sahaajayritys luo kokonaisarvosta 18 %, tukin korjuuyrittäjä ja sahalle tukit toimittava 

kuljetusyritys 9 % ja energiayhtiö 3 %. Loput 2 % syntyy siitä, kun sahattu tuote kuljetetaan 

sahalta vähittäisliikkeeseen. Laskelmissa on otettu huomioon, että 1 m3 valmista sahatavaraa 

vaatii raaka-aineekseen noin 2m3 tukkia sekä tulot, jotka sahaajayritys saa sahauksen 

sivutuotteista (puru, hake ja kuorike).  

Tuloksista voidaan päätellä, että tukkipuun hinnalla on lopputuotteeseen oleellinen merkitys. 

Sahan kustannuksista noin ¾ syntyy tukin ostosta. Metsänomistajalle kuluja syntyy 

harvennushakkuista sekä pääomakustannuksista, jotka ovat seurausta puun pitkästä 

kasvuajasta. Tutkimus nostaa esiin keskeisen havainnon, 100% arvonlisäyksestä syntyy nyt 

kotimaassa, mikäli raaka-aine hankittaisiin ulkomailta jäisi myös 45 % arvonlisäyksestä 

ulkomaille. Lähipuu -yhteisömerkillä sekä tuotantopanos että raaka-aine ovat aina kotimaisia, 

joten myös hyödykkeen tuottama arvonlisä jää täysin kotimaisen arvoketjun käyttöön. (Ali-

yrkkö 2013) 

4.2 Aineettomat arvot  

Kestävää kehityksen käsitteen yleistettyä myös arvonluontia tutkivat teoriat ovat viime vuosina 

yhä enemmän kiinnittäneet huomiota yrityksen arvoketjuissa tapahtuvia aineettomia 

tuotannontekijöitä kohtaan. Aineetonta arvoa luovien toimialojen osuus on ohittamassa fyysistä 

tavaratuotantoa ja yritysten aineettoman arvonluonnin rooli etenkin kestävän talouskasvun sekä 

kilpailukyvyn ajurina on noussut yhä merkittävämpään asemaan maailman sekä kansakuntien 

hyvinvoinnin kannalta. Liiketalouden tutkimuksen tunnetuimmat nimet Porter ja Kramer ovat 

tutkimuksissaan esitelleet jaetun arvon (shared value) teorian, joka huomioi uutena osana muun 

muassa yritysvastuun merkityksen pitkän aikavälin kannattavuuden luomisessa.  



 

 

 

 

Porter & Kramer (2011) ovat esitellyn jaetun arvon ajattelutavalla tuoneet yrityksien 

arvonluontikeskusteluun uuden näkökulman: Jaetun arvon konsepti on määritelmiä sekä 

käytäntöjä, jotka nostavat yrityksen kilpailukykyä siten, että taloudelliset ja sosiaaliset 

olosuhteet sitä ympäröivässä yhteisössä vahvistuvat. Teoria esittää että, jokaisen yrityksen tulisi 

tarkastella päätöksiä ja mahdollisuuksia jaetun arvon näkökulmasta.  

Tämä johtaa parhaalla tavalla uusiin keinoihin luoda parempia innovaatioita ja kasvua 

yrityksille sekä samalla tarjoaa isompia hyötyjä yhteiskunnalle. (Porter & Kramer 2011, 3-4) 

Nämä uuden aallon arvonluontiteoriat eivät nojaa vain perinteisiin taloustieteen käsityksiin 

vaan arvonluontiin vaikuttaa jatkuvasti muuttuva moninainen ihmiskuva. Uuden arvonluonnin 

tavoitteena on kasvattaa muiden arvojen lisäksi runsasta kulttuurista ja sosiaalista arvoa (Tikka 

& Gävert 2014). 

Uuden arvonluonnin teorioita tutkivassa julkaisussa Tikka & Gävert (2014) ovat haastatelleet 

alan eri asiantuntijoita saadakseen vahvistusta näkemyksille. Haastatelluista asiantuntijoista 

Robert Jones, bränditoimisto Wolff Olinsilta näkee asian varsin yksiselitteisenä: ”Olemme 

Wolff Olinsilla päivittäneet käsityksemme arvonluonnista, koska uskomme että tarvitsemme 

lyhytnäköisen voitontavoittelun sijaan paremman maailman rakentamista ihmisille, sekä 

instituutioiden, yritysten ja teknologian inhimillistämistä.” Tutkimus toteaa lisäksi, että 

yritysten ja brändien tulisi pohtia nyt suuria kysymyksiä, jotta ne ymmärtävät mikä maailmassa 

on vialla ja miten ne voivat olla osana näiden ongelmien ratkaisemisessa. Muutostavoite on 

kunnianhimoinen, mutta sitäkin tärkeämpi. Talouden sekä yhteiskunnan 

vuorovaikutussuhteiden huomioiminen on käännekohta rakennettaessa tulevaisuutta, joka 

auttaa ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa sekä ympäristöä selviämään tulevista haasteista. Muutos 

on nähtävillä jo käytännössä, edelläkävijät ovat erottautuneet markkinoilla ja luoneet 

proaktiivisesta otteesta näkyvän kilpailuedun. Esimerkkinä voidaan mainita esim. 

ulkoiluvaatteita valmistava Patagonia, jonka vuonna 2011 lanseerattu kampanja ”Don´t buy this 

jacket!” keräsi valtavan mediahuomioin ja sai yrityksen osakkeen nousuun. Tämä menestys 

vahvistaa sen että, sosiaalinen arvo on mahdollisuus kilpailutekijänä sekä yhä merkitsevämpi 

yritystoiminnan taloudellisen arvon luomisessa. 



 

 

 

 

Porter ja Kramer (2011) näkevät yrityksien jaetun arvon syntymiseen kolme eri reittiä: 1) 

Luomalla uusia tuotteita ja palveluita, tunnista yhteiskunnalliset ongelmat ja tarjoa näihin 

ratkaisu. 2) Määrittelemällä arvoketjun tehokkuus uudella tavalla, nosta toiminnasta 

saatavaa ”jaettua” kokonaisarvoa. 3) Mahdollistamalla paikallistalouden klustereiden 

vahvistuminen, yhteisön etu on myös yksilön sekä viime kädessä yrityksen etu.  

Yrityksen runsaan arvonluonnin tavoitteiden sekä toiminnan johtamista Tikka & Gävert (2014) 

ovat julkaisussaan vastaavasti käsitellään neljän keskeisen elementin kautta:    

(1) Ymmärrä mikä maailmassa on arvokasta.  

(2) Määritä yritykselle arvokas tarkoitus. 

(3) Luo ihmiskeskeinen ja strateginen arvolupaus. 

(4) Kehitä arvosysteemi ja kosketuspisteet kokemuksille. 

Yritystoiminnalle asetettavan päämäärän tulisi nykyisin ohuen arvon sijaan perustua runsaan 

arvoon pohjautuvaan malliin, jossa arvoa ei nähdä pelkkänä hyötynä vaan hyöty ymmärretään 

aina suhteessa kaikkiin kustannuksiin. Toiminnasta muodostuva runsaan arvon käsite perustuu 

aitoon ja vastavuoroiseen suhteeseen asiakkaiden ja yritysten välillä, joka kasvaa ihmisten ja 

yhteistyön tuloksena eikä rajoitu hyödykkeiden vaihtoon tai kertaluonteisiin 

kulutuskokemuksiin. (Tikka & Gävert 2014) 

4.3 Arvonluontimalli 

Lähipuu -yhteisömerkissä on kyse ensisijaisesti aineettoman arvonluonnin prosessista, jossa 

brändin tehtävänä on viestiä asiakkaille toimijoidensa yhteiskunta- sekä 

ympäristövastuullisuuden puolesta. Lähipuu on yritysten kosketuspiste, jolle suunnattava 

viestintä- sekä näkyvyys on rakennettava siten, että asiakas osaa yhdistää tähän liittyvät 

positiiviset sosiaaliset, kulttuurit sekä taloudelliset vaikutukset.  

