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Kustannuskilpailun aika on ohi 
Kasvuyritykset ovat ottaneet asiakkaat haltuun.

Tultuani valituksi Metsäyhdistyksen puheen-

johtajaksi, olen kiertänyt metsäalaan liittyviä 

tahoja. Keskusteluja on leimannut miten metsä-

alan käy-tyyppinen vire.

Kaikkia teollisuudenaloja, jopa metsäteol-

lisuutta, on mahdollista kasvattaa, ja joku on 

sen jo tehnytkin.

Tuotekehitys-, tuotanto- tai teknologia-

pioneeri ajautuu yleensä tietyn syklin jälkeen 

tilanteeseen, jossa se ei kannata, tai ei ainakaan 

kasva parhaalla mahdollisella tavalla verrattu-

na kansainväliseen kilpailukenttään.

Monet toimialat ovat tällaisen paineen alla.

Ero monien toimialojen ja metsäteollisuu-

den välillä on se, että metsäteollisuudessa on 

niin paljon nollia.

Olen metalliteollisuudessa ollut tekemisissä 

yrityksen kanssa, jonka liikevaihto putosi 100 

miljoonasta 50 miljoonaan. Yritys pääsi inno-

vaatioiden ja kaupallisen kekseliäisyyden avul-

la takaisin 120 miljoonaan.

Metsäteollisuudessa kyse olisi ollut kym-

menen miljardin yrityksestä, joka putoaa vii-

teen miljardiin. 

Nämä ovat kansantaloudellisesti ja työllisyys-

näkökulmasta kovasti traumaattisempia uusiu-

tumistarinoita kuin pienemmän liikevaihdon 

yrityksillä.

Toimiala kuin toimiala, tarina on silti sama: 

aina näitä uudistumisen syklejä tulee. Voittaja 

on se, joka keksii oman bisneksensä uusiksi. 

Harva bisnes katoaa maan päältä. Kysymys 

on siitä, kuka pystyy keksimään sen, miten juu-

ri tämä bisnes fi ksusti tehdään.

Aika, jolloin numeroilla tarkasti laskettiin, 

mistä voitot tehdään ja mihin bisneksiin men-

nään, on ohi. Viimeisen 5–6 vuoden aikana tut-

kimus on kiistattomasti pystynyt todistamaan, 

että kustannuksia minimoimalla ei enää pärjää.

Kasvuyritykset ovat ottaneet asiakkaat haltuun. 

Tällaisissa yrityksissä näyttäisi olevan yleisesti 

markkinoinnin strategian näkökulmasta jotain 

sellaista, mikä tuottaa kannattavuutta ja kasvua. 

Tästä näkökulmasta Suomella ja Suomen 

metsäteollisuudella on paljon opittavaa. 

Mehän olemme aina tehneet hyviä tuotteita, 

olleet kohtuullisen kustannustehokkaita, hoita-

neet logistiikat, jakelut ynnä muut ja sitä kaut-

ta pärjänneet kansainvälisessä hintakilpailussa. 

Raaka-aineiden hinta on päässyt ylikorostu-

maan, koska meidän bisneksemme ovat perus-

tuneet myös kustannuskilpailukykyyn. 

Toinen hyvin selkeä trendi on se, että tuote-

bisneksessä olevat fi rmat pyrkivät palveluliike-

toimintaan. 

Jos meillä Suomessa ei enää tulevaisuudes-

sa ole kustannuskilpailuetua, meidän on pakko 

toimia, kuten Nokia Siemens Network. 

Se uusiutui täysin vuosien 2002–2012 kom-

ponenttivalmistajasta televerkkopalvelu- ja sii-

hen liittyvien suurten ratkaisujen ja projektien 

asiantuntijaksi. 

Aiemmin NSN vastasi tarjouspyyntöihin. Nyt 

NSN keksii yhdessä asiakkaan kanssa yhdessä, 

mitä asiakas tarvitsee.

Karl Marx pyörisi haudassaan, kun hän huo-

maisi, kuinka paljon kate-euroista tutkimusten 

mukaan tulee hedonistisista, epärationaalisis-

ta ostopäätöksistä ja varsinkin yritysten väli-

sissä kaupoissa. 

Kätevä, kiva, musta tuntuu tältä -ostaminen 

lisääntyy nimenomaan niissä bisneksissä, jois-

sa on mahdollisuus tehdä voittoa. 

Lumon oli parvekelasitusfi rmana erittäin 

tuotantolähtöinen 1990-luvulta 2000-luvun al-

kuun saakka. Ruutupaitainsinöörit myivät ruutu-

paitainsinöörille. 

Sitten naiset rupesi tekemään lasituspäätök-

siä ja Lumonin oli pakko uusiutua. He pystyi-

vät siihen alkamalla myymään parvekelasituksia 

terassi- ja parvekeunelmilla, ja hyvään hintaan. 

Verkosta on kuitenkin mahdollista tilata 

komponentit ja asennus kymmenesosalla Lu-

monin tarjouksen hinnasta. Mutta kuitenkin 

Lumon porskuttaa. Miksi? 

Koska se on kätevä, se on hyvä, se on kiva, 

se hoituu, se on lähellä, se on suomalainen, se 

tuntuu oikealta. 

Mitä teinit edellä, sitä heidän vanhempansa pe-

rässä. Nopeimmin lisääntyvä sosiologinen tren-

di on se, että laiskuus nousee nuorison keskuu-

dessa. Ei jaksa, ei viitsi, ei pysty kykenemään. 

Meillä on myös paljon 50- ja 60-vuotiaita 

jotka eivät jaksa, viitsi tai pysty kykenemään. 

Heitä on myös tekemässä päätöksiä fi rmoissa. 

Tämän tyyppiseen kuluttajakäyttäytymiseen 

ja asenneilmastoon meidän on parasta tottua. 

Se ei ole suoma-

laiselle, kotiläksyn-

sä aina tehneelle, re-

helliselle, hommansa 

hyvin hoitaneelle tar-

kan markan miehelle 

mitenkään helppoa. 

PETRI PARVINEN

Kirjoittaja on Suomen 

Metsä yhdistyksen pu-

heenjohtaja.

http://www.hs.fi/a1369978096365?jako=c7ec32073587f42c3adbb117093159c3
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Biopolttoaineiden myötä meillä on mahdollisuudet vaikka Saudi-Suomeksi, sanoo Rossi.

Kansanedustaja Markku Rossi 
on tuhannes Päättäjien 

Metsäakatemian käynyt

Toukokuussa päättyneen 34. kurssin jälkeen 

kaikkiaan 1016 suomalaista päättäjää on 

käynyt Päättäjien Metsäakatemian. Järjestykses-

sään tuhannes ”metsäakateemikko” on kuopio-

lainen kansanedustaja Markku Rossi (kesk.).

Markku Rossi kertoo päättäneensä osallis-

tua kurssille, koska oli aiemmin käynyt Sitran 

talouspolitiikan johtamiskurssin sekä valta-

kunnallisen Maanpuolustuskurssin. Osallistu-

minen oli ollut listalla ennenkin, mutta tänä 

keväänä aikataulut sitten osuivat kohdalleen.

Rossin mukaan Päättäjien Metsäakatemia 

on yksi suosituimmista kansanedustajan työ-

hön liittyvistä kursseista.

Neljän kurssipäivän jälkeen Rossi kertoo 

näkevänsä metsäalan tulevaisuuden pohjois-

maissa yhä vahvempana.

”Moni on saattanut ajatella metsäteollisuutta 

auringonlaskun alana, mutta onkin käynyt niin, 

että metsäala nostaa koko ajan päätään. Puulla 

pääsee pidemmälle kuin olisin kuvitellutkaan. 

Biopolttoaineiden myötä meillä on mahdolli-

suudet vaikka Saudi-Suomeksi”, sanoo Rossi.

”Perusasioiden pitää kuitenkin olla kun-

nossa. Luonnonvaroista on pidettävä huolta 

ja metsää pitää uudistaa kestävällä tavalla. Jos 

metsänuudistaminen ei Suomessa toimisi, söi-

simme itseltämme pohjan pois.”

Metsänomistajan tulee pitää huolta omasta 

metsästään, sen tulee olla hänelle rakas, oli-

pa se sitten talousmetsää tai maisemametsää.

”Meillä näkee liian paljon alueita, joille rak-

kautta ei ole riittänyt, vaan ne on jätetty oman 

onnensa nojaan”, suree Rossi.

