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Kestävää kasvua metsästä
Metsäteollisuuden tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027
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Ihmisten kasvaviin 
välttämättömiin tarpeisiin  
vastaaminen

Monimuotoisuuden  
vahvistaminen

Tuottaa kestäviä ja haluttuja  
ratkaisuja

Luonnon monimuotoisuus on  
kestävän metsätalouden perusta

Metsäteollisuuden tuotteiden 
ilmastohyöty

Julkisen talouden tasapaino

• Lisää kierrätettäviä, turvallisia ja kestäviä 
tuotteita sekä rakentamista 

• Uusiutuvat ja kierrätettävät materiaalit 
ovat uusi normaali

• Biopohjainen kiertotalous tarjoaa 
ratkaisuja

• Turvataan luonnon monimuotoisuutta 
arvokkaimpia kohteita suojelemalla ja 
talousmetsien luonnonhoidon avulla

• Käytetään luontokadon pysäyttämisessä 
kustannustehokkaimpia keinoja  

Ilmastonmuutoksen 
torjunta

Auttaa irti fossiilitaloudesta

Luo vihreää kasvua

• Tuotteet korvaavat fossiilisia

• Tuotteet varastoivat hiiltä

• Metsäteollisuus auttaa muita  
toimialoja vihertymään

• Mahdollistaa Suomen kunnianhimoisten 
ilmasto tavoitteiden saavuttamisen

• Työtä ja uutta osaamista kaikkialla Suomessa

• Rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan toimintaa

Metsäteollisuus tuo kestäviä ratkaisuja 
ihmiskunnan suurimpiin ongelmiin 16 18miljoonaa CO2 

tonnia vuodessa

%  Suomen  
tavaraviennistä

Uudet ratkaisut korvaavat vanhoja:  
kuitupohjaiset pakkaukset muovipakkauksia, 
biomuovit fossiilisia muoveja, biokemikaalit 
kemikaaleja, biohiili akkumateriaaleja,  
puusta tehdyt tekstiilit öljypohjaisia ja  
puurakentaminen betonia ja terästä.

Metsäteollisuuden tuotteiden globaali  
vuotuinen markkina kasvaa reilussa  
vuosikymmenessä 715 miljardiin euroon.**

Talouden kasvun,  
työllisyyden ja  
hyvinvoinnin luominen
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* Metsäteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, EY,  2020   ** Uusien ja kasvutuotteiden potentiaali 2035, AFRY, 2021

1,1 mrd. €

41 700
32 200*

3,6
mrd. €

mrd. €

540 mrd. €

715 mrd. €

Työllistää

Investoi

 ja välillisesti muilla toimialoilla

Metsäteollisuus investoi Suomessa  
vuosina 2016–2018 keskimäärin  
1,1 miljardia euroa vuodessa.*

Metsäteollisuuden  
arvoketjun  
vero kertymä  
vuodessa.

Metsäteollisuuden 
koko hankintaketjun 
suora ja epäsuora  
arvonlisäys vuodessa.

ihmistä suoraan 
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Ihmis kunnan kestävän tulevaisuuden kannalta on nyt 
äärimmäisen tärkeää hillitä ilmastonmuutosta omilla 
toimillamme. Suomen ja EU:n on siksi saavutettava 
tulevien vuosien ja vuosikymmenten ilmastotavoitteen-
sa. Tätä varten on fossiilisista raaka-aineista ja niihin 
perustuvista materiaaleista siirryttävä mahdollisimman 
pian pois.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö ihmisten  
välttämättömät tarpeet jatkaisi globaalia kasvuaan. 
Heidän perustarpeensa on tulevaisuudessakin  
pystyt tävä yhä täyttämään kestävästi. 

Juuri tähän kysyntään metsä teollisuus vastaa. Sekä 
nykyiset että uudet innovatiiviset puunjalostustuotteet, 

joilla pystytään täyttämään ihmisten perustarpeet, 
tarjoavat laajoja ilmasto- ja taloushyötyjä. Metsä-
teollisuuden avulla Suomi on johtava maa, kun  
luodaan edelly tykset Euroopan kehittymiselle  
uusiutuviin ja kierrätettäviin mate riaaleihin  
perustuvaksi teollisten investointien kärkikohteeksi  
ja suunnannäyttäjäksi.