Yhteisömerkille laadittu runsas arvonluontimalli (kuva 7) kuvastaa aineellisen ja aineettoman 

arvon jakautumisen arvoketjussa sosiaalisen, kulttuuriseen sekä taloudellisen pääoman kautta. 

Arvonluontimallin tavoitteena on tunnistaa organisaatiossa sen tärkeimmät aineettomat 

resurssit, jotta niitä osataan paremmin hallita, johtaa sekä kehittää. 



 

 

 

 

  

Kuva 7. Arvonluontimalli Lähipuu -yhteisömerkille 

4.3.1 Sosiaalinen arvo 

Sosiaalisen arvon (social value) syntymiseen vaikuttaa yhteisön muodostama käsitys 

tapahtuman, hyödykkeen tai palvelun arvosta. Sosiaalinen arvo ei ole sidottuna yksilön 

henkilökohtaisiin tarpeisiin tai haluun, vaan se ilmaisee vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja 

riippuvuuden yksilöiden välillä sekä tämän seuraukset (Schumpeter 1909: 218).  

Schumpeter (1909) aikanaan näki sosiaalinen arvon merkittävänä yhteiskunnallisena 

käsitteenä, joka liittyi niin taloudellisiin kuin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Sosiaaliset arvot ovat 

useiden tutkimuksien kautta perusteltu mittaamattomiksi ja määrättömiksi, joten niitä ei voi 

mitata matemaattisin tai tilastollisin menetelmin, joihin taloustieteelliset selitykset useimmiten 

perustuvat. Taloustieteilijöiden pyrkimys on ollut johtaa keskustelua yhä enemmän 

yksilölähtöisten arvoteorioiden suuntaan. Tästä esimerkkejä ovat ”sosiaalisen valinnan” (Arrow 

1951) ja myöhemmät julkisen valinnan teoriat (Buchannan & Tullock 1962). Taloustieteilijät 

pyrkivätkin luomaan sosiaalisille arvoille taloustieteellisen perustan, selittääkseen tieteellisesti 

havaittuja yhteiskunnallisia muutoksia, kuten äänestäjien käyttäytymistä tai poliittisia ilmiöitä. 



 

 

 

 

Sosiaalinen arvo liitetään usein tuotteen tai palvelun kulutuksen kautta viestitettävään 

sosiaaliseen merkitykseen tai imagoon. Valitsemalla tietyn tuotteen, asiakas voi viestiä 

olevansa osa tai edustavansa tiettyä ryhmää. Sosiaaliset arvot korostuvat usein näkyvillä 

olevien tuotteiden valintaan, kuten vaatteisiin tai palveluihin, joilla viestitään niihin liittyvistä 

arvoista. Tällöin tuotteen tai palvelun symbolinen arvo nousee tärkeäksi. Sosiaalista kestävyyttä 

metsäteollisuudessa kuvataan moniarvoisena prosessina, joka huomio ekologisen kestävyyden 

ehdot yhteiskunnan toiminnassa niin, että sosiaalinen hyvinvointi säilyy mahdollisimman 

korkealla tasolla. (Romm 1993) 

Piensahoilla sosiaaliseen kestävyyteen positiivisesti vaikuttavaa se, että niiden käyttämä raaka-

aine tulee yksityismetsistä ja pääosa arvonlisäyksestä jää paikallistalouden edistämiseen. 

Kotimaisista metsäresursseista noin puolet ovat yksityisomistuksessa ja valtaosa 

metsänomistajista asuu vielä sijaintikunnassa (Karppinen ym. 2002). Sosiaalista kestävyyttä ja 

hyväksyttävyyttä lisää myös se, että piensahateollisuus on täysin kotimainen 

tuotannontekijöiltään. Suurilla sahalaitoksilla puun korjuu- ja jalostusketjun jatkuvasti 

kasvanut tehokkuus ja pääomavaltaisuus ovat vastaavasti vaikuttaneet negatiivisesti 

sosiaaliseen kestävyyteen. Metsätalouden kokonaistyöllisyystilastot ovat tehokkuustoimien 

seurauksena pitkään laskeneet ja elämänhallinta on etenkin syrjäseuduilla heikentynyt. Tämä 

on johtanut keskusteluun puuntuotannolle alisteisesta sosiaalisesta kestävyydestä, joka 

poikkeaa tavoitellusta moniarvoisesta sosiaalisesta kestävyydestä, jossa metsien eri 

käyttömuodot voivat esiintyä rinnakkain. (Donner-Amnell 2000) Piensahojen sosiaalista arvoa 

nostaa metsänomistajien sekä paikallisen yhteisön välinen läheinen vuorovaikutus.  

4.3.2 Yritysvastuun arvo  

Yritysvastuuta käsitellään tässä yhteydessä sosiaalisen arvoon liittyvänä osana, joka huomioi 

toiminnan hyväksyttävyyttä niin eettisyyden kuin ekologisuuden kannalta.  

Kestävä kehitys, yritysvastuu tai yhteiskuntavastuu ovat kaikki yritysten vastuusta käytettäviä 

termejä. (Juutinen & Steiner 2010, 20–23) Näillä käsitteillä tarkoitetaan yritysten päätösten ja 

toimintojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Runsaan sekä jaetun arvonluonnin 

malleissa yritykset osallistuvat yhteiskunnan kestävään kehitykseen edistämällä vastuullista 



 

 

 

 

liiketoimintaa. Vastuullinen yritys pyrkii avoimeen ja eettiseen toimintaan, joka huomio 

yhteiskunnan ja sidosryhmien odotukset sekä noudattaa soveltuvia lakeja ja kansainvälisiä 

toimisääntöjä. Yrityksen katsotaan tällöin ymmärtävän toiminnan jatkuvuuden sekä 

avainsidosryhmien tarpeiden toteutumisen välisen välisen riippuvuuden. (Niskala ym. 2013) 

Yritysvastuun tasot voidaan yleisellä tasolla määritellä jakautuvan taloudellisen, sosiaalisen 

sekä ympäristövastuun alle. Vastuiden näkökulmat ovat erilaiset, mutta ne ovat toisiinsa 

sidottuja. Sosiaalisesti vastuullinen organisaatio huolehtii henkilöstöstään, noudattaa hyviä 

toimintatapoja sekä ylläpitää hyviä suhteita lähiyhteisöön ja muuhun yhteiskuntaan. 

Ympäristövastuulla huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastomuutoksen 

ehkäiseminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä vesien, ilman ja maaperän 

suojelu. Taloudellisella vastuulla yritys luo edellytykset sosiaalisen- sekä ympäristövastuusta 

huolehtimiseksi. Tämä tarkoittaa yrityksen kilpailukyvyn, kannattavuuden ja yhteiskunnan 

taloudellisen hyvinvoinnin turvaamista. (Niskala ym. 2013) 

Lähipuu -yhteisömerkissä kestävä kehitys sekä aineeton arvonluonti ovat toimintaa ohjaavia 

tekijöitä. Asiakkaiden tietoisuus ja kiinnostus vastuullista toimintaa sekä arvoketjua kohtaan on 

kasvussa. Asiakkaat eivät ole aina tietoisia yrityksen yhteiskuntavastuullisuudesta ostopäätöstä 

tehdessään. Yritysvastuu vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen vain silloin, kun hän on tietoinen 

yrityksen vastuullisuudesta. Asiakkaiden vastuullisen kuluttamisen suurimpina esteinä on 

mainittu tiedon puutteen ohella, eettisesti tuotettujen tuotteiden saatavuus ja korkea hintataso, 

jotka saattavat vaikuttaa negatiivisesti vastuulliseen kuluttajakäyttäytymiseen (Uusitalo & 

Oksanen 2004). Yhteisömerkin tehtävissä jatkosuunnitelmissa on kiinnitettävä huomiota paitsi 

vastuullisten arvojen toteutumiseen, mutta myös vastuullisuudesta viestimiseen. 

