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Kainuun metsäkiistojen kartoitus









Mitä hyötyjä kartoituksella saavutettiin

- Antoi kattavan kuvan tilanteesta eri näkökulmista ja täsmensi ongelmakenttää
- Saatiin karsittua väärinymmärryksiä
- Osapuolet saivat näkökulmasta esille
- Kartoitus toi esiin kiistojen taustalla vaikuttavat ongelmat ja pakotti ottamaan 

ne vakavasti



Prosessin määrittelyvaihe





Puuttuiko mielestäsi ryhmästä jokin taho? Mikä?

- “Ei, toki muitakin ympäristöjärjestöjä olisi periaatteessa voinut ottaa mukaan, 
mutta silloin ryhmän koko olisi paisunnut liikaa. Olennaista on että mukana on 
Metsähallituksesta sekä keskus- että aluetason edustus”





Näkemyksiä työn fokuksen laajentumisesta

Hyvät puolet: 

- Päästiin keskustelemaan monista kiistanalaisista alueista etupainotteisesti
- Samat erimielisyydet koskevat koko Suomea, joten niitä kannattaa tarkastella 

Kainuuta laajemmin

“Suomessa olisi vuoden 2019 aikana kaatunut huomattava määrä 
luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin arvokasta metsää jollei 
laajentamista olisi tehty”

“Fokuksen laajeneminen kaikille alueille on laajentanut MH:n ja 
järjestöjen välistä vuoropuhelua sekä ymmärrystä molempien osapuolten 
näkemyksistä.”



Näkemyksiä työn fokuksen laajentumisesta

Huonot puolet:

- Työmäärä lisääntyi huomattavasti, mikä asetti haasteita resurssien ja 
mandaatin näkökulmasta

- Prosessin hallinta heikkeni

“Olisi ollut parasta käydä Kainuu kokonaisuudessaan läpi ennen kuin olisi 
edetty muille alueille, Nyt homma laajeni hallitsemattoman suureksi ja 
tuntuu että valmista ei tule mistään.”

“Laajeneminen muutti prosessin ja sen organisointi ja koordinoitu 
eteneminen olisi varmaan siinä vaiheessa pitänyt pohtia uusiksi.”



Tietopohjan rakentaminen











Opi johtamaan yhteistyötä -koulutusten vaikutus prosessiin

“Iso. Myös MH:n sisällä koska eihän siellä perinteisesti ole ollut sellaisia 
tilaisuuksia jossa on samaan aikaan läsnä koko ketju kenttätason suunnittelijoista 
aina metsätalousjohtajaan saakka, ja keskustelu on varsin vapaata.”

“Alueellisissa palavereissa akordin koulutus on näkynyt selkeästi molemmin 
puolisena kunnioituksena ja palaverit ollaan saatu vedettyä sovitulla tavalla. 
Kentällä suunnittelijat selkeästi enemmän miettivät myös koulutuksessa käydyillä 
tavoilla, kun konfliktitilanne on mahdollisesti tulossa tai tullut ja tänä vuonna 
olemmikin saaneet parannettua välejä esim. paikallisiin järjestöhenkilöihin.”

“Osallistuin vieraana yhteen koulutukseen ja koin sen erittäin mielenkiintoisena, 
hyödyllisenä ja rakentavana.”



Prosessin onnistuneisuus







Muita kommentteja:

“Minun mielestäni alussa määritellyt suuret tavoitteet ovat ehkä vähän hukkuneet 
tämän alue per alue -tarkastelun alle. Emme ole mielestäni löytäneet kaikkia 
tyydyttävää vastausta prosessin alussa määriteltyihin tavoitteisiin. Eli, alatason 
(käytännön) ongelmia on päästy ratkomaan hyvin, mutta ylätason kysymykset ovat 
edelleen lähes samat.”

