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Päättäjien 43. Metsäakatemia:  

seminaari 30.8. Majvikissa ja maastojakso 13.-15.9.2017 Päijät-Hämeessä 

 
Tulevaisuustyöpajat: 
 

Mihin isoihin haasteisiin metsäalan on reagoitava ja miten, jotta 
metsiin perustuva hyvinvointi kasvaa?  
 
 

Osa 1: Muutostekijöiden tunnistaminen  
Majvik, 30.8. 
 
Työpajan osassa 1 visioitiin reittiä kohti metsiin perustuvan hyvinvoinnin kasvua. Taustalla oli Metsästrategian 
visio ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”.   
 
Työpajassa tunnistettiin viiden näkökulman kautta tärkeimpiä muutostekijöitä; suuria kysymyksiä, jotka 
vaikuttavat metsäalaan ja joihin sen pitää pystyä vastaamaan. Lopuksi ryhmien kirjaamista muutostekijöistä 
valittiin äänestämällä tärkeimmät.  
 
Työpajoissa kaiken kaikkiaan peräänkuulutettiin tarvetta tarkastella ja ratkoa metsäalan kohtaamia haasteita 
kokonaisuutena. Toimialojen välinen keskustelu ja kumppanuudet nähtiin tärkeänä (pois siilomaisesta 
ajattelusta). Näkökulmia, joihin tämä liitettiin, olivat esimerkiksi metsien erilaisten käyttömuotojen 
yhteensovittaminen ja metsiin pohjautuvien arvojen tuotteistaminen, hiilinieluihin ja ilmastoneutraaliuuteen 
liittyvä keskustelu sekä energiantuotanto (metsäbioenergian tuotanto osana muuta uusiutuvaa energiaa).  

 
 

Kolme jokaisessa näkökulmassa eniten ääniä saanutta muutostekijää: 
 
1. Metsäbiomassan tuotanto 

• Metsänomistajien osaamisen ja motivaation vaikutus metsäbiomassan tuotantoon. Riittävä 
osaaminen → hyvä metsänhoito → terveet metsät.  

• Infran kunto, esim. tiestö mietityttää. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet. 
• Kestävästi tuotetun metsäbiomassan (ml. tuotteet) kilpailukyky maailmanmarkkinoilla: hinta, 

saatavuus, palveluntarjonta, bulkkituotteet vs. premium-tuotteet. 
 

2. Ruuantuotanto 
• Kilpailu maankäytöstä on globaalisti kovaa, rakentaminen ja muut käyttömuodot kuten viljely, 

laiduntaminen ja kaivostoiminta edellyttävät jatkuvasti lisää maata. Maan hinta nousee etenkin 
kehitysmaissa. Alueiden rinnakkaiskäyttö, esim. peltometsäviljely voi olla yksi ratkaisu. Kilpailua 
voidaan vähentää mm. uusilla viljelyteknologioilla.  

• Maaperän kunnosta huolehtiminen on keskeistä ruuantuotannossa, etenkin globaalisti. 
Tuhkanlannoitus on mahdollisuus, mutta puuntuhkan sisältämät raskasmetallit saattavat olla 
ongelmana (maatalousmaan lannoitteet ja metsämaa).   
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• Pakkausten merkitys kasvaa. Suuri osa ruoasta pilaantuu kuljetuksen tai varastoinnin aikana; hyvillä 

pakkauksilla voidaan pidentää raaka-aineiden kestävyyttä ja säilyvyyttä. Puupohjaisilla, hengittävillä 
pakkauksilla voi olla tärkeä rooli. Kevyet, kuitupohjaiset pakkaukset ovat myös helpompia kuljettaa. 

3. Energiatuotanto 
• Energiantuotannon järjestelmää tulee katsoa kokonaisuutena, ei erillistä ”metsäsiiloa”. Esim. 

hiilineutraalisuus ja Lulucf.    
• Yhteiskunnan sähköistymiseen pitää vastata. Hyväksyttävyys: mielikuvan voima on suuri.  
• Toimialojen välistä keskustelua tarvitaan (metsä, energia ym.).  

 

4. Asumisen ja rakentamisen ratkaisut  
• Demografiset muutokset. Kaupungistumisen seurauksen tarvitaan skaalautuvia, paloturvallisia 

asumisen ratkaisuja puurakentamisesta. Oikein markkinoituna puulle on vielä paljon mahdollisuuksia. 
”semi-virtuaalisuus” kattoistutuksissa / viljelyssä.  

• Ilmastonmuutos: Puusta rakennettu talo sitoo edelleen hiiltä (mainevaikutus), tarjoaa ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, kestävät talotekniikkaratkaisut, puurakennus on 
terveellinen asumispaikka.  