Tähän ei kuitenkaan pystytä yksin, vaan apua 
tarvitaan sekä valtio- että EU-tasolla. On ymmärrettä-
vää, ettei aina kuitenkaan ole selvää, millaiset päätökset 
parhaiten metsäteollisuutta ja Suomen tulevaisuutta 
palvelevat. Sitä varten on koostettu tämä helppolukui-
nen esite tulevan hallituskauden tavoitteista. 

Metsäteollisuuden tuotteet auttavat hidastamaan 
ilmastonmuutosta jo nyt – ja jatkossa merkittävästi 
nykyistäkin enemmän. Kokonaisuudessaan metsäteolli-
suus ja metsäsektori tuottavat kymmenien miljoonien 

tonnien ilmastohyödyn, kun omat päästöt pienenevät, 
tuotteet vähentävät fossiilisia päästöjä ja metsien kasvu 
vahvistuu. Kansallisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus 
kykyymme saada aikaan ilmastotuloksia nopeasti.

Menestyvä metsäteollisuus luo hyvää 

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta vuoteen 2035  
– metsäteollisuuden tuomaa ilmastohyötyä voidaan kasvattaa

Metsäteollisuus on avain  
kestävämpään tulevaisuuteen

Metsäteollisuuden luoma  
ilmastohyöty kasvaa

Tämä esite tiivistää metsäteollisuuden tavoitteet 
tulevalle hallituskaudelle. 

3 MtCO2/a
Suorat tehdaspäästöt

0,3  MtCO2/a
Suorat tehdaspäästöt

3 200 MtCO2
Metsävarat

3 550  MtCO2
Metsävarat

16,6  MtCO2/a
Tuotteiden ilmastohyöty

17,5  MtCO2/a
Tuotteiden ilmastohyöty

20352017

Kasvava ilmastohyöty
Suomalainen  
metsä teollisuus  
ja metsäsektori  
tuottavat merkittä-
västi ilmastohyötyjä 
globaalisti ja  
mahdollistavat 
Suomen kansallisten 
ilmasto tavoitteiden  
saavuttamisen.

Työllisyyden turvaaminen
Metsäteollisuus työllistää  
vakaasti kaikkialla Suomessa.
Teollisuus luo uutta ja tarvitsee 
moni puolista osaamista.

Talouden tasapaino
Metsäteollisuus rahoittaa  
hyvinvointiyhteis kunnan 
toimintaa.
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Hyvinvoivat metsät ovat metsä elinkeinon kannalta 
elintärkeitä. Metsäteollisuus on sitoutunut luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseen. Edistämällä  
metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan samalla 
puuston kasvua ja terveyttä, suojellaan vesistöjä  
sekä parannetaan virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
Luonnon monimuotoisuutta turvataan sekä  

arvokkaimpia kohteita suojelemalla että talousmetsien 
luonnonhoidon avulla osana arjen metsätaloutta. 
Metsäsertifioinnilla on Suomen metsissä tärkeä rooli 
edistettäessä ekologisesti kestävää metsätaloutta. 
Suomen talousmetsistä on sertifioitu 93 prosenttia.  
Työ luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi 
jatkuu. 

Tuotanto Suomessa on 
globaalisti vertaillen 
ympäristöystävällistä

Suomi ja suomalainen vienti-
teollisuus ovat maailman kärkeä 
ympäristöindikaattorien maa-
vertailussa. Suomessa ympäris-
töstä pidetään hyvin huolta sekä 
sääntelyn että teollisuuden 
omaehtoisen vastuullisuuden 

avulla. Tutkimuksen* mukaan 
valtaosassa tarkasteltuja kilpaili-
jamaita teollisesta toiminnasta 
ympäristölle aiheutuvat rasitteet 
ovat suurempia kuin Suomessa. 
Selvityksen mukaan teollista 
tuotantoa Suomessa ja inves-
tointeja Suomeen voidaan pitää 
globaalisti ympäristötekona.  
Kun verrataan Suomea EU- ja 
OECD-maiden keskiarvoihin,  

on Suomen tulos keskiarvoa 
parempi lähes kaikkien vertai-
luindikaattoreiden osalta. 
Vertailuindikaattoreissa olivat 
mukana energia ja ilmaston-
muutos, ilma, luonnonvarat  
sekä toimintaympäristö.