4.3.3 Kulttuurinen arvo 

Kulttuurinen arvo muodostuu jaettujen kulttuuristen kokemusten kautta, jotka sisältävät 

yleisesti sosiaalisen arvojen käytäntöjä ja joiden tunnistaminen on välttämätöntä runsaan 

arvonluonnin käsitteen muodostamiseksi. Sosiaalinen arvo sekä kulttuurinen arvo ovat aina 

riippuvaisia sosiaalisesta kontekstistaan ja taustalla vaikuttavista kulttuurissa yleisesti jaetuista 

arvoista ja asenteista, eli siitä mikä yhteiskunnassa koetaan arvokkaaksi. Kulttuurista arvoa 



 

 

 

 

toiminnassa voidaan katsoa syntyvän niin puun käyttöön sekä tuotantoon liitettävien 

arvotekijöiden kautta. (Tikka & Gävert 2014) 

Puu tunnetaan vanhimpana ihmisen käyttämä rakennusmateriaalina, jossa rakentaminen on 

tapahtunut perinteisesti paikallista raaka-ainetta sekä tuotantopanosta hyödyntäen. 

Rakennusmateriaaleissa ennakkoluulot, asenteet ja mieltymykset vaikuttavat päätöksiin. 

Nykyisin valinnassa huomioidaan myös kestävyysnäkökulma, jota arvioidaan materiaalista 

syntyvän ilmastovaikutuksen kautta. Suomalaiset kokevat puun perinteikkäänä materiaalina ja 

esimerkiksi Suomessa rakennettuja puukaupunkiympäristöjä arvostetaan viihtyisinä 

asuinalueina. Viihtyvyyden taustatekijöitä selittävät puumateriaaleille liitettävä arvomaailma 

kuten, autenttisuus, elämyksellisyys, eettisyys ja ekologisuutta korostava ylellisyyskäsitys. 

Eettisyys arvona korostuu nimenomaan puheessa ekologisuudesta ja luonnonmukaisuudesta. 

(Siikanen 2008) Nykyisin suunnitteilla olevien puuasuntohankkeiden esikuvina toimivat 

monesti juuri perinteinen suomalainen puutalo ja puukaupunki.  

Puu koetaan hyvin elämyksellisenä ja miellyttävänä rakennusmateriaalina ja siihen liitettyjä 

luonteenpiirteitä ovat mm. lämpimyys, tunnelmallisuus, luonnollisuus, kotoisuus, 

suomalaisuus, alkuperäisyys, aitous, perinteisyys ja kauneus. Puu koetaankin betonia ja kiveä 

pehmeämmäksi materiaalivaihtoehdoksi. (Siikanen 2008) Puurakentamisen kehittäminen on 

yksi istuvan hallituksen kärkihankkeista ja yhtenä toimenpiteenä puurakentamisen 

edistämiseen esitetään säädösten ja rakentamismääräysten purkamista (Valtioneuvosto 2016) 

Tuotantoon liitettävää kulttuurista arvon rakentamista, voidaan tarkastella lisäksi metsistä 

saadun hyvinvoinnin kannalta. Metsäresurssit ovat satojen vuosien ajan mahdollistaneet 

Suomessa tapahtuneen taloudellisen kasvun sekä kauppa- ja kulttuurivaihdon kehityksen. Vielä 

1950-luvulla maa- ja metsätalous työllisti lähes puolet työväestöstä sekä muodosti yli 80% 

viennin arvosta. Metsät aloittivat Suomen teollistumisen rakentamalla puutuotteiden 

valmistukseen kehittyneempiä sekä tehokkaampia sahalaitoksia. Sahalaitokset yhdessä 

ympäristöönsä muodostuneiden puutuoteteollisuuden jatkojalostajien kanssa ovat olleet 

kuntien talousvetureita ja luoneet kasvun sekä hyvinvoinnin edellytyksiä etenkin maaseuduille. 

Piensahatuotannolla on yhteys alueen elinvoimaisuuteen, sosiaalisen- sekä taloudellisen 

kehityksen mahdollistajana.  Lähipuu -yhteisömerkissä toiminnan kulttuurinen arvo syntyykin 



 

 

 

 

paitsi pitkien perinteiden, mutta myös kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. (Metsäteollisuus 

ry 2017) 

4.3.4 Taloudellinen arvo 

Taloudellinen arvo on yrityksen tuotteeseen tai palveluun syntyvä arvonlisä, joka perustuu 

asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen kautta tapahtuvan arvokokonaisuuden summana. 

Asiakkaalle arvoa voivat tuottaa monenlaiset asiat kuten kestävyys, eettisyys, esteettisyys, 

käytettävyys tai jokin muu henkilökohtainen tarve tai arvo. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan 

enemmän kokemuksista, tuotteista ja palveluista, jotka tuottavat runsaampaa yhteistä sosiaalista 

ja kulttuurista arvoa. Tunteet, kokemukset, status, vastuullisuus ja yhteenkuuluvuus ovat 

esimerkkejä liiketoiminnan tuotoksista, joiden avulla yritykset voivat lisätä toimintansa arvoa 

ja erottautuakseen markkinoilla. (TEM 2015) 

Yhteisömerkkiin sitoutuneiden yritysten näkökulmasta tuotetaan brändipääomalle tällöin 

rahallinen arvo, joka perustuu brändin kustannuksiin, markkina-arvoon tai tuottoihin. Brändin 

taloudellista arvoa määriteltäessä on syytä ottaa huomioon, että brändi syntyy mielikuvista ja 

odotuksista, ja sen taloudellinen rooli on lisäarvon tuottaminen. Kuitenkin ilman varsinaista 

tuotetta tai palvelua ei ole brändiäkään. (Kapferer 2008, 508) Kapferin mukaan vahva 

brändipääoma voidaankin määritellä seuraavasti: vahva brändi on nimi, mikä vaikuttaa 

asiakkaiden ostopäätöksiin sisältämänsä lisäarvon takia ja on toiminnaltaan taloudellisesti 

kannattava. (Kapferer 2008, 509) 

Barth, Clement, Foster & Kasznik (1998, 42) ovat todenneet brändiarvon olevan positiivisesti 

yhteydessä siihen liitetyn pääoman markkina-arvoon. Taloudellisen pääoman voidaan osoittaa 

näin kasvavan yhdessä brändipääoman kanssa. Yhteisömerkissä rakennettava aineeton pääoma 

on sidottuna sekä suojassa sen muodostavan arvoketjun osien sisällä. Runsaan 

arvonluontimallin mukaan syntynyt lisäarvo mahdollistaa myös sen jakautumisen arvoketjun 

osille.   

Nykyisin yhä useamman investoinnin tai oivalluksen tavoitteena on lisätä aineetonta pääomaa, 

jolla on ratkaiseva merkitys toiminnan kehityksessä sekä siitä saatavalle arvonlisäykselle.  

Tutkimuksessa esitetyn arvonluontimallin mukaan yhteisömerkillä voidaan luoda asiakkaille, 



 

 

 

 

metsänomistajille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille, jäsenyrityksille sekä kaikille muillekin 

sidosryhmille uusia vetovoimaisia syitä osallistua toimintaan tai ostaa siihen liitettyjä palveluita 

ja tuotteita. Käytännössä tämä auttaa skaalaamaan koko liiketoimintaa, rakentamaan parempia 

edellytyksiä pitkäkestoiselle menestykselle ja parantamaan yrityksien tulosta.  