Valtion ykköstoimenpiteenä hän näkee 

metsä politiikan pitkäjänteisyyden. Metsälaki-

uudistusta hän pitää tervetulleena, mutta vero-

politiikkaa liian tempoilevana.

”Metsäpolitiikassa tulee olla tukkipuun 

mittainen elinkaari. Jokaisen metsänomista-

jan pitäisi tietää, että verot ja säännöt ovat sa-

mat vielä 50 vuoden päästä. Eihän jääkiekon 

tai jalkapallonkaan sääntöjä muuteta kesken 

matsin”, toteaa Rossi.

Yrityssektorilta vaaditaan tänä päivänä ket-

teryyttä. Puualalla tarvitaan tuotekehitystä ja 

osaamista, johon meidän koulutusjärjestelmäm-

me ei välttämättä vastaa. Rossin mukaan yrit-

täjien pitäisi itse olla aktiivisia ja laittaa koulu-

tusta liikkeelle; räätälöidä sellaiset kurssit, jot-

ka toteuttavat heidän tarpeensa. Valtion kuu-

luu tulla mukaan tukemaan koulutusta nor-

maalijärjestelyin sitten, kun kursseilla on riit-

tävä määrä opiskelijoita.

Kurssilla Rossi kertoo oivaltaneensa, että 

puun ja sen parissa työskentely on tulevaisuu-

den ala, johon kannattaa tarttua.

HARRI HÄNNINEN

Päättäjien Metsäakatemia

Kohtaamispaikka, jonka tavoitteena on vahvistaa 

osanottajien edellytyksiä luoda kestävää hyvin-

vointia suomalaisista metsistä.

Toiminta käynnistyi syksyllä 1996.

Kursseille kutsutaan yhteiskunnan päättäjiä – po-

liitikkoja ja virkamiehiä, liike-elämän, kansalais-, 

ympäristö- ja etujärjestöjen edustajia sekä tieteen, 

taiteen ja tiedotusvälineiden edustajia.

Kolmannes kurssilaisista on metsäalalta, loput 

muualta yhteiskunnasta.

Kurssi koostuu yhden päivän seminaari- ja kol-

men päivän maastojaksosta, joiden väliin jää pa-

rin viikon väliaika.

Kurssit ovat toukokuussa ja syyskuussa. Kurssin 

käyneille järjestetään vuosittain jatkotilaisuuksia.

Päättäjien Metsäakatemiasta vastaa Suomen 

Metsä yhdistys ry ja sen rahoittavat maa- ja metsä-

talousministeriö ja Suomen Metsäsäätiö.

Markku Rossin (kesk) mukaan Päättäjien Metsäakate-

mia on yksi suosituimmista kansanedustajan työhön 

liittyvistä kursseista.
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L
E

H
T

IK
U

U
S

I

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2 •  2013

Kevään 2013 yliop-

pilaskokeessa bio-

logian kokeeseen il-

moittautui noin 3500 

abiturienttia. Henkilö-

kohtaisesti luin yhdek-

sän eri lukion koke-

laan vastaukset

Kyseiseen jokeri-

tehtävään tästä kirjoit-

tajajoukosta vastasi 78 

kokelasta. Toiseen, kasvipopulaatioita kos-

kevaan jokeritehtävään, vastasi 98 kokelasta.

Kuten yleensäkin, suurin osa kirjoittajista 

vastaisi molempiin jokereihin. Niistä kummas-

takin sai enintään yhdeksän pistettä. Perus-

tehtävistä maksimipistemäärä on kuusi pistettä.

Lukemieni vastaajien joukosta vain yksi hen-

kilö sai täydet pisteet metsätehtävästä. Tehtä-

vän keskiarvo jäi melko alhaiseksi, 3,6 pistee-

seen, mikä ei viittaa kovin korkeaan osaamis-

tasoon ainakaan tässä kokelasjoukossa.

Abiturientit toivovat 
luontaista uudistamista

Viime Lehtikuusessa kirjoitettiin kevään ylioppilaskirjoitusten tehometsätaloutta käsit-
televästä kysymyksestä. Sensori kertoo, miten kokelaat siihen vastasivat.

Lähes kaikki koke-

laat määrittelivät kes-

tävän kehityksen kes-

keiseksi periaatteek-

si luonnon varojen 

turvaamisen tuleville 

suku polville.

Joissakin vastauk-

sissa eroteltiin ekolo-

ginen, taloudellinen, 

sosiaalinen ja kulttuu-

rillinen kestävyys. Termejä käytettiin tosin mel-

ko säästeliäästi.

Vaikka ekologista kestävyyttä ei tarkemmin 

määritelty, käsiteltiin ekologisia seikkoja, kuten 

lajienvälisiä riippuvuussuhteita, melko laajasti.

Taloudellinen kestävyys oli mainittu vain ani 

harvoissa vastauksissa.

Tosin monissa vastauksissa korostettiin 

luonnonvarojen säästämistä muun muassa 

kierrätyksen avulla tuhlaamisen välttämisek-

si ja teollisten prosessien kehittämistä niin, et-

tä raaka-aineen jatkokäsittely olisi mahdolli-

simman tehokasta.

Joissakin vastauksissa tehometsätalous tul-

kittiin itsekkääksi rahantavoitteluksi. Sosiaa-

lista ja kulttuurista kestävyyttä ei useinkaan 

määritelty, mutta ne tulivat esiin kirjoitet-

taessa sademetsien hakkuiden seurauksista ja 

kehitysmaiden metsänhakkuista/öljypalmu-

viljelmistä. Myös suomalaiset ”peltoviljelmät” 

mainittiin tässä yhteydessä. Metsien virkistys-

käyttö, visuaalinen arvo sekä merkitys sienes-

tys- ja marjastusmaastoina esiintyivät monis-

sa vastauksissa.

Suurin osa kirjoittajista aloitti vastauksen-

sa mainitsemalla ”tehometsänhoito on uhka 

luonnon monimuotoisuudelle”.

Lähes kaikissa vastauksissa kirjoitettiin avo-

hakkuista, taimi-istutuksista ja yhden puulajin 

periaatteesta sekä koko metsäalueen kaatami-

sesta eli avohakkuusta siinä vaiheessa, jossa 

puusto on saavuttanut korjuuiän.

”Puupeltojen” monimuotoisuus todettiin al-

haisemmaksi kuin luonnonvaraisten metsien.

Joissakin vastauksissa istutusmetsien todet-

tiin olevan välttämättömiä riittävän puunsaan-

nin turvaamiseksi. Samassa yhteydessä kuiten-

kin usein mainittiin, että on tärkeää jättää lä-

histölle luonnontilaisia metsiä.

Jorma Parangon mielestä kevään aikana ylioppilas-

kirjoitusten metsäaiheisen tehtävän tiimoilta käyty 

keskustelu on ollut erittäin tärkeää.

K
U

V
A

: 
J

O
R

M
A

 P
A

R
A

N
K

O

Kevään ylioppilaskirjoituksissa kysyttiin:

Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiem-

me eliölajistoa. Tämä on myös maailman-

laajuinen ongelma. Millaisin toimin met-

sien biologista monimuotoisuutta voidaan 

turvata ja metsiä käyttää kestävän kehityk-

sen mukaisesti?
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Metsien luontainen uudistuminen oli kovin 

monen vastaajan toivelistalla. Vanhojen met-

sien, kolo- ja lahopuiden säilyttäminen näh-

tiin tärkeinä keinoina turvata metsien biolo-

ginen monimuotoisuus. Tämän tiedettiin ole-

van nykymetsänhoidon käytäntö.

Monimuotoisuuden uhkat -listalla toistuivat 

lajiston yksipuolisuus ja siihen liittyvä geneet-

tinen köyhtyminen, hakkuujätteiden poistami-

nen ja sen yhteys ravinteiden kiertoon, kemi-

kaalit ja lannoitteet.

Metsien käytön hyötyjä ja haittoja ei pohdit-

tu juuri lainkaan. Vastaajat käsittelivät asiaa 

lähes poikkeuksetta monimuotoisuuden vä-

henemisen näkökulmasta. Tosin ansiokkaas-

ti kirjoitettiin askelkivien, ekologisten käytä-

vien, reunavaikutuksen sekä metsälöiden muo-

don huomioimisesta monimuotoisuuden tur-

vaamistoimenpiteinä.

Geenivirta ja ravintoverkot mainittiin mo-

nissa vastauksissa.

Monen kirjoittajan toivelistalla olivat har-

vennushakkuut ja metsien asteittainen uudis-

taminen. Myös sukkessiovaiheiden puuttumi-

nen mainittiin metsäekosysteemin monimuo-

toisuutta vähentävänä seikkana.

