
 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMIKUNNAN KOKOUKSEN 30.11.2011 
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ: 

 
TEEMA: Monipuolista hyvinvointia metsistä 

 
Metsiin perustuvat tuotteet ja palvelut ihmiskunnan hyvinvoinnin luojina 

 
Metsäsektoria ja metsien käyttöä on tarkasteltava laaja-alaisesti sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Ydinkysymys kuuluu: millä tavoin metsät ovat mukana 
tyydyttämässä ihmiskunnan tarpeita ja ratkaisemassa ongelmia maapallon 
kestokyvyn säilyttämiseksi? Suomen kestävän kehityksen toimikunta pitää tärkeänä, 
että metsien tuotteet ja palvelut tarjoavat kestäviä ratkaisuja tähän 
ydinkysymykseen. 

Maailman ihmiset tarvitsevat jatkossakin ravintoa, asumista, vaatetusta, terveyttä, 
hoivaa, liikkumista, energiaa, vuorovaikutusta, oppimista ja virkistystä. Tähän 
kysyntään olisi jatkossa pyrittävä vastaamaan kestävästi, uusiutuvasti, 
kierrätettävästi, hiilineutraalisti ja myös miellyttävästi. Nykyisten ja tulevien 
sukupolvien metsäsuhdetta on aktiivisesti ylläpidettävä ja kehitettävä metsien 
kestävän kehityksen kulttuurisen merkityksen ymmärtämiseksi.  

Metsät biopohjaisen vihreän talouden veturina 
 
Suomen kestävän kehityksen toimikunta näkee, että metsät tarjoavat yhteiskunnille 
mahdollisuuden siirtyä vastuulliseen biopohjaiseen vihreään talouteen siten että 
samalla turvataan luonnon monimuotoisuus.  
 
Metsät ovat uusiutuva luonnonvara ja puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata 
uusiutumattomia luonnonvaroja. Metsätuotteita voidaan kierrättää ja käyttää 
materiaalitehokkaasti. Metsät ja puutuotteet ovat myös merkittävä hiilinielu ja hiilen 
varasto. Vihreä talous tarjoaa välineitä hyödyntää metsien koko potentiaalia sekä 
sosiaaliseen että taloudelliseen kehitykseen niin, että ympäristöhaitat ja -riskit 
minimoidaan. Toisaalta vihreään pääomaan täytyy myös investoida, jotta jaettavaa 
riittää myös tuleville sukupolville. Myös kuluttajilla on oltava mahdollisuus eettisesti 
ja kestävästi valmistettuihin tuotteisiin. 
 
Biopohjainen vihreä talous syntyy eri sektoreiden yhteistyönä. Toimikunnan mielestä 
Suomen tulisi olla eturintamassa uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisessa 
uusille kasvaville biotalouden markkinoille. Se edellyttää investointeja, 
päättäväisyyttä ja rohkeutta. Biopohjainen liiketoiminta synnyttää myös uusia 
vihreitä työpaikkoja. Suomen on toimittava pitkäjänteisesti ja vietävä läpi tarvittavat 
muutokset kansallisena kestävän talouden yhteishankkeena.  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Vastuullisuuteen kuuluu Suomen kestävän kehityksen toimikunnan mielestä 
perinteisen puuntuotannon lisäksi luonnon monimuotoisuuden ja metsän kaikkien 
ekosysteemipalveluiden, eli metsien ihmisille tarjoamien hyötyjen huomioon 
ottaminen. Vuoden 1992 Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen on 
saavutettu merkittävää edistystä muun muassa kansallisten metsäohjelmien, 
metsien suojelun ja metsäsertifioinnin ansiosta. Toimikunta pitää tärkeänä, että 
maamme metsälainsäädäntöä uudistettaessa tulee edelleen vahvistaa metsien 
monipuolista käyttöä ja metsien monimuotoisuuden turvaamista.  
 
Metsäenergia tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoa. 
Energian tuotannossa tulee tunnistaa erilaiset ympäristövaikutukset ja varmistaa, 
että kansallinen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma toteutetaan kestävästi.  
 

Suomen rooli kansainvälisessä yhteistyössä 
 
Toimikunta pitää tärkeänä, että Suomessa metsätalouden jalostusprosessit ja 
alkuperäketjut pidetään jatkossakin kunnossa. Suomella on osaamista, jota voidaan 
jakaa myös maan rajojen ulkopuolelle. Metsäluonnon monimuotoisuuden 
turvaamisessa METSO on herättänyt maailmanlaajuisesti kiinnostusta ja toimikunta 
pitää tärkeänä, että METSO-ohjelman tavoitteiden toteutuminen varmistetaan.  
 
Toimikunta näkee, että Suomella on hyvät mahdollisuudet toimia vastuullisena 
edelläkävijänä EU:ssa ja globaalisti biopohjaiseen vihreään talouteen siirryttäessä. 
Toimikunta esittää, että Suomi osana Euroopan unionia pitää metsiä ja biopohjaista 
vihreää taloutta esillä ja osallistuu metsäsektoria koskevaan tavoitekeskusteluun 
valmistauduttaessa Rion 20-vuotisseurantakonferenssiin (Rio+20), joka pidetään 
kesäkuussa 2012. 
 
 