*Gaia Consulting Oy (2019):  
Suomen vienti teollisuus ja ympäristö-
indikaattoreiden maavertailu

Suomen metsävarat kasvavat. Metsien kasvuun panostaminen 
mahdollistaa myös monimuotoisuuden vahvemman edistämisen.
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Kokonaispoistuma

Teollisuuden 
raakapuu
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Kestävä metsätalous on  
teollisen toiminnan perusta

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on usean toimenpiteen summa 
– metsäteollisuus laajasti mukana

Lainsäädäntö

Vapaa ehtoinen  
suojelu

Luonnonhoito

Metsälaki
Luonnonsuojelulaki

Vesilaki 
EU:n lintu- ja luontodirektiivit

METSO-ohjelma

Metsäsertifiointi (FSC ja PEFC)
Helmi-elinympäristöohjelma

Metsänhoitosuositukset
Luonnonhoidon hankkeet 

(esim. Monimetsä)
Toimialan yhteiset ja  

yritysten omat toimet



8 9TAVOITTEET HALLITUSKAUDELLE

Tavoitteet  
hallituskaudelle 

2023–2027
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Euroopan unioni on Suomelle ja maamme 
metsäteollisuudelle elintärkeä taloudellinen 
ja poliittinen yhteisö. Jotta Euroopan unioni 
tukee omavaraisuuttaan ja saavuttaa ilmasto-
tavoitteensa, Suomen tulee toimia aktiivisesti 
siirrettäessä unionin fokus fossiilisista raaka- 
aineista ja niihin perustuvista materiaaleista 
uusiutuviin.

Tunnistetaan hyödyt
	EU:n tulee tunnistaa ja tunnustaa puunjalostus-

tuotteiden ja niiden valmistuksen mahdollistavan 
kestävän metsätalouden tarjoamat laajat ilmasto-  
ja taloushyödyt.

	EU:n tulee edistää helposti kierrätettävien ja  
uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen  
tuotteiden valmistusta ja käyttöä. 

Huolehditaan myös kansallisesta edusta
	EU:n tulee tunnistaa Suomen rooli kehityksen 

veturina: uusiutuva puu on olennainen osa  
eurooppalaista materiaali- ja energiaomavarai-
suutta ja siten tärkeä osa Euroopan menestystä  
sekä turvallisuutta.

	Suomen tulee huolehtia yhteisiä tavoitteita  
ajettaessa myös kansallisten intressiensä  
puolustamisesta.

EU omavaraisemmaksi  
uusiutuvilla raaka-aineilla1

Metsäteollisuus on suomalaisen hyvinvoinnin 
mahdollistaja, viennin veturi ja tärkeä osa 
kansantalouttamme. Siksi talouspolitiikka on 
metsä teollisuudelle erityisen tärkeää. Onnis-
tuneilla valinnoilla voidaan varmistaa julkisen 
talouden kestävyys ja luoda edellytyksiä 
talouskasvulle.

Turvataan kilpailukyky
	Teollisuuden kustannuksia ei tule kotimaisin 

päätöksin nostaa, jotta Suomen kilpailukyky  
kansainvälisillä markkinoilla säilyy.

	Turvataan kilpailijamaihin verrattuna tasapuoliset 
toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat  
menestyksen globaalissa kilpailussa.

	Rakennetaan investointeja houkut televa toiminta-
ympäristö luomalla johdonmukainen ja markkina-
lähtöinen pitkän aikavälin teollisuus strategia. 

	Varmistetaan talous- ja teollisuus politiikalla  
kansainvälisesti tasapuoliset edellytykset vihreisiin 
investointeihin. 