Kirjoittajat eivät yleensä korostaneet Suo-

men tilannetta. Sademetsät ja kehitysmaiden 

metsätalous mainittiin lähes aina, kuten myös 

Natura 2000 -verkosto.

Kansallisten ja kansainvälisten sopimusten 

perään kuulutettiin suuressa osassa vastauk-

sia. 

Lähes kaikki kirjoittivat myös suojelu-

alueiden sekä luonnon- ja kansanpuistojen 

merkityksestä metsäluonnon monimuotoisuu-

den säilyttämisessä.

Vain kahdessa vastauksessa mainittiin erik-

seen Etelä-Suomen luonnonvaraisten met sien 

suojelutarve. Sademetsien kohdalla usein ko-

rostettiin niiden ainutlaatuista biodiversiteet-

tiä ja muistettiin niistä saatavat potentiaaliset 

lääkekasvit.

Yleisesti ottaen metsät mainittiin maa pallon 

keuhkoina, hiilidioksidinieluina, joita kasvi-

huoneilmiöstä johtuvan ilmatilan lämmön-

nousu uhkaa.

Koen kevään aikana käydyn keskustelun ja 

yhteydenpidon erittäin tärkeäksi. Kokemuk-

sesta voinemme todeta, että tiedotusvälinei-

den välityksellä tapahtuva ajatustenvaihto joh-

taa pahimmillaan kiusallisiin väärinymmärryk-

siin. Prosessin aikana kävi myös selväksi, et-

tä lukion biologian oppikirjoissa metsätalou-

den ja metsänhoidon näkökulmia olisi syytä 

tarkastella nykyistä yksityiskohtaisemmin ja 

laajemmalla perspektiivillä.

JORMA PARANKO

Kirjoittaja on Ylioppilastutkintolautakunnan biologian jaos-

ton puheenjohtaja

Oikea rivi: b c b c a

Opi uutta ja viihdy!
Tuhat kysymystä metsäluonnosta, -kulttuurista ja 

-taloudesta löytyy osoitteesta

www.alypaa.com/metsa

Oletko älypää?
Testaa tietosi.

1)  Minkä alla on laulussa Mörri-Möykyn   
 pesä?   
 a) männyn juurakon
 b) korpikuusen kannon 
 c) kärpässienen
 d) raparperin lehden

2) Mitä Tiku ja Taku määräsivät laulussa   
 kerhon jäsenmaksuksi?    
 a) kaksi euroa
 b) purkillisen hunajaa
 c) yhden tammenterhon
 d) kolme kuusenkäpyä

3) Minkä kokoinen oli Nalle Puhin metsä?
 a) 0,1 hehtaaria
 b) 0,5 hehtaaria
 c) 2 hehtaaria
 d) 10 hehtaaria

4) Eemeli asui
 a) Huvikummussa
 b) Koivukummussa
 c) Vaahteramäessä
 d) Pihlajamäessä

5) Harry Potterin koulun pihalla kasvaa
 a) tällipaju
 b) piiskavaahtera
 c) tuoksupoppeli
 d) kutituskuusi

http://alypaa.com/metsa
http://alypaa.com/metsa
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Metsä puhuu -hankkeen neuvonantaja ryhmä 

syntyi sivutuotteena, kun 15/30-tutkimus-

laitos noin vuosi sitten teki hankkeelle selvi-

tyksen siitä, mitä metsäalan – tai minkä hyvän-

sä alan – vetovoimaisuus nuorten mielestä oi-

keastaan tarkoittaa.

Nyt ryhmä koostuu pääosin puu-, metsä- ja 

paperialojen opiskelijoista joka puolelta Suo-

mea. Jäseniä on noin 50. Paitsi kokouksissa, 

ryhmä pitää yhtä myös omassa Facebook-ryh-

mässään.

Ryhmän ensimmäisen kokouksen aiheena 

oli se, mihin asioihin ja miten metsäalan tulisi 

tarttua, jotta alan vetovoima lähtisi nousuun. 

Toisessa kokouksessa mietittiin, miten näitä 

asioita voidaan konkretisoida kampanjaksi. Ja 

kolmannen aihe oli, mitä Metsä puhuu -hank-

keessa pitäisi vuoden 2013 aikana konkreet-

tisesti tehdä.

Miten tuhota maine? Ryhmä on muun muas-

sa miettinyt, miten metsäala voisi tuhota veto-

voimansa nuorten parissa, ja miten parantaa 

sitä. Ryhmä on miettinyt, mitä sen jäsenet ker-

toisivat metsäalasta omille kavereilleen, jotta 

he kiinnostuisivat alasta.

On pohdittu, mikä kiinnostaa nuoria ja mi-

kä saattaa heidän keskuudessaan lähteä leviä-

mään itsestään esimerkiksi verkossa – mikä 

ylittää nuorten ”uutiskynnyksen”.

Vastauksiakin on saatu. Nuoret esittivät 

kampanjalauseita, esimerkiksi vessapaperiin 

”ei mitään paskahommia” ja nenäliinaan ”met-

sällä pyyhkii hyvin”. Viesti oli, että nuoriin ve-

toaa yllätyksellisyys, seksi ja huumori.

Samaa toistavat nuoriin keskittyvät mainos- 

ja viestintätoimistot. Ne sanovat, että nuoriin 

vaikutetaan vetoamalla sekä järkeen että tun-

teisiin, yllättämällä, rohkeudella, elämyksillä.

On ehdotettu myös teemaa ”jos metsää ei 

olisi”, polkupyöräviestiä pohjoisen kouluista 

etelään sekä poika- ja tyttökalenteria.

Metsäalalla kampanjalauseet kuitenkin hy-

lättiin. Mutta on ryhmän ehdotuksia otettu 

käyttöönkin.

Koulukäyntikampanja tulee syksyllä Menossa 

on esimerkiksi Halaa puuta -valokuvauskilpai-

lu. Sen tarkoitus on saada ihmiset miettimään, 

mitä kaikkea puusta tehdään. Ajatus on, että 

Nuorten neuvonantajien ryhmä 
tukee Metsä puhuu -hanketta

Nuorista koottu Metsä puhuu -hankkeen neuvonantajien ryhmä on kokoontunut jo kolme 
kertaa ja pitää yhtä myös Facebookissa.

valokuvissa halataan kaikkea sitä, missä puuta 

on tai voisi olla – siis puutuotteita. Mutta voi 

halata myös puuhun liittyviä tuotteita, vaikka-

pa hakkuukonetta tai moottorisahaa.

Metsäalan koulukäyntejä varten ryhmä ideoi 

bussilla tehtävän koulukiertueen koko Suo-

meen. Kun se havaittiin liian kalliiksi ja vai-

keaksi järjestää, vaihdettiin bussi pakettiautoon. 

Se ei juuri vähentänyt järjestelyjen hankaluut-

ta, eikä raha riittänyt siihenkään.

Nyt on ideoitu puutuotteita sisältävä salk-

ku, joka voidaan koulukäynnin yhteydessä jät-

tää kouluun. Ryhmän toive on ollut, että salk-

ku sisältäisi nimenomaan uusia innovaatioita, 

koska ne vetoavat ihmisen luontaisimpaan ja 

maailman hahmottamisen kannalta tärkeim-

pään ominaisuuteen, uteliaisuuteen.

Uteliaisuus myös herättää aivojen mielihyvä-

alueet, mistä syntyy tiedon nälkä. Salkun on 

siis tarkoitus tuoda hyvä olo ja muistikuva, ai-

van kirjaimellisesti. Tästä syntyy toivon mu-

kaan myös kiinnostus.

Tämä salkku myös toteutuu, samoin kuin 

metsäalan kouluvierailukampanja ensi syksy-

nä 30.9.–11.10. Tempausta on suunniteltu hy-

vässä yhteistyössä metsäteollisuuden kanssa.

Koulukäyntikampanjan tavoitteena on kaik-

kiaan 500 käyntiä peruskoulun yhdeksän-

sillä luokilla. Mukana ovat ainakin UPM, Sto-

ra Enso, Metsä Group ja Metsähallitus. Koulu-

kävijöiksi valitaan nuoria työntekijöitä ja heil-

le annetaan koulutus.

Lastensairaala tarvitsee metsäalan puuta 

Koulukäyntien tavoite on kertoa, että ala tar-

vitsee monipuolisia osaajia – muitakin kuin 

metsäalan koulutuksen saaneita, että ala te-

kee ihmisten arjessa tarvitsemia tuotteita, että 

puuta on yllättävissäkin paikoissa, että puul-

la voi korvata uusiutumattomia raaka-ainei-

ta ja energiaa.

