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Tavoite? 
Aikaväli? 

Mittakaava?
Näkökulma?  



Kestävyyspuheen kehykset 
auttavat tunnistamaan 
kestävyyteen liittyvät erilaiset 
puhetavat ja kestävyystiedon 
luonteen.

Niiden avulla voidaan myös 
tehdä näkyväksi kestävyys-
puheeseen liittyviä arvoja ja 
oletuksia.   

Soini & Salo 2022 



Tarjoaa yhteisen 
keskustelufoorumin 
ja sanaston sille, 
mitä tulisi tavoitella.

Ei tarjoa 
yksiselitteisiä 
sisältöjä. 

Mittarit ovat 
sektorikohtaisia. 

POLITIIKAN KEHYS

”Kestävyyspilarit” mahdollistavat keskustelun metsien käytön  
tavoitteista



Media
Kasvatus
Ideologiat
Uskonnot  

- Metsänkäyttö ymmärretään toisiinsa 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
olevina järjestelmän osina.

- Tavoitteena ymmärtää järjestelmän 
dynamiikkaa ja vuorovaikutusten 
kompleksisuutta. 

- Järjestelmä käy läpi jatkuvaa sisäistä 
muutosta ja kehitystä. 

- Systeeminen tarkastelu ei korvaa 
yksittäisten järjestelmän osien 
tutkimista, vaan toimii niiden 
rinnalla tukevana ja yhteen nitovana. 

- Antaa mahdollisuuden 
kokonaisvaltaisten ratkaisujen 
etsiminen osaoptimoinnin sijaan. 

Aro ym. 2022
mukaillen McGinnis & Ostrom
2014, Marshall 2015)

TOIMINNALLINEN KEHYS 

Metsä sosio-ekologisena 
järjestelmänä



Metsäsuhteella on merkitystä varsinkin 
kestävyysmuutoksessa 
- Kaikilla metsätoimijoilla on oma 

suhteensa metsään, mikä vaikuttaa 
toiminnan taustalla.

- Toimintaympäristön muuttuessa ja 
isompaa kestävyysmuutosta 
tavoiteltaessa tarvitaan muutosta 
metsäsuhteessa.

- Ymmärrys erilaisista suhteista taustalla 
vaikuttavista asenteista, arvoista, tunteista 
ja uskomuksista mahdollistaa 
sopeutumisen ja uudistumisen, sekä 
rakentavamman dialogin. 

Toiminta, puhe

Tieto

Asenteet 

Arvot

Tunteet  

Uskomukset 

Paikka

RELATIONAALINEN KEHYS 

Kuva: iStock



On nähtävä metsä puilta

- Kestävyys on nähtävä ideaalina, jota kohden pitää pyrkiä, mutta 
kestävyystavoitteetkin voivat muuttua.

- Kestävyyden osoittaminen voi olla vaikeaa johtuen eri 
toimintojen välisistä keskinäisriippuvuuksista ja 
dynaamisuudesta. Kokonaiskuvan ymmärtäminen on silti 
välttämätöntä.

- On tärkeää olla tietoinen kestävyyteen liittyvistä 
(arvo)valinnoista ja rajauksista sekä tietoon liittyvistä 
epävarmuuksista. 

- Kestävyyskeskustelua auttaa, jos puhutaan asioista oikeilla 
nimillä ja keskustellaan toimintatavoista.  

Kuva: Plugi



Vaihtosuhteet 
metsien käytön 
kestävyydessä

Sari Pynnönen, tutkija, Post Doc 

Metsäpäivät 27.10.2022

Kuva: Sari Pynnönen



Vaihtosuhteet ja yhteishyödyt - käsitteet

Vaihtosuhde (vaihtokauppatilanne)
• yhden metsänkäyttömuodon lisääminen 

johtaa toisen käyttömuodon laadun tai 
määrän heikkenemiseen

• kun yksi käyttäjä käyttää
metsää muiden sidosryhmien 
käyttömahdollisuuden tai hyvinvoinnin
kustannuksella

Yhteishyöty
• kaksi tai useampi 

metsänkäyttömuoto lisääntyy tai vahvistuu 
toistensa muutoksen vaikutuksesta

perustuen Howe ym. 2014, Rodríguez ym. 2006



Miksi pitää olla kiinnostunut vaihtosuhteista?

• Vaihtosuhteet johtuvat resurssien rajallisuudesta

• Vaihtosuhteet aiheutuvat aina ihmisten 
päätöksistä käyttää jotain luonnonresurssia

• Vaihtosuhteiden tunnistaminen mahdollistaa 
maankäyttöpäätösten pitkäaikaisten vaikutusten 
ymmärtämisen

• Usein vaihtosuhteet ilmenevät tahattomasti, kun 
tehtävien metsänkäyttöpäätösten vaikutuksia ei 
arvioida riittävästi etukäteen

Rodríguez ym. 2006 Kuva: Sari Pynnönen



Lisääntyvien hakkuiden
vaihtosuhteita

Esimerkkinä Pohjois-Suomi
Vaihtosuhteiden vaikutukset 
vaihtelevat maantieteellisen 
laajuuden ja ajallisen ulottuvuuden 
mukaan

Aro ym. (toim.) 2022



Vaihtosuhteiden lieventäminen
• Maankäytön suunnittelulla ja tavoitteiden 

yhteensovittamisella vaihtosuhteita voidaan usein 
parantaa 

• Puuntuotannon ja muiden metsien  käyttöjen välistä 
vaihtosuhdetta voidaan lieventää maisematason 
metsäsuunnittelulla

• Sidosryhmien osallistaminen 
vaihtosuhdetarkasteluun ja kokemus 
vaikutusmahdollisuudesta ja  
päätöksentekoprosessin oikeudenmukaisuudesta 
tärkeää

Pohjanmies ym. 2017; Miina et al. 2010; Mönkkönen et al. 2014; 
Schwenk et al. 2012; Triviño et al. 2015; Saarikoski ym. 2010

Kuva: Sari Pynnönen



Yhteenveto

• Resurssien rajallisuus 
pakottaa kompromisseihin.

• Vaihtosuhteet konkretisoivat 
metsien käytön kestävyyttä.

• Yhteiskunnan arvovalinnat 
määrittelevät kestävyyden suunnan.

Lue lisää raportista: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-526-2

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furn.fi%2FURN%3AISBN%3A978-952-380-526-2&data=05%7C01%7Csari.pynnonen%40luke.fi%7C59400f98573e4910c6ff08daac240eed%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638011568109648992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1DUewv6AiMauxuVEPp68H7CBJyZkMmPyXlWzxBNZII0%3D&reserved=0


Kommenttipuheenvuoro
Eeva Primmer
tutkimusjohtaja, professori, 
Suomen Ympäristökeskus 

Metsäpäivät 27.10.2022



Kiitos!
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