	Pidetään yritysverotus kansain välisesti kilpailu-
kykyisenä ja toteu tetaan mahdolliset vero-
uudistukset ennustettavasti. 

	Pyritään tasapainottamaan julkinen talous pitkällä 
aikavälillä, jotta verotus voidaan säilyttää kilpailu-
kykyisenä.

	Velkaantumista on hillittävä ja kehysmenettelyn 
uskottavuus palautettava.

Kestävä  
talouspolitiikka2

Teollisuuden 
kustannuksia ei 
tule omilla poliitti-
silla päätöksillä 
nostaa. 

Euroopan unionin 
fokus on siirrettävä 
fossiilisista raaka- 
aineista ja niihin 
perustuvista 
materiaaleista 
uusiutuviin.
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Kansainvälinen kaupan  
helpottaminen3

Vientiteollisuus luo 
suomalaisen hyvin- 
 voinnin perustan.  
Metsä teollisuuden  
osuus tavaraviennistä  
on liki viidennes. 

Metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyödyt 
realisoituvat potentiaaliinsa vain, jos tuotteet 
otetaan globaalisti käyttöön. Siksi haluamme 
valtion suhtautuvan myönteisesti viennin 
kasvattamiseen ja sen edellytyksien  
parantamiseen.

Pidetään kilpailu avoimena
	Huolehditaan, ettei tasavertaisuus kärsi, eikä 

avointa kilpailua vääristetä.

Helpotetaan markkinoille pääsyä  
ja siellä pysymistä
	Poistetaan viennin, tuonnin ja investointien esteitä 

kauppasopimuksilla ja varmistetaan näin metsä-
teollisuustuotteiden markkinoille pääsy.

	Tuetaan yrityksiä sopimusetuuksien hyödyntämi-
sessä ja edellytetään sopimuskumppaneilta  
velvoitteiden noudattamista. 

	Tuetaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä 
kauppajärjestelmää ja sääntöjen kehittämistä 
vastaamaan nykyaikaa sekä sopeutumaan tulevaan.

	Edistetään bio- ja kiertotaloutta sekä ympäristö- ja 
ilmastomyönteisten tuotteiden kasvavaa käyttöä 
kauppapolitiikan keinoin.

	Huomioidaan lainsäädännön valmistelussa  
vaikutukset kansainvälisiin kauppasuhteisiin ja 
noudatetaan kansainvälisiä velvoitteita, mukaan 
lukien muiden maiden oikeutta omaan sääntelyyn.
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TKI-toimintaan ja  
koulutukseen panostaminen5Työelämän  

uudistaminen4

Paikallisilla työ-
ehdoilla turva- 
taan työpaikkoja,  
varmistetaan  
investointeja  
ja tuetaan liike-
toiminnan  
kasvua.

Metsäteollisuus haluaa olla hyvä ja vastuul-
linen työnantaja myös tulevaisuudessa.  
Siksi tavoitteenamme on turvata työelämän 
uudistusten kautta Suomelle dynaaminen 
talous ja toimintaympäristö, jossa työn  
tekeminen ja teettäminen kannattaa  
– ympäristö, johon yritykset haluavat  
investoida. Metsäteollisuus on edelläkävijä. 
Alalla on siirrytty toimialakohtaisista työ-
ehtosopimuksista yritys- ja liiketoiminta-
kohtaisiin ratkaisuihin. Lainsäädännön  
tulisi luoda nykyistä paremmat edellytykset 
tälle kehitykselle. 

Parannetaan yritysten edellytyksiä menestyä
	Uudistetaan työlainsäädäntöä rakenteellisesti 

vapauttamalla työehdoista sopiminen yrityksissä.  
	Uudistetaan työrauhalainsäädäntö rajoittamalla tai 

kieltämällä poliittiset lakot ja tukityötaistelut sekä 
uudistamalla seuraamusjärjestelmä.

Kannustetaan työhön
	Puretaan työttömyys- ja tuloloukut uudistamalla 

erityisesti työttömyysturva ja asumistuki työn 
vastaanottamiseen kannustaviksi.

