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Oikeudenmukaisuuteen on monta näkökulmaa

Jako-oikeudenmukaisuus: Miten 
hyödyt ja haitat jakautuvat?

Hyvittävä oikeudenmukaisuus: Mikä on 
hyväksyttävä haitta ja miten haitat tulisi 

korvata?

Toimintatapojen
oikeudenmukaisuus: Onko osallisilla 

mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua 
päätöksentekoon?

Tunnustava oikeudenmukaisuus: 
Huomioidaanko ja kunnioitetaanko 

erilaisuutta?

Menneet ja tulevat sukupolvet? 

Metsätila ja metsän paikalliset 

käyttäjät; maakunnan, valtion

vai globaali näkökulma?

Ihmiset ja muut lajit?

(Scholsberg 2007, Jenkins ym. 2016, Kivimaa ym. 2021) 



Kansalaisraati – mistä on kysymys? Suomessa 

toteutettuja 

kansalaisraateja 

Keskipitkän aikavälin 

ilmastosuunnitelma

Liikenteen päästöjen 

oikeudenmukainen 

vähentäminen 

Uudellamaalla

Turvetuotanto 

Pohjanmaalla

Mustasaaren 

kuntaliitos

• Monimuotoinen joukko kansalaisia keskustelee 

valitusta kysymyksestä tutkimustiedon pohjalta

• Fasilitoitu, toisten näkemyksiä kunnioittava keskustelu  

• Tuottaa yhteisesti puntaroidun julkilausuman

Mitä hyötyjä?  

• perusteltuja näkökantoja ja suosituksia päättäjille;

• osallistumismahdollisuus, päätösten hyväksyttävyys;

• luottamuksen rakentuminen, polarisaation 

väheneminen;

• tietoisuuden lisääntyminen
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”Metsäraati” otti kantaa metsien eri 

käyttömuotojen oikeudenmukaiseen 

yhteensovittamiseen Lapissa 

Toimeksiantajana Lapin liitto, Vihreän siirtymän jaosto

• Lapin Green Deal -tiekartta: ilmastoviisas ja 

kestävä metsien käyttö keskeinen osa 

Toteuttajana FACTOR -hankkeen tutkijat (Luke, Syke, 

Turun yliopisto)

Toteutus syksyllä 2022 (syys-marraskuu)

Tehtävänanto: 

”Miten  

Lapin metsiä 

tulisi käyttää 

ilmastoviisaasti 

ja oikeuden-

mukaisesti?” 



Metsäraadin kulku 

Rekrytointi-

kysely 

(N=451)

Raadin 

muodostus 

(N=33) 

Keskustelut ja 

asiantuntija-

kuulemiset 

Julkilausuman 

muotoilu 

Julkistaminen ja 

dialogi

Kutsukirje (N=6000)
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Tuloksia 

rekrytointi-

kyselystä 

(N=451)



0 20 40 60 80 100 120

poronhoito - tuulivoima

tuulivoima - vapaa-ajan ja vakituinen asuminen

metsätalous - luonnon monimuotoisuus

metsätalous - ilmastonmuutoksen hillitseminen

metsätalous- poronhoito

metsätalous - kaivokset

metsätalous - vesien tila

puun energiakäyttö - ilmastonmuutoksen hillitseminen

metsätalous - metsien virkistyskäyttö

puun energiakäyttö luonnon monimuotoisuus

poronhoito - matkailuelinkeino

metsätalous - matkailuelinkeino

metsin käyttö maakunnan tarpeisiin - metsien käyttö kansallisiin…

ilmastonmuutoksen hillitseminen - luonnon monimuotoisuus

pitkäkestoiset puutuotteet - lyhyt- kertakäyttöiset puutuotteet

metsätalous - tuulivoima

puun energiakäyttö - puun käyttö puupohjaisiin tuotteisiin

Missä eniten ristiriitaa? 

paljon ristiriitaa hieman ristiriitaa ei lainkaan ristiriitaa

Rekrytointikysely, N=451 



Metsien käyttöön liittyvät tärkeimmät 
oikeudenmukaisuuskysymykset 
rekrytointikyselyssä (N=451)

• käytössä tulisi huomioida tulevat sukupolvet ja heidän 

tarpeensa. 

