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Visio 2030
• Visiotyön tausta
• Sitran Megatrendit 2020-luvulle (metsäsektorin silmin)
• Sidosryhmähaastattelujen antia
• Yhteenveto missä/mihin mennään

Visio 2030
• Visiossa määritetään
• Puuhuollon kehittämisen tavoitetila
• Tavoitetila voi muuttua toimintaolosuhteiden muuttuessa

• Tarvittava toiminta tavoitteeseen pääsemiseksi

• Visiotyö on viestintää
• Osallistetaan sidosryhmiä ja asiantuntijoita
• Haastattelut, keskustelut
• Työpajat
• Seminaarit

• Viestitään vision etenemisestä

• Visio on puuhuollon kehittämisen visio, ei Metsätehon
kehitystyön visio!
• Visiota toteuttaa koko t&k kenttä yliopistoista, tutkimuslaitoksista
aina yritysten omaan t&k työhön
• Visiotyön jälkeen Metsäteho vastaa kysymykseen ”Mikä on
Metsätehon rooli vision toteuttamisessa; mihin resurssit laitetaan?”
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Sidosryhmähaastattelut
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Sidosryhmähaastattelut
•

Puuhuollon vision pohjalle Pohjoisranta BCW tuottaa tietopohjaa, joka koostuu pääasiassa Pohjoisrannan
konsulttien toteuttamista sidosryhmähaastatteluista.

•

Analyysiä rikastetaan Pohjoisrannan olemassaolevilla selvityksillä, kyselytutkimuksilla ja muilla haastatteluissa
nousseita teemoja käsittelevillä tutkimuksilla.

•

Sidosryhmähaastatteluita on toteutettu noin15kpl ja pari tullaan toteuttamaan maaliskuun lopussa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karina Jutila, Johtaja, YTT, E2 tutkimus
Ilkka Haavisto, Tutkimusjohtaja, EVA
Mikko Koivusalo, Head of Special Situations, Varma
Jyrki Konola, Johtaja (kasvu ja vaikuttaminen), SAK
Jouko Jokinen, Uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja, YLE
Jussi Manninen, EVP, VTT
Timo Lehesvirta, Johtava asiantuntija, Sitra
Sakari Karppinen, Ecosystem Lead, Business Finland
Eva Primmer, Professori, SYKE
Erno Järvinen, Metsä- ja bioenergiayksikön tuleva yksikön päällikkö, MMM
Antti Asikainen (Tapio Eerikäinen), Tutkimusylijohtaja, Luke
Magnus Thor, SkogForsk (Ruotsi)
Rolf Björheden, SkogForsk (Ruotsi)
Rasmus Astrup, Nibio (Norja)

Puusta tullee niukkuustekijä
Hyvin moni asia tulee vaikuttamaan puuraaka-aineen saatavuuteen samalla, kun
kysyntä kasvaa.
• Tarjontatasolla seuraavat tekijät voivat supistaa puun tarjontaa:
•
•
•
•

Ukrainan sodan vaikutukset tuontiin → tuonti Venäjältä tyrehtyy
Kasvavat suojelupaineet esim. EU-regulaation kautta
Metsien kasvutahti hidastuu?
Muuttuva metsänomistajakunta ja metsäomaisuuden vaihtoehtoiset ansaintakeinot, esim.
erilaiset kompensaatiomahdollisuudet, monimuotoisuuden arvopaperistaminen

• Kysyntätasolla puuraaka-aineen kysyntää lisännee:
•
•
•

Ukrainan sodan vaikutukset suosivat suomalaista raaka-ainetta, RUS-UKR-BEL maailman 10
suurimman sahaviejän joukossa
Huoltovarmuuden korostuminen ja energiapuun lisääntynyt kysyntä
Monet sektorit (esim. liikenteen ja logistiikan tiekartta) ovat laskeneet vähähiilisyystiekarttojaan
sen varaan, että fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla biopohjaisilla tuotteilla

Yhteiskunnallinen vuoropuhelu ja vaikuttaminen tärkeää
• Yhteiskunnallinen ulottuvuus ja yhteiskunnallisen keskustelun merkitys
korostuivat!
• Äänekäs (vihreä)äärilaita saa mediatilaa ja pystyy vaikuttamaan sekä EU, että
kansallisella tasolla päätöksentekoon.
• Metsäsektorilla on ollut haasteita tarjota esim. ilmastoon liittyen ratkaisuja, jotka
yhteiskunta hyväksyy.