“Hyvä ja erittäin tarpeellinen prosessi. Valmista ei tullut, mutta ehkä osaamme 
jatkaa eteenpäin aiempaa paremmin. Riski eskaloitumiseen ja vanhoihin hautoihin 
palaamiselle on kyllä edelleen olemassa - -”

“Jos lasketaan ajankäytön ja tuotoksen suhdetta, niin hyvin moeen muuhun 
prosessiin verratuna se on hyvä”



Akordin rooli







Työskentelytavat



Yhteistyöryhmän tapaamisten määrä, tiheys ja kesto
- Vaihtelevat kokemukset työskentelyn toimivuudesta tuovat esiin sen, että käsiteltävien 

asioiden vaativuus ja laajuus olisi edellyttänyt vielä fokusoidumpaa ja yksityiskohtaisempaa 
työskentelyä, jotta ratkaisuihin ja tuloksiin olisi päästy ja toisaalta sen, että tapaamisten 
pituus oli tehokkaan työskentelyn kannalta jo maksimissaan tai sen ylikin. Osasyynä tähän 
mainitaan etätyöskentely.

- Alueellisten palaverien rooli oli hyvin merkittävä prosessissa.
- Strategisen tason ja yksityiskohtaisen kohdetason keskustelujen nivominen yhteen koettiin 

välttämättömänä kestäville tuloksille - ei toista ilman toista - mutta työskentely näillä tasoilla 
on luonteeltaan erilaista ja motivoi eri henkilöitä vaihtelevasti.

- Tapaamistiheyttä (noin kerran kuussa) pidettiin hyvänä.
- Yhteistyöryhmän tapaamisten koettiin heijastavan suoraan sitä miten hyvin osapuolet 

pystyivät edistämään asioita myös tapaamisten välillä omissa taustaryhmissään. Niissä 
asioissa, joissa tämä ei syystä tai toisesta toiminut aloitettiin keskustelu aina samasta 
pisteestä ja työskentely koettiin tehottomaksi. Joku toivoi, että fasilitaattori olisi ottanut 
aktiivisemman ratkaisujen ehdottajan ja muotoilijan roolin ja edistänyt prosessin 
työskentelyä tällä tavalla.



Prosessin ajankäyttö ja kesto

- Toisaalta kesto koettiin sopivaksi
- Toisaalta prosessin koetaan selvästi jäävän kesken
- Joku toivoi, että työskentely olisi ollut vielä tiiviimpää/intensiivisempää ja 

tehokkaampaa, toisille toteutunutta suuremmat panokset (tapaamiset ja 
työskentely niiden välillä) eivät olisi olleet mahdollisia

“Prosessi jää minun mielestäni vähän kesken, joten tavalla tai toisella tätä pitäisi 
pystyä jatkamaan.”

“Prosessi on vienyt paljon aikaa, mutta siitä saadut uudenlaiset välit MH:n ja 
järjestöjen kesken ovat niin tärkeät, että prosessiin on käyttänyt mielellään aikaa.”
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Tavoitteiden saavuttaminen



Prosessin vaikutus Kainuun metsäkiistoihin ja muihin 
tunnistettuihin kiistakohteisiin
Positiivinen vaikutus mm.:

- Opittu ymmärtämään toimintatapoja paremmin puolin ja toisin
- Tunnistettu monia kohteita, joista ollut erilainen näkemys
- Kartta-aineistot liikkuvat paremmin osapuolten kesken
- Käyty läpi laaja joukko leimikoita ja löydetty niihin myös ratkaisuja



Prosessin vaikutus luonnon monimuotoisuuden tilaan

- Vaikutus arvioidaan pääosin positiiviseksi, tosin monien ratkaisujen jäädessä 
vielä auki varsinainen vaikutus nähdään vasta myöhemmin

“Metsähallituksen sitoumukset, joita käsitellään viimeisessä neuvottelussa, tuovat 
toteutuessaan merkittävän lisän luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon. Ilman tätä 
prosessia kyseisiä sitoumuksia ei varmaankaan olisi tehty.”

“Ilman muuta positiivinen vaikutus monimuotoisuuteen jo nyt ja varmasti myös 
tulevaisuudessa. Mh:lle on selvinnyt selkeitä koulutustarpeita jatkoa ajatellen ja 
järjestöt ovat saaneet kuulla Mh:n kantoja tiettyihin ratkaisuihin.”

“Toistaiseksi vähäinen, koska suurimmat ratkaisut ovat syntymässä vasta 
myöhemmin.”



