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Metsätalouteen liitettävä sosiaalinen ympäristö monimutkaistuu jatkuvasti.
Koulutustason nousu, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja
poliittisen sekä taloudellisen päätöksenteon loittoneminen metsä-Suomesta
ovat kaikki tekijöitä, jotka muuttavat voimakkaasti metsätalouden
harjoittamisen edellytyksiä.
Samalla Suomi on julistautunut ja myös oikeasti muuttunut tiedon ja
innovatiivisen osaamisen valtakunnaksi. Linjausta on tervehdittävä ilolla,
koska tuskin mistään muista lähtökohdista metsätalouteen perustuvalla
tavara- ja palvelutuotannolla on kantoa eräässä maailman vauraimmista
yhteiskunnista.
Päättäjien Metsäakatemia on haastanut jo kolmekymmentä kertaa
suomalaisen yhteiskunnan pohtimaan ja jäsentämään metsän merkitystä.
Vuosi toisensa jälkeen kurssit ovat täyttyneet aktiivisista osallistujista,
joiden työelämätaustat ovat olleet mitä erilaisimpia. Kaikkien
metsäakateemikoiden yhteisenä nimittäjänä on aito kiinnostus niistä
mahdollisuuksista, joita metsä voi tarjota yhteiskunnan kehittämiseen.
Enemmän kuin koskaan aikaisemmin metsän monien mahdollisuuksien
pohtimisella on juuri nyt yhteiskunnallinen tilaus, sillä metsäsektori elää
voimakkaan rakennemuutoksen haasteissa. Globalisoituneessa maailmassa
tulevaisuuden ratkaisuiksi ei yksin riitä entistä järeämpi hakkuukone
metsässä tai entistä leveämpi ja entistä nopeammin kiitävä viira tehtaalla.
Yhteiskunnan luottamus metsän tarjoamiin moniin mahdollisuuksiin
perustuu lähtökohtaisesti tietoon. Uutta tietoa syntyy nopeammin kuin uutta
tiedon hallinnan ja jäsentämisen tehostamista edistävää koulutusta. Tässä
tilanteessa oppinutkin kansalainen joutuu perustamaan myös metsiin
liittyvät käsityksensä uskomusten ja ymmärryksen eriasteisiin yhdistelmiin.
Tiedon valtateillä globalisoituva sosiaalinen ympäristö haastaa jatkuvasti
kansalaisten asenteita ja suhtautumista. Näitä ainespuista syntyy
luottamuksen siivittämänä metsiin liittyvä moninainen toiminta.
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Uusi tieto, johon vanhojen elinkeinojen uudet toimintamallit tai kokonaan
uudet elinkeinot voivat perustua, on pystyttävä viestimään yhteiskunnalle
riittävän yksiselitteisesti ja uskottavasti. Metsien hyödyntämiseen liittyvien
sidosryhmien välisessä viestinnässä Suomen Metsäyhdistyksellä on
keskeinen tehtävä. Esimerkiksi Metsäyhdistyksen käynnistämä Metsä puhuu
-hanke pyrkii tavoittamaan ja aktivoimaan nuoret kansalaiset, tulevaisuuden
päättäjät ja kuluttajat pohtimaan metsän monia mahdollisuuksia. Eräänä
konkreettisena toimena on kampanja, jolla metsäalan työnantajia
rohkaistaan ottamaan koululaisia työelämäharjoitteluun saamaan tietoa
tekemisen ytimestä.
Monipuolinen ja mahdollisimman objektiivinen viestintä synnyttää
edellytykset sille, että yhteiskunta kattaen niin julkisen kuin yksityisen
sektorin, on valmis tarjoamaan tukevat politiikkatoimet sekä resurssit
metsän monien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Metsätalouden suurena haasteena on edelleenkin raaka-aineen tuotanto
teollisuudelle. Puuta tarvitaan niin uudistuville, perinteisille arvoketjuille
kuin täysin uusille sosiaalisiin tai teknologisiin innovaatioihin perustuville
tulevaisuuden arvoketjuille. Suomessa kuiduttavan teollisuuden kynällä
piirretään vielä pitkään viimeisen rivin alle suuria lukuja. Sen rinnalle on
mahdollista luoda yhdessä yrittäen ja asteittain uusia arvoketjuja, jotka
tulevina vuosikymmeninä kattavat yhä merkittävämmän osan
kansantalouden kasvusta.
Uudella, avarakatseisella, ennakkoluulottomalla ja ennen muuta
kilpailukykyisellä suomalaisella metsäosaamisella on kysyntää maamme
rajojen ulkopuolella. Monilla mailla, ennen muuta Intialla ja Kiinalla on
resursseja ja halua hankkia markkinaehtoisesti osaamista nopeasti kasvavien
kansantalouksiensa tarpeisiin. Intian metsähallituksen ostama laaja
akateemisten toimihenkilöiden koulutus USA:sta, Ruotsista, Kanadasta ja
Suomesta on hyvä esimerkki uusista mahdollisuuksista. Suomi ei ole
koulutusta tarvitseville maille ainoa varteenotettava vaihtoehto. Kilpailu
kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla on aivan yhtä kovaa kuin millä
tahansa vapaasti kansainvälisesti kilpaillulla alalla.
Suomen Metsäyhdistys on aloittanut menetyksellisesti Päättäjien
Metsäakatemian
konseptiin
perustuvien
metsäviestintähankkeiden
kansainvälisen viennin useisiin maihin. Uusin kohdemaa on Venäjä. Tänä
vuonna järjestetyt Suomalais-venäläiset Päättäjien Metsäfoorumit ovat
osoittaneet, että boreaalisen metsävyöhykkeen jättiläinen on aidosti
kiinnostunut niistä mahdollisuuksista, joita viestintä ja yhteinen asioiden
pohtiminen tarjoavat suuremmistakin metsistä nouseviin kysymyksiin.
Hyvät ystävät. Kiitos, että olette kuulleet kutsun ja saapuneet Päättäjien
Metsäakatemiaan synnyttämään pohdinnoillanne tilaa metsän monille
mahdollisuuksille. Ammentakaa rohkeasti ajatuksia omasta metsäisestä
sielunmaisemastanne niin, että entistä paremmin voimme työskennellä
metsän ja ihmisen vuorovaikutuksen parhaaksi.
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