  



 

 

 

 

5 YHTEISÖMERKIN HAASTATTELUTUTKIMUS  

Tutkimuksen empiirisessä osassa pyritään tarkastelemaan yhteisömerkkiä eri kohderyhmien 

näkökulmista, tälle tunnistettavien lisäarvotekijöiden rakentamiseksi. Tarkoituksena on 

ensisijaisesti saada tietoa siitä, millainen mielikuva ”Lähipuu” brändille on olemassa ja mitä 

odotuksia yhteisömerkkiä kohtaan asetettiin.  

Kohderyhmältä saatavaa empiiristä tieto on tärkeä, jotta sitä voidaan verrata teorian kautta 

Lähipuu -yhteisömerkille esitettyyn näkemykseen. Kyselytutkimuksen myötä kerätty tieto lisää 

ymmärrystä kohderyhmän ajattelusta ja sen perusteista, arvioidaksemme tarkemmin 

yhteisömerkkiä kohtaan vallitsevia asenteita ja odotuksia. Tästä syystä tutkimukseen valittiin 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote, näin saadaan tutkimuskysymyksiin laajempia ja 

luotettavampia vastauksia. (Mäkinen ym. 2010, 235.)  

5.1 Menetelmä  

Vastauksia tutkimuskysymyksiin päädyttiin etsimään henkilökohtaisella haastattelulla. 

Haastattelutyyppinä toimi puolijäsennelty haastattelu, missä haastateltava joukko oli rajattu ja 

kysymykset ennalta määrättyjä. Haastattelutyyppi koettiin sopivaksi, koska kyseessä on 

mielikuvan muodostaminen, jossa haastateltavalla mahdollisuus tuoda intuitio sekä asiaan 

liittyvä mahdollinen tarkennus vapaasti esille. Haastattelun käyttö on perusteltua, etenkin 

tutkittaessa vähemmän kartoitettua aluetta, jolloin vaikeasti käsiteltävästä aiheesta on 

saatavissa syventävämpää tietoa. Tutkimuksellisesti etuna on moniulotteisten vastausten sekä 

perustelujen syntymisessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 193–195.) 

Tutkimusjoukko 

Tutkimuksen osallistujia oli 70kpl, jotka valittiin satunnaisotannalla Helsingin kevätmessuilla 

12-15.4.2017 käyneiden joukosta. Satunnaisotannalla valitun perusjoukon tuntemus jäi 

laadullisessa mittarissa alhaiseksi, mutta katsottiin antavan kyseisen tutkimuksen kannalta 

mielikuvan rakentamiseen riittävän monipuolisen määrän eri näkökulmia. 

Haastattelukysymyksiä oli vain kaksi, joka muodosti varsin nopean tavan saada tietoa 



 

 

 

 

kohtuulliselta määrältä vastaajia. Vastaajat valittiin suuresta ihmisjoukosta sattumanvaraisesti, 

joten saatujen tulosten nojalla voidaan tehdä kohderyhmää koskevia päätelmiä tulosten 

analysoinnin jälkeen. (Ojasalo ym. 2009, 108 – 109.)  

Laaditun kyselylomakkeen alussa esiteltiin Lähipuu -yhteisömerkin tausta, piensahojen 

kehittämiseen suunnattuna yhteistyöhankkeena. Kyselylomakkeella vastaajien taustatiedot 

selvitettiin ensisijaisten sidosryhmien mukaan, jotta analyysivaiheessa tutkimukseen saadaan 

tarvittaessa mukaan eri näkökulmiin vaikuttavia intressejä. Kyselyn tavoitteena oli intuitioon 

pohjautuvan mielikuvan saaminen ”Lähipuulle” sekä jatkokysymyksenä tuotetta ja palvelua 

kohtaan vallitsevien asenteiden kartoittaminen.  

Lähipuu -tutkimuksen kysymysasettelu:  

”Mitä Lähipuu tuo ensimmäisenä mieleen?” 

”Voisin harkita Lähipuun käyttöä jos?” 

5.2 Analyysi 

Aineiston koonnin ja tallentamisen jälkeen aineisto täytyy avata sanallisesti, eli litteroida. 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 112–114) mukaan aineiston analysoinnissa on tyypillisesti kolme 

vaihetta: pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Pelkistämisessä aineistosta etsitään 

ilmaisuja, jotka ovat tärkeitä tutkimuksen kannalta. Ryhmittelyvaiheessa etsitään pelkistettyjen 

ilmausten eroja ja samankaltaisuutta. Abstrahoinnin avulla käsitellään aineistoa ja tuloksissa. 

Sisällönanalyysillä voidaan saadusta aineistosta luoda yhtenäinen kokonaisuus, josta 

muodostuvat lopulta tutkimuksen johtopäätökset. (Hirsjärvi ym. 1997, 161.) 

Analysointivaiheiden kautta pyrittiin löytämään pelkistetty mielipide haastateltavien 

vastauksista ja tulkita niitä edelleen tutkimuksen kannalta merkitsevästä näkökulmasta. 

Kyselytutkimuksen tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, jossa 

vastaukset ryhmiteltiin sidosryhmän sekä muodostuvan ensireaktion perusteella. Analyysissä 

pyrittiin löytämään tutkimuksellisesta näkökulmasta kiinnostava sisältö työssä käsiteltäviin 

teoreettisiin osiin.  



 

 

 

 

5.3 Tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena on yhteisömerkin kannalta kriittisten tekijöiden tunnistaminen. 

Laaditun kyselytutkimuksen kautta voidaan tunnistaa eri sidosryhmillä ilmeneviä käsityksiä, 

arvoja sekä odotuksia yhteisömerkin suhteen. Vastaajille rakentuvien mielikuvien kautta 

voimme rakentaa yhteisömerkille työssä esitettyä teoriaa tukevia johtopäätöksiä.  

Tutkimuksellisesti ensireaktio sekä kyselyn johdatteleva jatkokysymys, todettiin antavan 

tuloksellisesti monipuolisen sisällön niin asenteita kuin arvoja kuvaavista tekijöistä. 

Tutkimustuloksissa päädyttiin käyttämään koko aineistosta saatuja vastauksia, ilman tarkempaa 

sidosryhmäluokittelua. Yhteisömerkille rakentuvien assosiaatioiden havainnollistamiseen 

hyödynnettiin SWOT -analyysiä (Strenght, weakness, opportunities, threats), jossa vastaukset 

ryhmiteltiin toiminnalle nähtyjen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien sekä uhkien 

mukaan.  

 

Kuva 8. SWOT-analyysi haastattelututkimus 



 

 

 

 

5.3.1 Tunnistetut vahvuudet sekä mahdollisuudet 

Kotimaisuus: Yhteisömerkin ”lähi” teema tulee hyvin ymmärretyksi ja kyselyyn vastanneet 

yhdistivät toiminnan paikallisuuteen. Vahvimmin paikallisuutta tarkentavina kuvauksina 

tulivat esiin, joko vastanneen omat tai lähialueella kasvavat puut. Läheisyyden käsitteen 

tulkinta on yleisesti tunnistettu moniulotteiseksi, joten eroja saattaa ilmetä tuottajien sekä 

kuluttajien välillä, mutta myös erilaisissa markkinaympäristöistä sekä kulttuureista johtuen.  

