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Metsäteollisuusyrityksissä on todettu hyvän 
ympäristönhoidon kuuluvan yrityksen menestys· 
tekijöihin. Yritykset ovat sitoutuneet ympäristö
politiikassaanjatkuvasti paranevaan ympäristön
hoitoon. Tämä merkitsee ympäristöjärjestelmien 
rakentamista myös puuhuollon ympäristönhoidon 
varmistamiseksi sitoumuksia vastaavalla taval
la. Metsäteollisuudessa puuhuoltoon sisältyvän 
ympäristöjohtamisenjärjestelmäksi on laajasti va
littu ISO 14 000 -ympäristöjärjestelmästandardi. 

Ympäristöjärjestelmät käsittelevät myös sidos
ryhmien tarpeita ja yhteiskunnan kasvavia odo
tuksia. Näiden tarpeiden hallinta on yrityksille 
vaativa tehtävä, sillä sidosryhmiä ovat kaikki yk
silöt tai ryhmät, joita yrityhsen ympäristö
vaihutukset koskettavat. 

Hyvällä puuhuollon ympäristöasioiden hoidolla 
voidaan saavuttaa osapuolten luottamus ja kaik
kien kannalta hyväksyttävä tulos. Tämä vaatii 
puuhuolto-organisaatioitajärjestelmällistä sidos
ryhmänäkemystä ja sidosryhmiltä rahentavaa 
heslwsteluvalmiutta. 

JOHDANTO 

Metsätehossa toteutettiin vuonna 1996 kaksiosai
nen projekti Puuhuollon ympäristövaikutusten ar
viointi. Sen ydin oli puuhuollon ympäristövaiku
tusten analysointimallin laatiminen, jota on selos
tettu Metsätehon katsauksessa 211997. Y d.intehtävää 
tuettiin selvittämällä Osallistavan yhteistoiminta
mallin soveltamisalaa ympäristöjärjestelmän (ISO 
14 000) yhteydessä. Lisäksi selvitettiin ympäristön
hoitoon ja ympäristövaikutusten arviointiin liitty
vää sidosryhmäviestintää. Tässä katsauksessa ku
vataan projektissa kehitetty yleinen puuhuollon 
ympäristövaikutusten arviointi prosessi. 

Yritys voi tukeutua ympäristövaikutusten merkittä
vyyden arvioinnissa ympäristöohjeidensa tunnus
merkkeihin . Ne perustuvat tutkimustietoon ja käy
tännön kokemukseen . Kestävän kehityksen pää
määrien myötä metsien käyttöön ja hoitoon liittyvät 
arvot ja tavoitteet ovat lisääntyneet. 

Sidosryhmät ha luavat tietoja puuhuolto-organisaa
tioiden ympäristönhoidon tasosta ja eri toimenpitei
den ympäristövaikutuksista. Joillekin sidosryhmille 
luotettava tieto näistä asioista riittää. Toiset taas 



haluavat osallistua kiinteämmin ympäristönhoidon 
tason määrittämiseen ja sen perustana olevaan 
ympäristövaikutusten arviointiin. 

Sidosryhmiksi luetaan kaikki ryhmät ja yksilöt, 
jotka voivat toimillaan vaikuttaa yritykseen ja joi
hin yrityksen toimilla on vaikutusta. Laaja sidos
ryhmätulkinta korostaa yrityksen ja sen sidos
ryhmien välillä vallitsevaa vuorovaikutusta. 

Ympäristöjärjestelmään kuuluu osana menettely, 
jolla hoidetaan sidosryhmiltä tulevan informaation 
ja pyyntöjen vastaanotto, dokumentointi ja vastaa
minen. Menettelytapa voi sisältää keskusteluå sidos
ryhmien kanssa sekä heidän h uolenilmaisujensa 
h uomioonottamisen. Sidosryhmien yhteydenottoi
hin vastaaminen voi sisältää informaatiota yrityk
sen toimintaan liittyvistä ympäristövaikutuksista. 

Ympäristösidosryhmät ovat ottaneet aktiivisen roo
lin puuhuollon ympäristönhoidon tason ja siihen 
liittyvien asioiden suhteen. Uskottava ympäristö
järj estelmän käyttö edellyttää heidän näkemysten
sä asiallista huomioonottamista. Pyrittäessä raken
tavaan ja hallittuun yhteistoimintaan sidosryhmä
viestintä korostuu. 

Ympäristöjärjestelmän toiminnan ja ympäristön
hoidon tason määrittämisen lähtökohtana on onnis
tunut ympäristövaikutusten arviointi. Onnistumi
nen vaatii luonnontieteellisen tiedon tehokkaan 
hyödyntämisen lisäksi sidosryhmien näkemysten 
huomioonottamisen yrityksen · ympäris töjärj-es
telmässä. 