• Toimintaympäristö muuttuu sykäyksittäin. Tämän hetken kriisi voi luoda
metsäalalle mahdollisuuden – ”kuskin paikka” tarjolla, kun kestäviä ja
realistisia ratkaisuja kaivataan.
• Miten päästä taas ohjaksiin kiinni – ja yhteistyössä:
• Aloitteellisuus, avoimuus ja ”etunoja” → pois puolustuskantilta
• Konkreettisten ja uskottavien ratkaisujen aktiivinen esittäminen yhteiskunnan akuutiksi kokemiin
haasteisiin
• Kehitystoiminnasta ja hyvästä tekemisestä tehokas viestiminen → asioiden mittakaava esiin!
• Alan yhtenäisten intressien löytäminen ja yhtenäisyyden korostaminen

Metsänomistajakunnan muutos vaikuttaa puun saatavuuteen
• Metsänomistajakunnan muuttuminen on
keskeinen muutostekijä:
• Kaupungistuminen
• metsäomistuksen siirtyminen pois suurilta
ikäluokilta, koti kaupungissa – metsät
kaukana.

• Etenkin pien- ja uusien metsänomistajien
motivaatio myydä puuta kyseenalaistuu
monesta suunnasta:
• Tarve hakkuista saatavista kassavirroista vähenee
=> monimuotoisuuden ylläpitäminen, virkistyskäyttö
ja muut luontoarvot tilalle?
• Muuttuva metsänomistajakunta lisää digitaalisten
palvelujen tarpeita puukaupassa ja oman
metsäomaisuuden hallinnassa.
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Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta sekä digitaalisuus korostuvat
• Kokonaiskestävyys ja siihen liittyvä kattava strateginen omistajuus ovat keskeistä
puuhuollon tulevaisuudelle.
• Haastatteluissa nousi esille erityisesti ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen.
• Jos kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin päästään 1,5 asteeseen, niin Suomen lämpötila
nousee 2,5-3 astetta.
• Suomessa tulisi jo aloittaa sopeutumistiekartan suunnittelu, jossa varaudutaan siihen, että
Suomessa voi olla jossain vaiheessa Puolan ilmasto. Tämä kehitys ei tapahdu 2030
mennessä, mutta työ tulisi jo aloittaa vuosikymmenen aikana.

• Metsäalalla koettiin olevan ratkaisun avaimet käsissään esimerkiksi ilmastonmuutokseen
liittyen.
• Haastatteluissa osin ihmeteltiin, miten ilmastokeskustelu ei ole enempää hyödyttänyt metsäalaa.

• SkogForskin tutkimusjohto näki asian toisin.
• TOP3 trenditeemaa olivat resurssitehokkuus, digitalisaatio sekä yhteiskuntaan avautuminen
& kommunikaatio.
• Monimuotoisuuden he esittivät enemmän ”business as usual” –tyylisenä kehittämisasiana

Teknologinen murros ja sen vaikutukset
• Metsäsektorilla on osaamista, maailman huipputeknologiat ja kyky hyödyntää niitä. Erityisesti
puuhuollon prosessin nähtiin olevan niin tehokas ja digitaalinen kuin se nykyisillä teknologioilla voi
olla.

• Useissa haastatteluissa korostui datan jalostukseen ja analysointiin liittyvä osaamisen tarve.
•

Haastateltavien mukaan haaste ei niinkään ole siinä, etteikö dataa kerättäisi tarpeeksi tai etteikö esim.
uusilla anturiteknologioilla saataisi vielä lisää dataa.

•

Haaste ennemminkin on siinä, miten suurta datamassaa saadaan hyödynnettyä oikea-aikaisesti.

•

Haastatteluista hahmottui seuraavat kolme keskeistä tekijää datan tehokkaamman hyödyntämisessä:
Datan tehokas
hyödyntäminen

Data science
Datan louhinta,
muokkaus käsittely,
siistiminen, yhdistely,
validointi

Mallintaminen
Tilastollinen testaaminen,
koneoppiminen, selittävät
menetelmät,
ennustaminen

Tiedon hyödyntäminen
”Data story telling”,
datalukutaito, tiedon
jalostaminen
toimenpiteiksi

Teknologinen murros ja sen vaikutukset
• Uusien teknologioiden hyödyntämisessä nähtiin keskeisenä, että seurataan mitä muilla
sektoreilla tapahtuu, ja että hyödynnetään erilaisia yhteistyöverkostoja ja kyvykkyyksiä.
• Metsäsektorin tulisi unohtaa olevansa metsäsektori ja rohkeasti verkostoitua entistä enemmän
ulospäin.