Paikallistalouden edistäminen: Vastaajien mielikuvista tuli esiin lisäksi kiertotalous sekä 

paikallistalous, jotka osoittavat lähituotannolle tunnistettavien arvojen liittämisen 

yhteisölliseen toimintaan. Hallituksen raportissa (MMM 2013) on ruoan lähituotannoksi 

määritelty toiminta, joka tukee oman alueen [maakunnan tai sitä pienemmän alueen] 

paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-

aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Suomessa lähituotanto 

ymmärretäänkin yleisemmin oman alueen raaka-aineiden ja tuotantopanosten hyödyntämisellä. 

(Lähiruuan mahdollisuudet 2000) Lainsäädännöllisessä kontekstissa elintarvikkeissa tapahtuva 

lähituotanto sai 2012 alussa määritelmän, jossa paikallinen toiminta tapahtuu maakunnan tai 

sitä vastaavan alueen sisällä. (Elintarvikelaki 2011) 

Tarjontaketjun jäljitettävyys: Paikallisessa sekä lähellä tapahtuvassa tuotannossa tarjontaketju 

on parhaimmillaan kokonaan ilman välikäsiä ja tapahtuu asiakkaan maaperällä. Paikallinen 

tuotanto yhdistetään erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin, jossa korostuvat maantieteellinen 

etäisyys, taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjuissa, toimijoiden yhteistyö, 

paikallinen talouskasvu sekä tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet. 

(Marsden ym. 2000) 

Joustavuus sekä yksilöllisyys: liikuteltavassa sahaustavassa raaka-aine voidaan työstää 

asiakastarvetta vastaavaksi lopputuotteeksi suoraan paikan päällä. Toimintamallissa 

yksilöllisyyden nähtiin tuovan asiakkaille tarpeita vastaavia etuja sekä joustavuuden toimivan 

mm. ajankäytöllisenä etuna.  

Hiilijalanjälki: Kyselyyn vastanneista suurin osa yhdisti Lähipuun paikalliseksi toiminnaksi, 

jossa toimintamallin ekologisuus on keskeinen tekijä. Lähituotannon ympäristöllisen 



 

 

 

 

kestävyyden on arvioitu perustuvan ennen kaikkea alhaisiin kilometreihin ja sitä kautta 

mahdollisuuteen vähentää kuljetuksista syntynyttä hiilijalanjälkeä (Martinez ym. 2010) 

Erikoistuotteet: Lähipuulle yhdistettiin yksilöllisten sekä erikoistuotteiden valmistukseen 

liittyviä mahdollisuuksia, tämän johdosta voitaisiin toimialueen sekä välikäsien määrän nähdä 

myös kasvavan. On tutkittu, että vahvan sekä tunnistettavan brändin kautta luotava 

sosiokulttuurinen läheisyyden tunne on säilytettävissä, vaikka tuotanto siirtyisi kauemmas 

asiakkaasta. Tuotantotapa sekä esiin tuotu tuotannon jäljitettävyys muodostavat asiakkaalle 

palveluja kohtaan liitettävän sosiaalisen merkityksen. (Marsden ym. 2000). 

Yhteiskuntavastuu: Lähipuu koettiin paikallisyhteisön tarpeita sekä hyvinvointia edistävänä 

toimintana, jossa korostuivat niin vastuullisuus kuin kestävä kehitys. Vastauksissa todettiin 

pientuotannon toimivan tuotannossaan eettisesti ja ekologisesti asiakkaiden ”tarpeita 

vastaamaan”, joka on yhä merkittävämpi tekijä metsäresurssien monipuolista käyttöä 

puoltavissa kestävän kehityksen näkemyksissä. Käsite vahvistaa asiakkaiden tietoisuutta 

metsäresurssien rajallisuudesta, joten myös niiden käyttöön tulee suhtautua harkiten. 

Tuloksissa muita esiin nousseita tekijöitä olivat osaaminen, ammattitaito sekä laadulliset 

tekijät, jotka tukevat yhteisömerkille tavoiteltavan runsaan pääoman rakentamiseen vaadittuja 

elementtejä. Lähipuu -tavoitteiden laatutekijöiden suhteen asiakkaiden näkemys toiminnan 

tasosta oli korkealla.  

5.3.2 Tunnistetut heikkoudet ja uhat 

Kyselyyn vastanneet näkivät haasteen ensisijaisesti tuotteiden saatavuuden osalta. Mahdollisina 

ongelmakohtina mainittiin lisäksi rajalliset tuotantotekijät/resurssit, kustannukset, laatu sekä 

aikataulujen yhteensovittaminen. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus, tuotteiden heikko 

tai vaikeasti ennakoitava saatavuus ja alhainen jalostusaste sekä kuljetukset ja varastointi 

(eräkoko, toimitustiheys) ovatkin lähituotannolle yleisiä, joissa toiminnan markkinaehtoisen 

kehittymisen ja laajentumisen esteinä ovat Suomessa ensisijaisesti ketjun hallintaan liittyvät 

ongelmat (Puoskari ym. 2013). 



 

 

 

 

Kyselyyn vastanneet kokivat tutkimusaiheen kiinnostavana ja suhtautuivat lähtökohtaisesti 

Lähipuu -ajatusmalliin myönteisesti. Tuloksista löydettiin tutkimuksen muille osa-alueille 

yhteneviä näkemyksiä. Asiakkailta saadut arvokriteerit vahvistavat niin aineellisten kuin 

aineettomien vahvuuksien mahdollisuuksia ja antavat näkemystä tutkimuksen sekä 

yhteisömerkin jatkokehitykseen. Empiirisen tutkimuksen ennen kaikkea kautta tunnistettiin 

toimintaan liittyvät haasteita sekä heikkouksia, jotka ovat ratkaisevia sekä yhteisömerkin että 

tutkimuksen tavoitteiden kannalta.  

  



 

 

 

 

6. TULOKSET  

Työn alussa esitettiin tutkimuksen päämääränä laatia kehittämis- ja ratkaisumalli Suomen 

Sahayrittäjät ry:n Lähipuu -yhteisömerkille asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi. Piensahojen 

toimintaedellytyksien kehittämisessä Lähipuu -yhteisömerkille kiinnitettiin seuraavat 

alatavoitteet sekä toiminnalliset tekijät. 

• Piensahojen näkyvyyden lisääminen 

• Paikallisen yhteistyön lisääminen 

• Kestävän sekä vastuullisen toiminnan edistäminen 

• Tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvon lisääminen 

Lähipuu -yhteisömerkin vaikutusta esitetyille kehittämistoimille tarkasteltiin brändin 

rakentamisen, toimintaympäristön, arvonluonnin sekä Lähipuu -yhteisömerkille tehdyn 

haastattelun näkökulmasta.  

Tutkimuksen löydöksinä vahvistettiin yhteisömerkin soveltuvan yhdistyksen jäsenille 

suunnitellun strategisen allianssin rakentamiseen sekä tukevan tavoitteita markkinoilla 

erottautumisessa. Brändinrakennustyössä yhteisömerkin osoitettiin muodostavan 

kosketuspisteen, jonka kautta toiminnan johtamista sekä aineellista ja aineetonta viestintää 

tehdään hallitusti. Toimintaympäristössä piensahojen liiketoiminnan kasvulle nähtiin 

markkinoilla kysyntään sekä toiminnan kokonaisarvoon perustuvia edellytyksiä. Toiminnan 

ominaispiirteet sekä arvonluontimalli tulee liittää osaksi yhteisömerkkiä näiden kilpailuetujen 

todentamiseksi. Yhteisömerkin avainsidosryhmät ovat läheisessä vuorovaikutuksessa 

piensahoihin, joten lähtökohtia runsaan arvon kehitykselle voidaan pitää hyvinä. 

Arvonluontiteorioiden nojalla Lähipuu -yhteisömerkille asetetut arvot sekä tavoitteet ovat 

runsasta arvoa edistäviä, sekä eettisesti näkökulmasta oikeita ja perusteltuja. 