• vältetään peruuttamattomat muutokset luonnossa. 

• huomioidaan luonnon monimuotoisuuteen liittyvät 

tavoitteet. 

• hyötyjen tulee kohdistua ensisijaisesti Lapin maakunnan 

alueelle. 

• taloudellisen käytön rajoittamisesta koituvat menetykset 

tulee korvata maanomistajalle. 

• käytössä tulee kunnioittaa ensisijaisesti paikallisten 

näkemyksiä.



Metsäraadin 
kokoonpano,  
työskentely ja 
työn tulokset
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Metsäraadissa mukana monipuolinen 
joukko Lapin maakunnan asukkaita

Satunnaisotannalla valittiin kyselyyn vastanneista ja 

raadista kiinnostuneista 33 asukasta eri puolilta Lappia 

• Naisia 14, miehiä 19

• Koulutustausta:

- Perusaste 3,

toinen aste 15, 

- korkea-aste 15

• Metsänomistus:

- Omistaa 11

- Ei omista 22



• Metsähallituksella on tärkeä rooli eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa. 

• Lappi ei ole yksi yhtenäinen alue. 

• Metsillä on monia käyttäjiä, yhteistyö ja ristiriitojen sovittelu on keskeistä. 

• Puutavaran riittävyyden turvaaminen on haasteellista ilmaston muuttuessa ja kysynnän 

kasvaessa. 

• Hiilinielujen säilyttäminen vaatii kestävää käyttöä. 

• Hiilinielujen ajantasainen tieto puuttuu. 

• Hiilinielut vähenevät, kun tehdään liian aikaisin uudistushakkuita. 

• Yksityiset metsänomistajat haluaisivat suojella useammin, kuin mihin on rahoitusta 

saatavilla. 

Koko julkilausuma luettavissa täältä:   https://sites.utu.fi/factor/

Tilannekuva otteita julkilausumasta



• Osittain ristiriitaiset käyttöpaineet lisääntyvät.

• Puuraaka-aineen kysyntä kasvaa, mikä on riski hiilinielujen 

riittävyydelle ja monimuotoisuudelle. Uudistushakkuita tehdään liian 

nuorissa keskenkasvuisissa metsissä. 

• Metsien suojeluun liittyvät taloudelliset haasteet ovat ratkaisematta sekä 

yksityisten että valtion metsien osalta.

• Metsähallituksen on toteutettava valtioneuvoston asettamia 

tuottovaatimuksia, jotka eivät ole linjassa ilmastotavoitteiden kanssa. 

• Luotettavan, puolueettoman ja kansantajuisen tiedon ja 

kokonaiskäsityksen saanti siitä, mikä olisi ilmastoviisasta metsien käyttöä.

Ongelmakohtia                                 otteita julkilausumasta 



• Suomen päästöjen määrää pitäisi pudottaa hiilinielujen tasalle 

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. 

• Tarvitaan vuotuinen maksimihakkuukiintiö siitä, kuinka paljon on 

kestävää hakata hiilinielujen tasapainon säilyvyyden kannalta ja mikä 

on metsien uudistamistarve. 

• Nuorten, keskenkasvuisten metsien päätehakkuista pitäisi luopua.

• Tarvitaan yleinen ja koko Lapin laajuinen metsien tilannekatsaus 

tiedonkulun parantamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi.

• Avoin vuoropuhelu eri osapuolten välillä. 

Suosituksia otteita julkilausumasta 



Miten Lapin Vihreän siirtymän jaosto 
vastaa julkilausumaan? 