• Osaaminen, onko riittävästi? Erilaiset ihmiset ja näkökulmat otetaan huomion. Erilaisten ratkaisujen 
tarjoaminen erilaisiin tarpeisiin. 
 

5. Yrittäminen, työ ja toimeentulo 
• Osaaminen ja koulutus poikkitieteelliseksi ja laaja-alaisemmaksi, mukaan lukien yrittäjyyskasvatus. 
• Metsien immateriaaliarvon kasvattaminen luomalla tarvittava infra, esim. luontomatkailu. 
• Alan houkuttavuus paremmaksi, keinoina brändäys, yleisten toimintaedellytysten kehittäminen, 

uudistamista tukevat TES:t sekä globaalin kilpailukyvyn edellytysten takaaminen. 

 

Osa 2: Miten Suomen tulee vastata tärkeimpiin muutostekijöihin?   
Hollolan Hirvi, 14.9. 
 
Työpajassa 2 keskusteltiin siitä, mitä konkreettisia toimia metsiin perustuvan hyvinvoinnin kasvattaminen 
edellyttää vuoteen 2030 mennessä. Keskustelun pohjana ovat työpajassa 1 tunnistetut tärkeimmät 
muutostekijät.  
 
Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään päätöksenteon tasojen perusteella. Tehtävänä oli pohtia, mitä 
kunnallisten ja maakunnallisten päättäjien on tehtävä / mitä kansallisen tason päättäjien on tehtävä / mitä 
päättäjien on tehtävä globaalilla tasolla.  
 
Yhteenveto ryhmäkeskusteluista: 
 

Ryhmä 1: Mitä kunnallisten ja maakunnallisten päättäjien on tehtävä? 
”Päättäjien on mahdollistettava uskalluksen kulttuuri” 

• Metsäbiomassan tuotanto  
• Maakunnallisesti suunnitellaan infrastruktuuri.  
• Kunnat ovat merkittäviä metsänomistajia. Se, miten kunnat hoitavat metsiään, vaikuttaa siihen, 

paljonko puuta on myytävänä. Metsäbiomassa ei kasva, jos ei hoideta suunnitelmallisesti.  
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• Kuntien rooli olisi olla osapuolet yhdistävä. Kuntia voi olla alueella useita, joku toimii 

kompromissien hakijana. 
• Metsien erilaiset käyttömuodot sovitetaan yhteen luonnonvarasuunnitteluprosessissa. 

Yksityismetsiin voitaisiin luoda kevyempi vastaava prosessi ja panostaa enemmän neuvontaan.  
• Ruuantuotanto 

• Maankäytön aktiivinen suunnittelu: nyt kuntien on usein myytävä pienet metsälöt pelloiksi. 
Voisivatko kaupunkilaismetsänomistajat tai perikunnat myydä metsiä paikallisille 
maatalousyrittäjille? Maa- ja metsätalouden välisten yhteyksien huomioiminen ja alueellisen 
strategian luominen.  

• Hankinnan ja lähiruoan näkökulma: Sotessa kaikki ruuanhankinta siirtymässä maakunnalle, miten 
maakunnalliset päättäjät ottavat lähiruoan huomioon?  

• Kunta voi edistää alueellaan elintarvikejalostuksen kehittämistä kaavoituksella ja 
rakennuslupakäytännöillä.  

• Energiantuotanto metsien viitekehyksessä 
• Hyvin harvalla kunnalla on (bio)energiastrategia. 
• Energiantuotannon omistajapoliittiset linjaukset: Kunnat omistavat energiayhtiöitä, millaista 

energiaa ne käyttävät ja miten metsäenergia mukana? Kunnilla on käynnissä hankkeita, joiden 
tavoitteena on vaihtaa kotimaisiin (uusiutuviin) energiamuotoihin.  

• Maakunnallisten sairaalaverkostojen energiakäyttö? 
• Asumisen ja rakentamisen ratkaisut. Löyhennetään byrokratiaa ja annetaan valtaa kunnille.  
• Kunnallisella ja maakunnallisella tasolla voidaan halutessa suunnitella rakentamismääräyksiä. 

Tarvitaan lisää mahdollistavaa kulttuuria. 
• Päättäjien on mahdollistettava uskalluksen kulttuuri. Avattava keskustelu siitä, kenellä oikeus 

valittaa. Tulisi löytää keskitie, jossa voidaan edetä tasapuolisuuden periaatetta noudattaen. On 
luotava johtamiskulttuuri, jossa ei pelätä mennä enemmän rajalle. 

• Kunnat ovat isoja rakennuttajia. Pudasjärven hirsikoulu on hyvä esimerkki. Kunta voi rohkeammin 
päättää kaavoittaa puurakentamiselle. Rakentamisen omistajaohjauksen tulee tukea 
puutalorakentamista.  