Lisäksi koulukävijät kertovat oman tarinan-

sa, jotka eivät läheskään aina ole suoraviivai-

sia koulunpenkiltä työhön -tarinoita. Päätteeksi 

käynnistetään myös luokkien välinen kilpailu, 

jonka voittaja saa hyvän palkinnon.

Samaan aikaan kaupunkikuvaan kaikkialle 

maahan tulee julisteita teemalla Metsien käyt-

tö pelastaa. Kustakin julisteesta näkee, mitä 

se pelastaa, ja julisteessa on myös QR-linkki 

http://www.metsapuhuu.fi
http://www.metsapuhuu.fi
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samanaiheiseen verkkovideoon. Videoita voi 

käyttää myös koulukäynnin osana.

Mitä odotellaan, on vielä ryhmän ideoi-

ma opiskelijatempaus. Ehkä näemme sen en-

si keväänä.

Ryhmän mielenkiintoisin ehdotus on kui-

tenkin ollut, että Helsingin lastensairaala, jo-

Riikka Mäkelä osallistuu Halaa puuta -valokuvauskilpailuun Toivoa jäljellä -kuvallaan, jossa Ella Valmela halaa puista ankkuria.

hon kerätään kansalaiskeräyksellä rahaa, tu-

lisi rakentaa puusta. Tässä olisikin metsäalan 

yrityksille mietittävää: voisivatko ne osallistua 

sairaalahankkeeseen puutuotteilla, alennettuun 

hintaan tai peräti ilmaiseksi.

SIRPA KÄRKKÄINEN, HANNES MÄNTYRANTA

http://www.metsapuhuu.fi
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Pääkaupunkiseudun partiolaisten johtaja kertoo, millaista metsäsuhdetta partiolaisille 
kasvatetaan.

Partiossa luontoa arvostetaan, 
vaalitaan ja hyödynnetään 
vastuullisesti
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Minua pyydettiin kirjoittamaan siitä, mil-

laiseen luontosuhteeseen partiossa kas-

vaa. Kiteytetty vastaus on yksinkertainen: luon-

nossa toimiminen on keskeinen osa partio-

menetelmää. Kaupunkipartiota on toisinaan 

käytetty jopa halventavana nimityksenä huo-

nolle partiotoiminnalle.

Vastakkainasettelu on tässä tosin turha. Ret-

keily, luonnossa liikkuminen ja leirit ovat jo-

ka tapauksessa monelle ei-vielä-partiolaiselle 

ainoa kuva partiossa. Ja jo pelkästään tämän 

vuoksi moni laittaa lapsensa partioon.

Suhde ympäristöön on määritelty partio-

ohjelmassa seuraavasti: ”Partiolainen osaa liik-

kua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Hän kunnioittaa ja tuntee luontoa. Partiolainen 

kokee olevansa osa luontoa ja viihtyy siellä.

Partiolainen on kiinnostunut myös asuin- 

ja toimintaympäristönsä hyvinvoinnista, siis-

teydestä ja viihtyisyydestä. Hän huolehtii elin-

ympäristön säilymisestä myös tuleville suku-

polville. Hän noudattaa kestävän kehityksen 

periaatetta.”

Partiokasvatuksen päämäärät on kirjattu 

tarkemmin eri ikäkausille partioihanteisiin ja 

ikäkausien kasvatustavoitteisiin. Nuorimpien 

eli sudenpentujen luontosuhteen tavoitteek-

si on asetettu, että lapsi saa positiivisia ko-

kemuksia, osaa liikkua ja toimia turvallises-

ti luonnossa.

Vanhimpien eli 18–22-vuotiaiden kasvatus-

tavoitteena on jo erittäin vaativa vastuu elin-

ympäristöstä. Tavoite on, että partiolainen ym-

märtää toimintansa ja valintojensa merkityk-

set ympäristön kannalta myös globaalisti ja 

pitkällä kantamalla.

Tutustu, vaali, hyödynnä Luonnontuntemuk-

sen opetuksessa pyritään siis kahteen pää-

määrään.

Ensinnäkin tavoitteena on luontoon tutustu-

misen myötä synnyttää kunnioitus luontoon ja 

siten saada aikaan halua vaalia luontoa. Toise-

na yhtä keskeisenä osana partio kasvatusta on 

opettaa lapset ja nuoret hyödyntämään luon-

toa ja luonnonantimia.

Tätä on perinteisesti esimerkiksi luonnos-

ta löytyvien kasvien käyttäminen ruoaksi tai 

värjäykseen ja erilaiset kädentaitotehtävät aina 

pienistä askarteluista leirirakentamiseen. Par-

haimmillaan puusta tehdään leireillä sopivalla 

kilpailuhengellä jopa monikerroksisia raken-

nuksia, joita on todella suunniteltu ja piirret-

ty jo paljon ennen leiriä.

Metsässä on hyvä elää Vastuuseen kasvatta-

misen hengestä kertoo ehkä parhaiten vanha 

partiosanonta, jossa hyvästä leiristä jää kak-

si asiaa: kiitos ja ei mitään. Metsä on partiolle 

luonteva toimintaympäristö kaikkeen toimin-

taan, ja Suomessa nämä mahdollisuudet ovat 

poikkeuksellisen hyvät.

Koetin kerran selittää Suomessa vierailul-

la olevalle australialaiselle partiojohtajalle, mi-

ten voimme lähettää lapsia metsään alaikäisen 

johdolla. Luulen, että lopultakaan hän ei us-

konut, että todella teemme niin, vaan hän jäi 

uskoon, että kyseessä on väärinkäsitys mei-

dän välillämme.

Jäin tuon tapaamisen jälkeen miettimään, 

miten suomalaisessa kulttuurissa metsään me-

neminen ei perinteisesti ole sisältänyt mitään 

pelättävää. Ei ainakaan mitään sellaista, min-

kä vuoksi lapset eivät keskenäänkin voisi met-

sässä liikkua. Partiossa ajatellaan metsän toi-

mivan nimenomaan hyvänä kasvattajana ja 

kasvu ympäristönä. Partiossa metsässä elämi-

nen on hyvää elämää.

Luonnossa liikkujalla vastuu Jokamiehen-

oikeudet ja samalla luonnossa liikkujan vas-

tuun korostaminen ovat varmaan eräitä tyypil-

lisimpiä partiossa opetettavia asioita. Huoli ja 

puhe lasten ja nuorten luontosuhteen heiken-

tymisestä on viime vuosina lisääntynyt. Tämä 

huoli lähtee mielestäni usein eri näkökohdista.

Osalle huoli on kuusen ja männyn erotta-

misessa toisistaan, toisilla huoli on luonnon 

roskaamisesta tai huolimattomasta tulenteosta.

Partion on sen sijaan hieman yllättäen haas-

tanut vanhempien, nykyään jo useamman pol-

ven kaupunkilaisten, huoli lasten pärjäämises-

tä metsässä yöretkillä. Oli huolen lähtö kohta 

mikä tahansa edellä olevista, korostuu par-

tion tilaus ja tarpeellisuus tulevaisuudessa en-

tisestään.

Partion kautta niin kaupunkilaistuvat kuin 

muualta tulleet suomalaiset pääsevät jo lapse-

na terveellä tavalla sinuiksi luonnon ja met-

sän kanssa.

http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
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Mahdollisuus liikkua jokamiehenoikeudel-

la on meillä Pohjolassa asuville liian itsestään 

selvä asia. Emme sitä aina huomaa. Emme mi-

nusta osaa lainkaan riittävästi arvostaa meillä 

olevia, kenties maailman parhaita, edellytyk-

siä liikkua luonnossa.

Parhaimmillaan partio opettaakin terveen 

ja vastuullisen tavan liikkua ja toimia luon-

nossa sekä hyödyntää vastuullisesti mahta-

via luonnonvarojamme. Partion tehtävänä on 

tulevaisuudessakin mennä metsään lasten ja 

nuorten kanssa kaikkina vuodenaikoina kaik-

kialla Suomessa.

Partion tehtävänä on tulevaisuudessakin mennä metsään lasten ja nuorten kanssa kaikkina vuodenaikoina kaikkialla 

Suomessa. Kuva on Kaskipartion kesäleiriltä.
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Tämä kasvatustehtä-

vä on monelle myös syy 

toimia partiojohtajana. 

Tehtävää riittää aina.