• välittää julkilausuman Lapin metsäneuvostolle, 
AMO-prosessiin ja valtion metsien 
luonnonvarasuunnitelmien laatimiseen; 

• edistää Lapin Metsäraadin aloitetta laatia 
tilannekatsaus Lapin metsistä ja siitä 
viestimisestä;

• perustaa työryhmän edistämään toimenpiteitä 
ja kompensaatiomekanismeja kestävään 
metsänkäyttöön;

• vastaa raatilaisille webinaarissa helmikuussa 
20.2.2023.

”Vähintään yhtä arvokasta kuin 

raadin tuottamat metsien käyttöä 

koskevat ”raadin suositukset”, on 

mielestäni toivomus avoimesta 

keskustelusta ja osallistavasta 

suunnittelusta niin, että 

mielipiteiden lisäksi huomioidaan 

myös tieto.

….toisin kuin ehkä yleisestä 

”someöyhötyksestä” voisi päätellä, 

että lappilaiset oikeasti haluavat 

pohjata mielipiteet tietoon ja 

sovittaa näkemyksiä yhteen 

muiden kanssa ja löytää 

ratkaisuja, jotka turvaavat 

oikeudenmukaisesti 

kestävyyden.

Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto  

"….toisin kuin ehkä 

yleisestä 

”someöyhötyksestä” voisi 

päätellä, lappilaiset 

oikeasti haluavat pohjata 

mielipiteet tietoon ja 

sovittaa näkemyksiä 

yhteen muiden kanssa ja 

löytää ratkaisuja, jotka 

turvaavat 

oikeudenmukaisesti 

kestävyyden."

Hanna-Leena Pesonen,

Lapin liitto,



Mikä oli metsäraadin anti osallistujille ? 

• Kuunteleva ja toisia kunnioittava keskustelu auttoi 
muodostamaan yhteisen näkemyksen  
monimutkaisesta asiasta;  

• Monipuolinen tieto metsistä – oppiminen.

• Voimaantuminen osallistumisesta yhteiskunnalliseen 
keskusteluun   

”Voisin rohkaista tutkijoita ja viranomaisia 
osallistamaan kansalaisia erilaisten asioiden 
pohdinnassa enemmän ja hakemaan ratkaisuja 
yhdessä kansalaisten kanssa.”

Raadin osallistuja 

”Erittäin positiivinen 

kokemus, hienoa että 

pääsee vaikuttamaan 

johonkin. Olin yllättynyt 

siitä, miten hyvässä 

hengessä keskustelut meni, 

vaikka paljon erilaisia 

ihmisiä läsnä.  Koen 

oppineeni valtavasti, sekä 

tutkijoiden esityksistä ja 

kanssaraatilaisilta.

”Toivoisin että useammilla 

ihmisillä olisi mahdollisuus 

osallistua yhteiskunnallisiin 

keskusteluihin rakentavalla 

tavalla eikä vain somessa 

huutaen.”

Raadin osallistuja



Metsäraadin opetukset 
– alustavia havaintoja 

Metsäraati lisäsi 

ymmärrystä eri 

osapuolten 

näkemyksistä, 

vastuista ja 

velvollisuuksista.

Metsäraadin 

näkemykset tukivat 

metsien pitkä-

jänteistä, luontoarvot 

turvaavaa käyttöä. 

Rakentavan keskustelun 

onnistuminen erilaisista 

lähtökohdusta ja 

ristiriidoista huolimatta 

Tuki yhteiskunnalliselle 

keskustelulle metsien 

monista arvoista 

Metsiä koskevan 

luotettavan tiedon 

saanti kansalais-

näkemyksen pohjalta 

kriittinen.
Tutkimuksen, tiede-

viestinnän ja median 

vastuut
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Lue lisää 

Metsäraadista ja FACTOR -

hankkeesta
https://sites/utu.fi/factor/

FACTOR –hanketta rahoittaa Suomen Akatemia

https://sites/utu.fi/factor/


Kiitos!