• Teknologiassa koettiin yleisesti olevan paljon mahdollisuuksia:
• Käyttäytymistieteiden ja luontodatan kombinaatio – 2030-luvun metsänomistajan tarpeet

• Metsäkoneet ja luontodatan keruu
• Raskas liikenne sähköistyy luultua nopeammin => terminaalien merkitys kasvaa

Biotalousprof. Rasmus Astrup:
Metsien käsittelyyn pienipiirteisyyttä ja tapauskohtaisuutta =>
Kustannuspaine kompensoitavissa vain digitalisaation kautta

Osaaminen, johtaminen ja alan hyväksyttävyys –
työvoiman saatavuus ja alan vetovoimaisuus
• Osa haastateltavista näki ulkomaisen työvoiman väistämättömänä ratkaisuna
työvoiman saatavuuteen.
• SkogForsk: Onko tämä se kuva, jonka sektori haluaa antaa (vrt. marjanpoimijat)?
Onko oikeasti kaikki muu tehty?
• Metsäalalla nähtiin myös monia vetovoimatekijöitä.
• Metsäala voi tarjota hyvää työtä lähellä luontoa ja ihmisten kotipaikkakunnilla.
• Työrytmit muuttuvat, työelämän digiloikka mahdollistaa puolison etätöiden tekemisen.

• Osaamistarpeet kasvavat, myös suorittavassa työssä (esim. luonnon
monimuotoisuuteen liittyvät vaatimukset).
• Osaamista tukevan teknologian apuun toisaalta luotettiin.

• Robotisaatio, koneellistaminen (kaukokuljetuksessa terminaalit)

Osaaminen, johtaminen ja alan hyväksyttävyys –
monimuotoinen osaaminen ja johtaminen
• Monipuolisen osaamisen tarve metsäalalla kasvaa.
• Optimointi, liiketoimintaosaaminen ja muut ”kovat” osaamisen alueet alan vahvuuksia.
• Kaivattiin diversiteettiä esimerkiksi seuraavilta substanssialoilta: yhteiskuntatieteet, biologia,
ihmistieteet, taloustiede, tilastotiede ja tietojenkäsittely.

• Haastateltavat kokivat tärkeäksi, että monimuotoista osaamista löytyy talon sisältä
→ mahdollistaa ulkoisen osaamisen onnistuneen hankkimisen.

• Puuhuolto tarvitsee parhaat muutosjohtajat, sille se on väistämättä suuren muutoksen
edessä
• Puun käyttöön on ladattu paljon odotuksia
• Luonnon monimuotoisuuden korostuminen ja kestävyysteemat kaipaavat strategista
kokonaisvaltaista otetta.
• EU:n regulaatiopaine => haasteet ovat moninaisia ja monisyisiä.

• Aloitteellisuus osaksi vastuullisuustyötä sekä terveen itsetunnon pohjalta nouseva
”etunojamainen” mutta samaan aikaan nöyrän oppiva kommunikaatio osaksi
johtamista.

Toimintaympäristön
kehitysnäkymät

Yhteiskunnallinen paine
lisääntyy ja
tarve aktiiviselle
vuoropuhelulle ja
vaikuttamiselle kasvaa

Trendit,
ilmastonmuutos ja
luonnon
monimuotoisuus

Ilmastonmuutos
haastaa
korjuuolosuhteita ja
lisää tuhoriskejä
(myrsky, kuoriaiset)
=> varautuminen
aloitettava

Puuraaka-aineesta on
tulossa niukkuustekijä
• Tarjonnan supistuminen:
tuonnin tyrehtyminen,
suojelupaineet, muuttuvat
insentiivit
• Kysynnän kasvu: fossiilisten
korvaaminen, kotimaisen
raaka-aineen suosiminen

Luonnonhoitotoimenpiteitä on
lisättävä ja tehtävä
näkyväksi

Teknologinen
murros

Resurssi- ja
energiatehokkuutta
lisää: digitalisaatio,
automaatio ja uudet
voimanlähteet

Datan tehokas
hyödyntäminen:
Datatalous
Datan rikastaminen,
fuusiot
Enemmän ja
tarkempaa dataa

Julkinen keskustelu
pysynee kärjekkäänä
Teknologia tukee ja
helpottaa työtä sekä
mahdollistaa
monimuotoisemman
metsätalouden

Osaaminen,
johtaminen ja
työvoima
Yhteiskunnallinen ja
monimuotoinen
osaaminen korostuu,
kun alalta vaaditaan
ratkaisuja ja
vuoropuhelua
Muutoksessa oleva
toimintaympäristö vaatii
vahvaa
muutosjohtamista

Alan houkuttelevuutta
uudelle työvoimalle on
lisättävä

Visiotyötä tekevät
• Samuli Hujo, Versowood
• Jouni Karjalainen, Metsähallitus
• Jukka Malinen, Metsäteho Oy
• Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy
• Juho Rantala, Metsä Group
• Antti Salo, Stora Enso
• Tomi Simola, UPM
• Juha Mäkinen & Valtteri Pulkkinen, Pohjoisranta BCW