TAPANI TULKKI

Kirjoittaja on kaupungissa ikän-

sä asunut ja metsässä kotonaan 

oleva partiojohtaja, Pääkaupunki-

seudun Partiolaisten toiminnan-

johtaja, Ulkoilufoorumin puheen-

johtaja ja Metsä neuvoston jäsen
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Päättäjien Metsäakatemiassa pohdittiin valtion roolia metsäalan kehittämisessä.

Metsäakateemikot torjuvat 
metsänomistuksen ohjauksen 
veroilla 
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Maa- ja metsätalousministeriö laatii metsä-

poliittista selontekoa. Valmisteluun liit-

tyen ministeriö pyysi Päättäjien Metsäakate-

miaa käsittelemään kevään kurssilla valtion 

roolia metsä alan kehittämisessä. Mitä valtion 

tulisi tehdä, kun tarkastellaan koko metsäalan 

arvoketjua?

Tehtävä toteutettiin jakamalla arvoketju vii-

teen osaan metsästä markkinoille ja tunnista-

malla suurimmat ongelmat ketjun eri osissa. 

Toisessa vaiheessa ongelmiin haettiin ratkai-

sut, joissa valtiolla on keskeinen rooli.

Hoitorästit huolettivat Metsäakateemikkojen 

mielestä metsätilojen pienuus, heikko kiinteistö-

rakenne ja sukupolvenvaihdosten hitaus ovat 

arvoketjun alkupään ongelmia. Haitta ei kui-

tenkaan liity metsäteollisuuden puun saantiin, 

vaan metsien hoidon laiminlyönteihin.

Niiden maksajiksi joutuvat tulevat suku-

polvet metsävarannon pienentyessä ja laadun 

heikentyessä.

Hieman yllättäen metsäakateemikot kat-

soivat, ettei valtion tule puuttua säädännölli-

sin, saati tuki- tai veropoliittisin toimenpitein 

metsän omistamiseen. Sen sijaan valtion tulee 

panostaa informaatio-ohjaukseen lisäämäl-

lä metsänomistajien neuvontaa sukupolven-

vaihdoskysymyksissä.

Metsänomistajia pitää lisäksi aktivoida ke-

hittämällä heille palvelumarkkinoita, joissa 

hyödynnetään tietojenkäsittelyteknologian 

mahdollisuudet. Tähän kaivattiin tutkimus- ja 

kehitys rahoitusta.

Retkeilyn resurssit turvattava Luontomatkai-

lu on selvässä nousussa, joten paineet luon-

non virkistyskäyttöön lisääntyvät. Jokamiehen-

oikeudet mahdollistavat ulkoilun kaikkialla, 

mutta jokamiehenoikeuksien sisältöä ei täy-

sin tunneta.

Varsinkin ulkomaalaisilla on niistä erilai-

sia tulkintoja, mikä voi aiheuttaa tarpeettomia 

konfl ikteja. Valtion tulisikin lisätä neuvontaa 

jokamiehenoikeuksista niin kotimaan kansa-

laisille kuin matkailijoille. Vuodelta 1973 pe-

räisin oleva ulkoilulaki olisi syytä käydä läpi 

ja nykyaikaistaa.

Metsäakateemikkojen mielestä kansallis-

puistojen hyvän palveluvarustuksen ja ret-

keilyreittien ylläpitoon pitää varata riittä-

vät resurssit. Tällä voidaan varmistaa luonto-

arvojen säästyminen kasvavilta ulkoilupaineil-

ta.

Metsäalan strateginen ohjelma on akateemikkojen mielestä hyvä esimerkki hyvin käytäntöön viedystä strategisesta 

ohjelmasta. Samalla mallilla voitaisiin rakentaa muitakin poikkitieteellisiä strategisia ohjelmia.
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Metsäakatemia
Päättäjien
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Metsähallituksella on vahvaa osaamista met-

sän eri käyttömuotojen yhdistämisessä ja ret-

keilyalueiden hoitamisessa. Akateemikot eh-

dottivat, että Metsähallitus voisi rakentaa eri-

laisia neuvonta- ja palvelupaketteja yksityis-

mailla toimiville retkeilyalueille.

Osaamisessa on ongelmia Metsäalan osaami-

nen kaipaa vaikuttajien mukaan uudistamista 

ja kokonaisvaltaista tarkastelua. Työ on syytä 

käynnistää laatimalla koko metsäalan kattava 

osaamisstrategia.

Puurakentamisen ja puusepänteollisuuden 

kädentaitojen koulutusta kehittämään tarvi-

taan suunnitelma, johon tulee asettaa koulutus-

työryhmä.

Metsäkoneenkuljettajien parissa ongelma 

on se, että kalliin koulutuksen läpikäyneet ih-

miset karkaavat muille sektoreille, koska työ 

on yksinäistä. Ratkaisuksi esitettiin koulutuk-

seen hakeutuvien valintaprosessia, esimerkik-

si soveltuvuuskokeita, sekä koulutuksen sisäl-

lön kehittämistä.

Sääntely uhkaa biotaloutta Vahva kansain-

välinen sääntely on metsäakateemikoista uh-

ka biotaloudelle. Ratkaisuksi nähtiin se, että 

edunvalvonnassa ollaan ajoissa liikkeellä yh-

teisellä agendalla. Työ- ja elinkeinoministe-

riön johdolla pitäisi laatia hallituskaudet ylit-

tävä ”biotalouden tiekartta” laajan konsensuk-

sen hengessä ja yhteistyössä keskeisten minis-

teriöiden ja sidosryhmien kanssa

Biotalouden tiekartassa tunnistettaisiin bio-

talouden kannalta yhteiset asiat, määriteltäisiin 

biotalouden kansainvälisiä asioita aktiivisesti seu-

raavat tahot ja hälytysjärjestelmä, identi fi oitaisiin 

Suomen kannalta keskeiset viestit ja menettely-

tavat, joilla päästään vaikuttamaan sääntelyyn, 

ja laadittaisiin kansallinen viestintäohjelma bio-

talouden perus faktojen iskostamiseksi.

On tärkeää lisätä kansainvälistä verkos-

toitumista ja hakea sellaisia pohjoismaisia ja 

eurooppalaisten kumppaneita, joiden kans-

sa voidaan viestiä ja ajaa yhdessä meille tär-

keitä asioita.

Tieverkko rapistuu pakosta Perusinfrastruk-

tuuri rapautuu väistämättä, koska ylläpito- ja 

perusparannusinvestointeja ei tehdä riittävästi.

Tärkein toimenpide on pitkäjänteisen 

liikenne poliittisen suunnitelman laatiminen 

yhteis työssä useiden ministeriöiden kanssa. 

Yksityisteiden ylläpitoa varten tulee raken-

taa rahoitusjärjestelmä, esimerkiksi tie rahasto 

Norja ja Ruotsin mallin. Vuodelta 1963 peräi-

sin olevan yksityistielain uudistaminen pitäi-

si laittaa vireille.

Tutkimusta tuotteiksi Tutkimusta todettiin 

tehtävän paljon, mutta osin päällekkäisesti. Tä-

män vuoksi tarvittaisiin tutkimuksen tavoitteel-

listamista ja koordinointia. Ohjenuorana tutki-

muksessa tulisi olla mahdollisimman suuren 

lisäarvon tuottaminen.

Tutkimustuloksia pitäisi myös markkinoida 

enemmän mahdollista kaupallistamista varten 

yksinkertaisesti puhumalla niistä enemmän. 

Tutkimustulokset tahtovat usein jäädä yrityk-

sille tuntemattomiksi. Tutkijoiden ja yritysten 

kohtaamispaikaksi voitaisiin myös perustaa 

yhteinen foorumi.

EU-rahoitus todettiin tärkeäksi, joskaan sen 

varaan ei kannata rakentaa liikaa. Kotimainen 

ja erityisesti yritysrahoitus muodostaa t&k-

hankkeiden rahoituksen perustan. Olisi syytä 

perustaa jonkinlainen valtiovallan yksikkö, jo-

ka edesauttaisi tutkimusorganisaatioiden, yri-

tysten ja erityisesti pk-yritysten hakeutumista 

yhteen t&k-hankkeissa ja auttaisi EU-rahoitus-

hakemusten laadinnassa.

Yhteistyön puute puhuttaa Hallinnonalojen 

keskinäisen ja elinkeinoelämän välisen yhteis-

työn vähäisyys on noussut esille lukuisia kerto-

ja monissa eri yhteyksissä. Hallinnon rajat ylit-

täviä, hyviä tavoitteita sisältäviä strategioita ja 

ohjelmia saadaan kyllä aikaan, mutta toimeen-

panovaiheessa yhteistyö sammuu.

