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Arvoisat Metsäakateemikot 

 

Lämpimästi tervetuloa Metsäakatemian aamiaistilaisuuteen. Tervetuloa erikseen teille 

kaikille paikalle saapuneille sekä erikseen teille verkon kautta tilaisuuttamme seuraaville. 

Kiitos myös heti aluksi tilaisuutta isännöivällä UPM:lle järjestelyistä ja tarjoiluista sekä 

merkittävästä panoksestanne ohjelmamme sisällön rakentumisessa.   

 

Hyvät metsien ystävät, 

 

Metsäsektorin uudistumisen onnistuminen koskettaa suomalaista yhteiskuntaa laajasti. 

Noin kymmenen vuoden notkahduksen jälkeen usko suomalaisen metsäteollisuuden 

elinvoimaisuuteen on palannut. Metsäteollisuus on oiva esimerkki koko Suomelle. Miten 

saada yhteiskunnassamme käyntiin samanlainen uudistumisprosessi? Määrätietoinen ja 

innovatiivinen. 

 

Toinen esimerkki alasta joka on nopealla vauhdilla kohtaamassa kaikkien aikojen 

rajuimman murroksen laajuudessaan ja nopeudessaan, on finanssiala.  Muutosta ohjaa nyt 

asiakas vahvalla otteella. Asiakas on vallankahvassa aivan eri tavalla kuin esimerkiksi 1990-

luvun pankkikriisin aiheuttaman murroksen aikaan. Koskaan aiemmin ei finanssialan asiakas 

ole voinut odottaa vastaavaa asiakaskokemuksen paranemista. Sama odotus on varmasti 

myös metsään liittyviä palveluja käyttävillä asiakkailla. 

 



 

 

Suhtautumisessa finanssialaa kohtaavaan disruptioon on hahmotettavissa neljä 

perustyyppiä – kieltäjä, palvoja, puolustaja ja uudisraivaaja.Entä jos finanssialan sijaan 

arvioimmekin suomalaisen yhteiskunnan uudistumista tämän saman nelikentän kautta? 

 

Kieltäjä uskoo, että ulkoiset muutokset eivät radikaalisti kosketa itseä. Vahvalla 

osaamisella pärjätään kuten ennenkin. Kieltäjiä ei ole vaikea löytää Suomesta. Suomea 

koskevat vaikeudet nähdään tilapäisinä. Toivotaan, että kunhan vain toimitaan kuten 

aiemmin, alkavat asiat ennen pitkää jälleen sujua. 

 

Vielä enemmän meiltä löytyy puolustajia. Puolustajat luottavat siihen, että 

nykyjärjestelmän sopiva virittäminen riittää palauttamaan Suomen talouden oikeille 

raiteille.Puolustajien joukko on Suomessa laaja. Heitä löytyy sekä yksityiseltä, että julkiselta 

sektorilta. Suuri osa työmarkkinajärjestöistä lukee varmaan itsensä tähän joukkoon. Myös 

useat tutkimuslaitokset ja virkamiehetkin käytännössä voidaan lukea puolustajiin. Ehkäpä 

nähtävissä on jopa ikäluokkiin liittyvä jakolinja. Suuret ikäluokat ovat saavuttaneet niin 

paljon, että murroksen keskellä reagoidaan asettumalla puolustusasemiin. 

 

Sikäli tämä on luonnollista, että Suomessa jaetaan laajasti tarve säilyttää monia 

suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Suomihan on toki monilta osin maailman ehdotonta 

huippua.  

 

Palvojat taasen joutuvat helposti nokakkain kieltäjien ja puolustajien kanssa. Palvoja uskoo 

nopeaan ja perusteelliseen muutokseen. Vanhoilla eväillä ei palvojan mukaan pärjätä 

alkuunkaan. Sen vuoksi perusteelliseen muutokseen on ryhdyttävä mahdollisimman 

nopeasti. Suomessa palvojat ovat perinteisesti olleet yhteiskunnallisessa kehityksessä 

marginaalissa. Heikko talouskehitys ja sosiaalinen media ovat kuitenkin voimistaneet ääniä 

perusteellisesta muutoksesta. 

 

Viimeisenä nelikenttään kuuluu uudisraivaaja. Hän näkee murroksen mahdollisuutena ja 

uskaltaa kyseenalaistaa vanhoja toimintamalleja. Itse näkisin Suomessa mieluusti kosolti 

uudisraivaajahenkeä. Pelkkä kilpailukyvyn hienoinen virittäminen tai palkanmuodostuksen 

hienosäätö ei riitä. Tarvitaan suurempaa aloitteellisuutta, suurempia rakenteellisia 

uudistuksia. 



 

 

Toki tätäkin löytyy. Yritystä on ollut niin kikyssä kuin sotessakin. Olemassa olevia rakenteita 

on ravisteltu myös kaupan alalla ja liikenteessä. 

 

Riskiäkin pitää pystyä ottamaan. On selvää, että esimerkiksi soten toteutukseen liittyy 

huomattavia riskejä. Varman päälle pelaamalla on kuitenkin vaikea saada aikaan riittävää 

muutosta. Tämä koskee myös työmarkkinoita ja palkanmuodostuksen uudistamista. 

 

Suomessa ei ole syytä tyytyä keskinkertaiseen. Meillä on edellytykset paljon enempään. 

Jos vain pyrimme puolustamaan vanhaa pienin muutoksin, hiivumme vähin erin yhä 

syvemmälle keskikastiin. 

 

Uudisraivaajahengelle on nyt tilausta. Se vaatii näkemyksellistä uudistamista, mutta ei 

tarkoita hurmahenkistä uuteen hyökkäämistä ja omien juurien unohtamista. 

Uudisraivaajahengellä Suomessa voidaan säilyä tilanteen herrana, eikä ajopuuna. 

Neljännessä, digitalisaation vahvasti siivittämässä teollisessa vallankumouksessa Suomi on 

paalupaikalla. 

 

Hyvät ystävät 

Myös yrityksillä on peiliin katsomisen paikka. Suomen talous on päässyt kasvun syrjään 

kiinni. Investointien määrä on kääntynyt ilahduttavaan nousuun. Suuri huolenaiheemme on 

se, että tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat edelleen laskussa. EK:n 

investointitiedustelun mukaan suunta on edelleen alaspäin. Ei tätä alamäkeä voi täysin 

Nokian piikkiin laittaa. On syytä toki ravistella poliittisia päättäjiä kohdistamaan julkisia 

varoja enemmän uusien innovaatioiden tukemiseen. Mutta loppupeleissä yritysten omat 

toimet ratkaisevat. Vain yritysten uudistuminen tuo kestävällä tavalla investointeja. 

 

Onneksi metsäsektori panostaa nyt kasvuun sekä innovaatioihin. Uskon itse vahvasti siihen, 

että metsäsektorin uudistuminen voi symboloida osaltaan koko yhteiskuntamme 

uudistumista. Omien juurien, perusarvojen ja osaamiseen päälle rakentuva jatkuvan 

uudistumisen kulttuuri innostaa paitsi tekijöitään myös kaikkia ympärillä olevia.  

Hyvät ystävät, näillä muutamilla uudistumiseen kannustavalla yleisemmällä viestillä haluan 

virittää teidät konkretian maailmaan. Mitä uudistuminen käytännössä voi hyvin 

perinteisellä alalla olla? Siitä hetken päästä lisää. 

 

Tervetuloa ja antoisaa aamiaistilaisuutta! 