AINEISTO 

Pu ~huollon ympäristövaikutusten arviointi-projekti 
on Jatkoa Metsätehossa vuonna 1995 toteutetulle 
~-u~nhankinnan ja puuntuottamisen ympäristö
JaiJestelmät -projektille. Siinä selvitettiin puuhuollon 
ympär~stöjärjestelmän (ISO 14 000) perusteet ja 
rakenne. Projektin tulokset koottiin Puuhuollon 
ympäristöjärjestelmät -tuloskansioon, joka on tä-
män projektin lähtökohta. Projektissa on lisäksi 
tutustuttu osallistuvan suunnittelun, sidosryhmä
viestinnän ja ympäristöjohtamisen teoriaan. 

Teoreettista tarkastelua tuettiin kyselytutkimuksen 
ja teemahaastatteluiden avulla. Kysely toteutettiin 
syys-lokakuussa ja teemahaastattelut marraskuus-
sa 1996. Kyselylomakkeita lähetettiin 132,ja vasta
usprosentti oli 54. Kyselyn kohderyhmänä olivat 
Enso Oy:n, Metsähallituksen, Metsäliitto Osuus
kunnan ja UPM-Kymmene Oy:n hankinta-alueissa 
ja hankintapiireissä ympäristöasioista vastaavat 
henkilöt_. Te~mahaastatteluita t oteutettiin kuusi, ja A 
ne kohd1stmvat ympäristöpäällikkötasoisiin henki- W 
löihin eri organisaatioissa. 

Kyselytutkimuksen pääteemat olivat tyytyväisyys 
ympäristötiedon määrään ja kulkuun organisaati
ossa sekä organisaation ja sen ympäristösidos
ryhmien välillä, ympäristötiedon saatavuus ja laatu 
sekä eritasoisen ympäristötiedon hankinnan läh
teet. Teemahaastattelun alueet olivat ympäristö
sidosryhmäsuhteen määrittyminen, yhteistoimin
nan hallinta ympäristösidosryhmien kanssa ja sidos
ryhmäyhteistyön toimivuus käytännössä. 

Tutkimustiedon hyödyntämisprosessi Ympäristö- ( 
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Kuva 1. Puuhuolto-organisaation ympäristövaikutusten arviointiprosessi 
ympäristöjärjestelmän osana. 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
PROSESSI 

Puuhuolto-organisaatiolle ympäristö välittyy yri
tyksen toiminnan, palveluiden ja tuotteiden 
ympäristövaikutusten kautta. Yrityksen ympäristö
vaikutukset määräytyvät luonnontieteellisen tie
donja tutkimuksen sekä eri sidosryhmien näkemys
ten perusteella (kuva 1). 

Tutkimustiedon hyödyntämisprosessi perustuu saa
tavilla olevan luonnontieteellisen tiedon soveltami
seen k äytäntöön. Metsätalouden ympäristö
vaikutusten arvioinnin ja ekasysteemin hoidon on
gelma on tietämyksen epätäsmällisyys. Myös tutki
mustiedon ja sen käyttöön soveltamisen välinen 
aikaviive on pitkä. Tutkimustietoa voidaan hyödyn
tää mm. erilaisten laskentamallien a.vulla. 

Sidosryhmien näkemykset ympäristövaikutuksista 
perustuvat niiden omiin etuihin ja tavoitteisiin sekä 
arvoihin, joihin vaikuttavat mm. luonnontieteelli
nen tutkimustieto. Sidosryhmien näkemysten otta
minen huomioon yrityksen ympäristöjärjestelmään 
liittyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa voi
daan toteuttaa osallistamisen avulla. 

Puuhuolto-organisaation osallistamisprosessissa 
sidosryhmäviestintä korostuu . Ympäristösidos
ryhmät toimivat aktiivisesti, ja niiden arvot poikke
avat merkittävästi puuhuolto-organisaatioiden 
ympäristöa'rvoista. Lisäksi kokemus rakentavasta 
yhteistoiminnasta on vähäistä. 

Sidosryhmäviestintä ja sidosryhmien näkemysten 
ottaminen huomioon omassa toiminnassa kytkeyty
vät ympäristöjärjestelmään ympäristövaikutusten 
arvioinnin kautta (kuva 2). Yrityksen olisi hyvä 
tunnistaa sidosryhmänsä ja koostaa järjestelmälli
sen sidosryhmien tunnistamisen avulla sidosryhmä
tiedosto. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa määri tetään eri 
sidosryhmien tarpeet. Merkittävien ympäristö
vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään li
säksi eri sidosryhmätarpeiden merkittävyys . Arvi
oinnin tulokset viedään merkittävien sidosryhmien 
tiedostoon. 