Metsäalan strateginen ohjelma on akatee-

mikkojen mielestä hyvä esimerkki hyvin käy-

täntöön viedystä strategisesta ohjelmasta. Sa-

malla mallilla voitaisiin rakentaa muitakin 

poikki tieteellisiä strategisia ohjelmia.

Suhde luontoo muuttuu Kansalaisten luonto-

suhde ei voi olla heikoissa kantimissa, koska 

suomalaisilla on niin paljon kesämökkejä kes-

kellä luontoa. Enemmänkin on kyse siitä, että 

luontosuhde on kehittymässä suojelupainottei-

seen suuntaan. Ihmisiltä unohtuu, kuinka vält-

tämätöntä elämässä on luonnonvarojen hyö-

dyntäminen. Varsinkin nuorilla on selviä puut-

teita hahmottaa esimerkiksi ravinnon tuotanto-

ketjua maaseudulta pöytään.

Ratkaisuksi nähtiin se, että koulujen opetus-

suunnitelmissa ja opetuksessa ovat mukana 

tasa vahvasti ja realistisesti kaikki kestävyyden 

pilarit. Opetusta tulisi viedä luokkahuoneiden 

ulkopuolelle metsäluontoon, työmaille ja tuo-

tantolaitoksille.

Kotimarkkinoiden rooli korostunut Suoma-

laisen yritystoiminnan nähtiin elävän liiaksi 

koti markkinoiden varassa ja blokkiutuneena 

ulkomaailmaan nähden. Välittömänä ratkaisu-

na nähtiin Team Finland -toimintamallin vauh-

dittaminen ja lisäresursoiminen.

Pidemmällä aikavälillä on tarpeen kansain-

välisyyden lisääminen koulutusohjelmissa jopa 

niin, että kansainvälinen harjoittelu olisi pa-

kollinen osa opintoja. Pienten ja keskisuurten 

yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä tuke-

maan tulisi kehittää yhden luukun periaatteel-

la toimiva palvelu. Lisäksi tulisi evaluoida, tu-

kevatko TEKESin ja VTT:n toimintamallit riit-

tävästi kansainvälistä yhteistyötä.

HARRI HÄNNINEN
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Saksan metsäalan kehittämä kestävyyden kä-

site täyttää tänä vuonna kolmesataa vuot-

ta. Metsäväki sai houkuteltua liittokansleri An-

gela Merkelin puhumaan aiheesta Berliinissä 

aiemmin keväällä. Keski-Euroopassa kestävyys 

on iso asia, mutta sikäläisen metsäalan katse 

pysyy yhä tiukasti peruutuspeilissä.

Kestävyyttä markkinoidaan paljolti käsit-

teen isän, professori Carl von Carlowitzin 

kasvopiirroksilla. 

Tähän verrattuna Suomen metsäala katsoo 

kauaksi eteenpäin, ratkaisuja etsien ja vastuu-

ta kantaen mutta itsekriittisesti. Vuoropuhelua 

ja kuuntelemista on opittu, vientiteollisuuden 

vaatimuksetkin motivoivat osaltaan, mutta en-

nen kaikkea Suomessa eletään myös ajan ar-

vojen mukaan.

Välillä kuumana vellova metsäympäristökes-

kustelu ympäristötietoisessa Saksassa on monel-

le Suomen metsäalalla työskentelevälle tuttua. 

On kuitenkin turha kuvitella, että esimer-

kiksi Saksan metsäalalla olisi itsestään selväs-

ti yhteinen saati positiivinen käsitys metsä alan 

ympäristö asioista tai että meillä olisi sikäläis-

ten kollegoiden tuki ilman muuta.

Jämpti saksalainen kansanluonne ja asioi-

den määrittelemisen ja nimeämisen tarve on 

näkynyt myös metsätaloudessa. Vielä vuonna 

1996 Saksan metsäyhdistys tuomitsi Saksan 

metsäalan suurimmassa tapahtumassa laaditus-

sa julkilausumassaan ”pohjoismaisen raiskuu-

metsätalouden”.

 Positiivisia merkkejä valistuneesta viestimi-

sestä on näkyvissä. Kun vuonna 1999 Saksan 

metsäalan suurimman tapahtuman viestintää 

ja tiedotusta koskevaan seminaariin osallistui 

kokonaiset seitsemän henkilöä, tänä vuonna 

osallistujia oli yli kymmenen kertaa enemmän. 

Seminaarin sävy oli kuitenkin tuttu: ”Ku-

kaan ei ole kiinnostunut meistä, mutta he ovat 

väärässä.” 

Monenlaiset yhteistyöfoorumit, kuten esi-

merkiksi sertifi ointi ja poliittiset metsäproses-

sit, Suomen Saksan-suurlähetystön metsä attasea 

-instituutio, tieteellinen yhteistyö sekä jatku-

va pienimuotoisempi kanssakäyminen ovat lä-

hentäneet Saksaa ja Suomea. 

Nykyään suomalainen metsäosaaminen on 

kysyttyä kestävyyden kehdossakin. Tänä vuon-

na johtava metsäasiantuntija Jan Heino piti 

alan suurimmassa kongressissa esityksen Eu-

roopan laillisesti sitovasta metsäsopimukses-

ta. Myös Pohjoismaiden osallistava suunnittelu-

kulttuuri noteerattiin korkealle. 

Suomen Metsäyhdistyksen edustajana pidin 

esityksen viestinnästä, medioista ja verkostois-

ta muuttuvassa digitaali- ja reaalimaailmassa.

Noin tuhannen kongressivieraan kokous-

paketissa oli lisäksi Suomen Metsäyhdistyk-

sen ”tämä kynä on tehty puusta” -tekstillä va-

rustettu puumuovista tehty kuulakärki kynä. 

Se on osoittautunut erinomaiseksi keskuste-

lun avaajaksi. 

Kaksi vuotta sitten kunniatehtäväni oli toi-

mia vastaavassa kongressissa puheenjohtajana 

Maailma ja metsät -seminaarissa. Seminaaris-

sa käsiteltiin niin ilmastonmuutosta, kansain-

välisiä metsäsopimuksia kuin sertifi ointiakin 

globaalilla tasolla. 

Vaikka Suomessa yleisesti ottaen ollaan 

kenties paremmin ”hereillä” kuin metsäalalla 

Keski-Euroopassa, emme voi pysähtyä ihaile-

maan itseämme.  

Välillä tuntuu, että suomalaiset (ja myös 

eurooppalaiset) päättäjät ovat tuudittautuneet 

aika tyytyväiseen olotilaan. Metsäteollisuuden 

kansainvälisillä markkinoilla toimiminen on 

nykyään kovaa touhua, armotontakin. 

Suomi ja pohjoismaat ovat samassa ve-

neessä esimerkiksi sademetsistä tai laittomis-

ta lähteistä raaka-aineensa hankkivien yritys-

ten kanssa. Metsäalan maine on juuri niin hy-

vä kuin viimeinen korkean profi ilin töppäys 

jossain päin maailmaa. Yritykset, jotka eivät 

kanna vastuutaan, leimaavat muutkin. 

Metsäteollisuuden mainetta on kaikesta 

hyvästä tehdystä työstä ja kestävyysmittarei-

den kärkisijoilla keikkumisesta huolimatta 

liian helppo liata.

Haasteita on paljon. Meidän on edelleen 

paitsi syytä seurata tätä kehitystä ja pysyä ajan 

tasalla, myös vaikuttaa asioihin. 

KAI LINTUNEN

Tänä kestävyyden juhlavuonna Suomen metsäala on hyvin kiinni maailman tapahtumissa. Emme kui-
tenkaan voi tuudittautua hyvään oloon muuttuvassa maailmassa. Metsäalan maine vaatii hoitamista. 

Kestävyys on katsojan silmissä

Saksan liittokansleri Angela Merkel puhuu metsäväelle 

Berliinissä.
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Vuoden 2013 Metsäpäivillä 21.–22.11. puhutaan siitä, millaiseen aikaan ala siirtyy 
kaikkien käynnissä olevien lakimuutosten tultua voimaan.

Mhy-väen työhyvinvointihanke auttaa selviämään muutoksista ehjin nahoin.

Metsätalous 6.0 – tartu uuteen

Metsäala on suuren mahdollisuuden edes-

sä, jos siihen vain osataan tarttua. Metsä-

lain muuttuminen antaa mahdollisuuden hoi-

taa suomalaisia metsiä entistä monipuolisem-

min ja moniarvoisemmin. Metsänomistajien 

omat tavoitteet on aiempaa helpompi viedä 

käytäntöön.