• Osaamisen lisääminen, tutkimus. 
• Yrittäminen, työ ja toimeentulo 

• Koulutus- ja tutkimushankkeiden tukeminen. Yhteistyö eri toimijoiden ja korkeakoulujen kanssa, 
yhteisesti sovitut ylätason painopisteet. 

• Koulutuksen vieminen paikalliselle tasolle. Esimerkkinä Ponssen alihankkijoiden koulutusohjelma, 
jossa oppiminen tapahtuu yrityksissä.  Vaikutettava opettajiin ja opoihin. 

• Metsien immateriaalinen arvo: kunnat rakentavat retkeilyreittejä, laitureita ym.  
• Yritys- ja luontokasvatus kouluissa, päiväkodeissa ja lukioissa. Lapsille opetetaan oman alueen 

luontoarvot, ja saavat esitellä myös muille. Tämä voi olla askel luontopalveluyrittämiseen. 
Liiketoimintaosaamisen opettaminen.  

• Omistajaohjaus ammattikouluissa ja AMK:ssa: osaamisen vaatimustasoihin vaikuttaminen. 
• Luontomatkailu 

• Kaukoidästä tulevat turistit ehtisivät hyvin Suomessa tutustumaan lähialueisiin välipysähdysten 
aikana. Islantilaiset ovat paketoineet Stop over -palvelut hyvin, Suomessakin konseptoitava ja 
brändättävä.  

• Mitä kunta voisi tehdä ja mahdollistaa yksityisissä metsissä? Maakunnan rahoittamat 
matkailuhankkeet kiinalaisille kohderyhmille.  

• Kunnan tehtävä myös houkutella sijoittajia. 
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Ryhmä 2: Mitä kansallisen tason päättäjien on tehtävä? 
”Suomi on Euroopan Suomussalmi!” 
 

• Perusedellytyksistä huolehdittava 
• Infrastruktuurista, kuten tiestön kunnosta huolehdittava. 
• Edistettävä koulutusta ja osaamisen kasvua sekä hyvän luontosuhteen – tai puusuhteen –  

synnyttämistä kaupunkilaisille. 
• Edistettävä digitalisaatiota ja avoimen datan hyödyntämistä yli sektorirajojen.  
• Eri alojen välinen yhteistyö on pienen maan toimintaedellytys – sen edistäminen on ennen 

kaikkea yritysten tehtävä.  
• Brändien rakentamista ja konseptointia tuettava 

• Maabrändi laitettava kuntoon EU:ssa: kestävyyden näkökulmasta maineessa parannettavaa. 
• Vastuullisuuteen liittyvien kriteerien, tasojen ja rahoituksen kehittäminen: esimerkiksi miten 

hakkuutason tavoitteet ja ilmastoneutraalius huomioidaan. Vastuullisuusmielikuvan 
rakentaminen tuotetasolle.  

• Tietotaitoa siirrettävä kansalliselta tasolta EU-tasolle ja globaali tasolle.  
• Tarvitaan rahoitusinstrumentti muiden kuin teknisten ratkaisujen edistämiseen, kuten designin ja 

brändin rakentamiseen ja tuotteiden kaupallistamiseen. Etenkin huonekalu- ja puutuotealaan on 
panostettava. 

• Rahoituksessa on panostettava poikkitieteellisyyteen.   
• Regulaatiota parannettava 

• Puurakentamista edistettävä sääntelyn kautta.  
• Huolehdittava siitä, että puurakentamisen osaaminen säilyy ja kasvaa. 

 
Ryhmä 3: Mitä päättäjien on tehtävä globaalilla tasolla? 
”Onko suurin este kuitenkin suomalaisten itsetunto?” 
 

• Tarve johtajuudelle 
• Konkreettinen esimerkki johtajuudesta on Suomen hallituksen esitys kieltää hiilivoimalat. Myös 

esimerkiksi muista fossiilisista luopuminen tai niiden käytön rajoittaminen, kuten öljypohjaiset 
pussit ja pakkaukset ja hyötysuhteeltaan edistyneisiin lämmitysratkaisuihin panostaminen. Suomi 
voi olla edelläkävijä ja näyttää suuntaa kansainvälisesti. 

• Kansainvälisen kaupan toimivuuteen vaikutettava. 
• Osaamisen ja koulutuksen merkitys; päättäjien on ymmärrettävä metsän merkitys. 

• Suomalaisten ratkaisujen menestymisen edistäminen maailmalla 
• Onko Suomi mukana tarvittavassa päätöksenteossa? Puolustusasemasta aktiiviseen rooliin 

astuminen ja tärkeiden teemojen nostaminen kv-agendoille.  
• Vaikutettava kv-poliittiseen keskusteluun metsien hiilinielun roolin lisäksi muissakin Suomen 

kannalta keskeisissä kysymyksissä.  
• Onko suurin este kuitenkin suomalaisten itsetunto? 

