
Ministeri Lepän ajankohtaiskatsaus metsäneuvostolle 26.10.2018 

Järjestimme keskiviikkona metsäalan päättäjille ja vaikuttajille suunnatun Metsädebatti 2018 –
keskustelutilaisuuden. Moni teistäkin oli siellä mukana. Tilaisuudessa toin esille mm. seuraavia asioita: 

- Metsistä ja metsien käytöstä viime aikoina käyty keskustelu osoittaa, kuinka tärkeitä metsät ja niiden 
kestävä käyttö on meidän ja koko ihmiskunnan hyvinvoinnille. Tärkeää on, että metsien käytöstä 
keskustellaan mahdollisimman monipuolisella joukolla, jotta tavoitteet metsien käytölle selkiintyvät.  

- Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti varoitti vakavasti kahden asteen lämpenemisen 
vaaroista ja kehotti nopeisiin toimiin lämpenemisen pysäyttämiseksi. Pula ruuasta ja makeasta vedestä, 
luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja erilaisten tuhojen lisääntyminen olivat raportin keskeinen 
viesti.  

- Luken uuden valtakunnan metsien inventointitiedot kertoivat metsiemme puuvaraston kasvaneen 
edelleen, samoin kasvun nousseen. Metsissämme on siis enemmän puuta kuin koskaan. Metsien 
hiilivarasto on jatkanut kasvuaan ja vuosittainen hiilinielu pysynyt korkealla tasolla samalla kun hakkuut 
ovat kasvaneet. Metsätuhojen määrä on meillä vielä kohtuullisella tasolla. 

- Viime vuosina on tehty paljon metsäalaan vaikuttavia, ilmastoon, biotalouteen ja kiertotalouteen 
liittyviä, kansainvälisiä ja EU-tason poliittisia linjauksia, joilla pyritään kohti vähähiilistä taloutta, irti 
fossiilitaloudesta. Suomi on ollut vaikuttamassa linjausten syntymiseen ja valmistelee omia kansallisia 
tavoitteita ja toimenpiteitään niiden pohjalta. 

- Metsiin kohdistuu monia odotuksia: odotetaan tuloja, työtä, virkistystä, luontoarvoja ja 
ilmastonmuutokseen vastaamista. Kuinka sitten nivomme yhteen nämä metsäalan mahdollisuudet ja 
monet metsiin kohdistuvat odotukset? Tarkastelemalla metsiä, niiden käsittelyä sekä eri tuotteiden ja 
palveluiden arvoketjuja kokonaisuutena. Kestävä metsäpolitiikka pitää sisällään sekä taloudellisen, 
ekologisen, sosiaalisen että kulttuurisen kestävyyden.  Tarkastelussa ei voida optimoida vain yhtä 
tekijää. On löydettävä kokonaisvaltaisesti paras, eniten hyvinvointia tuova ratkaisu. Tähän pääsemme 
vain avoimessa vuoropuhelussa, tutkimustietoa hyödyntäen. Tämän päivän agendalla oleva 
metsästrategian päivitys on tärkeä väline metsäpolitiikan ohjaukseen. 

- Metsäpolitiikan ytimessä ovat metsänomistajat. Iso ansio metsiemme hyvästä tilasta kuuluu maamme 
600 000 metsänomistajalle, jotka omien tavoitteidensa mukaisesti pitävät huolta metsätiloistaan. Myös 
jokainen yksittäinen metsänomistaja puntaroi metsän eri merkityksiä tulonlähteestä virkistymiseen ja 
luontoarvoihin. Metsäpolitiikan yksi tärkeä tavoite on mielestäni, että metsänomistajalla on tietoa ja 
välineitä hoitaa metsäänsä haluamallaan tavalla.  

- Metsänomistajat tuottavat myös monia tärkeitä hyötyjä muille kansalaisille ja koko yhteiskunnalle. He 
mahdollistavat esimerkiksi jokamiehenoikeuksia ja metsien hiilinielua. 

- Metsien hyvästä hoidosta haluan nostaa esille erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin taimikot ja nuoret 
metsät. Niiden oikea-aikaisella hoidolla varmistetaan metsien hyvä kasvu, terveys ja hiilensidontakyky. 
Metsänhoidon rästien purku vaatii ryhtiliikettä kaikilta metsäsektorin toimijoilta. 

- Toinen tärkeä asia on metsien monimuotoisuuden eteen tehtävä työ. METSO-ohjelma sai 3 miljoonaa 
euroa lisätalousarvioon. Entistä parempien työkalujen luominen talousmetsissä jokapäiväisessä 
metsänhoidossa tehtävään luonnonhoitoon on keskeistä.  

- Itse uskon vahvasti, että metsät ja niiden käyttö eivät ole ongelma vaan tärkeä osa ratkaisua. Hyvää 
metsäpolitiikkaa tehdään yhdessä, eri kulmia punniten ja kokonaisuutta katsoen.  

 
Mielestäni tilaisuus oli onnistunut ja saimme tukea metsästrategiatyölle. Mitä mieltä olette? 