Uusi metsälaki tulee voimaan vain muuta-

ma viikko Metsäpäivien jälkeen. Tänä vuon-

na jatkamme viime vuonna alkanutta keskus-

telua siitä, miten uusi laki viedään toimiviksi 

käytännöiksi metsään.

Metsänhoitoyhdistyslain muutos avaa mah-

dollisuuden aivan uudenlaisten metsäpalvelu-

markkinoiden syntymiselle. Mitä metsäala voi 

oppia muilta? Millaisia palveluita ja yrittäjiä 

Kun laki metsänhoitoyhdistyksistä vuoden 

2015 alussa muuttuu, alkaa metsänomistaja-

järjestöissä uusi aikakausi. Vuonna 1950 säädet-

ty metsänhoitomaksu poistuu.

Maksulla on taattu yhdistyksille eräänlainen 

vuosittainen pohjapalkka ja kaikille metsän-

omistajille heidän omista lähtökohdistaan tu-

levat palvelut koko maassa.

Yhdistysten toiminta tulee väistämättä muut-

tumaan. Toimintamalleja muokataan ja fuusioi-

ta tehdään. Muutos tuo epävarmuutta ja ahdis-

tusta henkilöstön mieliin.

Länsi- ja Etelä-Suomessa on pantu pystyyn 

hanke, jonka avulla muutoksesta on tarkoitus sel-

viytyä ehjin nahoin työhyvinvoinnin kärsimättä.

Jaksaminen kovilla Toimihenkilöiden jaksa-

minen on kovilla, kun lakiluonnoksia esitel-

lään ja uhkakuvat pyörivät väkisinkin mieles-

sä. Toisaalta ymmärretään, että eihän työ voi 

minnekään kadota, kun sitä on tähän saakka 

ollut liiankin kanssa.

Muutokset totutuissa toimintatavoissa ai-

heuttavat painetta ja varmasti myös muutos-

vastarintaa.

Metsänhoitoyhdistysväen Hyvinvointi ja hal-

littu muutos -hankkeeseen on suunniteltu mo-

nenlaista toimintaa.

Järjestämme muutostyöpajoja eri henkilöstö-

ryhmille ja pyritään löytämään jokaiselle toimi-

henkilölle oma paikkansa organisaatiossa.

Sellainen paikka, joka mahdollisimman hy-

vin vastaa henkilön valmiuksia ja haluja ja sa-

malla sopii työnantajan tavoitteisiin.

metsänomistajat odottavat? Muuttuvatko metsä-

yhtiöiden puunhankintatavat? Tästä puhutaan 

yhdessä seminaareista.

Kaikki nämä muutokset aiheuttavat myös 

epävarmuutta. Siksi työhyvinvointi on entis-

tä tärkeämpi aihe ja sitä käsitelläänkin Metsä-

päivien kolmannessa seminaarissa.

Tänä vuonna Metsäpäivien lipun hintaan 

kuuluu myös aamukahvit ja lounas. Illalla oh-

jelmassa on jälleen riemukkaat iltamat. Perjan-

taina ohjelma jatkuu Euroopan Metsäinstituu-

tin EFIn 20-vuotisjuhlaseminaarilla ja Metsä-

messuilla.

Ajantasainen ohjelma ja aikataulut löytyvät 

osoitteesta www.metsapaivat.fi .

Johdon ja esimiesten muutos- ja henkilö-

johtamisvalmiuksia lisätään ja koko henkilöstö 

pyritään saamaan mukaan osallistumaan muu-

toksen suunnitteluun. 

Yhteiset tapaamiset, työpajat, tyky- ja tyhy-

päivät tuovat koko kentän lähemmäksi toisiaan 

ja vertaistuen saaminen on tarkoitus varmistaa 

tukihenkilöverkoston luomisella.

Ihmiset ja metsät Hanke on osa Metsämies-

ten säätiön metsäalan työhyvinvointisavottaa. 

Sen tavoitteena on nostaa metsäalan työhyvin-

vointi Suomessa samalle tasolle, kuin metsien 

kestävä käyttö meillä on.

Säätiön asiamies Ilari Pirttilä on sanonut, 

että Suomessa on kaksi mittavaa voima varaa: 

ihmiset ja metsät. Metsien kestävässä käytös-

sä Suomi on maailman johtavia maita. Metsä-

alan työhyvinvoinnissa tavoite tulisi asettaa sa-

malle tasolle.

Mitä tästä pitäisi puhua Metsäpäivillä? Työ-

hyvinvointiasioista on puhuttu niin paljon, et-

tä ne eivät houkuttele kuulijoita, pikemminkin 

ehkä alkavat jo tympiä. 

Aihe on ollut pop, in ja cool. Joku hyvä esi-

merkki jo tehdystä työstä tai toteutetusta hank-

keesta ja tuloksista voisi kiinnostaa. Itse muis-

tan joskus jossain työsuojelupäivillä kuulleeni 

tällaisia, ja ne tekivät vaikutuksen. Mutta yleisiä 

puheenvuoroja on jo kuultu tarpeeksi.

HELI MUTKALA-KÄHKÖNEN

Kirjoittaja on Länsi-Suomen Metsänomistajien liiton viestintä-

päällikkö

”Metsäpäivillä pitäisi puhua käytännön tuloksista”

Metsäpäivät

http://www.metsapaivat.fi
http://www.metsapaivat.fi
http://www.metsapaivat.fi
http://www.ttl.fi/partner/metsahyvinvointi/Sivut/default.aspx/
http://www.ttl.fi/partner/metsahyvinvointi/Sivut/default.aspx/
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Metsä puhuu -tiimi pääsi tänä keväänä miettimään, mitä kivaa Silva-
metsänäyttelyssä voitaisiin järjestää nuorille. Inspiraatio lähti norja-
laisesta videosta, jossa rinnastetaan tukkilaisuus ja skeittikulttuuri.

Skeittiramppi rytisi 
Silva-messuilla

Metsähallituksen markkinointisuunnittelija 

Riikka Hurskainen pisti pyörät pyö-

rimään ja paikallisen nuorisotoimen, radio-

kanava Ois fm:n ja UPM:n tarjoamien vanerei-

den avulla Joensuun Rantapuistoon saatiin 

skeittiramppi.

Rampilla kisattiin perjantaina 7.6. Ois fm:n 

Teemu Korpinurmen isännöimänä. Palkin-

toina oli Metsä puhuun tarjoamia lahjakortteja.

Muutenkin hyväntuulisessa Silvan tunnel-

massa hymy oli ainakin allekirjoittaneella pa-

rin tunnin ajan vielä astetta herkemmässä, 

kun tukkijätkien haitarinsoiton korvasi rento 

reggae, aurinko porotti pilvettömältä taivaal-

ta ja pojat pistivät parastaan skeittirampilla.

VILMA ISSAKAINEN

Kisan voittaja Jussi Rossi näyttää mallia nuoremmilleen.

Kisaamaan ja kisaa seuraamaan tulleet skeittarit ottivat ilon 

irti auringonpaisteesta keskellä Silva-metsänäyttelyn vilinää.

K
U

V
A

T
: 

V
IL

M
A

 I
S

S
A

K
A

IN
E

N

Skeittikisoja ei käydä hampaat irvessä.

Pikkupoikia kerääntyi rampin ympärille jo hyvissä ajoin 

ennen kisan alkua seuraamaan tilannetta. Pielisen-Kar-

jalan Tukkilaisperinne Ry esitteli kädentaitoja menneil-

tä vuosikymmeniltä.

http://www.youtube.com/watch?v=sy8BL83ufuU
http://www.silvafair.fi/
http://www.silvafair.fi/
http://www.silvafair.fi/


Metsävisan voittajakolmikko. Kisan voitti Ella-Noora Rah-

kola Lapista, toiseksi tuli Pauli Jokikokko, Pohjois-Pohjan-

maalta (vas.) ja kolmanneksi Joona Aho, Keski-Suomesta. 

Metsävisa
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Metsävisan loppukilpailu on kaksipäiväinen 

tapahtuma, johon kuuluvat oleellisena 

osana vierailut. Tänä vuonna parhaat yläkoulu-

ikäiset metsätietäjät pääsivät Suomen luonto-

keskus Haltiaan juuri ennen virallisia avajaisia.