Hyötynäkökulmasta runsaan arvon toteutuminen eri sidosryhmille nähtiin edellytyksenä 

pitkäkestoisen menestyksen saavuttamiseksi. Lähipuu -yhteisömerkkiin kiinnitettyjen 

toiminnallisten tekijöiden toteutumiselle on siis teorian kautta osoitettavissa potentiaalia, mutta 

lopullinen tavoitteissa menestyminen edellyttää kokonaisuuden mukaisen toiminnan 

jäsentymistä yhteisömerkin varsinaisessa toteutuksessa.  



 

 

 

 

6.1 Kehittämismalli Lähipuu -yhteisömerkille 

Tutkimustuloksena esitämme piensahojen toimintaedellytyksien kehittämiseen laaditulle 

Lähipuu -yhteisömerkille kehittämismallin, jossa tavoitteiden toteutumisen sekä menestymisen 

kannalta kriittisimpiä tunnistettuja tekijöitä ovat, arvonluonti, brändi sekä johtaminen.  

 

Kuva 8. Lähipuu -yhteisömerkin kehittämismalli 

Menestystekijät jaoteltiin kolmeen eri kategoriaan, joiden toteutumisen nähdään olevan 

vuorovaikutuksessa yhteisömerkin menestykseen.   

• Toiminnan arvonluonti, lisäarvotekijöiden sekä runsaan arvon toteutuminen. 

• Brändin luominen, arvolupaukset ja assosiaatiot osaksi yhteisömerkkiä.  

• Toiminnan johtaminen, yhteisömerkin arvolupausten lunastaminen. 

Tutkimuksen tuloksista ratkaisevimpana voidaan pitää jaetun arvontuotannon merkitystä 

toiminnan tavoitteellisessa kehittämisessä. Yhteisömerkin omistajalle on keskeistä ymmärtää, 

miten hyvinvointi ja arvonlisäys toteutuvat verkostoissa sekä keskittyä toimenpiteisiin, jotka 

tukevat matkalla kohti runsasta arvoa ja kestävää kehitystä ohjaavaa toimintaa. 

LÄHIPUU

Brändi

ArvonluontiJohtaminen



 

 

 

 

6.2 Toiminnan arvonluonti 

Työssä käsiteltyjen teoria- sekä tutkimusaineiston tehtävänä oli tunnistaa sekä tuoda esiin 

piensahatoimintaan liitettäviä kilpailutekijöitä, joilla ne voivat erottautua sekä nostaa 

toimintaedellytyksiä markkinoilla. Yrityksille liiketoimintastrategian suunnittelun 

lähtökohtana on markkinoilla erottautuminen ja siitä saavutettavan kilpailuedun 

hyödyntäminen. Liiketoimintastrategiassa vaaditaan yrityksen asiakastarpeiden, 

kilpailutilanteen sekä osaamisen ja resurssien välisten suhteiden tasapainoa. Asiakkaille 

toteutuvat hyödyt ovat tulosta yrityksen aineellisen sekä aineettoman arvonluomisen 

prosessista. Aineettoman pääoman rooli korostuukin erityisesti osaamisen ja resurssien 

strategisessa hallinnassa sekä toiminnan johtamisessa. (Kamensky 2010, 227-228)  

Yhteisömerkin toiminnallisena tavoitteena on kestävän sekä vastuullisen rakentamisen 

edistäminen, tämä edellyttää jäsenyrityksien sekä näissä tapahtuvan arvoketjun kestävän 

toiminnan arviointia. Jäsenyrityksissä kestävän toiminnan kehittäminen perustuu sen 

arvoketjun jokaisen osallisen analysointiin. Liiketoimintaa tulee samalla tarkastella sekä 

eettisyyden että kannattavuuden näkökulmasta, joiden on oltava keskenään tasapainossa. 

Yrityksillä, jotka huomioivat laajalti kestävän kehityksen eri osa-alueita, on paremmat 

mahdollisuudet luoda pitkäaikaista arvoa sidosryhmille. Ympäristö- sekä sosiaaliseen 

vastuuseen liittyvät aineettomat ominaisuudet ovat erittäin vahvasti sidoksissa 

asiakastyytyväisyyteen ja muiden sidosryhmien mieltymyksiin, joten näiden kehittyminen on 

osa taloudellisen kasvun edellytystä.  (Lo & Sheu 2007) 

Yhteiskunnallisina liiketoiminnan kannustimina on määritelty toimialan aineettoman 

arvonluonnin edistäminen, tuotteiden sekä palveluiden kysynnän nostamiseksi. Yhteisömerkin 

kehityshankkeen kautta voidaan aineettoman pääoman kasvaessa nostaa sekä tuotteiden ja 

palveluiden kysyntää, että näistä saatavaa arvonlisäystä.  

 

  



 

 

 

 

6.2.1 Arvo luodaan verkostoissa 

Yhteisömerkille tehtävässä tutkimuksessa piensahatoiminnassa muodostuvaa arvoketjua 

tarkasteltiin uudesta lähituotannollisesta näkökulmasta. Lähituottajilla lyhyt tarjontaketju, 

luottamus sekä toiminnan läpinäkyvyys edistävät niin sosiaalisia kuin kulttuurisia lisäarvoja, 

jotka toteutuessaan luovat edellytykset taloudelliselle kestävyydelle. (Goodman 2004) 

Paikallisyhteisöissä lisäarvon syntyminen nähdään toteutuvan aluetaloudellisina 

kerrannaisvaikutuksina työllisyyden ja tulojen muodossa, jotka vahvistavat ympäristössä 

toiminnan sosiaalista kestävyyttä. Sidosryhmien tavoitteiden sekä tarpeet huomioiva kehitys on 

avainasemessa sosiaalisen arvon kasvulle. Sidosryhmiensä kanssa läheisessä yhteistyössä 

toimiva yrittäjä tuntee paikalliset arvot sekä normit ja on näitä edistämällä tukemassa myös 

alueensa kestävää kehitystä. Aluetaloudellisien vaikutusten kokonaisarvo vaikuttaa se, kuinka 

paljon paikallinen tuotanto hyödyntää paikallisia tuotantopanoksia. Yhteisömerkissä sekä 

raaka-aine että tuotantopanos ovat paikallisia, joten tuotettu lisäarvo muodostuu sekä jakautuu 

aina paikallisen tarjontaketjun sisällä. (Martinez ym. 2010, 44) 

Paikallisuus tai paikallinen tuotanto, jossa toimitaan paikallisilla markkinoilla, vähentää 

suoraan tuotteille tarvittavaa kuljetus- ja pakkaustarvetta. Toiminnan paikallisuus helpottaa 

tuotteiden loppuelinkaaren hallintaa ja mahdollistaa yhteistoiminnan sekä paikallisen alueen 

kehittämisen. EU:n rakennerahastojen tukea on ehdotettu ohjattavaksi juuri paikallistalouksiin 

kohdistuvien vähähiilisteen toimintamallien ympärille, jotka edistävät alueen pienyrittäjien 

liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteisömerkki on edistämässä vähähiilistä mallia, jossa pyritään 

pieneen hiilijalanjälkeen niin tuotantoprosesseissa kuin koko toimitusketjussa. (Berninger 

2013) Yhteiskunnallisina muina kannustimina on määritelty toimialan aineettoman 

arvonluonnin edistäminen, tuotteiden sekä palveluiden kysynnän nostamiseksi. 

Yhteisömerkille muodostetun kehityshankkeen kautta voidaan aineettoman pääoman kasvaessa 

nostaa sekä tuotteiden ja palveluiden kysyntää, että näistä saatavaa arvonlisäystä.  