Erilaiset ja eritasoiset sidosryhmätarpeet johtavat 
eritasoiseen yhteistoiminnan tarpeeseen. 

Tarve tulee arvioida tilannekohtaisesti ja liittää 
konkreettisesti johonkin yrityksen merkittävään 
ympäristövaikutuksen kohtaan. Jossakin tilantees
sa osallistava yhteistoiminta tuottaa yritykselle li
säarvoa, toisessa tilanteessa rutiininomainen tie
dottaminen on riittävä toimenpide. 

Yhteistoiminnan rakentavuus ja uskottavuus var
mistetaan yhteistyöllä toiminnan seurannassa. So-
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pivilla seurantamenetelmillä ja oikein harkitulla 
raportoinnilla voidaan osoittaa yhteistyökump
paneille, että huomioon otettaviksi luvatut näke
mykset ovat toteutuneet. 

Sidosryhmien tunnistamisprosessin ja ympäristö
vaikutusten arvioinnin tulee olla luonteva osa yri
tyksen toimintajärjestelmääja toimintaympäristöä. 
Toiminnan mitoittaminen voidaan tehdä sidosryhmä
johtamisen laajemmassa viitekehyksessä. Ympä
ristönhoitoon liittyvien sidosryhmäsuhteiden ja eri
tyisesti ympäristösidosryhmäsuhteiden tulee olla 
tasapainossa puuhuolto-organisaation muunyhteis
toiminnan laajuuden ja tason kanssa. 
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Kuva 2. Sidosryhmien näkemysten ottaminen 
huomioon ympäristöjärjestelmän yhteydessä. 
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LOPPUTARKASTELU 

Ympäristöjärjestelmän toimimisen ja ympäristön
hoidon tason määrittämisen lähtökohtana on on
nistunut ympäristövaikutusten arviointi . Onnistu
minen käsittää luonnontieteellisen tiedon tehok
kaan hyödyntämisen lisäksi sidosryhmien näkemys
ten huomioonottamisen yrityksen ympäristö
järjestelmässä. 

Puuhuolto-organisaatio päättää itse sitoutumises
taan esimerkiksi tiettyyn metsäsertifiointiohjelmaan 
tai metsätuotteiden ympäristömerkintään. Päätös 
voi perustua markkinatekijöihin ja ympäristön-
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hoidon tehostamiseen. Sertifiointiohjelmien tai 
ympäristömerkinnän vaatimukset otetaan huomi
oonyrityksenympäristöjärjestelmässä, sen toiminta
ohjeissa ja ympäristöohjelmassa. Yritys varmistaa 
asetettujen vaatimusten täyttymisen ympäristö
järjestelmän raportointi-, auditointi- ja katselmus
menettelyjen avulla. 

Mitä vaativampaan sertifiointiohjelmaan, ympäristö
merkintään tai sidosryhmien näkemysten voimak
kaaseen huomioonottamiseen yritys sitoutuu, sitä 
tehokkaamman ympäristöjärjestelmän se tarvitsee. 
Toimivat menettelytavat sidosryhmien näkemysten 
huomioonottamiseksi ovat tehokkaan ympäristö
järjestelmän tunnusmerkkejä. 

Asiasanat: ympäristöjärjestelmä, ympäristö
vaikutus, sidosryhmä, huolenilmaisu 

THE PROCESS OF ASSESSING ENVIRONMENTAL IMPACTS 
OF SU.PPL YING TIMBER TO INDUSTRY 

To an organisation attending to the function of 
providing industry with timber, the environment is 
portrayed through the enterprise's operation, serv
ices, and the environmental impact that its products 
have (ISO 14 000). The enterprise's environmental 
impacts are determined on the basis ofknowledge in 
the field ofnatural sciences, research, and t.he views 
of interested parties. Taking the interested parties' 
views into consideration is a demanding task for 
industry because all individuals and groups affected 
by a company's environmental impacts constitute 
interested parties. 

The process of utilisation of research knowledge is 
based on the principle of adapting the available 
natural sciences knowledge into practice. The prob-
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lems of assessing the environmental impacts of for
estry and of managing ecosystems are connected to 
the inaccuracy of our current knowledge base. An
other problem is presented by the delay that there is 
in adapting research knowledge into practice. 

The interested parties' views on environmental im
pacts are based on their own interests and objectives, 
and on values affected by matters such as research 
knowledge from the field ofnatural sciences. Taking 
the interested parties'views into consideration when 
assessing environmental impacts in connection with 
an industrial company's environmental manage
ment system can be carried out through participative 
programmes. 

Keywords: environmental management system, 
environmental impact, interested 
parties, expression of concern 
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