Näyttelyä rakennettiin vielä, täyttä päätä, 

yötä päivää, joten vierailusta kehkeytyi sel-

lainen, kuin Metsävisa-vierailuista on tarkoi-

tus: ryhmä pääsi näkemään paikan, jollaista 

ei muuten olisi mahdollista nähdä, he pääsi-

vät kurkistamaan kulissien taakse.

Tulevasta näyttelystä ja koko Haltiasta jäi 

positiivinen vaikutelma. ”Koko Suomen luon-

toahan ei voi yhdessä paikassa esittää, mutta 

näyttely kuitenkin vaikutti aika monipuolisel-

ta. Parasta on vahva visuaalisuus ja äänen käyt-

tö”, kuvaili Pohjois-Pohjanmaata Metsä visassa 

edustanut Pauli Jokikokko.

Pirkanmaan visailija Emil Pellonpää kiit-

teli sitä, miten myös lattiatilaa hyödynnetään 

näyttelytilana.

”Valmiissa näyttelyssä saisi näkyä myös 

kaupunkiluonto, kuinka luontoa löytyy myös 

Nuoret metsätietäjät tutustuivat Luontokeskus Haltiaan juuri ennen avajaisia

”Kaikenlaista sitä saa 
puustakin tehtyä”

keskustoista ja muissa ihmisen rakentamissa 

ympäristöissä”, toivoi Marko Jaakola, Etelä-

Pohjan maan visaedustajan Salla-Maarit Rinta-

mäen opettaja.

Vaikka näyttelyn interaktiivisuus sai kiitosta, 

suurta tekniikan määrää hieman epäiltiinkin. 

Käsinkosketeltavaa luontoa toivottiin mukaan. 

Puun käyttö Haltian rakennusmateriaalina 

herätti ihastusta: rakennus koettiin tunnelmal-

liseksi, lämpimäksi, kauniiksi ja upeaksi koko-

naisuudeksi. ”Kaikenlaista sitä saa puustakin 

tehtyä”, totesi Joona Aho, Keski-Suomen visa-

edustaja. Sisätilojen värimaailmaa moitittiin hie-

man yksitoikkoiseksi, joten sisustukseen olisi 

kaivattu eri puulajeja. 

Herätti ihmetystä, miksi puuelementit on 

pitänyt tuoda Keski-Euroopasta asti. ”Edellä-

kävijöitä tarvitaan”, kommentoi tähän Pauli 

Jokikokon isä Pentti Jokikokko. Haltian toi-

votaan vauhdittavan massiivipuu elementtien 

kysyntää ja tuotannon käynnistämistä Suomes-

sa. 

”Hienoa, että meillä on tällaisia kohteita, 

kuten Haltia, Pilke ja Lusto, edistämässä metsä-

tietoutta ja luontokasvatusta”, kiitteli Lappia 

edustaneen ja koko Metsävisan voittaneen Ella-

Noora Rahkolan opettaja Taina Sohlman.

ANNE TURUNEN
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Suomen luonnon päivä 31.8.

Suomeen on tulossa uusi juhlapäivä, Suo-

men luonnon päivä, jota vietetään 31.8. 

Juhlaa järjestävät tahot pyysivät myös Suomen 

Metsä yhdistystä mukaan järjestelyihin, mutta 

valitettavasti vasta sitten kun suunnitelmat oli-

vat jo valmiina.

Niinpä Metsäyhdistyksen hallitus päätti, et-

tä yhdistys ei päivään osallistu. Hallitus kuiten-

kin päätyi kannustamaan koko metsäalaa, että 

se osallistuisi päivään tuomalla esiin metsien 

käyttöä esimerkiksi metsäretkin työkohteille.

Ellei näin tehdä, päivän antama kuva Suo-

men luonnosta uhkaa jäädä perin vääristy-

neeksi ja maallemme olennainen metsien ja 

luonnon kestävä käyttö elinkeinona ja hyvin-

voinnin tuojana jää taas kansalaisviestinnässä 

lapsi puolen asemaan.

Suomen luonnon päivään voi tutustua esi-

merkiksi tapahtuman omilla verkkosivuilla osoit-

teessa http://suomenluonnonpaiva.fi /.
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http://www.metsavisa.fi
http://suomenluonnonpaiva.fi/
http://suomenluonnonpaiva.fi/
http://www.haltia.com/
http://www.haltia.com/
http://www.haltia.com/
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HYVÄT IHMISET!

Meistä täällä Metsäyhdistyksessä tuntuu, ettemme anna, emmekä saa, tarpeeksi 

palautetta. Tämä palsta on meidän vastauksemme palautepulaan.

Keräämme jokaiseen Lehtikuusen numeroon tälle palstalle kokemuksia hyvin 

sujuneesta yhteistyöstä, mielenkiintoisesta esitelmästä tai mistä tahansa muus-

ta mieleen jääneestä positiivisesta kokemuksesta. Tämä palsta on avoin myös 

sinulle. Ainoa ehto on, että palautteen on oltava positiivista.

Annetaan sanan kiertää!
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PALAUTEPALSTA

Kiitos Anu Riikonen, Lauri Lindfors, 
Maija Lampela, Jyrki Jauhiainen, Outi 

Orenius, Sami Berghäll, Markus Holopai-

nen, Veli-Matti Väänänen, Päivi Lyy-

tikäinen-Saarenmaa ja Liisa Vihervuo-

ri innostavista työpajoista ja esityksistä! 
Opoille, pääkaupunkiseudun 9-luokkalaisille 
ja maan parhaille nuorille metsätietäjille 
jäi taatusti rikas kuva Helsingin yliopiston 
metsätieteiden laitoksen opetustarjonnasta. 
T: Nuorisotiimi

Kiitos UPM Kaukaan tehtaat, Kaakkois-

Suomen Ely-keskus, Metsähoitoyhdis-

tys Etelä-Karjala sekä Metsänhoito-

yhdistys Luumäki erinomaisista järjes-
telyistä Päättäjien 34. Metsäakatemian 
maastojaksolla Etelä-Karjalassa 
22.–24.5.2013. 
T: Annamari & Metsäakatemia-tiimi

Metsävisan loppukilpailijat saivat kuulla 

kaksi mielenkiintoista tarinaa poikkeuksel-

lisesta urakehityksestä. Biologi voi päätyä 

kansainvälisiin tehtäviin teollisuuden palve-

luksessa. Pienen pojan kiinnostus tuoksui-

hin on tuottanut parfyymejä, joissa tuoksuu 

suomalainen luonto. Lämpimät kiitokset teil-

le, UPM:n ympäristöjohtaja Timo Lehes-

virta ja Max Joacim Cosmeticsin parfy-

mööri Max Perttula! 

T: Nuorisotiimi

Kiitos Mari Parikka-Nihti ja Sirkku Myl-lyntausta erinomaisesti sujuneista kevään Case Forest -kursseista! On ilo tehdä työtä kanssanne. 
T: Maija

Kiitos erinomaiset asiantuntijat, Evon 

(Hamk) Henrik Lindberg ja UPM Metsän 

Juha-Matti Valonen, onnistuneesta Moni-

muotoinen ja elämyksellinen metsä -kurssista! 

T: Maija ja Nuorisotiimi

Lämmin kiitos Kokous- ja kongressi-

hotelli Majvikin koko henkilökunnalle 
erinomaisen hyvästä yhteistyöstä jälleen 
kerran Päättäjien Metsäakatemian kurssin 
toteutuksessa. Odotukset ylittyivät taas 
moninkertaisesti! 
T: Tarja ja Metsäakatemia-tiimi

Kiitokset Päättäjien Metsäakatemian 34. kurssilaisille raikkaasta keskustelusta ja Lolan Erikssonille, Kirsi Komille, Tero Hemmilälle ja Jukka Leskelälle stimuloi-vasta puheenjohtajatyöskentelystä maastojakson työpajoissa. 
T: Juhani ja Metsäakatemia-tiimi

Keskustelut kannon nokassa FSC-metsä-

taloudesta, kestävästä energiapuun kor-

juusta, ekosysteemipalveluista ja moni-

muotoisuudesta voitti kaikki seminaarit ja 

powerpoint-esitykset. Kiitos Timo Lehes-

virta ja Sami Oksa/UPM. 

T: SMY:n henkilökunta



Mukavaa kesää kaikille!Mukavaa kesää kaikille!

Metsäyhdistyksen toimisto lomailee 8.7.-27.7.Metsäyhdistyksen toimisto lomailee 8.7.-27.7.
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Lehtikuusi on Suomen Metsäyhdistyksen lehti. Sen tarkoitus on vastata ennen muuta kysymykseen, mikä yhdistykselle esitetään usein: 
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