Prosessin merkitys ympäristöjärjestöjen (GP ja SLL) ja 
Metsähallituksen välisille suhteille

- Keskinäiset suhteet ovat parantuneet ja suora keskusteluyhteys on 
vahvistunut

- On päästy puhumaan myös vaikeista asioista
- Osapuolet tuntevat toisensa paremmin

silti..

- Vanhat jännitteet ovat yhä olemassa ja luottamuksen rakentaminen vaatii yhä 
töitä

- Tulevaisuudessa haasteena niiden toimijoiden kytkeminen yhteistyöhön, jotka 
eivät ole olleet toistaiseksi mukana



Prosessin merkitys Metsähallitukselle organisaationa

- Tunnistettu koulutus- ja kehittämistarpeita
- Osaamistaso on noussut (yhteistyö ja monimuotoisuuden huomioiminen)
- Ymmärrys järjestöjen toiminnasta ja huolista on kasvanut
- Epäsuora kommunikointi median kautta on vähentynyt
- Prosessi on ollut tärkeä osa vastuullisuus-imagoa



Jos prosessin tavoitteita ei mielestäsi riittävällä tasolla 
saavutettu, niin mistä se näkemyksesi mukaan ensisijaisesti 
johtuu?

- Aika loppui kesken
- Prosessin laajeneminen Kainuun ulkopuolelle
- Työmäärä ja siihen käytettävissä olevien resurssien niukkuus
- Isojen asioiden ratkaisemiselle ei ollut mandaattia
- Puutteet projektin hallinnassa (esim. ajankäyttö kokouksissa)

“Aika loppui kesken. Minun mielestäni prosessi on juuri nyt tullut vaiheeseen, jossa olisi 
mahdollista alkaa työstämään oikeasti hankalia, suuria ylätason kysymyksiä. Toivon, että 
niiden käsittely ei lopu siihen, että prosessi loppuu.”

“Jos puhutaan realistisista tavoitteista, ne ylitettiin. Täydellisen maailman saavuttaminen 
on sitten toinen juttu, siinä esteenä on Suomen valtiokoneiston nihkeä suhtautuminen 
monimuotoisuuden suojeluun, ja osaltaan myös organisaatioiden omat sisäiset 
jäykkyydet.”



Oma kokemus ja oppiminen



Poimintoja:

- Mikä oli tässä tässä työskentelyssä merkittävintä sinulle itsellesi? 

“Tulos ja se että asioita lähestytään faktapohjalta.”

- Prosessi on opettanut kuuntelemaan ja ymmärtämään toisia paremmin. Vastauksissa mainitaan 
myös kasvanut kunnioitus toisten ammattitaitoa ja osaamista kohtaan. 

- Keskeisenä oppina tuodaan esiin, se että ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa paremmin 
ja paransivat näin keskinäisiä suhteitaan.

“Opin ymmärtämään selkeästi paremmin miksi asiat ovat menneet välillä aika solmuun 
osapuolten kesken. Se on ollut ilo huomata myös, että sovitut asiat ovat pitäneet ja 
sovittuihin asioihin on voinut luottaa. Olen oppinut kuuntelemaan selkeästi paremmin toisen 
osapuolen näkemyksiä ja ottamaan niitä työssämme huomioon sekä arvostan enemmän 
myös sitä ammattitaitoa, mitä toisella osapuolella on asioiden hoidossa käytössä.”



Tapaamisten tunnelmasta

- Tapaamisten tunnelma koettiin pääasiassa hyvänä, vaikka kasvokkain 
tapaaminen olisi ollut toivottavaa. 

“Ensimmäinen tapaaminen oli hieman jännittynyt, mutta alueellisten tapaamisten 
kautta tullut tietty luottamus toisiimme on mielestäni näitä jännitteitä selkeästi 
vähentänyt. Pystymme tuomaan hienosti jo omat ajatukset esille ja toinen osapuoli 
on kuunnellut aina mitä toisilla on sanottavaa. Minusta meillä on täydet eväät 
tehdä jatkossakin hyvää yhteistyötä välillämme.”

“Olennaisin muutos prosessin aikana oli varmaankin alkukankeuden jälkeen 
muotoutunut työilmapiirin rutinoituminen. Keskusteluilmapiiri oli mielestäni koko 
ajan hyvä.”