Lähipuu -yhteisömerkkiä voidaan tarkastella myös jäseniensä osaamisen sekä resurssit 

jakavana yhteisönä. Yhteisömerkin kautta muodostuva ekosysteemi voidaan nähdä usean 

toimijan muodostama kokonaisuutena, jossa jäsenet tuottavat toisilleen lisäarvoa 

hyödyntämällä raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja resursseja. Jäsenien välisessä 



 

 

 

 

yhteistyössä vaihdantaa voi tapahtua tuotteiden, sivuvirtojen tai osaamisen kautta, jolloin raaka-

aineiden sekä pääoman hyödyntäminen tehostuu. Yhteisömerkissä jäsenet muodostavat 

yhtenäisen pientuottaja klusterin, jossa niiden yksilölliset vahvuudet saadaan tuottamaan 

tehokkaammin ja tukemaan yhteistä toimialakehitystä. 

Piensahojen toimintamallissa etäisyys tärkeimpiin sidosryhmiin on lyhyt niin fyysisesti kuin 

vuorovaikutussuhteiltaan. Lähipuun raaka-aineen hankintamalli tukee luonnonvarojen 

vastuullista käyttöä, metsäresursseja käytetään vain kulutustarpeen vaatimukset huomioiden.  

Luottamusta rakennetaan pitkäikäisyyden mallin mukaisesti, panostamalla pitkään tuoteikään; 

sivutetaan ohimenevät trendit, jotka perustuvat hetkelliseen muotiin ja panostetaan siihen, että 

asiakas saa pitkäikäisen sekä nautinnollisen käyttökokemuksen. Lähipuu -toimintamalli pyrkii 

säästämään luonnonvaroja ja käyttämään niitä ekotehokkaasti ja ottamalla huomioon 

luonnonvarojen rajallisuuden. 

Arvonluonnin aineellisen sekä aineettoman arvon toteutuminen, on kriittinen menestystekijä 

joka vaikuttaa hankkeen menestykseen. Tämän toteutuminen tai toteutumatta jääminen 

vaikuttaa suoraan yhteisömerkin tuottamaan lisäarvoon sekä tavoitteisiin. Arvonluontia haastaa 

jäsenyritysten erilaisten toimintamallien lisäksi niissä vallitsevat arvokäsitykset sekä intressit 

yhteisömerkin arvojen mukaisen toiminnan kehittämiseen. Annettujen arvolupausten 

toteutuessakin riskinä piilee, että asiakkaiden preferenssit eivät seuraa käytäntöä, jolloin näistä 

saatava toiminnallinen hyöty saattaa koitua tavoiteltua alhaisemmaksi.  

6.3 Brändin luominen 

Michael E. Porterin mukaan strategisen kilpailuedun saavuttamiseksi on valittavana kaksi 

perusstrategiaa: kustannustehokkuus tai erilaistuminen. Yhteisömerkin kautta brändiä 

rakentavalle yritysryhmälle sopivin valinta on yksilöllinen erottuvuusstrategia. Erottautumalla 

yritykset hakevat yksilöllisiä toimintamalleja, jolla asiakkaat saavat tuotteista ja palveluista 

suuremman kokonaishyödyn ja -arvon. Erottautumisstrategiassa yrityksen on valittava sellaiset 

erottuvuustekijät, jotka asiakkaat voivat kokevat ainutlaatuisiksi ja ylivoimaisiksi muihin 

toimijoihin verrattuna. Kilpailuedun syntymiseen vaikuttavat yritysten aineettomat sekä 

aineelliset vahvuudet, jotka saadaan esiin erottuvuuden strategisen johtamisen kautta. Hyvin 



 

 

 

 

toteutettu erottuvuusstrategia antaa sisällön yrityksen brändille sekä brändilupaukselle, 

menestyminen on lopulta kiinni siitä onnistuuko yritys tämän lupauksen lunastamaan. (Taipale 

2007; Laakso 2004) 

6.3.1 Brändin visio 

Ydin kestävän brändin luomiselle on brändin visio. Yksi voimakkaan vision komponenteista 

ovat brändille annetut arvolupaukset ja näiden yhdistyminen osaksi organisaation kulttuuria. 

Ymmärtämällä organisaation lähtökohdat on mahdollista ymmärtää tämän arvoja ja saada 

näkemys, kuinka brändin arvot parhaiten linkittyvät organisaation arvoihin. Kulttuurin ja 

brändin on tuettava toisiaan ja johdon täytyy pystyä välittämään brändin ydin organisaatiolle, 

jotta se voi olla mukana sitä toteuttamassa. Yhteisömerkin tavoitteeksi on asetettava vahva 

brändiydin, joka tarjoaa sille kohdennetulle asiakasryhmälle paljon arvoa. Kunde (2002) 

Lähipuu -yhteisömerkissä brändin ominaisuuksia voi luokitella konkreettisiin 

tuoteominaisuuksiin ja tuotteen käyttöön ja hankintaan liittyviin assosiaatioihin. 

Assosiaatioiden kautta linkittyvät asiakkaille brändin käytöstä kokemat hyödyt. Brändin 

hyötyinä tunnistettiin asiakkaan kokemaan käytännölliseen, kokemukselliseen ja symboliseen 

hyötyyn. Hyötyjen kokeminen on usein käyttäjäriippuvaista, esimerkiksi symbolisen hyödyn 

kokeminen syntyy osana sosiaalisia sekä kulttuurisia konstruktioita. Lähipuu -brändin 

menestymiselle kriittistä on miten toiminnan aineellinen sekä aineeton arvo onnistutaan 

kiinnittämään osaksi brändiä ja välittämään viestinnässä eteenpäin. 

Yrityksien suhde ympäristöön sekä asiakkaiden kasvava ympäristötietoisuus, ovat elementtejä, 

jotka ovat mahdollistamassa kilpailutekijöiden muodostumista toiminnassa. Brändityön 

yhteydessä yritysten avainsidosryhmät on saatava tietoisiksi ympäristöllisistä haasteista, jotta 

pyrkimys edistää vastuullisesti toimivia yrityksiä kasvaa. Sidosryhmät voivat omilla 

päätöksillään parantaa ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökulmien tilaa, mutta myös 

yhteiskunnallinen pääpaino tulee olla kestävään kehitykseen liittyvissä ongelmissa ja niiden 

ratkaisemisessa. Yhteisömerkissä ympäristön kestäviä toimenpiteitä tuleekin kehittää 

proaktiivisesti, jolloin myös arvopääoman kasvulle syntyy edellytykset. (Chang & Chen 2013) 



 

 

 

 

Kokonaisvaltaisen brändimielikuvan rakentuminen on edellytys asiakkaan luottamuksen 

kehittymiselle, joka antaa pitkäkestoisen tyytyväisyyden brändiä kohtaan. Luottamuksen 

kehittyminen on sidoksissa brändin suosimiseen ja lojaalisuus on luottamuksen syventymistä 

henkilökohtaisemmalle tasolle. Brändin lojaalisuus on vahvasti tunteellinen ominaisuus ja saa 

asiakkaan parhaimmillaan toimimaan brändin edistäjänä sekä kehittäjänä. 

Brändin luominen edellyttää organisaationtason yhtenäisen vision sekä arvojen sopimista. 

Verkoston sitoutuminen yhteiseen visioon mahdollistaa brändimielikuvien sekä annetun 

brändilupauksen toteutumisen. Usean toimijan muodostamassa brändissä, yhteisten intressien 

on kohdattava toiminnan suunnittelusta toteutukseen. Brändin luomisessa verkoston laajuus, 

muodostaa tavoitteiden saavuttamisessa niin viestinnällisiä kuin toiminnallisia haasteita.  