Metsäteollisuus tietää, että puusta on moneksi. 
Tulevai suudessa siitä on mahdollista tehdä 
entistä kestävämpiä ja innova tiivisempia 
ratkaisuja, jotka tarjoavat laajoja ilmasto- ja 
taloushyötyjä Suomelle sekä koko maailmalle. 
Ratkaisujen syntyminen voidaan mahdollistaa 
ainoastaan tekemällä panostuksia TKI-toimin-
taan sekä koulutukseen.

Uudistetaan rahoitusmalleja
	Kasvatetaan Suomen julkisen TKI-rahoituksen 

määrää kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle 
vuoteen 2030 mennessä.

	Kasvatetaan tutkimusrahoitus instrumenttien ja 
hankerahoitus päätösten pitkäjänteisyyttä vakaan  
ja ennakoitavan TKI-toiminta ympäristön saavutta-
miseksi.

	Panostetaan TKI-rahoituksen kehittämisessä erityi-
sesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa 
edistävän PPP-mallin vahvistamiseen.

	Edistetään suomalaisen teollisuuden vihreää 
siirtymää kohdentamalla TKI-rahoitusta uusien, 
fossiilisia ratkaisuja korvaavien ja kierrätettä vien 
biomateriaali- ja tuote teknologioiden kehitykseen.

	Toteutetaan TKI-kustannusten ylimääräinen vero-
vähennys kaikille yrityksille tasapuolisella tavalla.

	Turvataan metsäteollisuudelle tärkeiden luonnonvara- 
alojen ja tekniikan koulutusalojen perus rahoitus.

Panostetaan koulutukseen
	Parannetaan jatkuvan oppimisen muotoja sekä 

lisätään täydennys- ja muuntokoulutusmahdolli-
suuksia.

	Nostetaan Suomi takaisin LUMA-osaamisen  
kärkimaaksi.

	Päivitetään ammatillisten opettajien osaaminen 
ajantasaiseksi.

	Lisätään tutkintojen sisältöihin kytkös  
ilmastotavoitteisiin.

	Panostetaan digitaalisiin oppimis ympäristöihin.
	Vahvistetaan yliopistojen 3. tehtävää eli ympäröivän 

yhteiskunnan palvelemista.

Varmistetaan, että Suomessa on osaavia työntekijöitä
	Helpotetaan kansainvälisten osaajien saatavuutta 

kehittämällä ulkomailla hankitun osaamisen  
tunnistamista ja tunnustamista.

	Valmistellaan kriittisten työvoima tarvealojen 
läpäisy- ja pitovoima ohjelma.

	Edistetään korkeakoulutettujen puutuotetekniikan ja 
puurakenta misen osaajien saatavuutta.

	Huolehditaan siitä, että oppisopimus on jatkossakin 
yrityksille houkutte leva rekrytointi- ja koulutus-
muoto sekä tarkastellaan koulutuskorvauksen  
uudistustarpeet.
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Kestävän metsätalouden 
turvaaminen6

Suomessa metsät 
kasvavat enemmän 
kuin niitä käytetään. 
Maamme metsävarat 
siis karttuvat kaiken 
aikaa.

Tuodaan päätöksenteko lähelle
	Turvataan läheisyysperiaatteen toteutuminen ja kan-

sallisen metsä politiikan rooli EU-päätöksenteossa.  

Vahvistetaan puun tarjontaa
	Varmistetaan puun saatavuus ja metsien ilmasto-

hyödyt kannusta malla metsänomistajia metsäteolli-
suuden ilmastotiekartan mukaisiin metsien kasvua 
lisääviin toimiin.

	Säädetään selvennyslainhuuto pakolliseksi kuolin-
pesille.

	Edistetään kestävää metsätaloutta keräämällä ja 
hyödyntämällä ajantasaista metsävara-, maaperä-  
ja luontotietoa.  

Turvataan luonnon monimuotoisuutta  
kustannustehokkaasti
	Laaditaan yhteistyössä toimijoiden kanssa toimi-

alakohtaiset tiekartat luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi.  