Ryhmän jäsenten arvostaminen



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
1/9 
Kii: kyky nähdä asioita monesta näkökulmasta ja ymmärtää näitä eri näkemyksiä. Hyviä, 
rakentavia ehdotuksia siitä, kuinka asioita voisi edistää. 
Jyri: tietotaitosi toi prosessiin asiantuntemusta, joka olisi jäänyt uupumaan, jos et olisi 
ollut mukana. 
Hannu: rauhallinen läsnäolo silloinkin, kun on keskusteltu vaikeammista asioista. Jussi: 
Läsnäolo tilanteissa, hyvä kuuntelija, helposti lähestyttävissä myös tapaamisten välillä. 
Ulla: paljon tietoa, Ullan ääntä olisin kuullut mielellään enemmänkin tapaamisissa. Arto: 
useissa puheenvuoroissa osoittanut ymmärrystä eri näkökulmille, vaikka ei ole itse ollut 
samaa mieltä. Arvostan. 
Vesa: Kainuun paikallistietämys on tuonut erittäin tarpeellisen lisän prosessiin.
Harri: kannanotot hyvin harkittuja ja tuoneet keskusteluun uusia näkökulmia ja huomioita. 
Rakentava ja rauhallinen ulosanti.



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
2/9 
Harri: rauhallisuutta ja hyviä avauksia 
Jyri: hyvää ratkaisuhakuista toimintaa 
Arto: hyvä kohdetuntemus ja jalat maassa 
Ulla: paikallista osaamista ja ymmärrystä 
Vesa: paikallistuntemusta 
Jussi: hyviä taustoituksia 
Matti: hyvää sitoutumista prosessiin 
Kii: vahva kokemus ja ymmärrys vastaavista prosesseista 
Pasi: aktiivinen positiivinen ote alueensa kohteista 
Antti: hyviä pohdintoja Hanna: selkeät ja rakentavat esitykset



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
3/9 
‘Jyrin, Harrin, Hannan, Vesa ja Sinin näkemykset olivat useasti hyvin perusteltuja. 
Erityiesti Jyrin näkemykset jäivät mieleen.’ 

‘Kii osaa ja uskaltaa avata suunsa loistavalla tavalla.’

‘Minusta kaikki toivat osaltaan myönteisiä asioita pöydälle. Prosessin kuluessa 
tunteetkin pääsivät joskus valloilleen, mutta lopputulema oli yleensä ok.’ 



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
4/9 
‘Jos nyt kommentoin vain Metsähallitusta, niin kyllähän sieltä Jussi Kumpula, Kii 
Korhonen ja (ennen eläköitymistään) Pertti Tuomi ovat toimineet tämän prosessin 
vahvoina takuuhekilöinä ja muokanneet myös MH:n julkista ja sisäistä lähestymistapaa 
asiohin se tiimoilta. Arto Tolonen on erittäin osaava, ja muuttanut lähestymistapaansa ja 
asennettaan merkittävästi entisaikoihin verrattuna. Hannu Lehtonen Pertti Tuomen 
seuraajana ja kesken prosessiin hyppäämään joutuneena on ollut positiivinen yllätys. 
Otsamon Antti on pysytellyt vähän taustalla (se o Anti tyyli) mutta oli avainhenkilöitä siinä 
että koko prosessi kasattiin. Ja käytännön asioissa on tehty hyvää yhteistyötä MH:n 
alueellisten esimiesten ja ympäristöesimiesten kanssa, erikseen mainiten Ulla Lehtonen 
ja Ilkka Korhonen joiden kanssa sitä on tehty ihan livenä, muiden kanssa netissä. Ja 
tietenkään ei pidä unnohtaa Korteniemen Pasia, joka on nykyisessä postissaan uusi, 
ottanut oman toimialueensa hyvin haltuun, pitää kiinni asiapohjaisesta lähestymistavasta 
ja on kiitettävästi jalkautunut myös maastokäynneille.’