6.4 Toiminnan johtaminen  

Lähipuu -yhteisömerkin tavoitteellinen johtaminen synnyttää sille tuotetun lisäarvon, joka 

lopulta kiinnitetään osaksi luotavaa brändiä. Toiminnan johtamisessa tarvitaan näkemystä niin 

koko toimintaketjun organisoinnista, arvontuottamisesta kuin tätä seuraavasta asiakkuuksien 

hallinnasta. Lähipuu -yhteisömerkin toiminnan johtamisen sekä kehittämiseen on 

sovellettavissa Osterwalderin (2004) business model canvas -mallin kautta määriteltyä kestävän 

kehityksen liiketoimintamallia, joka huomioi muiden liiketoiminnan osa-alueiden rinnalla 

toiminnan kestävyysnäkökulman. (Lüdeke-Freund 2009)(Kuva 10.) 



 

 

 

 

 

Kuva 10. Kestävän liiketoimintamallin Canvas-malli (Lüdeke-Freund 2009) 

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Lähipuun keskeinen kantava ajatus, joka Lüdeke-

Freundin (2009) mallissa on mukana kaikissa eri osa-alueissa. Kestävien liiketoimintamallien 

pääperiaatteina toimivien tekijöissä tunnistetaan yhteneväisyyttä Lähipuu -yhteisömerkille 

asetetuille arvoille sekä tavoitteille. 

• Arvonluonti on hajautettu ja jakautuu arvon tuottoon eri sidosryhmille 

• Taloudellinen tulos on seurausta vielä tärkeämpien tavoitteiden ajamisesta  

• Tuotetaan mitä tarvitaan, ei yritetä saada asiakkaita ostamaan enemmän  

• Elinkaariajattelu, tuotteen tai palvelun koko elinkaaren huomiointi 

• Kestävyys on systeemistä ja kehittyy yhdessä toimintaympäristön kanssa. 



 

 

 

 

6.4.1 Menestys tehdään yhdessä 

Perinteinen brändijohtaminen on keskittynyt markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Nykyisin yrityksissä tarvitaan modernia brändi-ajattelua, joka on laajentanut brändien 

johtamisen kokonaisvaltaiseksi viestinnän johtamiseksi. Brändin arvojen, visioiden ja 

tavoitteiden on ohjattava koko organisaation toimintaa ja viestintää. Organisaation on 

ymmärrettävä, mitä arvoja brändi edustaa ja mitä lupauksia se tarjoaa asiakkaalle. 

Organisatorinen brändityö nähdään kahden kehitysprosessin tuloksena: Koko organisaatio 

yhdessä on rakentamassa brändiä. Toiseksi, brändi ohjaa organisaation toimintaa ja viestintää. 

(Malmelin & Hakala 2007) 

Yhteisömerkin toiminnan johtamisessa sisäinen viestinnän rooli korostuu, koska koko 

hajautettu organisaatio yhdessä rakentaa brändiä. Viestinnässä syntyy usein houkutus näkyvään 

kampanjointiin, vaikka organisaatiossa ei ole vielä tarkkaa näkemystä siitä, mikä on itseasiassa 

sen tärkein sanoma. Brändistrategian sekä siihen valmistavat toimenpiteet on syytä aloittaa 

sisäisen markkinoinnin keinoin oman organisaation kautta. Organisaation tuntiessa ajettavat 

tavoitteet sekä keskeinen sisältö informoidaan asiasta sidosryhmät, media ja avainasiakkaat. 

Tämän jälkeen on mahdollista tehdä toiminnan näkyvyyttä edistäviä toimenpiteitä mainosten 

sekä eri alustoille suunniteltavien kampanjoiden varassa. Toiminnan arvojen ja sisäisen 

viestinnän merkitys on oleellinen, jotta toiminnalle luodaan yhtenäinen näkemys koko sitä 

tukevassa verkostossa. Verkosto yhdessä luo brändille kosketuspisteen, joka lopulta kantaa sille 

sidotun arvolupauksen asiakkaille. (Malmelin & Hakala 2007, 

Yhteisömerkin omistajana toimivan Suomen Sahayrittäjät ry:n vastuulla on brändin 

tavoitemielikuvan eli brändi-identiteetin rakentaminen sekä jäsenille yhteisten etujen 

mukaisista tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen. Tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on 

huomioitava, että mielikuvat sekä arvonluonnin kautta arvoväittämiksi osoitetut hyödyt ovat 

lunastettavissa. Brändityön ohjaamisessa tehtävä on luoda menestyksen edellyttämä kulttuuri, 

joka määrittää vallitsevat arvot ja sitä tukevan käytöksen. Tämä tarkoittaa brändilupausten 

mukaista määrittelyä, joka johdetaan jäsenyrityksien kautta asiakkaan kokemaksi toiminnaksi. 

Vasta asiakkaan kokiessa, että brändi täyttää sen antaman lupauksen, syntyy kokonaisvaltainen 

brändi-imago, jota seuraa suhde brändin ja asiakkaan välillä. (Moilanen 2008)  



 

 

 

 

7. YHTEENVETO 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa menestystekijät piensahoille laaditun Lähipuu -

yhteisömerkin jatkokehitystyölle. Piensahojen toimintaedellytyksien kehittämiseen tähtäävälle 

yhteisömerkille sidottuja tavoitteita olivat näkyvyyden, paikallisen yhteistyön sekä kestävän 

kehityksen edistäminen.  

Tutkimus aloitettiin teoriaosiolla, joka tutki yhteisömerkin käyttöä sekä soveltuvuutta sille 

esitettyjen tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteisömerkin käyttöön yhdistettävän brändin 

muodostumista sekä tämän välistä yhteyttä pääomaan kasvuun, tarkasteltiin erillisen 

kehittämisprosessin vaiheiden kautta. Ymmärtääksemme piensahojen suhdetta sekä merkitystä 

nykyisessä toimintaympäristössä analysoimme ilmenneitä yhteiskunnallisia, rakenteellisia sekä 

tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Omassa toimialaympäristön tarkastelussa pyrimme lisäksi 

havainnoimaan piensahoille ominaisia erottautuvuus- ja kilpailutekijöitä markkinoilla.  

Yhteisömerkille keskeisten sidosryhmien odotuksia ja tavoitteita tunnistettiin sekä teoria- että 

haastattelututkimuksen löydöksien osalta. Yhteisömerkin tavoitteille ratkaisevaa 

arvonluontiprosessia käsiteltiin siitä syntyvien aineettomien kuin aineettomien hyötyjen 

kokonaisarvon lisäämisen kannalta.  

Piensahojen toimintaedellytyksin edistäminen tukee kotimaisen metsäteollisuuden toimialan 

monipuolisuutta ja luo edellytykset puutuoteteollisuuden arvonlisäyksen kasvulle. Paikallisen 

toimijan asiakaskeskeisyys sekä läheiset vuorovaikutussuhteet sidosryhmiin, lisäävät 

toiminnan sosiaalista pääomaa sekä edistävät vastuullista metsätalouden rakentamista. Lähipuu 

-hanketyön keskeisen tavoite on toiminnan taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen kuin 

ympäristöllisen kokonaisvaikutusten tietoisuuden sekä näkyvyyden edistäminen. 

Tutkimuksen tuloksena esitettiin Lähipuu -yhteisömerkille kehittämismalli, jossa toiminnan 

menestykseen vaikuttavina tekijöinä tunnistettiin, toiminnan arvonluonti, brändin luominen 

sekä tämän kokonaisuuden jäsentyminen johtamisen toimenpiteinä. Suomen Sahayrittäjät ry:lle 

toivon työn antavan tukea Lähipuu -yhteisömerkin jatkokehitykseen sekä piensahojen 

toimintaedellytyksien ja näiden välisen yhteistyön lisäämiseksi.    
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