	Varmistetaan vapaaehtoisten METSO- ja Helmi- 
ohjelmien toteutus ministeriöiden yhteistyöllä 
tiukkoihin monimuotoisuuskriteereihin perustuen. 

Metsät, puupohjaiset tuotteet ja hyvä metsän-
hoito ovat avain valtaviin ilmastohyötyihin ja 
fossiilitaloudesta irtautumiseen. Kaiken tämän 
potentiaalin lunastamiseksi on varmistettava 
puun saatavuus, luonnon monimuotoisuus  
sekä oikean laiset metsätaloustoimet. 
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Joustavan energia-, liikenne- 
ja ympäristöpolitiikan avulla 
kestävien ratkaisujen  
suunnannäyttäjäksi

7

Biopohjaisen 
kiertotalouden 
koko potentiaali 
tulee ottaa 
käyttöön.

Varmistetaan Suomen energiahuolto- ja  
toimitusvarmuus
	Panostetaan energia- ja sähköjärjestelmän toimitus-

varmuuteen varmistamalla riittävä säätökapasiteetti 
ja monipuolinen sähköntuotanto.

	Turvataan lämmityspolttoaineiden (ml. turve ja 
nesteytetty maakaasu) saatavuus kansallisen 
huoltovarmuuden parantamiseksi.

Kehitetään infraa kilpailukyvyn varmistamiseksi ja 
ilmaston muutoksen hillitsemiseksi
	Turvataan liikenneväylien riittävä rahoitus. 
	Toteutetaan liikenteen päästövähennyksissä 

kaikkein kustannustehokkaimmat toimet  
huoleh tien samalla Suomen erityispiirteiden 
huomioi misesta päästövähennystoimissa. 

	Varmistetaan tuotteiden sujuva pääsy meriteitse 
maailmanmarkkinoille.

Ajetaan päästöjä vähentävää ilmastopolitiikkaa
	Toimitaan aktiivisesti EU:ssa fokuksen siirtämiseksi 

fossiilisista raaka- aineista ja niihin perustuvista 
materiaaleista uusiutuviin.

	Turvataan kestävästi tuotetun, uusiutuvan raaka- 
aineen saatavuus.

	EU:n on torjuttava hiilivuotoa päästökaupassa.
	Tavoitellaan EU-rahoitusta hankkeisiin, joilla kehi-

tetään teknologioita sekä demonstraatiohankkeita 
hiilidioksidin talteenottoon ja hyötykäyttöön.

	Turvataan päästövähennysten sekä metsien hiili-
nielujen hyväksiluku kokonaisuudessaan osaksi 
Suomen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavutta-
mista.

Edistetään Suomea houkuttelevana investointi-
ympäristönä
	Varmistetaan, ettei kilpailukykyä haittaavaa yli-

määräistä taakkaa lisätä EU-sääntelyn kansallisessa 
toimeenpanossa tai päällekkäisellä kotimaisella 
lainsäädännöllä. 

	Sujuvoitetaan luvitusta.
	Otetaan huomioon yritysten omaehtoiset vastuulli-

suustoimet vaihtoehtona lainsäädännölle.
	Vientiteollisuuden energiaveroja ei saa nostaa.
	Energiaverotusta ei tule laajentaa bioenergiaan.
	Jatketaan teollisuuden sähköistämisen tukea 

kuluvan päästökauppakauden loppuun asti.

Suomi on johtava maa, kun luodaan edelly-
tykset Euroopan kehittymiselle uusiutuviin  
ja kierrätettäviin materiaaleihin perustuvaksi 
teollisten investointien kärkikohteeksi ja 
suunnannäyttäjäksi. Kun ihmisten välttä-
mättömät tarpeet globaalisti kasvavat, juuri  
metsäteollisuus tuottaa kestäviä ja haluttuja 
ratkaisuja ihmisten perus tarpeisiin. Siksi 
tulee varmistaa, että biopohjaisen kierto-
talouden potentiaali voidaan ottaa täysi-
määräisesti käyttöön.
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