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
5/9 
Arvostan kaikkien osalta hyvin suurta sitoutumista. 
Harri Hölttä - on osoittautunut maltilliseksi, rakentavaksi ja ratkaisuhakuiseksi 
luonnonystäväksi. Valtiomiesmäisiä otteita. Nostan hattua. 
Matti Liimatainen - hämmästyttävän hyvä tuntemus eri kohteista. Kykenee tekemään 
ratkaisuja vaikka onkin tiukasti asiansa takana. Matin arvostus on noussut prosessin 
aikana eniten. 
Jyri Mikkola - hänestä huomaa että ymmärtää myös metsätalouden näkökohtia ja osaa 
tehdä rakentavia ehdotuksia - varsinkin maastossa. Hyvä luonnon tuntemus Vesa 
Hyyryläinen - varsinainen luonnonsuojelija sanan myönteisessä merkityksessä. Arvostan 
hänen lajituntemusta ja kokonaisvaltaista otetta. Hyvälle lauluäänelle on aina käyttöä. 
Hanna Paulomäki - hyppäsi liikkuvaan junaan ja pysyi aluksi tarkkailijana. Malttaa 
kuunnella. Hyvä tyyppi.



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
6/9 
Matti Liimatainen - rakentava rooli kohteiden käsittelyssä, tasapainottelu myös 
järjestökentässä (some) 
Jyri Mikkola - korpikohteiden aineiston tuottaminen, valtava työmäärä 
Harri Hölttä - rakentavia yleispuheenvuoroja ja asiakokonaisuuksien 
hahmottamista 
Pertti Tuomi - prosessin aktiivinen ja innostunut eteenpäin vieminen



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
7/9 
‘Harri on tuonut laajan kokemuksensa avulla rauhallisuutta ja malttia asioiden käsittelyyn 
ja hän näkee hienosti ison kuvan asioissa. harrin kanssa on helppo ja mielyttävä 
keskustella. Jyri on erittäin taitava ja osaava henkilö, jonka kanssa on hieno tehdä 
yhteistyötä. Hän myös kuuntelee mitä osapuolilla on sanottavaa ja tekee omat 
johtopäätökset ja kertoo oman näkemyksensä ymmärrettävästi. matin kanssa on helppo 
keskustella asioista ja hän pitää hyvin kiinni siitä, mitä on luvannut prosessille. Matti 
omaa pitkän kokemuksen suomalaisesta metsien suojelusta ja se paistaa hyvänä 
osaamisena asioiden käsittelyssä. Hanna on vielä tuore henkilö metsäkeskustelussa, 
mutta hänen kokemuksensa toisella alalla näkyy hyvänä osaamisena keskustelujen 
ylläpitäjänä ja hän tuo hyviä uusia ajatuksia pöytään mietittäväksi. Jonna on toiminut 
hyvänä sparraajana ja vääpelinä asioiden etenemisen hyväksi. Vesa tietää kainuun 
asioista todella paljon ja on mukava kuulla hänenlaista asiantuntijaa asioiden 
käsittelyssä.’ 



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
8/9 
‘Kaikki olivat itsenään aidosti mukana pahimpia puoliaan sopivasti hilliten. 
Kiitokset Paulomäelle maltillisesta inimillisyydestä, Liimataiselle maltillisesta 
asiallisuudesta, Hyyryläiselle aidosta tunteen palosta, Kumpulalle maltillisuudesta, 
Lehtoselle asiallisuudesta, Toloselle itsehillinnästä, Höltälle maltillisesta 
sovittelevuudesta, Jonnalle äidillisestä ymmärtäväisyydestä.’



Työskentelyyn osallistuneista sanottua (kaikki vastaukset) 
9/9 
‘Metsähallitus on jo pelkästään mukana olevien henkilöiden määrän perusteella 
panostanut prosessiin paljon ja kaikki MH:sta mukana olevat henkilöt ovat 
puolestaan itse kukin osoittaneet olevansa sitoutuneita prosessiin mm aktiivisen 
osallistumisen kautta johtoa myöten. On välittynyt selkeästi tunne, että tämä työ 
on tärkeää kaikille. Järjestöpuolella mukana on ollut useita henkilöitä, jotka ovat 
olleet mukana vapaaehtoispohjalta (vrt MH:n edustajat kaikki palkallisia), heidän 
omistautumistaan arvostan erityisesti. Akordin edustajat ovat hoitaneet oman 
roolinsa ammattimaisesti ja johdatelleet prosessia hyvin eteenpäin.’