• Globaaliin kysyntään vastaaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä 
• Suomi ei pysty vastaamaan globaaliin kysyntään, koska yhteistä kansainvälistä toimitusketjua ei 

ole. Ylikansallisia ratkaisuja tarvitaan: millaisia valmiita toimintamalleja voimme hyödyntää? Esim. 
humanitaarinen apu (Punainen Risti) toimii ylikansallisesti. 

• Kansainväliset vientihankkeet ovat suuria hankkeita, joissa tarvitaan Prime contractor, eli 
toimittaja, joka vastaa koko kansainvälisestä verkostosta. Edellyttää määrätietoista kehittämistä 
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joko yrityksen riskillä tai merkittävää kansainvälistä yhteistyötä. Vaatii tukea riskinottokykyyn ja 
taloudelliseen kantokykyyn.  

• Finpro & Sahateollisuus ry ovat yhteistyössä edistäneet suomalaisten sahojen tuotteiden vientiä. 
• Puurakentamisen kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntäminen 

• Nopeasti rakennettavat asunnot ja rakennukset tuhoalueille (esim. Tornadot); esim. Ikealla on jo 
konsepti.  

• Ilmastonmuutos on suuri vaikutin globaalisti. Tähän linkittyvät myös ruuantuotanto ja 
maankäyttö.  

• Asumisen cleantechin kehittäminen. Liikenteen rinnalla asuminen on keskeisin päästölähde.  
• YK:n agenda 2030  

• Suomen hallitus on tähän sitoutunut, myös toimijat on sitoutettava. 
• Suomalaisia ratkaisuja ja osaamista voidaan hyödyntää YK:n kehitysohjelmissa kehittyvissä 

maissa, esim. cleantech, digitalisaatio, koulutus.  
• Suomalaiset kevyesti kehitetyt ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia maissa, joissa infrastruktuuri 

on kehnoa.  
 

 

Osa 3: Yhteenveto - Kurssin päätöshaastattelu 
Mukkulan kartano, 15.9., vetäjänä toimittaja Olli Ihamäki, YLE 
 
Muutamia nostoja keskustelusta: 
”Ala on muutoksessa kohti parempaa maailmaa, se voimaannuttaa”. 
 

• Metsäalalla yhdistyy merkittävä, suuri perusteollisuus ja sen rinnalla vahva uudistuminen. Kuulimme 
uudenlaisesta ajattelusta ja uusista innovaatioista (mm. Isku ja Paptic), joiden kehitystä on 
mielenkiintoista seurata. Tutustuttiin myös onnistumistarinoihin, esimerkiksi tuotanto Stora Enson 
Heinolan fluting-tehtaalla oli päättymässä 90-luvun lopulla, nyt on yrityksen tuottavimpia tehtaita. 

• Ymmärrys ja kunnioitus metsäalan kokonaisuudesta kasvoi Metsäakatemian myötä. Esimerkiksi 
vastuullisuus on onnistuttu viemään toimintatapoihin läpi koko alan.  Ylpeys tekemisestä ja tahto 
kertoa siitä välittyi kohdevierailuilla. Metsäala tarjoaa hienoja mahdollisuuksia yritystoiminnalle. 

• Puu yhdistää kaikkia, olemme siinä suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lähteillä. Toisaalta olisi 
tärkeää pohtia, miksi yhteiskunnallisessa keskustelussa alan eri toimijat ovat toisistaan hyvin etäällä. 

• Suomen mahdollisuuksiin tulevaisuudessa vaikuttaa kyky nähdä ja huomioida eri sektorit 
kokonaisuutena, ei voida vain tarkastella yksittäisiä arvoketjuja. Kyky oppia muilta aloilta voi olla 
Suomen vahvuus.  

• Suomen on pystyttävä täsmentämään ja selittämään suomalaisen metsätalouden kestävyyttä, 
kääntämään viestiä sellaiseen (tiiviiseen) muotoon, joka tavoittaa vastaanottajat EU:ssa ja muualla 
ulkomailla.  Voisimmeko viestiä esimerkiksi ”ilmastopositiivisista tuotteista”, joilla vaikutetaan 
myönteisesti ilmastoon? Ilmastokeskustelun suuntaan olisi tärkeää vaikuttaa, niin että puhuisimme 
hiilineutraaliuden sijaan ilmastoneutraaliudesta. On tärkeää, että suomalaiset osallistuvat 
kansainväliseen päätöksentekoon. Meidän on osattava puhua konkreettisesti, sahajauhosta ja 
kestävyyden kriteereistä. 

• Kriittisiä ääniäkin tarvitaan, ja keskustelua siitä miksi ja miten alalla toimitaan. 
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